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แนวทางในการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา เพ่ือให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งสร้าง
ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาอย่างถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อไป 
 ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง   
แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 เพื่อใช้กับ
นักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2554 ส่วนนักศึกษาท่ีมีรหัสประจ าตัวที่ต่ ากว่า B54***** ยังใช้ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา   
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 ส่งผลให้นักศึกษาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2555 จะมีคะแนนความประพฤติ 
100 คะแนน ตลอดสภาพนักศึกษา 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา   
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บทที่  1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
  มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 
ลงวันที่ 24 เมษายน 2536 เพ่ือมารยาทและประพฤติอันดีงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
นักศึกษาและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ดังส าเนาว์  ขจรศิลป์ (2537) กล่าวว่างานวินัย
นักศึกษาเป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในทุกประเทศได้
จัดให้มีงานวินัยนักศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติตามกฎ 
ระเบียบ เพื่อให้เกิดบรรยากาศเอ้ือต่อการสอน และเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทุกแห่งก็จัดให้มีงานวินัยนักศึกษา หรือหน่วยวินัยนักศึกษา 
หรืออย่างน้อยก็มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาเช่นเดียวกัน วัตถุประสงค์ของงานวินัยนักศึกษา
โดยทั่วไปม ีดังนี้ 
  1. เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีความรู้และตระหนักในกฎระเบียบ ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคคลในสังคม 
  2. เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน ตลอดจนเข้าใจเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น 
  3. เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจตนเอง โดยเฉพาะลักษณะที่มีความเก่ียวพันกับ
พฤติกรรม เช่น อารมณ์ ค่านิยม และระดับคุณธรรม เป็นต้น 
  4. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะลักษณะที่เก่ียวกับพฤติกรรม 
  5. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบตนเอง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
เป็นพลเมืองที่ดี และมีส่วนร่วม เสริมสร้าง และจรรโลงความเป็นระเบียบวินัยของสังคม 
  6. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันสร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  
  มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส าคัญของวินัยนักศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านวินัย
นักศึกษาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา เพื่อให้
เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาอย่าง
ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อไป 
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วัตถุประสงค์          
เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ใช้เป็นแนวทาง

ในการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาแก่นักศึกษาที่กระท าผิดวินัย เพ่ือให้เป็นรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกัน อีกทั้งสร้างความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการการด าเนินงานด้านวินัย
นักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 24 เมษายน 2536 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ      
 นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา ได้แนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา ใช้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  
ค าจ ากัดความ/นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี 

วินัยนักศึกษา หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือใช้
เป็นแนวทางให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติ 

คะแนนความประพฤติ หมายถึง คะแนนที่นักศึกษามีอยู่ประจ าตัว 100 คะแนน โดยคะแนน
ความประพฤติของนักศึกษารหัสประจ าตัว B53* ลงไป จะมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ทุก 
ปีการศึกษา ส่วนคะแนนความประพฤติของนักศึกษารหัสประจ าตัว B54* ขึ้นไป จะมีคะแนนความ
ประพฤติ 100 คะแนน ตลอดสภาพนักศึกษา 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

วินัยมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาทุกคน เพราะวินัยคือหัวใจ
ส าคัญของการพัฒนามนุษย์ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 
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บทที่ 2 
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย 
 อัตลักษณ์ คือ บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา
 เอกลักษณ์ คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของส่วนกิจการนักศึกษา 
 วิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรคุณภาพท่ีมุ่งม่ันพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

พันธกิจ คือ  
1. การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. การจัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ คือ 
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน 
3. เพ่ือให้บริการและสวัสดิการที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของส่วนกิจการนักศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ คือ 
  1. การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค ์
  2. การจัดระบบบริการและสวัสดิการที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
  3. การจัดระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา 
  4. การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ที่ดีงาม ส่งเสริมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  เป้าประสงค์ คือ 
  1. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง 
ทันโลก และใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม 
  2. จัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
  3. จัดบริการด้านกายภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
  4. จัดบริการแนะแนวการศึกษา บริการให้ค าปรึกษาในด้านการใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษา 
  5. จัดบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
  6. จัดสวัสดิการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา สนับสนุนให้มีความพร้อมใน
การศึกษาและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 
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  7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักความถูกต้องและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  8. จัดกิจกรรมการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีเครือข่ายความร่วมมือ 
โครงสร้างหน่วยงาน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักดีว่าการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์นั้น  
เป็นกระบวนการทางการศึกษาท่ีซับซ้อน ซึ่งจะต้องอาศัยความพยายามเป็นอย่างมากจากบุคลากรทุก
ฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งการพัฒนานักศึกษาดังกล่าวนี้ประกอบด้วย 2 

กระบวนการส าคัญคือ กระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักวิชาและสาขาวิชาเป็นส าคัญ และกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยม ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการหอพัก บริการแนะแนว บริการอนามัย ตลอดจนบริการ
กีฬาทั้งกีฬาเพ่ือสุขภาพและกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 
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      โครงสร้างหน่วยงาน 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา       -   งานธุรการและบริหารทั่วไป 
 -  งานวินัยนักศึกษาและการทหาร           -   งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา 
 -  งานกิจกรรมนักศึกษา                         -   งานวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 -  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                    -   งานบริการกีฬา 

-  งานทุนการศึกษา                              -   งานกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 
-  งานแนะแนว 

  -  งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 
ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

ระเบียบวินัยถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญยิ่งส าหรับสังคม เพราะระเบียบวินัยช่วยสร้างความ
เป็นระเบียบ ความสงบเรียบร้อยซึ่งจะน าไปสู่เกียรติและการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ตลอดจนช่วย
พัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดีงาม เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักในความส าคัญของวินัยนักศึกษา
ดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเป็นประธาน คณะกรรมการนี้มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัยและ
ประเพณีอันดีงามของสังคมไทย ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

อธิการบดี 

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 
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วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 โดยมีรายละเอียดที่นักศึกษาต้องศึกษาข้อบังคับนี้ให้เข้าใจชัดเจน เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของนักศึกษาในการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป 
 มหาวิทยาลัยถือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส าคัญมาก
ดังนั้นเมื่อมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ปกครองของนักศึกษาทราบต่อไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบงานวินัยนักศึกษาและการทหาร 
 1. เป็นเลขานุการในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
 2. พิจารณาและจัดร่างระเบียบข้อบังคับแนวทางการประพฤติตนส าหรับนักศึกษา 
 3. ให้ค าแนะน าและชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับส าหรับนักศึกษาเพ่ือให้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 4. ก ากับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา 
 5. จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 

6. ด าเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างความมีวินัยในหมู่นักศึกษา 
 7. ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมือง โดย
ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ ซึ่งมีลักษณะที่เก่ียวกับการพิจารณา 
ค้นหา วิเคราะห์ เสนอความเห็น สรุปรายงาน ควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ ในหลายด้าน 
เช่น งานสารบรรณ งานเตรียมการต้อนรับและพิธีการ งานระเบียบ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ ร่าง
โต้ตอบหนังสือ ด าเนินการต่างๆ ในการประชุม ท ารายงานการประชุม แจ้งมติท่ีประชุมและอ่ืนๆ 
ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามมติที่ประชุมหรือค าสั่งของผู้บริหารรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
   1) ร่างหนังสือแจ้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2) จัดท าวาระ จดบันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุมคณะกรรมการวินัย
นักศึกษา 
   3) ร่างหนังสือโต้ตอบการแก้ไขรายงานการประชุมวินัยนักศึกษา แจ้งเวียนรับรอง
รายงานการประชุม ขออนุมัติโทษต่ออธิการบดี 
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  2. ร่วมสืบสวน สอบสวน กรณีนักศึกษากระท าความผิด 
  3. เลขานุการคณะท างานโครงการวินัยนักศึกษา เช่น โครงการรณรงค์การแต่งกายนักศึกษา 
โครงการการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา  
  4. จัดเก็บฐานข้อมูลนักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษาในระบบฐานข้อมูลวินัยนักศึกษาและ
ระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริการการศึกษา 
  5. สรุปสถิติการลงโทษนักศึกษาด้านวินัยนักศึกษาประจ าปี 
  6. ลงข้อมูลใหม่ๆ ของงานวินัยนักศึกษาและการทหารในเว็บไซตส์่วนกิจการนักศึกษา 
  7. ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  8. จัดท าข้อมูลการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษา 
  9. จัดท าวิดีทัศน์ประจ าปีแนะน าศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. การด าเนินการ 

  การด าเนินการทางวินัยนักศึกษาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษามีลักษณะการ
ด าเนินการตามข้ันตอนตามแผนภูมิ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
   

นักศึกษาที่ถูกกระท า 
    ถูกละเมิดสิทธิ์ 

     นักศึกษาที่งานวินัยนักศึกษาเรียกพบ 
(ได้รับข้อมูลความผิดจากหน่วยงานต่างๆ) 

นักศึกษาถูกกล่าวหาว่า 
กระท าความผิด ละเมิดสิทธิ์ผู้อ่ืน 

หากข้อมูลหลักฐานไม่เป็นความจริง 

จริง 

ยกเลิกยุติการสอบสวน 
หากข้อมูลหลักฐานเป็นความจริง 

                        ถ้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

นัดหมายนักศึกษาเข้าชี้แจง 

ชี้แจง 

บุคคลภายนอก 

ส่งตัว สภ.โพธิ์กลาง   

คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

ประชุมพิจารณาความผิด 

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 

          
แจ้งโทษแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง 

อาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษา ฯ 

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษา ฯ 

รับค าร้องทุกข/์แจ้งเหตุ 

สืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริง 

อธิการบดี 
พิจารณาลงโทษ 
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2. กระบวนการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ฉบับ
ที่ 2 หมวด 3 ข้อ 22 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นรองประธาน 
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาเป็นกรรมการ ผู้แทนอาจารย์ทุกส านักวิชาเป็นกรรมการ และหัวหน้างาน
วินัยนักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ (คู่มือนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554, 2554) 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 หมวด 
5 ข้อ 24 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสอบสวนการกระท าผิดวินัยนักศึกษา เว้นแต่
มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืนเป็นกรณีๆ ไป และเมื่อท าการสอบสวนการกระท าผิดวินัย
ดังกล่าวแล้วให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงโทษนักศึกษาผู้นั้น
ต่อไป (คู่มือนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554, 2554) 

3. การด าเนินการลงโทษ 
เมื่อการด าเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาตามกระบวนการ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม

ครบถ้วนแล้วจึงน าไปสู่ขั้นตอนการลงโทษทางวินัยนักศึกษา แต่ก่อนการออกค าสั่งใดๆ ของ
มหาวิทยาลัยถือเป็นค าสั่งทางปกครอง ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของนักศึกษาและป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนมาภายหลังการออกค าสั่ง ดังนั้นผู้ด าเนินการควรพิจารณาสิ่งที่ด าเนินการมาตั้งแต่ต้นว่าอยู่ใน
ขอบข่ายดังนี้หรือไม่คือ (เจริญ  แฉกพิมาย, 2552) 

1) กระบวนการพิจารณาเพื่อออกค าสั่งลงโทษนักศึกษาชอบด้วยกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือกฎหมายหรือไม่ เช่น นักศึกษาได้มีโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลต่อผู้มีอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ฯลฯ 

2) ค าสั่งที่จะลงโทษนักศึกษาชอบด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ที่มีอยู่
หรือไม่ กล่าวคือการกระท าผิดที่จะออกค าสั่งลงโทษมีข้อห้ามและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนหรือไม่  

3) การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งการก าหนดโทษชอบด้วยเหตุผลถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่ 

เมื่อการด าเนินการชอบด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการข้างต้น จึงน าไปสู่การ
ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษา
ผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 และลงวันที่ 8 เมษายน 2554  และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 ตามหมวด 4 ข้อ 23 นักศึกษาท่ี
ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศหรือค าสั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระท า
ผิดวินัย และอาจได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้ 
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1) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
2) ภาคทัณฑ์การศึกษา 
3) ให้พักการศึกษา 
4) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
5) โทษอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2536  หมวด 5 ข้อ 26 ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษความผิดทางวินัยนักศึกษาได้แก่ อธิการบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย และเม่ือลงโทษแล้วให้ด าเนินการตามหมวด 5 ข้อ 27 เมื่อได้สั่งลงโทษ
นักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้รีบแจ้งต่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักศึกษาผู้นั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและ
มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีเพ่ือทราบ (คู่มือนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
สุรนารี ปีการศึกษา 2554, 2554) 

4. การด าเนินการอุทธรณ์ 
การอุทธรณ์เป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องอีกชั้นหนึ่งเพ่ือให้เกิดความ

ยุติธรรม ความเป็นธรรมต่อผู้ถูกค าสั่งลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2543 ให้เวลาส าหรับนักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัย
สั่งลงโทษเพ่ืออุทธรณ์ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับทราบค าสั่ง โดยยื่นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ 
โดยตรง 

5. การบันทึกประวัติผู้กระท าความผิด 
  1. ตรวจสอบชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว สาขาวิชา ส านักวิชา ฐานความผิด คะแนนที่
ถูกตัด อย่างรอบคอบและถูกต้อง 
  2. บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้โปรแรม Microsoft Access  
  3. ข้อมูลที่ถูกบันทึกมี ดังนี้ 
   -รหัสนักศึกษา   -ชื่อ-สกุล 
   -ส านักวิชา   -สาขาวิชา 
   -คะแนนที่ถูกตัด            -พฤติกรรมการกระท าผิด 
   -ประเภทการลงโทษ  -ค าสั่ง   
   -เริ่มโทษ   -สิ้นโทษ   
   -ปีการศึกษา   -อาจารย์ที่ปรึกษา 
   
 
 



11 
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา                                                                                                               

4. ตัวอย่างแบบฟอร์มรายการ  
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บทที่ 3 
หลักเกณฐ์การปฏิบัติงาน 

 
การปฏิบัติงานด้านวินัยนัศึกษาจะต้องยึดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยวินัย

นักศึกษา พ.ศ.2536 ลงวันที่ 24 เมษายน 2536 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย
วินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 เป็นหลักในการปฏิบัติ นอกจากนี้ 
เจริญ  แฉกพิมาย (2552) กล่าวว่า การลงโทษแม้จะเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้มีอ านาจสั่งการและใช้
ประกอบกับดุลพินิจที่จะเลือกด าเนินการที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สมเหตุสมผลในขอบเขตตามตัว
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับได้ก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วผู้มีอ านาทสั่งการย่อมค านึงถึงความถูกต้องเป็น
ธรรม การให้โอกาส ให้ความยุติธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาด้วยหลักการ 3 ประการ ประกอบด้วย 

