ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
วาดวย การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙
................................................
โดยที่เปนการสมควรมีระเบียบ วาดวยการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงวาดวยการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2549”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติ หรือขอตกลงอื่นใดที่
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีคณะตาง ๆ และหัวหนาหนวยงานที่จัดการศึกษา
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง ทั้งที่เรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที่เรียนแบบ
เต็มเวลาในเวลาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที่เรียน
แบบเต็มเวลาแตเรียนนอกเวลาราชการที่มหาวิทยาลัยและที่ศูนยใหการศึกษา
“ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดาหรือผูที่แสดงตนเปนผูปกครองของนักศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
“คณะ”
หมายความวา คณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และ
หนวยงานที่เทียบเทาคณะที่จัดการศึกษา
/ “สวนราชการ”. . .

๒

“สวนราชการ” หมายความวา สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชือ่
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
“ ศูนยใหการศึกษา” หมายความวา สถานที่จัดการศึกษานอกมหาวิทยาลัย
“ประธานผู อํ า นวยการศู น ย ใ ห ก ารศึ ก ษา” หมายความว า ประธานผู อํ า นวยการศู น ย
ใหการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงที่ผูอํานวยการศูนยใหการศึกษาเลือกกันเอง
และมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
“โปรแกรมวิชา” หมายความวา โปรแกรมวิชาตาง ๆ ของแตละคณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎหมูบานจอมบึง
“องคกรนักศึกษา” หมายความวา สภานักศึกษา องคการนักศึกษา องคการนักศึกษาศูนย
ใหการศึกษา องคการนักศึกษาคณะ ชมรม ชุมนุมและกลุมกิจกรรมที่มีลักษณะอยางเดียวกันกับ
ชมรม
“องคการนักศึกษา” หมายความวา องคการนักศึกษาของนักศึกษาที่เรียนในเวลาราชการ
และองคการนักศึกษาของนักศึกษาที่เรียนนอกเวลาราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
“องคการนักศึกษาคณะ” หมายความวา องคการนักศึกษาคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง
“องคการนักศึกษาศูนยใหการศึกษา” หมายความวา องคการนักศึกษาของแตละศูนยให
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
“ชมรม”
หมายความวา ชมรมกิจกรรมนักศึกษาที่สังกัดองคการนักศึกษาหรือ
องคการนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
“ชุมนุม”
หมายความวา ชุมนุมกิจกรรมนักศึกษาที่สังกัดองคการนักศึกษาคณะ
หรือ องคการนักศึกษาศูนยใหการศึกษา
“คุณลักษณะของนักศึกษา” หมายความวา ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมอันพึงประสงค
ที่มหาวิทยาลัยตองการใหเกิดขึ้นกับนักศึกษาทั้งในระหวางที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย และหลังจาก
จบการศึกษาแลว
“กลุมกิจกรรมบั งคั บ” หมายความวา กิจกรรมที่โปรแกรมวิ ชา คณะ กองพั ฒนา
นักศึกษา องคการนักศึกษา องคการนักศึกษาคณะ องคการนักศึกษาศูนยใหการศึกษาเปนผูเสนอ
และไดรับอนุมัติแลว และนักศึกษาทุกคนตองเขารวมกิจกรรม
“กลุมกิจกรรมบังคับเลือก” หมายความวา กิจกรรมที่โปรแกรมวิชา คณะ กองพัฒนา
นักศึกษา องคการนักศึกษา องคการนักศึกษาคณะ องคการนักศึกษาศูนยใหการศึกษาเปนผูเสนอ
และไดรับอนุมัติแลว และนักศึกษาทุกคนตองเลือกเขารวมกิจกรรมตามเกณฑที่กําหนด
/“กลุมกิจกรรม . . .

