
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
วาดวย  การพฒันาคณุลักษณะนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

 พ.ศ. ๒๕๔๙ 
................................................ 

 
โดยท่ีเปนการสมควรมีระเบียบ วาดวยการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง    จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงวาดวยการพัฒนา

คุณลักษณะนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   พ.ศ.2549” 
  ขอ  ๒  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓   บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง   แนวปฏิบัติ หรือขอตกลงอ่ืนใดท่ี
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้   หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้     ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  ๔  ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
“อธิการบดี”   หมายความวา     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  

           “คณบดี”   หมายความวา   คณบดีคณะตาง ๆ และหัวหนาหนวยงานท่ีจัดการศึกษา
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   
                “นักศึกษา”    หมายความวา    นักศึกษาท่ีเรียนแบบเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง  ท้ังท่ีเรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ      
 “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความวา  นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีท่ีเรียนแบบ
เต็มเวลาในเวลาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา  นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีท่ีเรียน
แบบเต็มเวลาแตเรียนนอกเวลาราชการที่มหาวิทยาลัยและท่ีศูนยใหการศึกษา     
               “ผูปกครอง”   หมายความวา   บิดามารดาหรือผูท่ีแสดงตนเปนผูปกครองของนักศึกษา 
ท่ีมหาวิทยาลัยเช่ือถือ 

“คณะ”    หมายความวา    คณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และ
หนวยงานท่ีเทียบเทาคณะท่ีจัดการศึกษา 

/ “สวนราชการ”. . . 
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 “สวนราชการ” หมายความวา   สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ือ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“ ศูนยใหการศึกษา”   หมายความวา    สถานท่ีจัดการศึกษานอกมหาวิทยาลัย 
“ประธานผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา”  หมายความวา  ประธานผูอํานวยการศูนย          

ใหการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงท่ีผูอํานวยการศูนยใหการศึกษาเลือกกันเอง
และมหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

 “โปรแกรมวิชา” หมายความวา   โปรแกรมวิชาตาง ๆ ของแตละคณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎหมูบานจอมบึง 
 “องคกรนักศึกษา”  หมายความวา    สภานักศึกษา  องคการนักศึกษา องคการนักศึกษาศูนย
ใหการศึกษา   องคการนักศึกษาคณะ  ชมรม  ชุมนุมและกลุมกิจกรรมท่ีมีลักษณะอยางเดียวกันกับ
ชมรม 
 “องคการนักศึกษา”   หมายความวา    องคการนักศึกษาของนักศึกษาท่ีเรียนในเวลาราชการ
และองคการนักศึกษาของนักศึกษาท่ีเรียนนอกเวลาราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “องคการนักศึกษาคณะ”    หมายความวา     องคการนักศึกษาคณะตางๆ  ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “องคการนักศึกษาศูนยใหการศึกษา”    หมายความวา    องคการนักศึกษาของแตละศูนยให
การศึกษาของมหาวิทยาลัย   
 “ชมรม”    หมายความวา   ชมรมกิจกรรมนักศึกษาท่ีสังกัดองคการนักศึกษาหรือ
องคการนักศึกษาศูนยใหการศึกษา 
 “ชุมนุม”   หมายความวา   ชุมนุมกิจกรรมนักศึกษาที่สังกัดองคการนักศึกษาคณะ
หรือ องคการนักศึกษาศูนยใหการศึกษา 

“คุณลักษณะของนักศึกษา”   หมายความวา    ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมอันพึงประสงค
ท่ีมหาวิทยาลัยตองการใหเกิดข้ึนกับนักศึกษาท้ังในระหวางท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย  และหลังจาก
จบการศึกษาแลว 
 “กลุมกิจกรรมบังคับ”    หมายความวา    กิจกรรมท่ีโปรแกรมวิชา   คณะ  กองพัฒนา
นักศึกษา องคการนักศึกษา  องคการนักศึกษาคณะ  องคการนักศึกษาศูนยใหการศึกษาเปนผูเสนอ
และไดรับอนุมัติแลว   และนักศึกษาทุกคนตองเขารวมกิจกรรม 
 “กลุมกิจกรรมบังคับเลือก”    หมายความวา    กิจกรรมท่ีโปรแกรมวิชา  คณะ กองพัฒนา
นักศึกษา  องคการนักศึกษา  องคการนักศึกษาคณะ  องคการนักศึกษาศูนยใหการศึกษาเปนผูเสนอ  
และไดรับอนุมัติแลว   และนักศึกษาทุกคนตองเลือกเขารวมกิจกรรมตามเกณฑท่ีกําหนด 
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“กลุมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ”    หมายความวา    กิจกรรมที่นักศึกษา  
โปรแกรมวิชา   สวนราชการ   คณะ  ชมรม  ชุมนุม   เปนผูเสนอและไดรับอนุมัติแลว  และนักศึกษา
สามารถเลือกเขารวมกิจกรรมไดตามความสมัครใจ  
 “หนวยกิจกรรม”     หมายความวา    คาน้ําหนักของแตละโครงการหรือกลุมกิจกรรมท่ี
คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษากําหนด 

