
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง  แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา 

……………………………………….. 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก าหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่า
ด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งมารยาทและความประพฤติอันดีงาม ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของนักศึกษา และเพ่ือรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยไว้แล้วนั้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 

2533  และตามความในข้อ 4  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 

2536 ให้ก าหนดประกาศแนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 

ข้อ 1.  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 
คะแนน ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 2.  หากนักศึกษามีการกระท าผิดวินัยนักศึกษาและได้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ให้
งานวินัยนักศึกษาและการทหารบันทึกข้อมูลการกระท าผิดวินัยนักศึกษาไว้ หากนักศึกษากระท า
ความผิดอีก แม้จะเป็นความผิดคนละหมวดกัน จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติมากข้ึน และ
อาจได้รับโทษอ่ืนๆ เพ่ิม ตามความในหมวด 12 ข้อ 32 แห่งประกาศนี้ 
 ข้อ 3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบหมายให้งานวินัยนักศึกษาและการทหาร       
ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการดูแลคะแนนความประพฤติของนักศึกษาโดย 
  3.1 ตัดคะแนนความประพฤติผิดวินัยในเรื่องความผิดเล็กน้อย ซึ่งสามารถตัดได้ไม่
เกิน 10 คะแนน และให้เสนอคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพ่ือทราบ 
  3.2 หากตัดคะแนนความประพฤติได้ตั้งแต ่11 คะแนน ขึ้นไป ให้เสนอ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพ่ือพิจารณา 
 ข้อ 4. นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 70 คะแนน มหาวิทยาลัยจะไม่ออก
ใบรับรองความประพฤติให้ 
 ข้อ 5. นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน ลงโทษให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  



 
 

 ข้อ 6. คะแนนที่ถูกตัดและได้น าไปใช้ในการลงโทษแล้ว จะไม่น ามาใช้เพ่ือการลงโทษครั้ง
ต่อไป แต่จะเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาตามข้อ 5 เท่านั้น 

หมวด 2 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 ข้อ 7.  นักศึกษาผู้ใดเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่นหรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของ
รวมอยู่ด้วยไปเป็นของตนเองไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง  
11 – 99 คะแนน 
 ข้อ 8.  นักศึกษาผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สิน
ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินและถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง  11 –70 คะแนน 
 ข้อ 9.  นักศึกษาผู้ใดเมื่อได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิ์ให้ใช้ทรัพย์สินและหรือบริการใดๆ ของ
มหาวิทยาลัยแล้วยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ทรัพย์สิน หรือใช้สิทธิ์เกี่ยวกับบริการดังกล่าว โดยมิได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย หรือโดยทุจริตหรือโดยแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 80  คะแนน 

หมวด 3 
ความผิดต่อร่างกาย 

ข้อ 10.  นักศึกษาผู้ใดท าร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความ
ประพฤติระหว่าง 71 - 100   คะแนน 

หมวด 4 
ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย 

ข้อ 11.  นักศึกษาผู้ใดทะเลาะวิวาทกันเองในลักษณะเฉพาะบุคคล จะถูกพิจารณาตัดคะแนน
ความประพฤติระหว่าง 11 – 70  คะแนน 

ข้อ 12.  นักศึกษาผู้ใดทะเลาะวิวาทกันเองในลักษณะกลุ่ม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความ
ประพฤติระหว่าง 31 –100  คะแนน 

ข้อ 13.  นักศึกษาผู้ใดก่อการทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายนอก จะถูกพิจารณาตัดคะแนน
ความประพฤติระหว่าง 31 - 100  คะแนน 

ข้อ 14.  นักศึกษาผู้ใดมีของผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง ใช้ หรือจ าหน่ายจ่ายแจก จะถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71 - 100  คะแนน 

 
 
 



 
 

หมวด 5 
ความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนัน 

ข้อ 15.  นักศึกษาผู้ใดเล่นการพนันใดๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 
- 80  คะแนน 

ข้อ 16.  นักศึกษาผู้ใดมิได้เล่นการพนันแต่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน จะถูกพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 70  คะแนน 

ข้อ 17.  นักศึกษาผู้ใดร่วมอยู่ในวงการพนันโดยมิได้เป็นผู้สนับสนุนหรือเล่นการพนันเอง จะ
ถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 – 70  คะแนน 