1. หลักความยุติธรรม หลักการนี้ผู้มีอ านาจสั่งการสามารถใช้ดุลพินิจตามอ านาจการบริหาร
แต่อ านาจนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ถูกต้องมีการสอบสวนให้โอกาสกับผู้ถูกสอบสวนได้
ชี้แจงแสดงหลักฐานต่างๆ เมื่อสอบสวนจนแน่ชัดว่าบุคคลนั้นได้กระท าความผิดแน่ชัดและมี
กฎระเบียบห้ามไว้ชัดเจนแล้วจึงจะลงโทษ 

2. หลักความเป็นธรรม หลักการนี้เป็นหลักการที่ผู้มีอ านาจลงโทษต้องพิจารณาลงโทษ
ผู้กระท าความผิดอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาคกันตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีมีอยู่โดยไม่เลือกที่
รักมักที่ชัง กระท าความผิดอย่างเดียวกันควรต้องได้รับการลงโทษที่เหมือนกัน หรือเท่ากัน แต่ถ้ามีเหตุ
ที่จะต้องได้รับโทษที่ไม่เหมือนกันใช้ดุลยพินิจจากหลักการอะไรที่จะพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งแนวทางที่
สามารถน ามาพิจารณาประกอบดุลยพินิจของผู้มีอ านาจสั่งการประกอบด้วย 

1) ความหนักเบาของความผิดที่ผู้ถูกลงโทษได้กระท า 
2) ผลของการกระท าความผิดที่เกิดขึ้น 
3) ประวัติการกระท าความผิดของผู้ที่กระท าผิดที่เคยได้รับมาก่อน 
4) การรับรู้ของผู้กระท าผิดว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิดแต่ยังฝ่าฝืนกระท าลง

ไปซึ่งแตกต่างกับคนที่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าการกระท าอย่างนั้นเป็นความผิด 
5) การให้โอกาสแก่ผู้กระท าความผิดที่พยายามที่จะปรับปรุงตนเองให้เป็นคนดี ซึ่งก็

เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจลงโทษย่อมสมควรที่จะสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นกลับตัวเป็นคนดีได้ตาม
เจตนา 

6) การกระท าความผิดที่มีเหตุผลบางประการอยู่เบื้องหลัง เช่น การกระท าความผิด
ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บของตนเอง หรือเกิดจากความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่ง
ไม่ได้เกิดจากเจตนาหรือตั้งใจให้เกิดข้ึน 
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3. หลักความรวดเร็ว การลงโทษผู้ที่กระท าความผิดที่ด าเนินไปตามกระบวนการต้องมีความ
รวดเร็ว ไม่ชักช้าปล่อยให้ทิ้งไว้เนิ่นนาน ซึ่งการกระท าเช่นนั้นจะท าให้ระเบียบวินัยขาดความศักดิ์สิทธิ์
เพราะท่ีถูกลงโทษจะขาดจิตส านึกต่อความผิดที่ได้กระท าและท าให้บุคคลอื่นขาดความเชื่อถือต่อ
กฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่ด้วย ซ้ าร้ายอาจเป็นช่องทางน าไปสู่การร้องเรียนได้  
 นอกจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยวินัยนักศึกษาแล้ว ยังมีแนวทางการ
พิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา และประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อบังคับวินัยนักศึกษา 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536 ลงวันที่ 24 
เมษายน 2536 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

2. นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย 

3. นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่
ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือมหาวิทยาลัย 

4. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย 
และต้องไม่น าขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมไทยมาปฏิบัติ 

5. นักศึกษาต้องไม่น าสุราหรือของมึนเมาใดๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยและต้องไม่เสพ
สุราหรือของมึนเมาใดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ
มหาวิทยาลัย 

6. นักศึกษาต้องไม่เล่น  หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใดๆ เป็นอันขาด รวมทั้ง
ไม่เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ที่มีการเล่นการพนันด้วย 

7. นักศึกษาต้องเชื่อฟังค าสั่งหรือค าแนะน าตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ผู้ปฎิบัติหน้าที่โดยชอบ 

8. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาได้ทันที  เมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

9. ให้นักศึกษาอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ในเวลาที่ก าหนดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป 

10. นักศึกษาต้องไม่กระท าตนเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว จนมีเรื่องเสียหายถึงผู้อ่ืนหรือ
มหาวิทยาลัย 

11. นักศึกษาต้องไม่ลัก ยักยอก หรือท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือมหาวิทยาลัย 
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12. นักศึกษาต้องไม่กระท าการทุจริตใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
13. นักศึกษาต้องไม่น าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ใน

ครอบครอง 
14. นักศึกษาต้องไม่มีหรือพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถใช้เป็นอาวุธหรืออาจใช้

ต่างอาวุธเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
16. นักศึกษาต้องไม่ก่อการหรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาด้วยกันหรือ

กับผู้อ่ืน หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อย 
17. นักศึกษาผู้ใดเป็นผู้ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคดีถึงเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ

ต้องรีบรายงานพฤติกรรมนั้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือส่วนกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทันที 
18. นักศึกษาผู้ใดต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดอันกระท าโดยประมาทถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ลง
วันที่ 25 มีนาคม 2554 ให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็น  ประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็น  รองประธานกรรมการ 
 หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา  เป็น  กรรมการ 
 ผู้แทนอาจารย์ทุกส านักวิชา  เป็น  กรรมการ 
 หัวหน้างานวินัยนักศึกษาและการทหาร เป็น  กรรมการและเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการวินัยนักศึกษาอาจขอให้นายกองค์การบริหารหรือประธานสภา
นักศึกษาเข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาด้วยก็ได้ 
โทษฐานผิดวินัย 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536 ลงวันที่ 24 
เมษายน 2536 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. ภาคทัณฑ์ 
 3. ให้พักการศึกษา 
 4. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

5. โทษอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
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การสอบสวนและการลงโทษการกระท าผิดวินัย 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536 ลงวันที่ 24 

เมษายน 2536 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสอบสวนการกระท าผิดวินัยของนักศึกษา 

เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืนเป็นกรณีๆ ไปและเม่ือได้ท าการสอบสวนการกระท าผิด
วินัยดังกล่าวแล้วให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงโทษนักศึกษาผู้นั้น
ต่อไป 

2. ในการสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการกระท าผิด
วินัยและเพ่ือพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระท าผิดวินัยนั้นให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้สอบสวน
การกระท าผิดวินัย มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

เรียกสอบสวนนักศึกษาท่ีกระท าผิดวินัย หรือผู้ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดวินัย 
เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการกระท าผิดวินัย 
3. ผู้ที่มีอ านาจสั่งลงโทษความผิดทางวินัยนักศึกษาได้แก่ อธิการบดี หรือผู้ซึ่งอธิการบดี

มอบหมาย 
4. เมื่อได้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้รีบแจ้งต่อบิดา มารดาหรือผู้ปกครองนักศึกษาผู้นั้น

อาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีเพ่ือทราบ 
แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษา
ผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 ซึ่งใช้กับนักศึกษาตั้งแต่รหัสนักศึกษาB53* ลงไป 
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัย
นักศึกษา ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 ซึ่งใช้กับนักศึกษาตั้งแต่รหัสนักศึกษาB54* ขึ้นไป โดยมี
รายละเอียดและข้อแตกต่างกัน ดังนี้ 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะความผิดกับคะแนนความประพฤติที่ถูกตัด 

ข้อที ่ ลักษณะความผิด 
คะแนนที่ถูกตัด 

B53*ลงไป B54*ขึ้นไป 
1 นักศึกษาผู้ใดเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่นหรือที่ผู้อ่ืน

เป็นเจ้าของ รวมอยู่ด้วยไปเป็นของตนเองไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ 
11-99 11-99 

2 นักศึกษาผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้
ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย
จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
 

11-50 11-70 



16 
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา                                                                                                               

ข้อที ่ ลักษณะความผิด 
คะแนนที่ถูกตัด 

B53*ลงไป B54*ขึ้นไป 
3 นักศึกษาผู้ใดเมื่อได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิ์ให้ใช้ทรัพย์สินและหรือ

บริการใดๆ ของมหาวิทยาลัยแล้วยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ทรัพย์สิน หรือใช้
สิทธิ์เกี่ยวกับบริการดังกล่าว โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากมหาวิทยาลัย หรือโดยทุจริตหรือโดยแสวงหาประโยชน์ส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 

10-60 11-80 

4 นักศึกษาผู้ใดท าร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา 51-100 71-100 
5 นักศึกษาผู้ใดทะเลาะวิวาทกันเองภายในมหาวิทยาลัยใน

ลักษณะเฉพาะบุคคล 
10-50 11-70 

6 นักศึกษาผู้ใดทะเลาะวิวาทกันเองในลักษณะกลุ่ม  ไม่มี 31-100 
7 นักศึกษาผู้ใดก่อการทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายนอก 51-100 31-100 
8 นักศึกษาผู้ใดมีของผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง ใช้ หรือจ าหน่ายจ่าย

แจก 
51-100 71-100 

9 นักศึกษาผู้ใดเล่นการพนันใดๆ 11-99 11-80 
10 นักศึกษาผู้ใดมิได้เล่นการพนันแต่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน 11-70 11-70 
11 นักศึกษาผู้ใดร่วมอยู่ในวงการพนันโดยมิได้เป็นผู้สนับสนุนหรือเล่นการ

พนันเอง 
10-50 11-70 

12 นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใดๆ ภายในมหาวิทยาลัย 10-50 11-80 
13 นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใดๆ จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืน

เดือดร้อนร าคาญ 
51-60 71-80 

14 นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใดๆ จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของตนเองของนักศึกษาอ่ืน และหรือของมหาวิทยาลัยโดยรวม 

51-99 71-99 

15 นักศึกษาผู้ใดมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง หรือมีไว้เสพหรือมีไว้
จ าหน่ายจ่ายแจก 

51-100 71-100 

16 นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 โดยความผิดนั้นไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุใดๆ 

ไม่เกิน 
10 

1-10 

17 นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 โดยความผิดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
 

11-20 11-30 
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ข้อที ่ ลักษณะความผิด 
คะแนนที่ถูกตัด 

B53*ลงไป B54*ขึ้นไป 
18 นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทาง

บก พ.ศ. 2522 โดยความผิดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่น 

21-50 31-70 

19 นักศึกษาผู้ใดไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
ค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของอาจารย์ หรือของมหาวิทยาลัย หรือ
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ตลอดจน
ประพฤติตนไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ไม่เป็นสุภาพชน 

10-50 10-70 

20 นักศึกษาผู้ใดให้ถ้อยค าหรือข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความ
จริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ 

10-50 10-70 

21 นักศึกษาผู้ใดปลอมแปลงเอกสารและหรือปลอมแปลงลายมือชื่อ 20-99 30-99 
22 นักศึกษาผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นไปในทางเสื่อมเสียต่อความสงบเรียบร้อย

และศีลธรรมอันดีของส่วนรวม  
หากการกระท าตามวรรคแรกมีความรุนแรงถึงข้ันท าให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 

51-99 
 

71-100 

71-99 
 

91-100 

23 นักศึกษาผู้ใดละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยการข่มขู่ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามสิ่งที่
ตนเองต้องการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 

11-99 11-99 

24 นักศึกษาผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ โดยมิชอบและหรือโดยทุจริต
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งเอกสารหรือความลับ
ของผู้อื่นหรือของมหาวิทยาลัย จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นและหรือ
มหาวิทยาลัยเสียหาย 

51-100 71-100 

25 นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดอาญาจนมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
โดยไม่รอลงอาญา เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท ซึ่งให้
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแล้วแต่กรณี 

100 100 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการตัดคะแนนความประพฤติกับบทลงโทษนักศึกษา 

บทการลงโทษนักศึกษา 

คะแนน 

B53*ลงไป 
(นักศึกษามี 100 คะแนน 

ทุกปีการศึกษา) 

B54*ขึ้นไป 
(นักศึกษามี 100 คะแนน 

ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา) 
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 10 10 

ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา 11-20 11-30 

ภาคทัณฑ์ 2 ภาคการศึกษา 21-30 31-50 

ภาคทัณฑ์ 3 ภาคการศึกษา 31-40 51-70 

ภาคทัณฑ์ตลอดสภาพนักศึกษา 41-50 ไม่มี 

พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 51-60 71-80 

พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษา 61-70 81-90 

พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา 71-99 91-99 

พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 100 100 

 
เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ีพ.ศ. 2545 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. เครื่องแต่งกายของนักศึกษา มี 3 ประเภทส าหรับใช้แต่งในโอกาสต่างๆ ดังนี้ 
  1) เครื่องแต่งกายปกติ ใช้ส าหรับแต่งในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ และติดต่อหรือใช้
บริการจาก หน่วยงาน ต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย 
  2) เครื่องแต่งกายในงานพิธี ใช้ส าหรับแต่งกายในงานราชพิธี รัฐพิธีหรือตามค าสั่งของ
มหาวิทยาลัย 
           3) เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงาน ใช้ส าหรับแต่งในห้องทดลองหรือโรงฝึกงานของ
มหาวิทยาลัย 



19 
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา                                                                                                               

2. เครื่องแต่งกายปกติส าหรับนักศึกษาชาย  ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

1) เสื้อเชิ้ตสีขาว หรือสีอ่อน ไม่มีลวดลาย   ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ  ส าหรับ 
ให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย 

2) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีด า น้ าตาลเข้ม เทาเข้ม หรือกรมท่า 
3) เข็มขัดแบบสุภาพ สีเข้ม 
4) ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า 
5) รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้น สีด า หรือน้ าตาล 

3. เครื่องแต่งกายปกติส าหรับนักศึกษาหญิง ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) เสื้อสีขาว หรือสีอ่อนแบบสุภาพ เนื้อผ้าหนาพอควรไม่มีลวดลาย ตัวเสื้อม ี

ความยาวเพียงพอ  ส าหรับให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย 
2) กระโปรงทรงสุภาพ ไม่ผ่าที่ชายกระโปรง สีด า  น้ าตาลเข้ม  เทาเข้มหรือกรมท่า 

เนื้อผ้าหนาพอสมควร ไม่มีลวดลาย ความยาวเสมอเข่าหรือต่ ากว่าเข่า 
         3) รองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ 