๓

“กลุ มกิ จกรรมตามความถนั ดและความสนใจ” หมายความว า กิ จกรรมที่ นั กศึ กษา
โปรแกรมวิชา สวนราชการ คณะ ชมรม ชุมนุม เปนผูเสนอและไดรับอนุมัติแลว และนักศึกษา
สามารถเลือกเขารวมกิจกรรมไดตามความสมัครใจ
“หนวยกิจกรรม” หมายความวา คาน้ําหนัก ของแตละโครงการหรื อกลุมกิจกรรมที่
คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษากําหนด
“วินัย”
หมายความวา ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงทีว่ าง
ไวเปนแนวปฏิบัติ หรือดําเนินการสําหรับนักศึกษา
“การรองทุกข” หมายความวา การยื่ น คํ า ร อ งคั ด ค า นคํ า สั่ ง หรื อ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
วินัยนักศึกษาระดับคณะ
“การอุทธรณ” หมายความวา การยื่ น คํ า ร อ งขอความเป น ธรรมในกรณี ที่ ไ ด รั บ การ
ปฏิบัติที่ไมถูกตองหรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย จะทําไดในกรณีที่นักศึกษาผูนั้นถูกสั่งลงโทษใหพักการเรียน หรือพนจาก
สภาพการเปนนักศึกษา”
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง เพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คุณลักษณะและการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยพัฒนานักศึกษา ใหมีคุณลักษณะ เปนผูใฝดี ใฝรู สูงานมุงมั่นสูความ
เปนเลิศ มีจิตวิญญาณในวิชาชีพ สามารถสนองตอบตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความสํานึก
ในความเปนไทย หวงใยสิ่งแวดลอม มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น
โดยใชกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและใชวินัยนักศึกษา
หมวด ๒
การพัฒนานักศึกษาโดยใชกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ขอ ๗ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบงเปน ๓ กลุมกิจกรรม ดังนี้
(๑) กลุมกิจกรรมบังคับ
(๒) กลุมกิจกรรมบังคับเลือก
(๓) กลุมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
/ขอ ๘ ใหมี . . .