“วินัย”    หมายความวา    ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงท่ีวาง
ไวเปนแนวปฏิบัติ  หรือดําเนินการสําหรับนักศึกษา 
              “การรองทุกข” หมายความวา การยื่ น คํ า ร อ ง คัดค าน คํ า ส่ั งห รือ คํ าวิ นิ จ ฉั ยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
วินัยนักศึกษาระดับคณะ 

“การอุทธรณ”    หมายความวา   การยื่นคํารองขอความเปนธรรมในกรณีท่ีไดรับการ
ปฏิบัติท่ีไมถูกตองหรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย   จะทําไดในกรณีท่ีนักศึกษาผูนั้นถูกส่ังลงโทษใหพักการเรียน หรือพนจาก
สภาพการเปนนักศึกษา” 
 ขอ  ๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจออกประกาศ คําส่ัง เพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
 ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  ๑ 
คุณลักษณะและการพัฒนาคณุลักษณะของนักศึกษา 

 

 ขอ  ๖  ใหมหาวิทยาลัยพัฒนานักศึกษา ใหมีคุณลักษณะ เปนผูใฝดี ใฝรู สูงานมุงม่ันสูความ
เปนเลิศ  มีจิตวิญญาณในวิชาชีพ  สามารถสนองตอบตอความเปล่ียนแปลงทางสังคม  มีความสํานึก
ในความเปนไทย  หวงใยส่ิงแวดลอม  มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน      โดยใชกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและใชวินัยนักศึกษา  
 

หมวด  ๒ 
การพัฒนานักศึกษาโดยใชกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ขอ   ๗   กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบงเปน  ๓  กลุมกิจกรรม  ดังนี้ 
  (๑)  กลุมกิจกรรมบังคับ 
  (๒)  กลุมกิจกรรมบังคับเลือก 
  (๓)  กลุมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
 

/ขอ ๘  ใหมี . . . 
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ขอ ๘  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา  ดังนี้ 

  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปน ประธานกรรมการ 
  คณบดีทุกคณะ    เปน กรรมการ 
  ประธานผูอํานวยศนูยใหการศึกษา เปน กรรมการ 
  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  เปน กรรมการและเลขานุการ  
 ใหคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงมีหนาท่ีดงันี้ 
  (๑)  กําหนดโครงสรางหนวยกิจกรรม  หนวยกิจกรรมของแตละกลุมกิจกรรม และ
แตละโครงการ  ในแตละช้ันปของนักศึกษา  โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยใหเสร็จกอนเปด
ภาคเรียนท่ี ๑  ของแตละปการศึกษา 
  (๒)  เห็นชอบโครงการที่คณะกรรมการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการตาม
ขอ ๑๑,๑๒  และ ๑๓  อนุมัต ิ และประกาศใหนกัศึกษาทราบ 
  (๓)  กําหนดแบบรายงานผลกิจกรรม  ใบลงทะเบียนกิจกรรม  รูปแบบโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา   
  (๔)  กําหนดเกณฑการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (๕)  กําหนดหลักเกณฑการจัดกิจกรรมซอมเสริม  
 ขอ  ๙   การดําเนินการตามกิจกรรมยอย ใหจัดทําเปนโครงการตามแบบท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษากําหนด ในแตละกิจกรรมยอยอาจกําหนดมากกวา  ๑  โครงการก็ได   

ขอ  ๑๐  ใหมีผูรับผิดชอบในการเสนอโครงการ  ดังนี้ 
  (๑)   คณะ  กองพัฒนานักศึกษา  องคการนักศึกษา องคการนักศึกษาคณะ องคการ
นักศึกษาศูนยใหการศึกษา  เปนผูเสนอโครงการในกลุมกิจกรรมบังคับและกลุมกิจกรรมบังคับเลือก 