4. เครื่องแต่งกายในงานพิธีส าหรับนักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี ้
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  1)  เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวไม่มีลวดลาย ปกเสื้อปลายแหลม  ผ่าอกตรงโดยตลอด ติด
กระดุมสีขาว มีกระเป๋าท่ีด้านซ้าย  ตัวเสื้อยาวพอเพ่ือให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย 
  2)  เนคไทของมหาวิทยาลัย  พ้ืนสีเทา สีเดียวกับกางเกง  ปักตรามหาวิทยาลัย 
  3)  กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีเทาเข้ม 
  4)  เข็มขัดหนังสีด า ความกว้าง 4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัย 
  5)  ถุงเท้าสีด า 
  6)  รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้น สีด า 

5. เครื่องแต่งกายในงานพิธีส าหรับนักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

  1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ปกเสื้อปลายแหลม  ผ่าอกตรงโดยตลอด ติด
กระดุมโลหะสัญญาลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  เนื้อผ้าหนาพอสมควร  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ
ส าหรับให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 
  

  2) เข็มกลัดเสื้อเครื่องหมายมหาวิทยาลัย  กลัดเหนือระดับอกด้านซ้าย 
  3) กระโปรงทรงสุภาพ  ไม่ผ่าที่ชายกระโปรง สีเทาเข้ม เป็นผ้าฝ้ายเนื้อหนาพอควร  
ไม่มีลวดลาย ความยาวปิดเข่า 
  4) เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร  หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัย 
  5) รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้น สีด า ความสูงไม่เกิน 3 นิ้ว 

6. ชุดปฎิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือ
ปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้ 
  1) ให้นักศึกษาสวมชุดปฏิบัติงานทับเครื่องแต่งกายปกติตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 6 ข้อ 7 
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ข้อ 8  ข้อ 13  ข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16  
  2) ชุดปฏิบัติงานเป็นเสื้อสีขาว ปกฮาวาย แขนสั้น  ไม่มีลวดลาย  ผ่าอกตรงโดย
ตลอด เนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ความยาวของเสื้อคลุมเข่า 

  ด้านหน้า ที่อกเสือ้ด้านบนซ้าย และท่ีด้านล่างข้างซ้ายและขวา  มีกระเป๋าไม่มีฝาปิด
แห่งละ 1 ใบ   ปักชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีเขียวบนอกเสื้อด้านขวาในต าแหน่งที่
สวยงาม 

  ด้านหลัง ตัวเสื้อมีจีบหลังพับข้างละ 3 จีบ  ที่เข็มขัดหลังชายเสื้อด้านล่างผ่าทับกัน
ยาวพอประมาณ 

  ด้านข้าง    ตะเข็บด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ผ่าตามแนวบริเวณกระเป๋ากางเกงหรือ
กระโปรงความยาวพอประมาณ 

7. ชุดปฏิบัติงานในโรงฝึกงานวิศวกรรมพ้ืนฐาน นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติ
เหมือนกัน ดังนี้  
  1) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีกรมท่า แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด เนื้อผ้า
หนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา 

  ด้านหน้า ข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด 1 ใบ  บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัย
ตามรูปแบบที่ก าหนด ด้านข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทั้งสาขาวิชาเป็น
ภาษาไทยด้วยไหมสีขาวด้านล่างข้างซ้ายและขวา  มีกระเป๋าจีบข้างละ 1 ใบ 

  ด้านหลัง มีจีบหลังพับตลอดข้างละ 1 จีบ มีเข็มขัดหลังพร้อมด้วยกระดุม 2 เม็ด สี
เดียวกับเสื้อ 
  2) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีกรมท่า 
  3) รองเท้าหนัง ผูกเชือก หัวแข็ง สีด า 

8. ชุดปฏิบัติงานในไร่ สวน และฟาร์ม นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน 
ดังนี้  
  1) เสื้อเชิ้ต ผ้าฝ้าย แขนยาว สีฟ้าอ่อน  หรือสีสุภาพ ผ่าอกตรงโดยตลอด ไม่มี
ลวดลาย ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋า ข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษา เป็น
ภาษาไทยด้วยไหมสีเขียว 
  2) กางเกงทรงสุภาพ สีเข้ม ด า กรมท่า น้ าเงิน น้ าตาล หรือเทาเข้ม 
  3) รองเท้าผ้าใบ หรือร้องเท้ายาง หรือร้องเท้าบู๊ท ทรงและสีสุภาพ ส าหรับสวมใส่ใน
บริเวณดินเปียกหรือในคอกสัตว์ ถ้าสวมถุงเท้าด้วย ให้ใช้ถุงเท้าสีสุภาพ 
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9. ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือ
ปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้  
  1) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีแดงเลือดหมู แขนสั้น  ไม่มีลวดลาย  ผ่าอกตรงโดยตลอด 
เนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา 

  ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด 1 ใบ บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัย
ตามรูปแบบที่ก าหนด ด้านข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทั้งสาขาวิชาเป็น
ภาษาไทยด้วยไหมสีขาวด้านล่างข้างซ้ายและขวา มีกระเป๋าจีบข้างละ 1 ใบ 

  ด้านหลัง มีจีบหลังพับตลอดข้างละ 1 จีบ มีเข็มขัดหลังพร้อมด้วยกระดุม 2 เม็ด สี
เดียวกับเสื้อ 
  2) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเข้ม ด า กรมท่า น้ าตาล หรือเทาเข้ม 
  3) รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ 

10. ชุดปฏิบัติงานนักศึกษานิเทศศาสตร์  นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติ
เหมือนกัน ดังนี้  
  1) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีเขียวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย  ผ่าอกตรงโดยตลอด เนื้อผ้าหนา
พอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา 
  ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด 1 ใบ บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัย
ตามรูปแบบที่ก าหนด ด้านข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษา     พร้อมทั้งสาขาวิชาเป็น
ภาษาไทยด้วยไหมสีเหลือง 
  2) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเข้ม ด า กรมท่า น้ าเงิน หรือน้ าตาล 
  3) รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหนังทรงและสีสุภาพ 
ลักษณะเข็มกลัด กระดุม เนคไท และเข็มขัดส าหรับเครื่องแต่งกายในงานพิธี 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ลักษณะเข็มกลัด กระดุม เนคไท และเข็ม
ขัดส าหรับเครื่องแต่งกายในงานพิธี พ.ศ. 2536 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. เข็มกลัด ส าหรับติดเสื้อนักศึกษาหญิง มีลักษณะดังนี้ 
ตัวเข็มกลัดท าด้วยโลหะชุบทอง ระบบไมครอน กว้าง 2.5 เซนติเมตร สูง 3.2 เซนติเมตร เป็น

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยปั๊มนูน พื้นเป็นลายเม็ดทราย และมีเข็มส าหรับกลัด ล็อกได้ติดกับตัวเสื้อ 
ซ่อนอยู่ด้านหลังตั้งแต่ฐานเข็มกลัดจนถึงกลางภาพท้าวสุรนารี 
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2. กระดุม ส าหรับติดเสื้อนักศึกษาหญิง มีลักษณะดังนี้ 
ตัวกระดุมมีลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 เซนติเมตร ท าด้วยโลหะชุบทอง ปั๊มนูนตรง

กลางมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ขอบโดยรอบนูนเหนือตัวพ้ืนเล็กน้อย 

3. เนคไท ส าหรับนักศึกษาชายมีลักษณะดังนี้ 
เนคไทท าด้วยผ้าสีเทา สีเดียวกับกางเกงของเครื่องแต่งกายในงานพิธี ขนาดกว้าง 6 

เซนติเมตร ปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัยโดยไม่มีชื่อมหาวิทยาลัยที่ใต้ภาพ อยู่ในต าแหน่งสูงจากปลาย
เนคไท 20 เซนติเมตร โดยเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมีลักษณะดังนี้ 

- ส่วนที่เป็นเส้นโค้ง ฐานของภาพท้าวสุรนารีพร้อมรูปใบไม้ประกอบ ปักด้วยไหมสีเหลืองทอง 
- ส่วนที่เป็นภาพท้าวสุรนารีปักด้วยไหมสีน้ าเงิน 
- ส่วนที่เป็นเฟืองจักรปักด้วยไหมสีแสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เข็มขัด ส าหรับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีลักษณะเหมือนกัน ดังนี้ 
สายเข็มขัด ท าด้วยหนังสีด า กว้าง 4 เซนติเมตร 
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หัวเข็มขัด ท าด้วยโลหะสีด า ลงยา ตอกลายเม็ดทราย ขอบเหนือตัวพ้ืน 1 มิลลิเมตร ตรง
กลางหัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยปั๊มนูนโดยมีลักษณะดังนี้ 

-  ส่วนที่เป็นเส้นโค้งกับฐานที่ภาพท้าวสุรนารีและใบไม้ลงสีทอง 
-  ส่วนที่เป็นภาพท้าวสุรนารี ลงสีด า 
-  ส่วนที่เป็นเฟืองจักร ลงสีส้ม ความสูงลดหลั่นจากตรงกลางลงไป 
-  ส่วนที่เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ลงสีทองแดง 
-  ใต้ส่วนที่เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย มีชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษปั๊มนูน  

“SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY”   ตัวอักษรขนาด 1 x 1.5 มิลลิเมตร 
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บทที่ 4 
เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน 

 
 ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2537) กล่าวว่า งานวินัยนักศึกษาเป็นงานส าคัญงานหนึ่งของฝ่ายกิจการ
นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในทุกประเทศได้จัดให้มีงานวินัยนักศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก คือช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติตามกฎระเบียบเพื่อให้เกิดบรรยากาศเอ้ือต่อการสอน และ
พัฒนานักศึกษานักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัยในตนเองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทุกแห่งก็จัด
ให้มีงานวินัยนักศึกษา หรือหน่วยวินัยนักศึกษา หรืออย่างน้อยก็มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษา
เช่นเดียวกัน วัตถุประสงค์ของงานวินัยนักศึกษาโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1. เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีความรู้และตระหนักในกฎระเบียบ ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคคลในสังคม 

2. เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ ของตน ตลอดจนเข้าใจเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น 

3. เพ่ือช่วยให้นักศึกษา มีความเข้าใจตนเอง โดยเฉพาะลักษณะที่มีความเก่ียวพันกับ
พฤติกรรม เช่นอารมณ์ ค่านิยม และระดับคุณธรรม เป็นต้น 

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะลักษณะที่เก่ียวกับพฤติกรรม 
5. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบตัวเอง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

เป็นพลเมืองที่ดี และมีส่วนร่วม เสริมสร้าง และจรรโลงความเป็นระเบียบวินัยของสังคม 
6. เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาร่วมกันสร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่น และเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
กรณีตัวอย่างการพิจารณาความผิด  

เพ่ือให้เห็นกรณีตัวอย่างในการพิจารณาโทษผู้กระท าผิดด้านวินัยนักศึกษา ผู้เขียนขออ้างอิง
สถิติการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2549-2553 ซึ่งนักศึกษาได้กระท าความผิด 
อาท ิเช่น 
 1. ประเภทความผิดในการเล่นพนัน 

กระท าผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 
2536 ลงวันที่ 24 เมษายน 2536 หมวด 2 วินัยนักศึกษา ข้อ 10 นักศึกษาต้องไม่เล่น  หรือมีส่วน
เกีย่วข้อง หรือสนับสนุนการพนันใดๆ เป็นอันขาด รวมทั้งไม่เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ท่ีมีการเล่น
การพนันด้วย และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษา
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ผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนัน ข้อ 
13 นักศึกษาผู้ใดเล่นการพนันใดๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 99  คะแนน 
(ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา ถึง พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา) ข้อ 14 นักศึกษาผู้ใดมิได้เล่นการ
พนันแต่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 70  
คะแนน (ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา ถึง พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา) และ ข้อ 15 นักศึกษาผู้ใด
ร่วมอยู่ในวงการพนันโดยมิได้เป็นผู้สนับสนุนหรือเล่นการพนันเอง จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความ
ประพฤติระหว่าง 10 – 50  คะแนน (ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ถึง ภาคทัณฑ์ตลอดสภาพ
นักศึกษา) 

กรณีตัวอย่าง เมื่อการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2552 ได้พิจารณาความผิดเรื่องนักศึกษากระท าผิดระเบียบหอพักนักศึกษาเล่นการ
พนันในหอพัก จ านวน 6 ราย 

รายงานเหตุการณ์ ตามท่ีงานวินัยนักศึกษาฯ ได้รับแจ้งจากที่ปรึกษาหอพักสุรนิเวศ 
8 ว่าได้มีนักศึกษาเล่นการพนันในหอพักสุรนิเวศ 8 ห้อง 8208 จ านวน 6 ราย ดังนี้ 

1) นาย ก เลขประจ าตัว B52*  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2) นาย ข เลขประจ าตัว B52*  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3) นาย ค เลขประจ าตัว B52*  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4) นาย ง เลขประจ าตัว B52*  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5) นาย จ เลขประจ าตัว B52*  สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
6) นาย ฉ เลขประจ าตัว B52*  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
งานวินัยนักศึกษาฯ ได้เรียกนักศึกษาให้ข้อมูลพบว่านักศึกษาได้กระท าการดังกล่าว

จริง 
การพิจารณาโทษ ที่ประชุมมีความเห็นว่านักศึกษาได้กระท าผิดตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 หมวดที่ 2 ข้อที่ 5 กล่าวคือนักศึกษา
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย และเห็นสมควรให้ลงโทษตามแนวทางการพิจารณา
นักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษา หมวดที่ 5 ข้อที่ 13 กล่าวคือนักศึกษาผู้ใดเล่นการพนันใดๆ จะถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11-99 คะแนน  
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาลงโทษตัดคะแนนความประพฤติตามแนวทางการพิจารณา
โทษ หมวด 5 ข้อที่ 13 จ านวน 30 คะแนน และลงโทษภาคทัณฑ์ 2 ภาคการศึกษา (3/2552-
1/2553) และรับใช้สังคม 50 ชั่วโมง (ภายในภาคการศึกษาท่ี 1/2553) เนื่องจากนักศึกษาเล่นการ
พนันในหอพักนักศึกษา จ านวน 6 คน คือ 
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1) นาย ก เลขประจ าตัว B52*  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2) นาย ข เลขประจ าตัว B52*  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3) นาย ค เลขประจ าตัว B52*  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4) นาย ง เลขประจ าตัว B52*  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5) นาย จ เลขประจ าตัว B52*  สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
6) นาย ฉ เลขประจ าตัว B52*  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 2. ประเภทความผิดขโมยทรัพย์สิน 
กระท าผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 