๔

ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา ดังนี้
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เปน ประธานกรรมการ
คณบดีทุกคณะ
เปน กรรมการ
ประธานผูอํานวยศูนยใหการศึกษา
เปน กรรมการ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
เปน กรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ดงั นี้
(๑) กําหนดโครงสรางหนวยกิจกรรม หนวยกิจกรรมของแตละกลุมกิจกรรม และ
แตละโครงการ ในแตละชั้นปของนักศึกษา โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยใหเสร็จกอนเปด
ภาคเรียนที่ ๑ ของแตละปการศึกษา
(๒) เห็นชอบโครงการที่คณะกรรมการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการตาม
ขอ ๑๑,๑๒ และ ๑๓ อนุมัติ และประกาศใหนกั ศึกษาทราบ
(๓) กําหนดแบบรายงานผลกิจกรรม ใบลงทะเบียนกิจกรรม รูปแบบโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
(๔) กําหนดเกณฑการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
(๕) กําหนดหลักเกณฑการจัดกิจกรรมซอมเสริม
ขอ ๙ การดําเนินการตามกิจกรรมยอย ใหจัดทําเปนโครงการตามแบบที่คณะกรรมการ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษากําหนด ในแตละกิจกรรมยอยอาจกําหนดมากกวา ๑ โครงการก็ได
ขอ ๑๐ ใหมีผูรับผิดชอบในการเสนอโครงการ ดังนี้
(๑) คณะ กองพัฒนานักศึกษา องคการนักศึกษา องคการนักศึกษาคณะ องคการ
นักศึกษาศูนยใหการศึกษา เปนผูเสนอโครงการในกลุมกิจกรรมบังคับและกลุมกิจกรรมบังคับเลือก
(๒) นักศึกษา อาจารย โปรแกรมวิชา สวนราชการ ชมรม หรือ ชุมนุม เปนผู
เสนอโครงการในกลุมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
ขอ ๑๑ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาของแตละคณะ
สําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่เรียนที่มหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) คณบดี เปน
ประธานคณะกรรมการ
(๒) ตัวแทนของประธานโปรแกรมวิชา ๓ คน เปน กรรมการ
(๓) รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เปน
กรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ ดังนี้
(๑) อนุมัติโครงการในสวนของโปรแกรมวิชา องคการนักศึกษาคณะ ชุมนุม
อาจารยในสังกัดคณะ และคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
/(๒) ตรวจสอบ . . .
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(๒) ตรวจสอบความถูกตองของการกําหนดหนวยกิจกรรมตามโครงสรางหนวย
กิจกรรมของแตละกลุมกิจกรรมของแตละชั้นป ตามขอ ๘ (๑)
(๓) คัดเลือกและตัดสินใหนักศึกษาเปนผูมีผลการปฏิบัติกิจกรรมดีเดนของ
มหาวิทยาลัยในสวนของคณะประจําปการศึกษา
ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาของสวนกลาง
สําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่เรียนที่มหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปน ประธานกรรมการ
(๒) ผูอํานวยการสวนราชการ เปน
กรรมการ
(๓) รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เปน
กรรมการ
(๔) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา เปน
กรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่ดังนี้
(๑)
อนุมัติโครงการในสวนของกองพัฒนานักศึกษา สวนราชการ องคการ
นักศึกษา หรือชมรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
(๒) ตรวจสอบความถูกตองของการกําหนดหนวยกิจกรรมตามโครงสรางหนวย
กิจกรรมของแตละกลุมกิจกรรมของแตละชั้นป ตามขอ ๘ (๑)
(๓) คัดเลือกและตัดสินใหนักศึกษาเปนผูมีผลการปฏิบัติกิจกรรมดีเดนของ
มหาวิทยาลัยในสวนกลางประจําปการศึกษา
ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาภาคพิเศษของแต
ละศูนยใหการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เรียนที่ศูนยใหการศึกษา ประกอบดวย
(๑) ผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา เปนประธานกรรมการ
(๒) ตัวแทนของประธานโปรแกรมวิชาทีเ่ ปดสอนไมเกิน ๓ คน เปน กรรมการ
(๓) รองผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา ๑ คน เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ ดังนี้
(๑) อนุมัติโครงการในสวนของ องคการนักศึกษาศูนยใหการศึกษา ชุมนุม ชมรม
โปรแกรมวิชาและคณะที่เปดสอนที่ศูนยใหการศึกษา และของสวนราชการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
(๒) ตรวจสอบความถูกตองของการกําหนดหนวยกิจกรรมตามโครงสราง
หนวยกิจกรรมของแตละกลุมกิจกรรมของแตละชั้นป ตามขอ ๘ (๑)
(๓) คัดเลือกและตัดสินใหนักศึกษาเปนผูมีผลการปฏิบัติกิจกรรมดีเดนของ
มหาวิทยาลัยในสวนของศูนยใหการศึกษาประจําปการศึกษา
/ขอ ๑๔ นักศึกษา . . .