หมวด 6 
ความผิดเกี่ยวกับการเสพสุราหรือของมึนเมา 

ข้อ 18.  นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใดๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะถูกพิจารณา
ตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 80  คะแนน 

ข้อ 19.  นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใดๆ จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนร าคาญ
จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71 - 80  คะแนน 

ข้อ 20.  นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใดๆ จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของ
ตนเองของนักศึกษาอ่ืน และหรือของมหาวิทยาลัยโดยรวม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ
ระหว่าง 71 – 99  คะแนน 

หมวด 7 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 

ข้อ 21.  นักศึกษาผู้ใดมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง หรือมีไว้เสพหรือมีไว้จ าหน่ายจ่าย
แจก จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71 -  100  คะแนน 

หมวด 8 
ความผิดเกี่ยวกับวินัยจราจร 

ข้อ 22.  นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
โดยความผิดนั้นไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุใดๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 1-10 
คะแนน 

ข้อ 23.  นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  
โดยความผิดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 30 คะแนน 

ข้อ 24.  นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  
โดยความผิดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่น จะถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 31 -70 คะแนน 



 
 

หมวด 9 
ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 

ข้อ 25.  นักศึกษาผู้ใดไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งอันชอบ
ด้วยกฎหมายของอาจารย์ หรือของมหาวิทยาลัย หรือของบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือของ
เจ้าหน้าที่บ้านเมือง  ตลอดจนประพฤติตนไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ไม่เป็นสุภาพชนจะถูกพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติระหว่าง  10 - 70  คะแนน 

ข้อ 26.  นักศึกษาผู้ใดให้ถ้อยค าหรือข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอก
ให้แจ้ง เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 - 
70  คะแนน 

ข้อ 27.  นักศึกษาผู้ใดปลอมแปลงเอกสารและหรือปลอมแปลงลายมือชื่อ จะถูกพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติระหว่าง 30 - 99  คะแนน 

ข้อ 28.  นักศึกษาผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นไปในทางเสื่อมเสียต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของส่วนรวม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71 - 99  คะแนน 
       -  หากการกระท าตามวรรคแรกมีความรุนแรงถึงข้ันท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 91 - 100  คะแนน 

ข้อ 29.  นักศึกษาผู้ใดละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยการข่มขู่ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองต้องการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 99  
คะแนน 

หมวด 10 
ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับ 

ข้อ 30.  นักศึกษาผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ โดยมิชอบและหรือโดยทุจริตเพื่อให้ตนเอง
หรือผู้หนึ่งผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งเอกสารหรือความลับของผู้อื่นหรือของมหาวิทยาลัย จนเป็นเหตุให้ผู้
นั้นและหรือมหาวิทยาลัยเสียหาย จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71 - 100  
คะแนน 

หมวด 11 
ความผิดเกี่ยวกับโทษจ าคุก 

ข้อ 31.  นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดอาญาจนมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกโดยไม่รอลง
อาญา จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ 100  คะแนน  เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท ซึ่งให้
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแล้วแต่กรณี 

 
 



 
 

หมวด 12 
การเพ่ิมโทษ 

ข้อ 32.  นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดมาแล้วและได้กระท าความผิดอีก แม้จะเป็นความผิด
คนละหมวดกันให้คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติเพ่ิมมากข้ึน 

 
  ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับส าหรับนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
   
   ประกาศ  ณ  วันที่  8  เมษายน  พ.ศ.  2554 
 

                 ประสาท  สืบค้า 
                    (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ตารางเปรียบเทียบการตัดคะแนนความประพฤติกับบทลงโทษนักศึกษา 
(เอกสารแนบท้าย) 

 

คะแนน 

(เต็ม 100 คะแนน) 

บทการลงโทษนักศึกษา 
 

        10 คะแนน 
11-30 คะแนน 
31-50 คะแนน 
51-70 คะแนน 
71-80 คะแนน 
81-90 คะแนน 
91-99 คะแนน 
100 คะแนน 

 

ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา 
ภาคทัณฑ์ 2 ภาคการศึกษา 
ภาคทัณฑ์ 3 ภาคการศกึษา 
พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษา 
พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา 
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

 