2536 ลงวันที่ 24 เมษายน 2536 หมวด 2 วินัยนักศึกษา หมวดที่ 2 ข้อที่ 15 กล่าวคือนักศึกษาต้อง
ไม่ลัก ยักยอก หรือท าลายทรัพย์สินของคนอ่ืน หรือของมหาวิทยาลัย และเห็นสมควรให้ลงโทษตาม
แนวทางการพิจารณานักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 หมวด 2 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ข้อ 6 นักศึกษาผู้ใดเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่นหรือที่ผู้อ่ืน
เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปเป็นของตนเองไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ
ระหว่าง 11 – 99 คะแนน (ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา ถึง พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา)   ข้อ 7 
นักศึกษาผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นหรือ
ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินและถูกพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติระหว่าง 11 –50 คะแนน (ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา ถึง ภาคทัณฑ์ตลอด
สภาพนักศึกษา) และข้อ 8 นักศึกษาผู้ใดเมื่อได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิให้ใช้ทรัพย์สินและหรือ
บริการใดๆ ของมหาวิทยาลัยแล้วยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ทรัพย์สิน หรือใช้สิทธิเกี่ยวกับบริการดังกล่าว โดย
มิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย หรือโดยทุจริตหรือโดยแสวงหาประโยชน์
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 - 60  คะแนน (ตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร ถึง พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา) 

กรณีตัวอย่าง เมื่อการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 
28 มิถุนายน 2553 ได้พิจารณาความผิดเรื่อง นักศึกษากระท าผิดขโมยคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คที่หอพัก 
สุรนิเวศ 2 

รายงานเหตุการณ์ ตามท่ีงานวินัยนักศึกษาฯ ได้รับแจ้งจากที่ปรึกษาหอพักสุรนิเวศ 
2 ว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ได้มีนักศึกษาชื่อนางสาว ก รหัสประจ าตัว B50* สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย ได้ขโมยคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คของนางสาว ข  รหัสประจ าตัว B53* สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แล้วน าไปซ่อนไว้ที่ล็อคเกอร์ เบอร์ 192 ที่ศูนย์บรรณสารฯ  
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 งานวินัยนักศึกษาฯ ได้เรียกนักศึกษามาให้ข้อมูลพบว่านักศึกษายอมรับว่าได้ขโมย
คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คจริง โดยให้เหตุผลว่าเพ่ือที่จะน าไปพิมพ์ใบเงินกู ้

การพิจารณาโทษ ที่ประชุมมีความเห็นว่านักศึกษาได้กระท าความผิดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 หมวดที่ 2 ข้อที่ 15 กล่าวคือ
นักศึกษาต้องไม่ลัก ยักยอก หรือท าลายทรัพย์สินของคนอ่ืน หรือของมหาวิทยาลัย และเห็นสมควรให้
ลงโทษตามแนวทางการพิจารณานักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษา หมวดที่ 2 ข้อที่ 6 กล่าวคือ
นักศึกษาผู้ใดเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่นหรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปเป็นของ
ตนเองไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11-99 คะแนน  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตามแนวทางการพิจารณาโทษ 
หมวด 2 ข้อที่ 6 จ านวน 51 คะแนน และลงโทษนางสาว ก รหัสประจ าตัว B50* สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย ได้รับโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา (1/2553) และภาคทัณฑ์ตลอดสภาพ
นักศึกษา (เพ่ือคุมประพฤติ)และรับใช้สังคม 200 ชั่วโมง (ภายในปีการศึกษา 2554) และตัดสิทธิ์การ
อยู่หอพักนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาขโมยคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คของคนอ่ืนโดยเจตนา 
 3. ประเภทความผิดเรื่องสุรา 

กระท าผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 
2536 ลงวันที่ 24 เมษายน 2536 หมวด 2 วินัยนักศึกษา ข้อที่ 9 นักศึกษาต้องไม่น าสุราหรือของมึน
เมาใดๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยและต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาใดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 
หมวด 6 ความผิดเกี่ยวกับการเสพสุราหรือของมึนเมา ข้อ 16 นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมา
อย่างใดๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 - 50  คะแนน 
(ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ถึง ภาคทัณฑ์ตลอดสภาพนักศึกษา) ข้อ 17  นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือ
ของมึนเมาอย่างใดๆ จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนร าคาญจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ
ระหว่าง 51 - 60  คะแนน (พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา) และข้อ 18 นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือ
ของมึนเมาอย่างใดๆ จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองของนักศึกษาอ่ืน และหรือของ
มหาวิทยาลัยโดยรวม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 – 99  คะแนน (พัก
การศึกษา 1 ภาคการศึกษา ถึง พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา) และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่องการเสพของมึนเมา การอยู่ร่วมในวงเสพของมึนเมาหรือการมีของมึนเมาไว้ในครอบครอง
ในเขตมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551  
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กรณีตัวอย่าง เมื่อการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2552 ได้พิจารณาความผิดเรื่อง นักศึกษากระท าผิดน าสุราเข้ามาในมหาวิทยาลัย 
(งานรับปริญญาบัตร) จ านวน 2 ราย 

รายงานเหตุการณ์ ตามท่ีส่วนกิจการนักศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดกิจกรรมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และได้มีการตรวจพบการน า
สุราเข้ามาในบริเวณกิจกรรม จ านวน 2 สาขาวิชา ดังนี้ 

1) นาย ก เลขประจ าตัว B50* สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ตรวจพบเหล้าขาวอยู่ใน
กระเป๋าเสื้อแจ็คเกต ในซุ้มของสาขาวิชา 

2) นาย ข เลขประจ าตัว B51* สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่อ้างตัว
รับผิดชอบกระติกท่ีผสมสุราในบริเวณซุ้มสาขาวิชา  
  การพิจารณาโทษ ที่ประชุมมีความเห็นว่านักศึกษาได้กระท าความผิดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 หมวดที่ 2 ข้อที่ 9 กล่าวคือนักศึกษา
ต้องไม่น าสุราหรือของมึนเมาใดๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยและต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาใดๆ 
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย และเห็นสมควร
ให้ลงโทษตามแนวทางการพิจารณานักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษา หมวดที่ 6 ข้อที่ 16 กล่าวคือ
นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาใดๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ
ระหว่าง 10-50 คะแนน และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการเสพของมึนเมา การอยู่
ร่วมในวงเสพของมึนเมาหรือการมีของมึนเมาไว้ในครอบครองในเขตมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2551 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตามแนวทางการพิจารณาโทษ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการเสพของมึนเมา การอยู่ร่วมในวงเสพของมึนเมาหรือ
การมีของมึนเมาไว้ในครอบครองในเขตมหาวิทยาลัยลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 จ านวน 51 คะแนน 
และลงโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา (2/2552) เนื่องจากนักศึกษาน าสุราเข้ามาในซุ้มแสดง
ความยินดีกับพ่ีบัณฑิต จ านวน 2 คน คือ 
  1) นาย ก เลขประจ าตัว B50* สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง    

2) นาย ข เลขประจ าตัว B51* สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 4. ประเภทความผิดเรื่องระเบียบหอพักนักศึกษา 

กระท าผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 
2536 ลงวันที่ 24 เมษายน 2536 หมวด 2 วินัยนักศึกษา ข้อที่ 5 กล่าวคือนักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณา
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โทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 หมวด 9 ความผิดเกี่ยวกับความ
ประพฤติ ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ข้อ 23 นักศึกษาผู้ใดไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของอาจารย์ หรือของมหาวิทยาลัย หรือของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ตลอดจนประพฤติตนไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ไม่
เป็นสุภาพชนจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง  10 - 50  คะแนน (ตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ถึง ภาคทัณฑ์ตลอดสภาพนักศึกษา) ข้อ 24 นักศึกษาผู้ใดให้ถ้อยค าหรือข้อความอันเป็น
เท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ จะถูกพิจารณา
ตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 - 50  คะแนน (ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ถึง ภาคทัณฑ์
ตลอดสภาพนักศึกษา) ข้อ 25 นักศึกษาผู้ใดปลอมแปลงเอกสารและหรือปลอมแปลงลายมือชื่อ จะถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 20 - 99  คะแนน (ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา ถึง       
พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา) ข้อ 26 นักศึกษาผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นไปในทางเสื่อมเสียต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของส่วนรวม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 - 99  
คะแนน (พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ถึง พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา) หากการกระท าตามวรรค
แรกมีความรุนแรงถึงข้ันท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความ
ประพฤติระหว่าง 71 - 100  คะแนน (พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษา ถึง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา) 
และข้อ 27 นักศึกษาผู้ใดละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยการข่มขู่ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองต้องการโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 99  
คะแนน (ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา ถึง พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา) 

กรณีตัวอย่าง เมื่อการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 
17 สิงหาคม 2553 ได้พิจารณาความผิด เรื่อง นักศึกษากระท าผิดระเบียบหอพักนักศึกษาโดยน า
บุคคลภายนอกเข้าพักในห้องพัก จ านวน 1 ราย 

รายงานเหตุการณ์ ตามท่ีงานวินัยนักศึกษาฯ ได้รับแจ้งจากที่ปรึกษาหอพักสุรนิเวศ 
4 ว่า เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม  2553 ได้มีนักศึกษาชื่อนางสาว ก รหัสประจ าตัว B53* สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร ได้น าบุคคลภายนอกเข้าพักท่ีห้องพักหมายเลข 4322  

งานวินัยนักศึกษาฯ ได้เรียกนางสาว ก เข้าพบ พบว่านักศึกษาได้รับสารภาพว่า
กระท าการดังกล่าวจริง โดยบุคคลที่เข้าพักเป็นน้องสาวของตนเอง 
  การพิจารณาโทษ ที่ประชุมมีความเห็นว่านักศึกษาได้กระท าผิดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 หมวดที่ 2 ข้อที่ 5 กล่าวคือนักศึกษา
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย และเห็นสมควรให้ลงโทษตามแนวทางการพิจารณา
นักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษา หมวดที่ 9 ข้อที่ 23 กล่าวคือนักศึกษาผู้ใดไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติ
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ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของอาจารย์ หรือของมหาวิทยาลัย หรือ
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประพฤติตนไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ไม่เป็นสุภาพชน จะถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10-50 คะแนน  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตามแนวทางการพิจารณาโทษ 
หมวด 9 ข้อที่ 23  จ านวน 11 คะแนน  และลงโทษนางสาว ก รหัสประจ าตัว B53*สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร ได้รับโทษภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา (2/2553) และให้ชดใช้เงินค่าปรับตาม
ระเบียบหอพักนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษากระท าผิดระเบียบหอพักนักศึกษาโดยน าบุคคลภายนอก
เข้าพักท่ีห้องตน 
 5. ประเภทความผิดเรื่องระเบียบวินัยจราจร 

กระท าผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 
2536 ลงวันที่ 24 เมษายน 2536 หมวด 2 วินัยนักศึกษา ข้อที่ 5 กล่าวคือนักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณา
โทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 หมวด 8 ความผิดเกี่ยวกับวินัย
จราจร ข้อ 20 นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
โดยความผิดนั้นไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุใดๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน 10 คะแนน 
(ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร) ข้อ 21 นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยความผิดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ
ระหว่าง 11 - 20 คะแนน (ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา) และข้อ 22 นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิด
เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยความผิดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่น จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 21 -50 
คะแนน (ภาคทัณฑ์ 2 ภาคการศึกษา ถึง ภาคทัณฑ์ตลอดสภาพนักศึกษา) 

 กรณีตัวอย่าง เมื่อการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 
28 มิถุนายน 2553 ได้พิจารณาความผิด เรื่อง นักศึกษากระท าผิดขับรถจักรยานยนต์มีอาการเมาสุรา
จนเกิดอุบัติเหตุ 

รายงานเหตุการณ์ ตามท่ีงานวินัยนักศึกษาฯ ได้รับแจ้งจากสายตรวจจักรยานยนต์
เขต 3 ว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลาประมาณ 0.30 น. บริเวณแยกเข้าหอพักสุรนิเวศ 15 ได้
เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน โดยมีนาย ก รหัสประจ าตัว B53* ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็น
คนขับชนกับรถของของเพ่ือนนักศึกษา จนทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บ โดยที่นาย ก มีอาการเมาสุรามาก 

 งานวินัยนักศึกษาฯ ได้เรียกนักศึกษามาให้ข้อมูลพบว่านาย ก ได้ยอมรับว่ามีอาการ
เมาสุรา เนื่องจากตนเองได้กลับมาจากการดื่มสุราจากร้านเอกมัย 
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การพิจารณาโทษ ที่ประชุมเห็นว่านักศึกษาได้กระท าผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 หมวดที่ 2 ข้อที่ 5 กล่าวคือนักศึกษาต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย และเห็นสมควรให้ลงโทษตามแนวทางการพิจารณานักศึกษา
กระท าผิดวินัยนักศึกษา หมวด 8 ข้อที่ 22 กล่าวคือนักศึกษาผู้ใดกระท าผิดเกี่ยวเนื่องกับ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยความผิดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่น จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 21-50 คะแนน  
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตามแนวทางการพิจารณาโทษ 
หมวด 8 ข้อที่ 22 จ านวน 50 คะแนน และลงโทษนาย ก รหัสประจ าตัว B53* ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพนักศึกษา (เพ่ือคุมประพฤติและรณรงค์การไม่ดื่มสุรา
ในหอพักนักศึกษา) และรับใช้สังคม 200 ชั่วโมง (ภายในปีการศึกษา 2554) เนื่องจากนักศึกษาเมา
สุรา ขับรถจักรยานยนต์จนเกิดอุบัติเหตุต่อผู้อื่น 
 6. ประเภทความผิดเรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

กระท าความผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 24 เมษายน 2536 หมวด 2 วินัยนักศึกษา ข้อที่ 5 กล่าวคือนักศึกษาต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 หมวด 9 ความผิดเกี่ยวกับ
ความประพฤติ ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ข้อ 23 นักศึกษาผู้ใดไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของอาจารย์ หรือของมหาวิทยาลัย หรือของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ตลอดจนประพฤติตนไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ไม่
เป็นสุภาพชนจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 - 50  คะแนน (ตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ถึง ภาคทัณฑ์ตลอดสภาพนักศึกษา) ข้อ 24 นักศึกษาผู้ใดให้ถ้อยค าหรือข้อความอันเป็น
เท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ จะถูกพิจารณา
ตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 - 50  คะแนน (ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ถึง ภาคทัณฑ์
ตลอดสภาพนักศึกษา) ข้อ 25 นักศึกษาผู้ใดปลอมแปลงเอกสารและหรือปลอมแปลงลายมือชื่อ จะถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 20 - 99  คะแนน (ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา ถึง      
พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา) ข้อ 26) นักศึกษาผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นไปในทางเสื่อมเสียต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของส่วนรวม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 - 99  
คะแนน (พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ถึง พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา) หากการกระท าตามวรรค
แรกมีความรุนแรงถึงข้ันท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความ
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ประพฤติระหว่าง 71 - 100  คะแนน (พัการศึกษา 3 ภาคการศึกษา ถึง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา) 
และข้อ 27 นักศึกษาผู้ใดละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยการข่มขู่ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองต้องการโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 99  
คะแนน (ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา ถึง พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา) 