๖

ขอ ๑๔ นักศึกษาทุกคน ตองเขารวมกิจกรรม และเลือกเขารวมกิจกรรม ตามเกณฑ
ดังนี้
(๑) ตองเขารวมโครงการของทุกกลุมกิจกรรมบังคับของแตละชั้นป
(๒) ตองเลือกเขารวมในโครงการของกลุมกิจกรรมบังคับเลือกอยางนอย ๑ กลุม
กิจกรรมของแตละชั้นป ตามกําหนดในขอ ๘ (๑)
(๓) เขารวมในโครงการของกลุมกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจของแตละชั้นป
อยางนอย ๑ กลุมกิจกรรม ของแตละชั้นป ใหมีหนวยกิจกรรมตามกําหนดในขอ ๘(๑)
(๔) นักศึกษาที่เลือกทํากิจกรรมบังคับเลือก หรือกิจกรรมตามความถนัดและ
ความสนใจครบหนว ยกิจ กรรมตามที่กํา หนดแลว สามารถเลือ กทํา กิจ กรรมเพิ่ม เพื่อ เปน
หนวยกิจกรรมเพิ่มพิเศษได
ขอ ๑๕ การเขารวมโครงการในกลุมกิจกรรมบังคับเลือก หรือกลุมกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจ นักศึกษาสามารถเลือกหรือเปลี่ยนโครงการจากโครงการของกิจกรรมยอยหนึ่ง
เปนโครงการในอีกกิจกรรมยอยหนึ่งได ทั้งนี้ตองมีหนวยกิจกรรมของทุกโครงการรวมกันแลวตอง
เทากับหนวยกิจกรรมที่กําหนดในขอ ๘(๑)
ขอ ๑๖ นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมตามขอ ๗ และตองมีหนวยกิจกรรมจากการเขา
รวมกิจกรรมในแตละชั้นปไมนอยกวา ๑๐๐ หนวยกิจกรรม
ขอ ๑๗ ใหผูรับผิดชอบโครงการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาตามเกณฑ
ที่คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษากําหนด และรวบรวมผลการประเมินนักศึกษาแตละ
โครงการเสนอคณบดีที่นักศึกษาสังกัดภายใน ๑๕ วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
ใหแตละคณะบันทึกผลการประเมินของนักศึกษาใหเสร็จภายใน ๑๐ วันหลังจากไดรับผล
การประเมิน และเก็บหลักฐานไวใหเปนระบบ
ขอ ๑๘ นักศึกษาแตละชั้นป เมื่อไดรับการประเมินผลผานครบหนวยกิจกรรมทุกกลุม
กิจกรรมในแตละปแตมีผลการประเมินไมผานเกณฑ ใหนักศึกษาซอมเสริมกิจกรรมตามเกณฑและ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษากําหนด
ขอ ๑๙ ใหคณบดี ห รื อผู ที่คณบดีม อบหมายเปน ผูตรวจสอบผลการประเมิน ทุ ก สิ้น ป
การศึกษาและแจงผลการประเมินใหนักศึกษาทราบ
ขอ ๒๐ นักศึกษาที่เปนนายกองคการนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกองคการศึกษา
คณะ นายกองคการนักศึกษาศูนยใหการศึกษา ประธานชมรม ประธานชุมนุม ใหถือวาตําแหนง
ดังกลาวเปนกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ตามขอ ๗(๓) และใหหนวยงาน
ที่กํากับดูแลเปนผูประเมินตามเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษากําหนด
/ขอ ๒๑ นักศึกษา . . .