               (๒)  นักศึกษา อาจารย    โปรแกรมวิชา  สวนราชการ ชมรม หรือ ชุมนุม  เปนผู
เสนอโครงการในกลุมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ   

ขอ  ๑๑  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาของแตละคณะ
สําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีเรียนท่ีมหาวิทยาลัย   ประกอบดวย 
  (๑)   คณบดี   เปน    ประธานคณะกรรมการ 
  (๒)  ตัวแทนของประธานโปรแกรมวิชา ๓ คน เปน กรรมการ 
  (๓)  รองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมาย  เปน  กรรมการและเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงมีหนาท่ี  ดังน้ี 
  (๑)   อนุมัติโครงการในสวนของโปรแกรมวิชา องคการนักศึกษาคณะ ชุมนุม 
อาจารยในสังกัดคณะ และคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 
 

/(๒) ตรวจสอบ . . . 
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  (๒)  ตรวจสอบความถูกตองของการกําหนดหนวยกิจกรรมตามโครงสรางหนวย
กิจกรรมของแตละกลุมกิจกรรมของแตละช้ันป   ตามขอ  ๘ (๑) 
  (๓)  คัดเลือกและตัดสินใหนักศึกษาเปนผูมีผลการปฏิบัติกิจกรรมดีเดนของ
มหาวิทยาลัยในสวนของคณะประจําปการศึกษา 
 ขอ  ๑๒  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาของสวนกลาง  
สําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีเรียนท่ีมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
  (๑)  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย  เปน ประธานกรรมการ 
  (๒)  ผูอํานวยการสวนราชการ  เปน  กรรมการ 

 (๓)  รองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมาย   เปน  กรรมการ 
  (๔)  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   เปน กรรมการและเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง   มีหนาท่ีดังน้ี 
  (๑)  อนุมัติโครงการในสวนของกองพัฒนานักศึกษา สวนราชการ องคการ
นักศึกษา หรือชมรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 
  (๒)   ตรวจสอบความถูกตองของการกําหนดหนวยกิจกรรมตามโครงสรางหนวย
กิจกรรมของแตละกลุมกิจกรรมของแตละช้ันป   ตามขอ  ๘ (๑) 
  (๓)  คัดเลือกและตัดสินใหนักศึกษาเปนผูมีผลการปฏิบัติกิจกรรมดีเดนของ
มหาวิทยาลัยในสวนกลางประจําปการศึกษา 
 ขอ  ๑๓  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาภาคพิเศษของแต
ละศูนยใหการศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนท่ีศูนยใหการศึกษา ประกอบดวย 
  (๑)    ผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา  เปนประธานกรรมการ   

(๒)   ตัวแทนของประธานโปรแกรมวิชาท่ีเปดสอนไมเกนิ ๓ คน   เปน  กรรมการ 
 (๓)   รองผูอํานวยการศูนยใหการศึกษา ๑ คน    เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงมีหนาท่ี  ดังนี ้
  (๑)  อนุมัติโครงการในสวนของ องคการนักศึกษาศูนยใหการศึกษา ชุมนุม  ชมรม  
โปรแกรมวิชาและคณะท่ีเปดสอนท่ีศูนยใหการศึกษา  และของสวนราชการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 
  (๒)  ตรวจสอบความถูกตองของการกําหนดหนวยกิจกรรมตามโครงสราง
หนวยกิจกรรมของแตละกลุมกิจกรรมของแตละช้ันป   ตามขอ  ๘ (๑) 
  (๓)  คัดเลือกและตัดสินใหนักศึกษาเปนผูมีผลการปฏิบัติกิจกรรมดีเดนของ
มหาวิทยาลัยในสวนของศูนยใหการศึกษาประจําปการศึกษา 
 

/ขอ ๑๔ นักศึกษา . . . 