กรณีตัวอย่าง เมื่อการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 
2 กันยายน 2553 ได้พิจารณาความผิด เรื่อง นักศึกษากระท าผิดการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
กลุ่มจังหวัด  

 รายงานเหตุการณ์ ตามท่ีงานวินัยนักศึกษาฯ ได้รับทราบข้อมูลจากผู้หวังดีคนหนึ่ง
ว่าได้มีนักศึกษากลุ่มชาวเหนือ น านักศึกษารุ่นน้องออกไปท ากิจกรรมที่อุทยานแห่งชาติทับลานและพัก
ค้างคืนที่วังน้ าเขียว 1 คืน  งานวินัยนักศึกษาฯ จึงได้เรียกนักศึกษามาให้ข้อมูลนักศึกษายอมรับว่าได้
กระท าการดังกล่าวจริง โดยนักศึกษารุ่นพ่ีได้น านักศึกษารุ่นน้องออกจากมหาวิทยาลัยและพักค้างคืนที่
หมู่บ้านสุรสวัสดิ์แลนด์ ในคืนวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 และออกเดินทางไปเที่ยวที่อุทยาน
แห่งชาติทับลาน และเข้าพักค้างคืนที่วังน้ าเขียว จ านวน 1 คืน โดยมีกิจกรรมที่ท าคือ การท าอาหาร 
ทานอาหาร ร้องเพลงสังสรรค์ และพูดคุยกัน  
  การพิจารณาโทษ ที่ประชุมมีความเห็นว่านักศึกษาได้กระท าผิดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 หมวดที่ 2 ข้อที่ 5 กล่าวคือนักศึกษา
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย และเห็นสมควรให้ลงโทษตามแนวทางการพิจารณา
นักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษา หมวดที่ 9 ข้อที่ 23 กล่าวคือนักศึกษาผู้ใดไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของอาจารย์ หรือของมหาวิทยาลัย หรือ
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประพฤติตนไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ไม่เป็นสุภาพชน จะถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10-50 คะแนน และหมวด 9 ข้อที่ 27 กล่าวคือนักศึกษา
ผู้ใดละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยการข่มขู่ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองต้องการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดี จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11-99 คะแนน 
  มติ ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1) ตัดคะแนนความประพฤติตามแนวทางการพิจารณาโทษ หมวด 9 ข้อที่ 23 
จ านวน 41 คะแนน และลงโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพนักศึกษา และรับใช้สังคม 100 ชั่วโมง (ภายใน
ปีการศึกษา 2554) เนื่องจากนักศึกษาฝ่าฝืนจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่กลุ่มจังหวัดนอกมหาวิทยาลัย 
แต่กิจกรรมที่ได้กระท ายังมิได้อยู่ในข่ายรุนแรง เป็นไปในลักษณะของการน ารุ่นน้องไปทัศนศึกษาแต่
ไม่ได้มีการขออนุญาตหรือมีบุคคลที่เชื่อถือได้ก ากับดูแลกิจกรรมไม่ให้เกิดอันตราย จ านวน 12 คน 
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2) ตัดคะแนนความประพฤติตามแนวทางการพิจารณาโทษ หมวด 9 ข้อที่ 23 
จ านวน 31 คะแนน และลงโทษภาคทัณฑ์ 3 ภาคการศึกษา (2/2553 ถึง 1/2554) และรับใช้สังคม 
50 ชั่วโมง (ภายในปีการศึกษา 2554) เนื่องจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรับนักศึกษากลุ่มใหม่จังหวัด
นอกมหาวิทยาลัย แต่กิจกรรมที่ได้กระท ายังมิได้อยู่ในข่ายรุนแรง เป็นไปในลักษณะของการไปทัศน
ศึกษาแต่ไม่ได้มีการขออนุญาตหรือมีบุคคลที่เชื่อถือได้ก ากับดูแลกิจกรรมไม่ให้เกิดอันตราย จ านวน 
30 คน 
 จากกรณีตัวอย่างการลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าโทษหลักๆ ที่
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาในการตัดคะแนนและลงโทษนั้นจะมีอยู่ 4 ล าดับ คือ ตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร ภาคทัณฑ์การศึกษา พักการศึกษา และให้ออกจากการเป็นนักศึกษา นอกจาก
โทษหลักๆ ที่พิจารณาลงโทษนักศึกษาแล้ว เพ่ือให้การลงโทษนักศึกษาผู้นั้นแล้ว นักศึกษาสามารถที่
จะประพฤติตนกลับเป็นคนดีได้นั้น คณะกรรมการวินัยนักศึกษาจึงพิจารณาโทษการท างานรับใช้สังคม
ควบคูก่ับโทษหลักดังกล่าว ทั้งนี้การที่จะพิจารณาลงโทษนักศึกษาเท่าใดนั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของที่ประชุมนั้นๆ เป็นคราวๆ ไป 
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บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหาอุปสรรคการใช้คู่มือ 
 การเผยแพร่คู่มือยังจ ากัดอยู่ในหน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษา เนื่องจากหน่วยงาน
ต่างๆ ไม่มีหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยตรง และไม่มีงบประมาณในการจัดท าเอกสารคู่มือ 

ข้อเสนอแนะ   
 เพ่ิมช่องทางเผยแพร่คู่มือให้กว้างขวางเช่น หน่วยงานในส านักวิชาต่างๆ หรือทางเว็บไซด์ส่วน
กิจการนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน 

การด าเนินการด้านวินัยนักศึกษาย่อมมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง ผู้จัดท าในฐานะ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษาที่จดบันทึการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาและอยู่
ร่วมในการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง ย่อมจะมองเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงใคร่ขอเสนอ
ปัญหาในบางประเด็นและแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

1. การร้องทุกข์และแจ้งเหตุ กล่าวคือ การร้องทุกข์และแจ้งเหตุจากหน่วยงานต่างๆ เช่น จาก
หอพักนักศึกษา มีกระบวนการขั้นตอนของการน าเสนอของที่ปรึกษาหอพักต่อหัวหน้าหน่วยหอพัก 
และหัวหน้างาน ตามระบบสารบรรณ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง แต่อาจท าให้เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นกว่าจะมาถึงงานวินัยนักศึกษาฯ ใช้ระยะเวลาที่นานเกินไปส าหรับเหตุการณ์ที่จะต้องเร่งเวลา
ในการสืบสวน สอบสวน เพ่ือไม่ให้หลักฐานต่างๆ ถูกกระท าเป็นอย่างอ่ืนไปได ้

ข้อเสนอแนะ เพ่ือไม่ให้ระยะเวลาของระบบธุรการ เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น กรณีท่ีเกิดข้ึนในหอพักศึกษาก็ควรที่จะมีเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
และมีคณะกรรมการที่จะคอยพิจารณาโทษความผิดที่จะได้รับ ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2547  ส่วนกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องควรจะประสานงานวินัยนักศึกษาฯ มาเข้าร่วมในเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน 

2. กระบวนการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง กล่าวคือ การสืบสวนหาข้อเท็จจริงเป็นอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาฯ โดยตรง เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้รับสรุปต่อคณะกรรมการวินัย
นักศึกษา ในการหาข้อเท็จจริงนั้นบางเหตุการณ์ต้องใช้เวลาในการสืบสวน สอบสวน เช่น เหตุการณ์
การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาด้วยกันเอง ซึ่งเกิดข้ึนภายนอกมหาวิทยาลัยและพักอาศัยนอก



36 
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา                                                                                                               

มหาวิทยาลัย ท าให้เกิดปัญหา เช่น การนัดหมายนักศึกษาเข้าให้ข้อมูล เหตุการณ์เกิดนอก
มหาวิทยาลัย การให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันของนักศึกษาทั้งสองฝ่าย เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะ  หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น การเข้าระงับเหตุการณ์ท่ีรวดเร็วจะท าให้ทราบ
ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร แต่ถ้าหากไม่สามารถท่ีจะเข้าระงับเหตุการณ์ได้ ก็ควรมีการสืบสวนสอบสวน
เหตุการณ์ที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ส่วนการนัดหมายนักศึกษาก็จะผ่านช่องทางของการดูตารางเรียน 
แจ้งผ่านที่ปรึกษาทางวิชาการ ผ่านทางเพ่ือน หรือสุดท้ายต้องผ่านผู้ปกครองของนักศึกษาเอง ส่วน
การให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันของนักศึกษา ต้องอาศัยพยานในที่เกิดเหตุ อาจจะเป็นเพื่อนักศึกษาด้วยกัน 
หรือร้านค้าบริเวณท่ีเกิดเหตุ เป็นต้น 

3. คณะกรรมการวินัยนักศึกษา กล่าวคือ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2 หมวด 3 ข้อ 22 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาเป็นกรรมการ ผู้แทนอาจารย์ทุกส านัก
วิชาเป็นกรรมการ และหัวหน้างานวินัยนักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งตามโครงสร้างนั้นจะ
มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาทั้งหมด 10 ท่าน ในการประชุมในแต่ละครั้งจะต้องมีคณะกรรมการวินัย
นักศึกษา จ านวน 5 ท่าน จึงถือว่าครบองค์ประชุม ปัญหาที่เกิดข้ึนคือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาจะมี
เวลาในการประชุมที่ไม่ตรงกัน เพราะกรรมการแต่ละท่านจะมีภาระกิจด้านการสอนและงานประจ า
มาก 

ข้อเสนอแนะ ปัญหาของเวลาในการประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาที่ไม่ตรงกันมี
แนวทางแก้ปัญหาคือ การก าหนดวันเวลาที่แน่นอนในการประชุม เช่น วันศุกร์แรกของเดือน เป็นต้น 
หรือหากไม่รบกวนคณะกรรมการที่มากไป อาจจะจัดประชุมในช่วงนอกเวลาท าการ 
 4. ด้านการลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาหอพัก คือ การกระท าผิดวินัยนักศึกษา
หอพักปัจจุบันจะด าเนินการโดยคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นวินัยส่วนกลาง ท าให้การ
พิจารณาโทษที่เล็กน้อย เช่น นักศึกษาไม่คืนผ้าปู ปลอก หมอน นักศึกษาเข้าหอพักเกินเวลาที่ก าหนด 
ไม่สามารถท่ีจะกระท าได้ทันที    
 ข้อเสนอแนะ เนื่องจากหอพักนักศึกษามีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ว่าด้วย 
หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2547 ที่ใช้เฉพาะและมีคณะกรรมการด าเนินงานหอพักนักศึกษาอยู่แล้ว ควรที่
จะน าระเบียบหอพักนักศึกษามาใช้บังคับก่อนในเบื้องต้น 
 5. ด้านการรักษาความลับของนักศึกษา คือ ห้องสอบสวนด้านวินัยนักศึกษาอยู่ติดกับห้องการ
ให้บริการด้านการทหาร ท าให้นักศึกษาท่ีเข้ามาให้ข้อมูลด้านวินัยนักศึกษา ไม่กล้าที่จะเข้ามาให้ข้อมูล
หรือให้ข้อมูลที่ไม่มากพอ เพราะกลัวว่าสิ่งที่จะพูดจะไม่เป็นความลับ ไม่ปลอดภัย ต่อตัวเอง 
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ข้อเสนอแนะ ห้องสอบสวนด้านวินัยนักศึกษา แยกให้ชัดเจนและอยู่ห่างจากห้องบริการด้าน
การทหาร เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน 
 6. ด้านบุคลากร กล่าวคือ บุคลากรด้านวินัยนักศึกษาและการทหาร มีจ านวนไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการด้านวินัยนักศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการให้กับนักศึกษาในสังกัดนักวิชาต่างๆ ที่มี
จ านวน 6 ส านักวิชา ท าให้พฤติกรรมการกระท าผิดมีโอกาสที่จะกระท าผิดมากข้ึน เนื่องจากไม่มีคน
คอยดูแลและให้ค าปรึกษากับนักศึกษา เช่น พฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของ
นักศึกษาในสาขาวิชา การจัดกิจกรรมแสดงความยินดีต่อพ่ีบัณฑิต  
 ข้อเสนอแนะ แจ้งความต้องการและความจ าเป็นต่อส่วนการเจ้าหน้าที่ เพื่อการจัดสรร
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท าหน้าที่เพ่ิมข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เก่ียวข้อง 

 
          1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536 ลงวันที ่24 
เมษายน 2536 
          2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ลงวันที่ 
25 มีนาคม 2554 
          3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท า
ผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 
          4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท า
ผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ลักษณะเข็มกลัด กระดุม เนคไท และเข็มขัด
ส าหรับเครื่องแต่งกายในงานพิธี พ.ศ. 2536 

7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา ลงวันที่ 3 
พฤษภาคม 2545 
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย  การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของ
นักศึกษา พ.ศ. 2543 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 
_____________________________ 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรมีข้อบังคับเก่ียวกับวินัยนักศึกษา เพื่อมารยาทและความประพฤติอัน
ดีงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักศึกษาและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ.2533 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 24 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2536  จึงมีมติให้ตราข้อบังคับเก่ียวกับวินัยนักศึกษาดังต่อไปนี้  

หมวดที่ 1 
ข้อความทั่วไป 

ข้อที่ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ. 2536 ” 

ข้อที่ 2  ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อที่ 3  ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนี้ 
“มหาวิทยาลัย”หมายถึง”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” 
“อธิการบดี ” หมายถึง ”อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี“ 
“นักศึกษา” หมายถึง “นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” 
ข้อที่ 4  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ  หรือ

ค าสั่งเพ่ือปฎิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้     
หมวด  2 

วินัยนักศึกษา 
ข้อ 5  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของ

มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
ข้อ 6  นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของ

มหาวิทยาลัย 
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ข้อ 7  นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือมหาวิทยาลัย 

ข้อ 8  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย 
และต้องไม่น าขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมไทยมาปฏิบัติ 

ข้อ 9  นักศึกษาต้องไม่น าสุราหรือของมึนเมาใดๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยและต้องไม่
เสพสุราหรือของมึนเมาใดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 10 นักศึกษาต้องไม่เล่น  หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใดๆ เป็นอันขาด 
รวมทั้งไม่เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ท่ีมีการเล่นการพนันด้วย 