๗

ขอ ๒๑ นักศึกษาที่จะจบการศึกษาตองเขารวมกิจกรรมและผานการประเมินอยางนอย
รอยละ ๘๐ ของหนวยกิจกรรมแตละกลุม
ขอ ๒๒ ให สํานัก ส งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจั ด ทําใบรายงานผลกิจกรรมของ
นักศึกษาปสุดทายแตละคนที่ไดรับการประเมินผลผานทุกกิจกรรมตามเกณฑที่กําหนด เพื่อขอ
อนุมัติใหเปนผูสําเร็จการศึกษาคูกับใบรายงานผลการศึกษา หากไดรับการประเมินผลไมผาน
นักศึกษาตองซอมเสริมกิจกรรมใหผานกอนจึงจะไดรับการอนุมัติใหเปนผูสําเร็จการศึกษา
ขอ ๒๓ การดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) นักศึกษารับคูมือการประเมินกิจกรรมนักศึกษา
(๒) นั ก ศึ ก ษาตรวจสอบโครงการของแต ล ะกลุ ม กิ จ กรรมตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กําหนด แลวเลือกโครงการที่จะเขารวมกิจกรรมใหครบตามหนวยกิจกรรมที่กําหนดตามขอ ๘(๑)
(๓) นักศึกษารับใบจองลงทะเบียนและลงทะเบียนโครงการที่คณะที่นักศึกษา
สังกัด
(๔) เขารวมดําเนินกิจกรรมตามวัน เวลา สถานที่ ที่กําหนดในโครงการ
(๕) ผู รับผิด ชอบโครงการประเมิน ผลการเขาร ว มกิจ กรรมของนั ก ศึก ษา ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษากําหนด
(๖) ผูรับผิดชอบโครงการสงผลการประเมินไปยังคณะที่นักศึกษาสังกัด
(๗) นักศึกษาขอซอมเสริมกิจกรรมในกรณีที่ไมผานกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
และไมผานหลักเกณฑการประเมินผลรวมตอคณะที่นักศึกษาสังกัด
(๘) ผูรับผิดชอบโครงการที่นักศึกษาไมผานการประเมินหรือคณะที่นักศึกษา
สังกัดจัดกิจกรรมซอมเสริมตามคําขอของนักศึกษา และดําเนินการตาม ขอ ๒๓ (๔) ถึง (๖)
หากนักศึกษาขอเปลี่ยนโครงการที่ลงทะเบียนไว ใหนักศึกษาขอถอนโครงการเดิมและ
ลงทะเบียนโครงการใหม
หมวด ๓
การพัฒนานักศึกษาโดยใช วินัยนักศึกษา
ขอ ๒๔ วินัยของนักศึกษาครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้
(๑) การแตงกายและการมีหลักฐานการเปนนักศึกษา
(๒) การปฏิบัติตอตนเอง
(๓) การปฏิบัติตอผูอื่น
(๔) การรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตนเอง และของมหาวิทยาลัย
/ขอ ๒๕ นักศึกษา . . .

๘

ขอ ๒๕ นักศึกษาตองรักษาวินัยอยางเครงครัด และตองปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา ดังนี้
(๑) นักศึกษาตองแตงกายใหสุภาพ สะอาด เรียบรอย ตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และตองมีหลักฐานการเปนนักศึกษาพรอมที่จะแสดงไดทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย หรือ
ขณะที่แตงกายเครื่องแบบนักศึกษา
(๒) นักศึกษาตองปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ประพฤติตนอยูในศีลธรรม จรรยา
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และมีมารยาทอันดีงาม ไมประพฤติตนใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
(๓) นักศึกษาตองเปนผูที่ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของผูอื่น
(๔) นักศึกษาตองปฏิบัติตนตอคณาจารยและบุคคลอื่นดวยความสุภาพ เรียบรอย
(๕) นักศึกษาตองรักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทํา
การใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว ดังนี้
(๕.๑) ทําการทุจริตหรือพยายามทําการทุจริตในการสอบ
(๕.๒) ประพฤติตนเสื่อมเสียทางศีลธรรม
(๕.๓) ประพฤติตนหมกมุนในการพนันและมีหนี้สินลนพนตัว
(๕.๔) เสพสุราของมึนเมาจนไมสามารถครองสติได
(๕.๕) เสพยหรือมียาเสพติดไวในครอบครอง
(๕.๖) กระทําการใด ๆ โดยจงใจหรือฝาฝน จนเปนเหตุใหทรัพยสิน
ผลประโยชนและความปกติสุขสวนรวม หรือของมหาวิทยาลัยถูกทําลาย หรือเสียหายรายแรง
(๕.๗) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษถึงที่สุดใหจําคุก
(๕.๘) กระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง
ขอ ๒๖ ความผิดทางวินัยของนักศึกษาตามขอ ๒๕ (๕) ใหถือวาเปนความผิดวินัยไม
รายแรง เวนแตความผิดวินัยที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือมหาวิทยาลัยอยางรายแรงใหถือวา
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๒๗ โทษทางวินัยมี ๖ สถานคือ
(๑) ตักเตือน
(๒) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๓) ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๔) ภาคทัณฑ
(๕) พักการเรียน
(๖) พนจากสภาพการเปนนักศึกษา
/ขอ ๒๘ การตักเตือน . . .