 ๖

 
                   ขอ  ๑๔  นักศึกษาทุกคน  ตองเขารวมกิจกรรม  และเลือกเขารวมกิจกรรม  ตามเกณฑ
ดังนี้ 
  (๑)   ตองเขารวมโครงการของทุกกลุมกิจกรรมบังคับของแตละช้ันป 
  (๒)  ตองเลือกเขารวมในโครงการของกลุมกิจกรรมบังคับเลือกอยางนอย  ๑  กลุม
กิจกรรมของแตละช้ันป  ตามกําหนดในขอ  ๘ (๑) 
  (๓)  เขารวมในโครงการของกลุมกิจกรรมท่ีตนเองถนัดและสนใจของแตละช้ันป
อยางนอย  ๑  กลุมกิจกรรม  ของแตละช้ันป   ใหมีหนวยกิจกรรมตามกําหนดในขอ  ๘(๑) 
  (๔)  นักศึกษาท่ีเลือกทํากิจกรรมบังคับเลือก    หรือกิจกรรมตามความถนัดและ
ความสนใจครบหนวยกิจกรรมตามที่กําหนดแลว     สามารถเลือกทํากิจกรรมเพิ่มเพื่อเปน
หนวยกิจกรรมเพิ่มพิเศษได 
 ขอ  ๑๕  การเขารวมโครงการในกลุมกิจกรรมบังคับเลือก หรือกลุมกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจ  นักศึกษาสามารถเลือกหรือเปล่ียนโครงการจากโครงการของกิจกรรมยอยหนึ่ง
เปนโครงการในอีกกิจกรรมยอยหนึ่งได  ท้ังนี้ตองมีหนวยกิจกรรมของทุกโครงการรวมกันแลวตอง
เทากับหนวยกิจกรรมท่ีกําหนดในขอ  ๘(๑) 

ขอ  ๑๖   นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมตามขอ  ๗  และตองมีหนวยกิจกรรมจากการเขา
รวมกิจกรรมในแตละช้ันปไมนอยกวา  ๑๐๐  หนวยกิจกรรม 
               ขอ  ๑๗  ใหผูรับผิดชอบโครงการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาตามเกณฑ
ท่ีคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษากําหนด  และรวบรวมผลการประเมินนักศึกษาแตละ
โครงการเสนอคณบดีท่ีนักศึกษาสังกัดภายใน ๑๕ วันหลังจากเสร็จส้ินโครงการ 
 ใหแตละคณะบันทึกผลการประเมินของนักศึกษาใหเสร็จภายใน ๑๐ วันหลังจากไดรับผล
การประเมิน   และเก็บหลักฐานไวใหเปนระบบ 
 ขอ  ๑๘  นักศึกษาแตละช้ันป  เม่ือไดรับการประเมินผลผานครบหนวยกิจกรรมทุกกลุม
กิจกรรมในแตละปแตมีผลการประเมินไมผานเกณฑ  ใหนักศึกษาซอมเสริมกิจกรรมตามเกณฑและ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษากําหนด 

ขอ  ๑๙  ใหคณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมายเปนผูตรวจสอบผลการประเมิน ทุกส้ินป
การศึกษาและแจงผลการประเมินใหนักศึกษาทราบ 
 ขอ  ๒๐  นักศึกษาท่ีเปนนายกองคการนักศึกษา  ประธานสภานักศึกษา นายกองคการศกึษา
คณะ  นายกองคการนักศึกษาศูนยใหการศึกษา  ประธานชมรม   ประธานชุมนุม ใหถือวาตําแหนง
ดังกลาวเปนกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ตามขอ ๗(๓)  และใหหนวยงาน
ท่ีกํากับดูแลเปนผูประเมินตามเกณฑท่ีคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษากําหนด  
 

/ขอ ๒๑  นักศึกษา . . . 



 ๗

 
 ขอ  ๒๑   นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาตองเขารวมกิจกรรมและผานการประเมินอยางนอย
รอยละ ๘๐   ของหนวยกิจกรรมแตละกลุม 
 ขอ  ๒๒  ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําใบรายงานผลกิจกรรมของ
นักศึกษาปสุดทายแตละคนท่ีไดรับการประเมินผลผานทุกกิจกรรมตามเกณฑที่กําหนด   เพื่อขอ
อนุมัติใหเปนผูสําเร็จการศึกษาคูกับใบรายงานผลการศึกษา  หากไดรับการประเมินผลไมผาน  
นักศึกษาตองซอมเสริมกิจกรรมใหผานกอนจึงจะไดรับการอนุมัติใหเปนผูสําเร็จการศึกษา 
 ขอ  ๒๓   การดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑)  นักศึกษารับคูมือการประเมินกิจกรรมนักศึกษา 
(๒)  นักศึกษาตรวจสอบโครงการของแตละกลุมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด  แลวเลือกโครงการท่ีจะเขารวมกิจกรรมใหครบตามหนวยกิจกรรมท่ีกําหนดตามขอ  ๘(๑)  
(๓)  นักศึกษารับใบจองลงทะเบียนและลงทะเบียนโครงการท่ีคณะท่ีนักศึกษา