ข้อ 11 นักศึกษาต้องเชื่อฟังค าสั่งหรือค าแนะน าตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าทีข่อง
มหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 

ข้อ 12 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาได้ทันที  เมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

ข้อ 13 ให้นักศึกษาอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ในเวลาที่ก าหนดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป 

ข้อ 14 นักศึกษาต้องไม่กระท าตนเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว จนมีเรื่องเสียหายถึงผู้อ่ืนหรือ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 15   นักศึกษาต้องไม่ลัก ยักยอก หรือท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือมหาวิทยาลัย 
ข้อ 16 นักศึกษาต้องไม่กระท าการทุจริตใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่าง

ร้ายแรง 
ข้อ 17 นักศึกษาต้องไม่น าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ใน

ครอบครอง 
ข้อ 18 นักศึกษาต้องไม่มีหรือพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถใช้เป็นอาวุธหรืออาจ

ใช้ต่างอาวุธเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
ข้อ 19 นักศึกษาต้องไม่ก่อการหรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาด้วยกัน

หรือกับผู้อ่ืน หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อย 
ข้อ 20 นักศึกษาผู้ใดเป็นผู้ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคดีถึงเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจต้องรีบรายงานพฤติกรรมนั้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือส่วนกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทันท ี

ข้อ 21 นักศึกษาผู้ใดต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันกระท าโดยประมาทถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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หมวด  3 
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

ข้อ  22 ให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานกรรมการ 
 หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา  เป็นกรรมการ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  เป็นกรรมการ 
 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการวินัยนักศึกษา อาจขอให้นายกองค์การบริหารหรือประธานสภา
นักศึกษาเข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาด้วยก็ได้ 

หมวด  4 
โทษฐานผิดวินัย 

ข้อ 23 นักศึกษาที่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศหรือค าสั่งใดๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระท าผิดวินัย และอาจได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งดังนี้ 
  (1)  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (2)  ภาคทัณฑ์ 
  (3)  ให้พักการศึกษา 
  (4)  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

(5)  โทษอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
หมวด  5 

การสอบสวนและการลงโทษการกระท าผิดวินัย 
ข้อ 24 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสอบสวนการกระท าผิดวินัยของ

นักศึกษา เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืนเป็นกรณีๆ ไปและเม่ือได้ท าการสอบสวนการ
กระท าผิดวินัยดังกล่าวแล้วให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงโทษ
นักศึกษาผู้นั้นต่อไป 

ข้อ 25 ในการสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการ
กระท าผิดวินัยและเพ่ือพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระท าผิดวินัยนั้นให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้
สอบสวนการกระท าผิดวินัย มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

เรียกสอบสวนนักศึกษาท่ีกระท าผิดวินัย หรือผู้ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดวินัย 
เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการกระท าผิดวินัย 
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ข้อ 26 ผู้ที่มีอ านาจสั่งลงโทษความผิดทางวินัยนักศึกษาได้แก่ อธิการบดี หรือผู้ซึ่งอธิการบดี
มอบหมาย 

ข้อ 27 เมื่อได้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้รีบแจ้งต่อบิดา มารดาหรือผู้ปกครองนักศึกษาผู้
นั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีเพ่ือทราบ 
  
    ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน เมษายน พ.ศ. 2536 
 
                         วิจิตร  ศรีสอ้าน 
           (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
......................................................................... 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ.๒๕๓๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมือ่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่ประกาศ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่า
ด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๒๒ ให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็น  ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็น  รองประธานกรรมการ 
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เป็น  กรรมการ 
ผู้แทนอาจารย์ทุกส านักวิชา เป็น  กรรมการ 
หัวหน้างานวินัยนักศึกษาและการทหาร เป็น  กรรมการและเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการวินัยนักศึกษาอาจขอให้นายกองค์การบริหาร
หรือประธานสภานักศึกษาเข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาด้วยก็ได้” 

 ประกาศ   ณ   วันที่ ๒๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

วิจิตร   ศรีสอ้าน 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร   ศรีสอ้าน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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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 ในแต่ละปีการศึกษาจะมีคะแนนความ
ประพฤติคนละ 100 คะแนน 

ข้อ 2. หากนักศึกษามีการกระท าผิดวินัยนักศึกษาและได้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ให้งาน
วินัยนักศึกษาและการทหารบันทึกข้อมูลการกระท าผิดวินัยนักศึกษาไว้ หากนักศึกษากระท าความผิด
อีก แม้จะเป็นความผิดคนละหมวดกัน จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติมากข้ึน และอาจได้รับ
โทษอ่ืนๆ เพ่ิม ตามความในข้อ 30 หมวด 12 แห่งประกาศนี้ 
 ข้อ 3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบหมายให้งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วน
กิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการดูแลคะแนนความประพฤติของนักศึกษาโดย 
 3.1 ตัดคะแนนความประพฤติผิดวินัยในเรื่องรบกวนความสงบสุขต่างๆ ซึ่งสามารถตัด
ได้ไม่เกิน 10 คะแนน และให้เสนอคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพ่ือทราบ 
 3.2 หากคะแนนความประพฤติของนักศึกษาเหลือไม่เกิน 60 คะแนน หรือการ
ประพฤติผิดวินัยของนักศึกษานั้น สามารถถูกตัดคะแนนความประพฤติได้ตั้งแต่ 11 คะแนน ขึ้นไป ให้
เสนอคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพ่ือพิจารณา 
 ข้อ 4.  นักศึกษาที่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 50 คะแนน มหาวิทยาลัยจะไม่ออก
ใบรับรองความประพฤติให้ 
 ข้อ 5. นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันแล้วครบ 100 คะแนน  ลงโทษให้
นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
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หมวด 2 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 ข้อ 6.  นักศึกษาผู้ใดเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่นหรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของ
รวมอยู่ด้วยไปเป็นของตนเองไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง  
11 – 99 คะแนน 
 ข้อ 7.  นักศึกษาผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สิน
ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินและถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 –50 คะแนน 
 ข้อ 8.  นักศึกษาผู้ใดเมื่อได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิให้ใช้ทรัพย์สินและหรือบริการใดๆ ของ
มหาวิทยาลัยแล้วยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ทรัพย์สิน หรือใช้สิทธิเกี่ยวกับบริการดังกล่าว โดยมิได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย หรือโดยทุจริต หรือโดยแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 - 60  คะแนน 

หมวด 3 
ความผิดต่อร่างกาย 

ข้อ 9.  นักศึกษาผู้ใดท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนโดยเจตนา จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ
ระหว่าง 51 - 100   คะแนน 

หมวด 4 
ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย 

ข้อ 10.  นักศึกษาผู้ใดทะเลาะวิวาทกันเองภายในมหาวิทยาลัยในลักษณะเฉพาะบุคคลจะถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 – 50  คะแนน 

ข้อ 11.  นักศึกษาผู้ใดก่อการทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายนอก จะถูกพิจารณาตัดคะแนน
ความประพฤติระหว่าง 51 - 100  คะแนน 

ข้อ 12.  นักศึกษาผู้ใดมีของผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง ใช้ หรือจ าหน่ายจ่ายแจก จะถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 - 100  คะแนน 

หมวด 5 
ความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนัน 

ข้อ 13.  นักศึกษาผู้ใดเล่นการพนันใดๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 
- 99  คะแนน 

ข้อ 14.  นักศึกษาผู้ใดมิได้เล่นการพนันแต่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน จะถูกพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 70  คะแนน 
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ข้อ 15.  นักศึกษาผู้ใดร่วมอยู่ในวงการพนันโดยมิได้เป็นผู้สนับสนุนหรือเล่นการพนันเอง  จะ
ถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 – 50  คะแนน 

หมวด 6 
ความผิดเกี่ยวกับการเสพสุราหรือของมึนเมา 

ข้อ 16.  นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใดๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะถูกพิจารณา
ตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 - 50  คะแนน 

ข้อ 17.  นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใดๆ จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนร าคาญ
จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 - 60  คะแนน 

ข้อ 18.  นักศึกษาผู้ใดเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างใดๆ จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของ
ตนเองของนักศึกษาอ่ืน และหรือของมหาวิทยาลัยโดยรวม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ
ระหว่าง 51 – 99  คะแนน 

หมวด 7 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 

ข้อ 19.  นักศึกษาผู้ใดมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง หรือมีไว้เสพหรือมีไว้จ าหน่ายจ่าย
แจก จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 -  100  คะแนน 

หมวด 8 
ความผิดเกี่ยวกับวินัยจราจร 

ข้อ 20.  นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522    
โดยความผิดนั้นไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุใดๆ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน 10 

คะแนน 
ข้อ 21.  นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522    
โดยความผิดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 20 

คะแนน 
ข้อ 22.  นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522   
โดยความผิดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่น จะ

ถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 21 -50 คะแนน 
หมวด 9 

ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
ข้อ 23.  นักศึกษาผู้ใดไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งอันชอบ

ด้วยกฎหมายของอาจารย์ หรือของมหาวิทยาลัย หรือของบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือของ
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เจ้าหน้าที่บ้านเมือง  ตลอดจนประพฤติตนไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ไม่เป็นสุภาพชนจะถูกพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติระหว่าง  10 - 50  คะแนน 

ข้อ 24.  นักศึกษาผู้ใดให้ถ้อยค าหรือข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอก
ให้แจ้ง เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 10 - 
50  คะแนน 

ข้อ 25.  นักศึกษาผู้ใดปลอมแปลงเอกสารและหรือปลอมแปลงลายมือชื่อ จะถูกพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติระหว่าง 20 - 99  คะแนน 

ข้อ 26.  นักศึกษาผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นไปในทางเสื่อมเสียต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของส่วนรวม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 - 99  คะแนน 
       -  หากการกระท าตามวรรคแรกมีความรุนแรงถึงข้ันท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 71 - 100  คะแนน 

ข้อ 27.  นักศึกษาผู้ใดละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยการข่มขู่ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองต้องการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 11 - 99  
คะแนน 

หมวด 10 
ความผิดเกี่ยวกบัการเปิดเผยความลับ 

ข้อ 28.  นักศึกษาผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ โดยมิชอบและหรือโดยทุจริตเพื่อให้ตนเอง
หรือผู้หนึ่งผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งเอกสารหรือความลับของผู้อื่นหรือของมหาวิทยาลัย จนเป็นเหตุให้ผู้
นั้นและหรือมหาวิทยาลัยเสียหาย จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 - 100 คะแนน 

หมวด 11 
ความผิดเกี่ยวกับโทษจ าคุก 

ข้อ 29.  นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดอาญาจนมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกโดยไม่รอลง
อาญา จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ 100  คะแนน  เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท ซึ่งให้
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแล้วแต่กรณี 

หมวด 12 
การเพ่ิมโทษ 

ข้อ 30.  นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดมาแล้วและได้กระท าความผิดอีก แม้จะเป็นความผิด
คนละหมวดกันให้คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติเพ่ิมมากข้ึน 
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     ประกาศ  ณ  วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2548 
 

                 ทวี  เลิศปัญญาวิทย์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบการตัดคะแนนความประพฤติกับบทลงโทษนักศึกษา 
(เอกสารแนบท้าย) 

 
คะแนน 

(เต็ม 100 คะแนน) 
บทการลงโทษนักศึกษา 

 

 
10 คะแนน 

11-20 คะแนน 
21-30 คะแนน 
31-40 คะแนน 
41-50 คะแนน 
51-60 คะแนน 
61-70 คะแนน 
71-99 คะแนน 
100 คะแนน 

 

 
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา 
ภาคทัณฑ์ 2 ภาคการศึกษา 
ภาคทัณฑ์ 3 ภาคการศึกษา 
ภาคทัณฑ์ตลอดสภาพนักศึกษา 
พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษา 
พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา 
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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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 ให้ยกเลิกประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณานักศึกษา
ผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 24 กันยายน 2539 และก าหนดประกาศแนวทางการพิจารณาโทษ
นักศึกษาผู้กระท 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 
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 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 าร้ายร่างกายผู้อ่ืนโดยเจตนา 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 
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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 
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หมวด 9 
ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 

ข้อ 25.  นักศึกษาผู้ใดไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งอันชอบ
ด้วยกฎหมายของอาจารย์ หรือของมหาวิทยาลัย หรือของบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือของ
เจ้าหน้าที่บ้านเมือง  ตลอดจนประพฤติตนไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ไม่เป็นสุภาพชนจะถูกพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤตริะหว่าง  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 
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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 ภาคการศึกษา 
พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษา 
พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา 
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

...................................... 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๑๖ (๒) และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 
๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๔๕ เมื่อวันที่ 
๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงออกข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า   "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๕" 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้

แล้วในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ  ๔ ในข้อบังคับนี้ 
   "มหาวิทยาลัย"  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  "อธิการบดี"  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    "นักศึกษา"  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 ข้อ ๕ ให้เครื่องแต่งกายของนักศึกษา มี ๓ ประเภทส าหรับใช้แต่งในโอกาสต่างๆ ดังนี้ 
  (๑) เครื่องแต่งกายปกต ิใช้ส าหรับแต่งในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ และติดต่อหรือใช้
บริการจากหน่วยงานต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย 
  (๒) เครื่องแต่งกายในงานพิธี ใช้ส าหรับแต่งกายในงานราชพิธี รัฐพิธีหรือตามค าสั่งของ
มหาวิทยาลัย 
               (๓) เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงาน ใช้ส าหรับแต่งในห้องทดลองหรือโรงฝึกงานของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖ เครื่องแต่งกายปกติส าหรับนักศึกษาชาย  ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว หรือสีอ่อน ไม่มีลวดลาย   ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ  ส าหรับ 
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ให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย 
 (๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีด า น้ าตาลเข้ม  เทาเข้ม  หรือกรมท่า 
 (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ สีเข้ม 
 (๔) ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า 
 (๕) รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้น สีด า หรือน้ าตาล 

ข้อ ๗  เครื่องแต่งกายปกติส าหรับนักศึกษาหญิง ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสื้อสีขาว หรือสีอ่อนแบบสุภาพ เนื้อผ้าหนาพอควรไม่มีลวดลาย ตัวเสื้อม ี

ความยาวเพียงพอ  ส าหรับให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย 
 (๒) กระโปรงทรงสุภาพ ไม่ผ่าที่ชายกระโปรง สีด า  น้ าตาลเข้ม  เทาเข้มหรือกรมท่า 
เนื้อผ้าหนาพอสมควร ไม่มีลวดลาย ความยาวเสมอเข่าหรือต่ ากว่าเข่า 
        (๓) รองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ 