๙

ขอ ๒๘ การตักเตือน ใหใชสําหรับนักศึกษาที่กระทําความผิดทางวินัยอยางไมรายแรง
ใหกระทําเปนลายลักษณอักษรและแจงใหนักศึกษาทราบ
ข อ ๒๙ การตัด คะแนนความประพฤติ เกณฑก ารตัด คะแนน วิธ ีก ารตัด คะแนน
การบันทึกคะแนน น้ําหนักคะแนนและการซอมเสริมคะแนนพฤติกรรม ใหคณะกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา ในขอ ๘ เปนผูกําหนด และจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
นัก ศึก ษาที่มีค ะแนนพฤติก รรมไมถึง รอ ยละ ๘๐ ไมมีสิท ธิจ บการศึก ษา แตอ าจให
ซอมเสริมคะแนนพฤติกรรมไดโดยทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหคณะที่นักศึกษาสังกัดบันทึกคะแนนความประพฤติของนักศึกษาไว
ข อ ๓๐ การจั ด ทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ใช ใ นกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษากระทํ า
ความผิดวินัยอยางไมรายแรงและใหดําเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ขอ ๓๑ การภาคทัณฑ ใหใชสําหรับนักศึกษาที่กระทําความผิดทางวินัยอยางไมรายแรง
กรณี นักศึ กษาที่ได กระทําความผิดซ้ําหรือกระทําความผิด ทํานองเดียวกันกั บความผิดที่เคยถูก
ลงโทษโดยการตัก เตือ นมาแล ว และมหาวิท ยาลั ย เห็น ว านั ก ศึ ก ษาผูนั้ น รู สํ านึ ก ในการกระทํ า
ความผิด ใหกระทําเปนลายลักษณอักษร ลงลายมือชื่อนักศึกษาผูกระทําความผิด หรืออาจเชิญ
ผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด และรับรองการภาคทัณฑไวดวยก็ได
ขอ ๓๒ การพักการเรียน ใหใชสําหรับนักศึกษาที่กระทําความผิดทางวินัยอยางรายแรง
หรือ เคยถูก ทํา โทษภาคทัณ ฑ ในความผิด ซ้ํา เดิม หรือ ความผิด ในทํา นองเดีย วกัน มาแลว
แตมหาวิทยาลัยเห็นวานักศึกษาผูนั้นอาจกลับตัวเปนผูประพฤติปฏิบัติดีได การสั่งลงโทษพัก
การเรี ย นให ก ระทํ า เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร ลงลายมื อ ชื่ อ นั ก ศึ ก ษาผู ก ระทํ า ความผิ ด และเชิ ญ
ผูปกครองมารับทราบดวย
ขอ ๓๓ การใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาใหใชสําหรับนักศึกษาที่กระทําความผิด
ทางวินัยอยางรายแรงหรือเคยถูกลงโทษใหพักการเรียนมาแลวไมนอยกวาสองภาคเรียน และ
มหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ว า นั ก ศึ ก ษาผู นั้ น ไม ส ามารถจะกลั บ ตั ว เป น ผู ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ดี ไ ด อี ก แล ว
การลงโทษให พ น จากสภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา ใหก ระทํ า เป น ลายลัก ษณ อั ก ษร ลงลายมื อ ชื่ อ
นักศึกษาผูกระทําความผิด และเชิญผูปกครองมารับทราบดวย
ขอ ๓๔ ผูกลาวหาทางวินัยนักศึกษา ไดแก อาจารย บุคลากร นักศึกษา และบุคคลอื่นที่
เกี่ยวของกับนักศึกษา การกลาวหาทางวินัยใหกระทําเปนลายลักษณอักษรยื่นตอคณะที่นักศึกษา
ผูถูกกลาวหาสังกัด
เมื่อมีการกลาวหาทางวินัยแกนักศึกษา โดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีที่สงสัยวา
นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับ
คณะ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องตนวามีมูลหรือไม ถาไมมีมูล
ก็ใหยุติเรื่องได ถาเห็นวามีมูลก็ใหดําเนินการสอบสวนทางวินัยทันที
/ขอ ๓๕ การดําเนินการ . . .