สังกัด 
(๔)  เขารวมดําเนินกิจกรรมตามวัน  เวลา  สถานท่ี  ท่ีกําหนดในโครงการ 
(๕)  ผูรับผิดชอบโครงการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ตาม

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษากําหนด 
(๖)  ผูรับผิดชอบโครงการสงผลการประเมินไปยังคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 
(๗)   นักศึกษาขอซอมเสริมกิจกรรมในกรณีท่ีไมผานกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  

และไมผานหลักเกณฑการประเมินผลรวมตอคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 
(๘)   ผูรับผิดชอบโครงการท่ีนักศึกษาไมผานการประเมินหรือคณะท่ีนักศึกษา

สังกัดจัดกิจกรรมซอมเสริมตามคําขอของนักศึกษา  และดําเนินการตาม ขอ ๒๓ (๔) ถึง (๖) 
หากนักศึกษาขอเปล่ียนโครงการท่ีลงทะเบียนไว  ใหนักศึกษาขอถอนโครงการเดิมและ

ลงทะเบียนโครงการใหม 
 

หมวด  ๓ 
การพัฒนานักศึกษาโดยใช วนิัยนักศึกษา 

 

 ขอ  ๒๔  วินัยของนักศึกษาครอบคลุมเร่ืองตาง ๆ  ตอไปนี้ 
(๑)  การแตงกายและการมีหลักฐานการเปนนักศึกษา 
(๒)  การปฏิบัติตอตนเอง 
(๓)  การปฏิบัติตอผูอ่ืน 
(๔)  การรักษาช่ือเสียงเกียรติยศของตนเอง  และของมหาวิทยาลัย 

 
/ขอ ๒๕  นักศึกษา . . . 



 ๘

ขอ  ๒๕  นักศึกษาตองรักษาวินัยอยางเครงครัด  และตองปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา   ดังน้ี 
  (๑)  นักศึกษาตองแตงกายใหสุภาพ   สะอาด   เรียบรอย   ตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด   และตองมีหลักฐานการเปนนักศึกษาพรอมท่ีจะแสดงไดท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  หรือ
ขณะท่ีแตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษา 
  (๒)  นักศึกษาตองปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  ประพฤติตนอยูในศีลธรรม   จรรยา  
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   และมีมารยาทอันดีงาม   ไมประพฤติตนใหเส่ือมเสียช่ือเสียง 
และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
  (๓)  นักศึกษาตองเปนผูท่ีตรงตอเวลา   มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี  และเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน 
                               (๔)   นักศึกษาตองปฏิบัติตนตอคณาจารยและบุคคลอ่ืนดวยความสุภาพ  เรียบรอย 
  (๕)  นักศึกษาตองรักษาช่ือเสียงเกียรติศักดิ์ของตนมิใหเส่ือมเสีย   โดยไมกระทํา
การใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว ดังนี้ 
   (๕.๑)   ทําการทุจริตหรือพยายามทําการทุจริตในการสอบ 
   (๕.๒)  ประพฤติตนเส่ือมเสียทางศีลธรรม 
   (๕.๓)   ประพฤติตนหมกมุนในการพนันและมีหนี้สินลนพนตัว 
   (๕.๔)   เสพสุราของมึนเมาจนไมสามารถครองสติได 
   (๕.๕)   เสพยหรือมียาเสพติดไวในครอบครอง 
   (๕.๖)   กระทําการใด ๆ โดยจงใจหรือฝาฝน จนเปนเหตุใหทรัพยสิน
ผลประโยชนและความปกติสุขสวนรวม   หรือของมหาวิทยาลัยถูกทําลาย   หรือเสียหายรายแรง 
   (๕.๗)  กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษถึงท่ีสุดใหจําคุก 
   (๕.๘)  กระทําการอ่ืนใดอันไดช่ือวาเปนการประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
 ขอ  ๒๖  ความผิดทางวินัยของนักศึกษาตามขอ ๒๕ (๕) ใหถือวาเปนความผิดวินัยไม
รายแรง เวนแตความผิดวินัยท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือมหาวิทยาลัยอยางรายแรงใหถือวา
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 ขอ  ๒๗ โทษทางวินัยมี   ๖   สถานคือ 

(๑)  ตักเตือน 
(๒)  ตัดคะแนนความประพฤติ 
(๓)  ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
(๔)  ภาคทัณฑ 
(๕)  พักการเรียน 
(๖)  พนจากสภาพการเปนนักศึกษา 

 
/ขอ ๒๘  การตักเตือน . . . 