ข้อ ๘  มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบการแต่งกาย 

ของกรมการรักษาดินแดนในวันที่มีการเรียนวิชาทหาร 

ข้อ ๙  มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน ชุด 

ปฏิบัติงานในไร่ สวน ฟาร์ม ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ และชุดปฏิบัติการนัก
ศึกษานิเทศศาสตร์ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑๓  ข้อ ๑๔  ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ในเวลาเรียนปกติ และใน
การใช้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในวันที่มีการปฏิบัติงานโรงฝึกงาน ปฏิบัติงานในไร่ 
สวน ฟาร์ม ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ และปฏิบัติงานของนักศึกษานิเทศศาสตร์ 

ข้อ ๑๐  เครื่องแต่งกายในงานพิธีส าหรับนักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี ้
 (๑)  เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวไม่มีลวดลาย ปกเสื้อปลายแหลม  ผ่าอกตรงโดยตลอด ติด
กระดุมสีขาว มีกระเป๋าท่ีด้านซ้าย  ตัวเสื้อยาวพอเพ่ือให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย 
 (๒)  เนคไทของมหาวิทยาลัย  พ้ืนสีเทา สีเดียวกับกางเกง  ปักตรามหาวิทยาลัย 
 (๓)  กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีเทาเข้ม 
 (๔)  เข็มขัดหนังสีด า ความกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัย 
 (๕)  ถุงเท้าสีด า 
 (๖)  รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้น สีด า 

ข้อ ๑๑  เครื่องแต่งกายในงานพิธีส าหรับนักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑)  เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ปกเสื้อปลายแหลม  ผ่าอกตรงโดยตลอด ติด
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กระดุมโลหะสัญญาลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  เนื้อผ้าหนาพอสมควร  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ
ส าหรับให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย 
 (๒)  เข็มกลัดเสื้อเครื่องหมายมหาวิทยาลัย  กลัดเหนือระดับอกด้านซ้าย 
 (๓)  กระโปรงทรงสุภาพ  ไม่ผ่าที่ชายกระโปรง สีเทาเข้ม เป็นผ้าฝ้ายเนี้อหนาพอควร  
ไม่มีลวดลาย ความยาวปิดเข่า 
 (๔)  เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร  หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัย 
 (๕)  รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้น สีด า  ความสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว 

ข้อ ๑๒  ชุดปฎิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา  นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้
ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้ 
 (๑) ให้นักศึกษาสวมชุดปฏิบัติงานทับเครื่องแต่งกายปกติตามที่ระบุไว้ใน    ข้อ ๖ ข้อ 
๗ ข้อ ๘  ข้อ ๑๓  ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖  
 (๒) ชุดปฏิบัติงานเป็นเสื้อสีขาว  ปกฮาวาย แขนสั้น  ไม่มีลวดลาย  ผ่าอกตรงโดย
ตลอด เนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ความยาวของเสื้อคลุมเข่า 

 ด้านหน้า  ที่อกเสื้อด้านบนซ้าย  และท่ีด้านล่างข้างซ้ายและขวา  มีกระเป๋าไม่มีฝาปิด
แห่งละ ๑ ใบ   ปักชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีเขียวบนอกเสื้อด้านขวาในต าแหน่งที่
สวยงาม 

 ด้านหลัง   ตัวเสื้อมีจีบหลังพับข้างละ ๓ จีบ  ที่เข็มขัดหลังชายเสื้อด้านล่างผ่าทับกัน
ยาวพอประมาณ 

 ด้านข้าง    ตะเข็บด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง ผ่าตามแนวบริเวณกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง
ความยาวพอประมาณ 

ข้อ ๑๓  ชุดปฏิบัติงานในโรงฝึกงานวิศวกรรมพ้ืนฐาน นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือ
ปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้  
 (๑) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีกรมท่า แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด เนื้อผ้า
หนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา 

 ด้านหน้า ข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ  บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัย
ตามรูปแบบที่ก าหนด ด้านข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทั้งสาขาวิชาเป็น
ภาษาไทยด้วยไหมสีขาวด้านล่างข้างซ้ายและขวา  มีกระเป๋าจีบข้างละ ๑ ใบ 
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 ด้านหลัง มีจีบหลังพับตลอดข้างละ ๑ จีบ มีเข็มขัดหลังพร้อมด้วยกระดุม ๒ เม็ด สี
เดียวกับเสื้อ 
 (๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีกรมท่า 
 (๓) รองเท้าหนัง ผูกเชือก หัวแข็ง สีด า 

ข้อ ๑๔  ชุดปฏิบัติงานในไร่ สวน และฟาร์ม นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติ
เหมือนกัน ดังนี้  
 (๑)  เสื้อเชิ้ต ผ้าฝ้าย แขนยาว สีฟ้าอ่อน  หรือสีสุภาพ ผ่าอกตรงโดยตลอด ไม่มี
ลวดลาย ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋า ข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษา เป็น
ภาษาไทยด้วยใหมสีเขียว 
 (๒) กางเกงทรงสุภาพ สีเข้ม ด า กรมท่า น า้เงิน น า้ตาล หรือเทาเข้ม 
 (๓) รองเท้าผ้าใบ หรือร้องเท้ายาง หรือร้องเท้าบู๊ท ทรงและสีสุภาพ ส าหรับสวมใส่ใน
บริเวณดินเปียกหรือในคอกสัตว์ ถ้าสวมถุงเท้าด้วย ให้ใช้ถุงเท้าสีสุภาพ 

ข้อ ๑๕  ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
ให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้  
 (๑)  เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีแดงเลือดหมู แขนสั้น  ไม่มีลวดลาย  ผ่าอกตรงโดยตลอด 
เนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา 

 ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัย
ตามรูปแบบที่ก าหนด ด้านข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทั้งสาขาวิชาเป็น
ภาษาไทยด้วยไหมสีขาวด้านล่างข้างซ้ายและขวา มีกระเป๋าจีบข้างละ ๑ ใบ 

 ด้านหลัง มีจีบหลังพับตลอดข้างละ ๑ จีบ มีเข็มขัดหลังพร้อมด้วยกระดุม ๒ เม็ด สี
เดียวกับเสื้อ 
 (๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเข้ม ด า กรมท่า น้ าตาล หรือเทาเข้ม 
 (๓) รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ 

ข้อ ๑๖  ชุดปฏิบัติงานนักศึกษานิเทศศาสตร์  นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติ
เหมือนกัน ดังนี้  
 (๑) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีเขียวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย  ผ่าอกตรงโดยตลอด เนื้อผ้าหนา
พอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา 
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 ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัย
ตามรูปแบบที่ก าหนด ด้านข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษา     พร้อมทั้งสาขาวิชาเป็น
ภาษาไทยด้วยไหมสีเหลือง 

 (๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเข้ม ด า กรมท่า น้ าเงิน หรือน้ าตาล 

 (๓) รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหนังทรงและสีสุภาพ 

ข้อ ๑๗  ชุดปฏิบัติงานส าหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการส าหรับนักศึกษาชายและ
หญิง ให้ถือปฏิบัติตามที่สถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานก าหนด 

ข้อ ๑๘  หากนักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาไม่ให้เข้าเรียน เข้าสอบ หรือรับบริการใดๆ จากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๙  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้    และให้มีอ านาจออกประกาศและ
ข้อก าหนด  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

คนึง    ฦาไชย 
(ศาสตราจารย์ คนึง   ฦาไชย ) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เรื่อง ลักษณะเข็มกลัด กระดุม เนคไท และเข็มขัดส าหรับเครื่องแต่งกายในงานพิธี 
พ.ศ. 2536 

 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรก าหนดลักษณะของเข็มกลัด กระดุม เนคไท และเข็มขัด ส าหรับให้

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้แต่ประกอบเครื่องแต่งกายในงานพิธี 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2536 จึงให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่องเข็มกลัด กระดุม เนคไท และเข็มขัด ส าหรับเครื่องแต่งกายในงานพิธี  พ.ศ. 2536  ดังต่อไปนี้ 

1.  เข็มกลัด ส าหรับติดเสื้อนักศึกษาหญิง มีลักษณะดังนี ้
ตัวเข็มกลัดท าด้วยโลหะชุบทอง ระบบไมครอน กว้าง 2.5 เซนติเมตร สูง 3.2 เซนติเมตร เป็น

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยปั๊มนูน พื้นเป็นลายเม็ดทราย และมีเข็มส าหรับกลัด ล็อกได้ติดกับตัวเสื้อ 
ซ่อนอยู่ด้านหลังตั้งแต่ฐานเข็มกลัดจนถึงกลางภาพท้าวสุรนารี 

2.  กระดุม ส าหรับติดเสื้อนักศึกษาหญิง มีลักษณะดังนี้ 
ตัวกระดุมมีลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 เซนติเมตร ท าด้วยโลหะชุบทอง ปั๊มนูนตรงกลางมี
เครื่องหมายมหาวิทยาลัย ขอบโดยรอบนูนเหนือตัวพ้ืนเล็กน้อย 

3.  เนคไท ส าหรับนักศึกษาชายมีลักษณะดังนี้ 
เนคไทท าด้วยผ้าสีเทา สีเดียวกับกางเกงของเครื่องแต่งกายในงานพิธี ขนาดกว้าง 6 

เซนติเมตร ปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัยโดยไม่มีชื่อมหาวิทยาลัยที่ใต้ภาพ อยู่ในต าแหน่งสูงจากปลาย
เนคไท 20 เซนติเมตร โดยเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมีลักษณะดังนี้ 

- ส่วนที่เป็นเส้นโค้ง ฐานของภาพท้าวสุรนารีพร้อมรูปใบไม้ประกอบ ปักด้วยไหมสีเหลืองทอง 
- ส่วนที่เป็นภาพท้าวสุรนารีปักด้วยไหมสีน้ าเงิน 
- ส่วนที่เป็นเฟืองจักรปักด้วยไหมสีแสด 
4.  เข็มขัด ส าหรับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีลักษณะเหมือนกันดังนี้ 
สายเข็มขัด ท าด้วยหนังสีด า กว้าง 4 เซนติเมตร 
หัวเข็มขัด ท าด้วยโลหะสีด า ลงยา ตอกลายเม็ดทราย ขอบเหนือตัวพ้ืน 1 มิลลิเมตร ตรง

กลางหัวเข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยปั๊มนูนโดยมีลักษณะดังนี้ 

-  ส่วนที่เป็นเส้นโค้งกับฐานที่ภาพท้าวสุรนารีและใบไม้ลงสีทอง 



62 
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา                                                                                                               

-  ส่วนที่เป็นภาพท้าวสุรนารี ลงสีด า 
-  ส่วนที่เป็นเฟืองจักร ลงสีส้ม ความสูงลดหลั่นจากตรงกลางลงไป 
-  ส่วนที่เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ลงสีทองแดง 
-  ใต้ส่วนที่เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย มีชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษปั๊มนูน  

“SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY”   ตัวอักษรขนาด 1 x 1.5 มิลลิเมตร 
 

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 
 
 

      วิจิตร  ศรีสอ้าน 
  (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา                                                                                                               

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง  การแต่งกายของนักศึกษา 

................................... 
โดยที่มหาวิทยาลัยไม่มีเครื่องแบบเป็นการเฉพาะ  เนื่องจากเป็นการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

แต่ได้ก าหนดเครื่องแบบงานพิธีไว้ในโอกาสส าคัญ ส่วนเครื่องแต่งกายที่ใช้ส าหรับการเข้าพบอาจารย์  
ฟังบรรยาย  การเรียนปกติ การสอบ การใช้บริการห้องสมุด หรือการติดต่อขอใช้บริการใดๆ จาก
มหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาเป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ เป็นผู้พร้อมทั้งภูมิรู้ ภูมิปัญญา ภูมิธรรม และมีความภูมิฐาน  เป็นนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สมบูรณ์ ดังนั้น ขอให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมแก่กาละเทศะ โดยยึดถือ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2544 กลา่วคือ 

เครื่องแต่งกายปกติส าหรับนักศึกษาชาย ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ตัวเสื้อความยาวเพียงพอส าหรับให้กางเกง

ทับได้โดยเรียบร้อย 
2. กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีด า น้ าตาลเข้ม เทาเข้ม หรือกรมท่า 
3. เข็มขัดแบบสุภาพ สีเข้ม 
4. ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า 
5. รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้น สีด าหรือน้ าตาล 

  เครื่องแต่งกายปกติส าหรับนักศึกษาหญิง ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. เสื้อสีขาว หรือสีอ่อน แบบสุภาพ เนื้อผ้าหนาพอควร ไม่มีลวดลาย ตัวเสื้อมีความ

ยาวเพียงพอส าหรับให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย 
2. กระโปรงทรงสุภาพ ไม่ผ่าที่ชายกระโปรง สีด า น้ าตาลเข้ม เทาเข้ม หรือกรมท่า 

เนื้อผ้าหนาพอควร ไม่มีลวดลาย ความยาวเสมอเข่า หรือต่ ากว่าเข่า 
3. รองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ 
การแต่งกายท่ีถือว่าไม่สุภาพและไม่เหมาะสมที่นักศึกษาจะแต่งกายเพื่อการติดต่อ

ธุรการหรือบริการใดๆ ในอาคารที่ท าการของมหาวิทยาลัย หมายถึงการแต่งกายในลักษณะต่อไปนี้ 
1. สวมเสื้อยืดไม่มีคอปก 
2. สวมกางเกงขาสั้นที่ไม่ใช่ชุดเรียนในรายวิชากีฬาและนันทนาการ 
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3. สวมกางเกงขายาวแต่ขาดวิ่น 
4. ปล่อยชายเสื้อออกนอกกระโปรงหรือกางเกง 
5. สวมรองเท้าแตะใดๆ 

อนึ่ง  นักศึกษาต้องดูแลเครื่องแต่งกายให้สะอาดและดูดี ตลอดจนประพฤติตนเป็นสุภาพชน
ตามปทัสถานของสังคมไทย ต่อบุคคลทั่วไปเป็นนิจสิน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2545 
 

      ทวี  เลิศปัญญาวิทย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ระเบยีบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วย  การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
........................................... 