๑๐

ข อ ๓๕ การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย แก นั ก ศึ ก ษาในกรณี อั น มี มู ล ว า กระทํ า ความผิ ด
ใหสอบสวนเรื่องราว และกระทําตามขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยจนการสอบสวนสิ้นสุด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะพิจารณา
แลวเห็นวา นักศึกษาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ
ทําการสอบสวนตามวิธีการที่เห็นสมควรและพิจารณาโทษตามความผิดของนักศึกษาเสนอคณบดี
สั่งลงโทษ แลวแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ
ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําความผิดทางวินัยอยางรายแรง ใหคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ระดั บ คณะเสนอเรื่อ งต อ คณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาระดั บ มหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ทํ า การสอบสวน
และการสอบสวนนี้ตองแจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีแจง
ใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได ทั้งนี้เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและ
นํ า สื บ แก ข อ กล า วหา เมื่ อ ดํ า เนิ น การแล ว ถ า ฟ ง ได ว า ผู ถู ก กล า วหาได ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย จริ ง
ใหดําเนินการเสนอความผิดตามขอ ๒๗ แลวแตกรณี และเสนออธิการบดีสั่งลงโทษ ถายังฟง
ไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได
กรณี ที่นัก ศึก ษากระทํ าผิ ด วินั ย มีห ลายคนและนัก ศึก ษาเหลานั้น สังกัด คณะหลายคณะ
และคณะกรรมการวิ นั ย นัก ศึ ก ษาระดั บ คณะไม ส ามารถทํ า การสอบสวนและพิ จ ารณาโทษได
ใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ
ขอ ๓๖ นักศึกษาผูใดกระทําความผิดอยางรายแรง ใหมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษพักการเรียน
อาจหนึ่งหรือสองภาคการศึกษาหรือใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาตามความรายแรงแหงกรณี
ในกรณีการลงโทษใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ถามีเหตุผลอันควรลดหยอน
จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามลดโทษต่ํากวาพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา
ขอ ๓๗ นักศึกษาที่ถูกลงโทษตามขอ ๒๗ (๕) และ (๖) เทานั้นมีสิทธิ์อุทธรณสําหรับ
ตนเองเปนหนังสือตออธิการบดีภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ
ขอ ๓๘ ใหมีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปน ประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาทุกคณะ เปน กรรมการ
(๓) หัวหนาฝายนิติกร เปน
กรรมการ
(๔) นายกองคการนักศึกษา เปน
กรรมการ
(๕) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา เปน
กรรมการและเลขานุการ
ขอ ๓๙ คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
/(๑) เสริมสราง . . .