 ๙

ขอ  ๒๘   การตักเตือน  ใหใชสําหรับนักศึกษาที่กระทําความผิดทางวินัยอยางไมรายแรง
ใหกระทําเปนลายลักษณอักษรและแจงใหนักศึกษาทราบ 

ขอ  ๒๙   การตัดคะแนนความประพฤติ   เกณฑการตัดคะแนน  วิธีการตัดคะแนน       
การบันทึกคะแนน   น้ําหนักคะแนนและการซอมเสริมคะแนนพฤติกรรม  ใหคณะกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา  ในขอ ๘  เปนผูกําหนด  และจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  

นักศึกษาที่มีคะแนนพฤติกรรมไมถึงรอยละ ๘๐  ไมมีสิทธิจบการศึกษา  แตอาจให
ซอมเสริมคะแนนพฤติกรรมไดโดยทํากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ใหคณะท่ีนักศึกษาสังกัดบันทึกคะแนนความประพฤติของนักศึกษาไว 
ขอ ๓๐  การจัดทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ใชในกรณีท่ีนักศึกษากระทํา

ความผิดวินัยอยางไมรายแรงและใหดําเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 ขอ  ๓๑   การภาคทัณฑ   ใหใชสําหรับนักศึกษาที่กระทําความผิดทางวินัยอยางไมรายแรง
กรณีนักศึกษาท่ีไดกระทําความผิดซํ้าหรือกระทําความผิดทํานองเดียวกันกับความผิดท่ีเคยถูก
ลงโทษโดยการตักเตือนมาแลว  และมหาวิทยาลัยเห็นวานักศึกษาผูนั้นรูสํานึกในการกระทํา
ความผิด   ใหกระทําเปนลายลักษณอักษร ลงลายมือช่ือนักศึกษาผูกระทําความผิด หรืออาจเชิญ
ผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด   และรับรองการภาคทัณฑไวดวยก็ได 
 ขอ  ๓๒   การพักการเรียน   ใหใชสําหรับนักศึกษาที่กระทําความผิดทางวินัยอยางรายแรง
หรือเคยถูกทําโทษภาคทัณฑ  ในความผิดซํ้าเดิม   หรือความผิดในทํานองเดียวกันมาแลว    
แตมหาวิทยาลัยเห็นวานักศึกษาผูนั้นอาจกลับตัวเปนผูประพฤติปฏิบัติดีได    การสั่งลงโทษพัก
การเรียนใหกระทําเปนลายลักษณอักษร  ลงลายมือช่ือนักศึกษาผูกระทําความผิด  และเชิญ
ผูปกครองมารับทราบดวย 
 ขอ  ๓๓   การใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาใหใชสําหรับนักศึกษาท่ีกระทําความผิด
ทางวินัยอยางรายแรงหรือเคยถูกลงโทษใหพักการเรียนมาแลวไมนอยกวาสองภาคเรียน  และ
มหาวิทยาลัยเห็นวานักศึกษาผูนั้นไมสามารถจะกลับตัวเปนผูประพฤติปฏิบัติดีไดอีกแลว                  
การลงโทษใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษา  ใหกระทําเปนลายลักษณอักษร  ลงลายมือชื่อ
นักศึกษาผูกระทําความผิด  และเชิญผูปกครองมารับทราบดวย 
 ขอ  ๓๔  ผูกลาวหาทางวินัยนักศึกษา  ไดแก  อาจารย บุคลากร นักศึกษา  และบุคคลอ่ืนท่ี
เกี่ยวของกับนักศึกษา   การกลาวหาทางวินัยใหกระทําเปนลายลักษณอักษรยื่นตอคณะท่ีนักศึกษา  
ผูถูกกลาวหาสังกัด 
 เม่ือมีการกลาวหาทางวินัยแกนักศึกษา  โดยปรากฏตัวผูกลาวหา  หรือมีกรณีท่ีสงสัยวา
นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน   ใหคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับ
คณะ  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสืบสวน หรือพิจารณาในเบ้ืองตนวามีมูลหรือไม  ถาไมมีมูล
ก็ใหยุติเร่ืองได   ถาเห็นวามีมูลก็ใหดําเนินการสอบสวนทางวินัยทันที 

/ขอ ๓๕ การดาํเนินการ . . . 