 เพ่ือให้การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เป้นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและยุติธรรม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) และ (๙) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง กรรมการอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 
“กรรมการ”  หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาละยเทคโนโลยีสุรนารี    

 และให้หมายความรวมถึงนักศึกษาตามโครงการ    
 แลกเปลี่ยนต่าง ๆ ที่มาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย  
 เทคโนโลยีสุรนารี 

 ข้อ ๔ นักศึกษาผู้ใดถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ตามระเบียบนี้ 
  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโ?ษให้ผู้อุทธรณ์ท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของตนใน
หนังสือนั้นด้วยและให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้นจะอุทธรณ์แทนคนอ่ืนหรือมอบหมายให้คนอื่น
อุทธรณ์แทนตนไม่ได้ 
 ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้ประสงค์จะอุทธรณ์อาจขอตรวจหรือคัดรายงานการ
สอบสวนได้ ส่วนบันทึกถ้อยค าพยานบุคคลหรือเอกสารอื่น ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการวินัย
นักศึกษา หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบที่จะอนุญาตให้ตรวจ
หรือคัดโดยให้ค านึงเหตุผลและความจ าเป็นเป็นกรณี ๆ ไป 
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 ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน และไม่เกิน ๗ คน ซึ่ง
อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
 คณะกรรมการตามวรรคแรกต้องไม่เป็นคณะกรรมการวินัยนักศึกษา หรือคณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ 
 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใหม่อีกได ้
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง

แทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน 
  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการอ่ืนขึ้นใหม่แล้ว 
  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่ตั้งไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในต าแหน่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 
 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) วินิจฉัยสั่งการเรื่องท่ีอุทธรณ์ 
(๒) ออ าค าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ 

มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 
(๓) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง

อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการก็ได้ 
(๔) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๙ ในการประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใดกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น 

ข้อ ๑๐ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันท าการนับแต่
ทราบค าสั่งลงโทษ 

ข้อ ๑๑ ในการอุทธรณ์ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการโดยตรงและให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยและสั่งการให้เสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์และส านวนสอบสวน
หรือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นก็อาจขยายเวลาได้แต่ไม่เกินยี่สิบวันนับแต่วัน
ครบก าหนด ทั้งนี้จะต้องบันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการสั่งลงโทษสมควรแก่ความผิดหรือเห็นว่า
การสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม ก็ให้เสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบดี 
เพ่ือสั่งยกอุทธรณ์หรือเพ่ิมโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษแล้วแต่กรณี 

 ค าวินิจฉัยตามวรรคแรกให้ถือเป็นยุติ และให้คณะกรรมการแจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้
อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

ข้อ ๑๓ การนับเวลาตามระเบียบนี้ หากเวลาสิ้นสุดตรงกับวันหยุดท าการของมหาวิทยาลัย 
ให้นับวันเริ่มท าการถัดวันหยุดเป็นวันสุดท้ายแห่งเวลา 

ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ค า
วินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 

 
   ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
      คนึง  ฦๅไชย 
      (ศาสตราจารย์ คนึง  ฦๅไชย) 
         นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี 
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ภาคผนวก ข 
 

1. แบบฟอร์มค าร้องทั่วไป (สกน. 13)   
2. แบบเสนอให้ตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา 
3. หนังสือรับรองความประพฤติ 
4. สถิติการกระท าความผิดวินัยนักศึกษา 
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1. แบบฟอร์มค าร้องทั่วไป (สกน. 13) 
 
 

สกน.13 
 
 

ส่วนกิจการนักศึกษา 
ค าร้องทั่วไป 

 
เรียน..................................................... 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)...................................................... เลขประจ าตัว............................... 
เป็นนักศึกษาสาขาวิชา................................................อาจารย์ที่ปรึกษา............................................... 
หอพัก..............................................................ห้องพัก.................................................. ....................... 
มีความประสงค์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
เพ่ือ....................................... ................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ......................................... . 
วันที่............./............./................ 
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2. แบบเสนอให้ตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา 

  
             บันทึกข้อความ 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

หน่วยงาน    
ที่  ศธ                                                     วันที่               
เรื่อง  เสนอให้ตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา 
 

เรียน  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 
 

ด้วย นาย/นางสาว…………………………….....เลขประจ าตัว………………………………… 
ชั้นปีที่……….…สาขาวิชา……………………………………....ส านักวิชา…………………………………..…………… 
 ได้กระท าผิดวินัยนักศึกษา คือ 

(  ) กระท าผิดระเบียบหอพักนักศึกษาคือ............................................................. 
(  ) พฤติกรรมไม่เหมาะสมคือ............................................ .................................. 
(  ) แต่งกายผิดระเบียบหรือไม่เหมาะสมคือ........................................................ 
(  ) กระท าผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยคือ........................... 

...................................................................................................................................................... 
 (  ) ความผิดอื่นๆ คือ....................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
เห็นควร ให้ตัดคะแนนความประพฤติ จ านวน………คะแนน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 (ลงชื่อ)……………………………………          (ลงชื่อ)…………………………………… 

       (……………………………………..)                                  (..........................................)              

          นักศึกษารับทราบ                            ผู้รายงาน 
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3. หนังสือรับรองความประพฤติ 

 
 
 
 

 หนังสือรับรองความประพฤติ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

    
    

 

          หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า............................................................รหัส
ประจ าตัว B.........................สาขาวิชา...................................ส านักวิชา..................... เข้าศึกษา
เมื่อวันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ…..……ระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 

 
  ให้ไว้   ณ   วันท่ี………เดือน..........................พ.ศ………. 
 
 
 
                        (อาจารย์ ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย) 
                                รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
                              ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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4. สถิติการกระท าความผิดวินัยนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึง ปีการศึกษา 2554 
4.1 สรุปการกระท าความผิดวินัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2549  
1) จ าแนกตามประเภทของความผิด 

ล าดับ ประเภทของความผิด จ านวน ร้อยละ 

1 เล่นการพนัน 5 0.76 

2 ขโมยทรัพย์สิน 7 1.07 

3 สุรา 60 9.16 

4 ท าร้ายร่างกาย 7 1.07 

5 พฤติกรรมไม่เหมาะสม 5 0.76 

6 ท าลายทรัพย์สิน 3 0.46 

7 ทุจริตและปลอมแปลงเอกสาร 1 0.15 

8 ระเบียบหอพักนักศึกษา 4 0.61 

9 ระเบียบวินัยจราจร 534 81.53 

10 ระเบียบวินัยจราจรและหอพักนักศึกษา 20 3.05 

11 การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาในสาขาวิชา 9 1.37 

  รวม 655 100 
 
2) จ าแนกตามประเภทของการลงโทษ 
 

ล าดับ ประเภทการลงโทษ จ านวน ร้อยละ 
1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 439 67.02 
2 ภาคทัณฑ์การศึกษา 191 29.16 
3 พักการศึกษา 24 3.66 
4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 1 0.15 
 รวม 655 100 
5 โทษอ่ืนๆ (รับใช้สังคม) 29   

 
หมายเหตุ : โทษอ่ืนๆ เป็นการลงโทษร่วมกับการลงโทษ 4 โทษหลัก 
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4.2 สรุปการกระท าความผิดวินัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2550  
1) จ าแนกตามประเภทของความผิด 

ล าดับ ประเภทของความผิด จ านวน ร้อยละ 

1 เล่นการพนัน 6 1.83 

2 ขโมยทรัพย์สิน 4 1.22 

3 สุรา 64 19.57 

4 มีอาวุธไว้ในครอบครอง 2 0.61 

5 การละเมิดทางเพศ 2 0.61 

6 พฤติกรรมไม่เหมาะสม 2 0.61 

7 พูดจาข่มขู่ 7 2.14 

8 ท าลายทรัพย์สิน 4 1.22 

9 ทุจริตและปลอมแปลงเอกสาร 2 0.61 

10 ระเบียบหอพักนักศึกษา 35 10.70 

11 ระเบียบวินัยจราจร 170 51.99 

12 ระเบียบวินัยจราจรและหอพักนักศึกษา 21 6.42 

13 ระเบียบวินัยจราจรและสุรา 8 2.45 

  รวม 327 100 
 
2) จ าแนกตามประเภทของการลงโทษ 

ล าดับ ประเภทการลงโทษ จ านวน ร้อยละ 
1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 206 63.00 
2 ภาคทัณฑ์การศึกษา 104 31.80 
3 พักการศึกษา 16 4.89 
4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 1 0.31 
 รวม 327 100 
5 โทษอ่ืนๆ (รับใช้สังคม) 232   

 
หมายเหตุ : โทษอ่ืนๆ เป็นการลงโทษร่วมกับการลงโทษ 4 โทษหลัก 
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4.3 สรุปการกระท าความผิดวินัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2551  
1) จ าแนกตามประเภทของความผิด 
 

ล าดับ ประเภทของความผิด จ านวน ร้อยละ 

1 เล่นการพนัน 6 1.32 

2 ขโมยทรัพย์สิน 8 1.76 

3 สุรา 14 3.08 

4 ท าร้ายร่างกาย 5 1.10 

5 พฤติกรรมไม่เหมาะสม 20 4.41 

6 ท าลายทรัพย์สิน 4 0.88 

7 ทุจริตและปลอมแปลงเอกสาร 11 2.42 

8 ระเบียบหอพักนักศึกษา 20 4.41 

9 ระเบียบวินัยจราจร 246 54.19 

10 ระเบียบวินัยจราจรและหอพักนักศึกษา 32 7.05 

11 การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาในสาขาวิชา 66 14.54 

12 การจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ 22 4.85 

  รวม 454 100 
 
2) จ าแนกตามประเภทของการลงโทษ 
 

ล าดับ ประเภทการลงโทษ จ านวน ร้อยละ 
1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 286 63.00 
2 ภาคทัณฑ์การศึกษา 126 27.75 
3 พักการศึกษา 42 9.25 
4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 0 0.00 
 รวม 454 100 
5 โทษอ่ืนๆ (รับใช้สังคม) 377   

หมายเหตุ : โทษอ่ืนๆ เป็นการลงโทษร่วมกับการลงโทษ 4 โทษหลัก 
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4.4 สรุปการกระท าความผิดวินัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2552  
1) จ าแนกตามประเภทของความผิด 

ล าดับ ประเภทของความผิด จ านวน ร้อยละ 

1 เล่นการพนัน 8 2.29 

2 ขโมยทรัพย์สิน 4 1.15 

3 สุรา 122 34.96 

4 ทะเลาะวิวาท 44 13.00 

5 ท าร้ายร่างกาย 7 2.01 

6 มีอาวุธไว้ในครอบครอง 1 0.29 

8 พฤติกรรมไม่เหมาะสม 14 4.01 

9 ท าลายทรัพย์สิน 3 0.86 

10 ระเบียบหอพักนักศึกษา 28 8.02 

11 ระเบียบวินัยจราจร 37 10.60 

12 ระเบียบวินัยจราจรและหอพักนักศึกษา 28 8.02 

13 ระเบียบวินัยจราจรและสุรา 3 1.00 

14 การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาในสาขาวิชา 47 13.47 

15 ให้ข้อมูลเท็จต่อกระบวนการสอบสวน 3 1.00 

  รวม 349 100 
 
2) จ าแนกตามประเภทของการลงโทษ 

ล าดับ ประเภทการลงโทษ จ านวน ร้อยละ 
1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 183 52.44 
2 ภาคทัณฑ์การศึกษา 135 38.68 
3 พักการศึกษา 31 8.88 
4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 0 0.00 
 รวม 349 100 
5 โทษอ่ืนๆ (รับใช้สังคม) 187   

หมายเหตุ : โทษอ่ืนๆ เป็นการลงโทษร่วมกับการลงโทษ 4 โทษหลัก 
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4.5 สรุปการกระท าความผิดวินัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2553  
1) จ าแนกตามประเภทของความผิด 

ล าดับ ประเภทของความผิด จ านวน ร้อยละ 

1 เล่นการพนัน 4 1.28 

2 ขโมยทรัพย์สิน 6 1.92 

3 สุรา 1 0.32 

4 ทะเลาะวิวาท 20 6.41 

5 ท าร้ายร่างกาย 1 0.32 

6 มีอาวุธไว้ในครอบครอง 1 0.32 

7 พฤติกรรมไม่เหมาะสม 2 0.64 

8 ทุจริตและปลอมแปลงเอกสาร 1 0.32 

9 ระเบียบหอพักนักศึกษา 10 3.21 

10 ระเบียบวินัยจราจร 12 3.85 

11 ระเบียบวินัยจราจรและหอพักนักศึกษา 10 3.21 

12 การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาในสาขาวิชา 137 43.91 

13 การจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ 106 33.97 

14 ลักลอบเข้าระบบทะเบียนคนอื่นอันก่อให้เกิดปัญหา 1 0.32 

  รวม 312 100 
2) จ าแนกตามประเภทของการลงโทษ 

ล าดับ ประเภทการลงโทษ จ านวน ร้อยละ 
1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 22 7.05 
2 ภาคทัณฑ์การศึกษา 234 75.00 
3 พักการศึกษา 56 17.95 
4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 0 0.00 
 รวม 312 100 
5 โทษอ่ืนๆ (รับใช้สังคม) 304   

หมายเหตุ : โทษอ่ืนๆ เป็นการลงโทษร่วมกับการลงโทษ 4 โทษหลัก 
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4.5 สรุปการกระท าความผิดวินัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2554  
1) จ าแนกตามประเภทของความผิด 
 

ล าดับ ประเภทของความผิด จ านวน ร้อยละ 
1 ขโมยทรัพย์สิน 3 1.86 
2 สุรา 11 6.83 
3 ทะเลาะวิวาท 13 8.07 
4 ท ารา้ยร่างกาย 3 1.86 
5 มีอาวุธไว้ในครอบครอง 1 0.62 
6 พฤติกรรมไม่เหมาะสม 1 0.62 
7 ทุจริตและปลอมแปลงเอกสาร 4 2.48 
8 ระเบียบหอพักนักศึกษา 2 1.24 
9 ระเบียบวินัยจราจร 53 32.92 
10 ระเบียบวินัยจราจรและหอพักนักศึกษา 4 2.48 
11 การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาในสาขาวิชา 66 40.99 
  รวม 161 100 

 
2) จ าแนกตามประเภทของการลงโทษ 
 

ล าดับ ประเภทการลงโทษ จ านวน ร้อยละ 
1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 54 33.54 
2 ภาคทัณฑ์การศึกษา 94 58.39 
3 พักการศึกษา 13 8.07 
4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 0 0.00 
  รวม 161 100 
5 โทษอ่ืนๆ (รบัใช้สังคม) 138   

 
หมายเหตุ : โทษอ่ืนๆ เป็นการลงโทษร่วมกับการลงโทษ 4 โทษหลัก 
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ประวัติผู้เขียน 
 

นายสุทธิรักษ์  ไชยรักษ์  วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 

ส่วนกิจการนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

    โทรศัพท ์ 0-4422-3123-4 
    E-mail   suttirak@sut.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:suttirak@sut.ac.th
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 “ การด าเนินชีวิตโดยใช้วิทยาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้อง
อาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความ
ยั้งคิดน าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับบุคคลนั้นเป็นภัยแก่สังคม ” 
 
 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