๑๑

(๑) เสริมสรางและพัฒนาวินัยนักศึกษา ซึ่งอาจกระทําโดยการฝกอบรมสราง
ขวั ญ กํ า ลั ง ใจ การจู ง ใจหรื อ การอื่ น ใดในอั น ที่ จ ะเสริ ม สร า งและพั ฒ นาทั ศ นคติ จิ ต สํ า นึ ก
และพฤติกรรมของนักศึกษาใหมีวินัย และหาทางปองปรามมิใหนักศึกษากระทําความผิดวินัย
โดยชี้แจงใหอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน และบุคลากรเอาใจใส สังเกตการณและขจัดเหตุที่
อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการปองปรามไดตามควรแกกรณี
(๒) ดําเนินการสอบสวนความผิดทางวินัยแกนักศึกษาตามขอ ๒๕(๕)
(๓) สรุปและรายงานผลการดําเนินการทางวินัยตอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปการศึกษา
ขอ ๔๐ ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ ประกอบดวย
(๑) คณบดี เปน
ประธานกรรมการ
(๒) ตัวแทนอาจารยที่ปรึกษาในคณะ ๓ คน เปน
กรรมการ
(๓) ผูมีความรู ประสบการณ หรือผูมีวุฒิดานกฎหมาย ๑ คน เปน กรรมการ
(๔) นายกองคการนักศึกษาคณะ เปน
กรรมการ
(๕) รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เปน
กรรมการและเลขานุการ
ขอ ๔๑ คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) เสริมสรางและพัฒนาวินัยนักศึกษา ซึ่งอาจกระทําโดยการฝกอบรมสรางขวัญ
และกําลังใจ การจูงใจหรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสรางทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของ
นักศึกษา และหาทางปองปรามมิใหนักศึกษากระทําความผิดวินัยโดยชี้แจงใหอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยผูสอน และบุคลากรเอาใจใส สังเกตการณและขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย
ในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการปองปรามไดตามควรแกกรณี
(๒) ดําเนินการสอบสวนความผิดทางวินัยแกนักศึกษาตามขอ ๒๕(๕)
(๓) สรุปและรายงานผลการดําเนินการทางวินัยตอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปการศึกษา
ขอ ๔๒ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย
(๑) อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เปน
ประธานกรรมการ
(๒) ผูแทนอาจารยในคณะที่นักศึกษาสังกัด
จํานวน ๒ คน เปน
กรรมการ
(๓) ประธานโปรแกรมนิติศาสตรของมหาวิทยาลัย เปน กรรมการ
(๔) ประธานสภานักศึกษา เปน
กรรมการ
(๕) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา เปน
กรรมการและเลขานุการ
ขอ ๔๓ ให คณะกรรมการอุทธรณ พิจารณาเรื่องที่อุทธรณ ตาม ขอ ๓๗ ใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันรับหนังสืออุทธรณ หากพิจารณาไมแลวเสร็จใหขยายเวลาไดไมเกิน
๑๕ วัน และแจงผลการพิจารณาใหผูอุทธรณทราบเปนลายลักษณอักษร ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณถือเปนอันสิ้นสุด
/ขอ 44 คณะกรรมการ . . .

๑๒

ขอ ๔๔ คณะกรรมการอุทธรณมีหนาที่พิจารณาคําอุทธรณของผูถูกกลาวหาหรือผูกลาวหา
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาหรือผูกลาวหาเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม และรายงานผลการพิจารณา
การอุทธรณเสนอตออธิการบดีเพื่อสั่งการ
ขอ ๔๕ นักศึกษาที่ตองการรองทุกขใหยื่นเรื่องรองทุกขกับคณะกรรมการรองทุกขของ
มหาวิทยาลัย
จํานวน องคประกอบ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเปนไปตาม
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๔๖ การลงโทษทางวินัยแกนักศึกษา ใหทําเปนคําสั่งและผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษ
ใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยความพยาบาท โดยอคติ หรือโทสะจริต หรือลงโทษ
ผูที่ไมมีความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแจงไวดวยวา ผูถูกลงโทษไดกระทําความผิดวินัยในกรณีใด
ตามขอใด
ขอ ๔๗ ผูมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัยแกนักศึกษา ไดแก
(๑)
อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัยทุก
สถานความผิด
(๒) คณบดี มีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัยแกนักศึกษาในสังกัดคณะของตนเฉพาะ
ความผิดวินัยอยางไมรายแรง
ขอ ๔๘ การลงโทษทางวินัยแกนักศึกษาโดยอธิการบดี ดําเนินการดังนี้
(๑) แจงนักศึกษาผูกระทําความผิด
(๒) แจงผูปกครองนักศึกษา
(๓) แจงคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
ขอ ๔๙ การลงโทษทางวินัยแกนักศึกษาโดยคณบดี ดําเนินการดังนี้
(๑) แจงนักศึกษาผูกระทําความผิด
(๒) แจงผูปกครองนักศึกษา
(๓) รายงานอธิการบดี
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