 ๑๐

 
 ขอ   ๓๕    การดําเนินการทางวินัยแกนักศึกษาในกรณีอันมีมูลวากระทําความผิด              
ใหสอบสวนเร่ืองราว   และกระทําตามข้ันตอนการสอบสวนทางวินัยจนการสอบสวนส้ินสุด 
 การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ถาเปนกรณีท่ีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะพิจารณา
แลวเห็นวา นักศึกษาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ใหคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ
ทําการสอบสวนตามวิธีการท่ีเห็นสมควรและพิจารณาโทษตามความผิดของนักศึกษาเสนอคณบดี
ส่ังลงโทษ  แลวแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําความผิดทางวินัยอยางรายแรง    ใหคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ระดับคณะเสนอเร่ืองตอคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อทําการสอบสวน      
และการสอบสวนน้ีตองแจงขอกลาวหา  และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีแจง
ใหผูถูกกลาวหาทราบ   โดยระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได     ท้ังนี้เพื่อใหผูถูกกลาวหาช้ีแจงและ    
นําสืบแกขอกลาวหา      เม่ือดําเนินการแลวถาฟงไดวาผู ถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยจริง                     
ใหดําเนินการเสนอความผิดตามขอ   ๒๗   แลวแตกรณี    และเสนออธิการบดีส่ังลงโทษ ถายังฟง
ไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเร่ืองได 
 กรณีท่ีนักศึกษากระทําผิดวินัยมีหลายคนและนักศึกษาเหลานั้นสังกัดคณะหลายคณะ     
และคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะไมสามารถทําการสอบสวนและพิจารณาโทษได        
ใหเสนอเร่ืองตอคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการ 
 ขอ   ๓๖   นักศึกษาผูใดกระทําความผิดอยางรายแรง   ใหมหาวิทยาลัยส่ังลงโทษพักการเรียน
อาจหนึ่งหรือสองภาคการศึกษาหรือใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาตามความรายแรงแหงกรณี  
ในกรณีการลงโทษใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ถามีเหตุผลอันควรลดหยอน
จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได   แตหามลดโทษตํ่ากวาพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา 
 ขอ  ๓๗   นักศึกษาท่ีถูกลงโทษตามขอ  ๒๗ (๕) และ (๖)  เทานั้นมีสิทธ์ิอุทธรณสําหรับ
ตนเองเปนหนังสือตออธิการบดีภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบคําส่ังลงโทษ 
 ขอ  ๓๘  ใหมีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย   ประกอบดวย 
  (๑)   รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย  เปน ประธานกรรมการ 
  (๒)  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาทุกคณะ เปน กรรมการ 
  (๓)   หัวหนาฝายนิติกร  เปน   กรรมการ 
  (๔)   นายกองคการนักศึกษา  เปน   กรรมการ 
  (๕)   ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา เปน  กรรมการและเลขานุการ 
 ขอ  ๓๙   คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย   มีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 
 

/(๑)  เสริมสราง . . . 



 ๑๑

(๑)   เสริมสรางและพัฒนาวินัยนักศึกษา   ซ่ึงอาจกระทําโดยการฝกอบรมสราง
ขวัญกําลังใจ    การจูงใจหรือการอ่ืนใดในอันท่ีจะเสริมสรางและพัฒนาทัศนคติ   จิตสํานึก           
และพฤติกรรมของนักศึกษาใหมีวินัย   และหาทางปองปรามมิใหนักศึกษากระทําความผิดวินัย  
โดยช้ีแจงใหอาจารยท่ีปรึกษา    อาจารยผูสอน   และบุคลากรเอาใจใส    สังเกตการณและขจัดเหตุท่ี
อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยในเร่ืองอันอยูในวิสัยท่ีจะดําเนินการปองปรามไดตามควรแกกรณี 
  (๒)   ดําเนินการสอบสวนความผิดทางวินัยแกนักศึกษาตามขอ   ๒๕(๕)  
  (๓)  สรุปและรายงานผลการดําเนินการทางวินัยตอมหาวิทยาลัยทุกส้ินปการศึกษา
 ขอ  ๔๐  ใหคณบดีแตงต้ังคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ  ประกอบดวย 
  (๑)   คณบดี  เปน     ประธานกรรมการ 
  (๒)  ตัวแทนอาจารยท่ีปรึกษาในคณะ  ๓  คน เปน            กรรมการ 
  (๓)  ผูมีความรู ประสบการณ หรือผูมีวุฒิดานกฎหมาย  ๑  คน   เปน  กรรมการ 
  (๔)  นายกองคการนักศึกษาคณะ  เปน             กรรมการ 
  (๕)  รองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมาย    เปน           กรรมการและเลขานุการ 
 ขอ  ๔๑   คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ   มีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 

(๑) เสริมสรางและพัฒนาวินัยนักศึกษา  ซ่ึงอาจกระทําโดยการฝกอบรมสรางขวัญ
และกําลังใจ  การจูงใจหรือการอ่ืนใดในอันท่ีจะเสริมสรางทัศนคติ   จิตสํานึก  และพฤติกรรมของ
นักศึกษา   และหาทางปองปรามมิใหนักศึกษากระทําความผิดวินัยโดยช้ีแจงใหอาจารยท่ีปรึกษา   
อาจารยผูสอน  และบุคลากรเอาใจใส    สังเกตการณและขจัดเหตุท่ีอาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย
ในเร่ืองอันอยูในวิสัยท่ีจะดําเนินการปองปรามไดตามควรแกกรณี 

(๒)   ดําเนินการสอบสวนความผิดทางวินัยแกนักศึกษาตามขอ ๒๕(๕) 
(๓)  สรุปและรายงานผลการดําเนินการทางวินัยตอมหาวิทยาลัยทุกส้ินปการศึกษา 

ขอ  ๔๒  ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการอุทธรณ  ประกอบดวย 
  (๑)   อธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย   เปน  ประธานกรรมการ 
  (๒)  ผูแทนอาจารยในคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 
            จาํนวน  ๒  คน เปน    กรรมการ 
  (๓)  ประธานโปรแกรมนิติศาสตรของมหาวิทยาลัย  เปน กรรมการ 
  (๔)  ประธานสภานักศึกษา  เปน    กรรมการ 
  (๕)  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  เปน  กรรมการและเลขานุการ 
 ขอ  ๔๓  ใหคณะกรรมการอุทธรณ พิจารณาเร่ืองท่ีอุทธรณตาม ขอ ๓๗ ใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันรับหนังสืออุทธรณ   หากพิจารณาไมแลวเสร็จใหขยายเวลาไดไมเกิน 
๑๕ วัน   และแจงผลการพิจารณาใหผูอุทธรณทราบเปนลายลักษณอักษร   ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณถือเปนอันส้ินสุด 

/ขอ 44  คณะกรรมการ . . . 



 ๑๒

 
 ขอ ๔๔  คณะกรรมการอุทธรณมีหนาท่ีพิจารณาคําอุทธรณของผูถูกกลาวหาหรือผูกลาวหา  
ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาหรือผูกลาวหาเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม   และรายงานผลการพิจารณา
การอุทธรณเสนอตออธิการบดีเพื่อส่ังการ 
 ขอ  ๔๕  นักศึกษาที่ตองการรองทุกขใหยื่นเร่ืองรองทุกขกับคณะกรรมการรองทุกขของ
มหาวิทยาลัย 
 จํานวน   องคประกอบ    และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเปนไปตาม
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ  ๔๖   การลงโทษทางวินัยแกนักศึกษา  ใหทําเปนคําส่ังและผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษ
ใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยความพยาบาท  โดยอคติ  หรือโทสะจริต  หรือลงโทษ
ผูท่ีไมมีความผิด  ในคําส่ังลงโทษใหแจงไวดวยวา  ผูถูกลงโทษไดกระทําความผิดวินัยในกรณีใด  
ตามขอใด 
 ขอ  ๔๗   ผูมีอํานาจส่ังลงโทษทางวินัยแกนักศึกษา  ไดแก 
  (๑)   อธิการบดี   หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายมีอํานาจส่ังลงโทษทางวินัยทุก
สถานความผิด 
  (๒)   คณบดี   มีอํานาจส่ังลงโทษทางวินัยแกนักศึกษาในสังกัดคณะของตนเฉพาะ
ความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
 ขอ  ๔๘  การลงโทษทางวินัยแกนักศึกษาโดยอธิการบดี  ดําเนินการดังนี้ 

๑)  แจงนักศึกษาผูกระทําความผิด (
๒)  แจงผูปกครองนักศึกษา (
๓)  แจงคณบดีท่ีนักศึกษาสังกัด (

ขอ  ๔๙   การลงโทษทางวินัยแกนักศึกษาโดยคณบดี   ดําเนินการดังนี้ 
๑)  แจงนักศึกษาผูกระทําความผิด (
๒)  แจงผูปกครองนักศึกษา (
๓)  รายงานอธิการบดี (
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             (รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ) 
                                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง      
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