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ระเบียบวิทยาลัยชุมชนแมฮอ งสอน
วาดวยวินยั นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ (๓) แหงกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํา
กวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๑๙ (๖) แหงขอบังคับวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๓ และโดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน วาดวยวินัยนักศึกษา ในคราวประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ สภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงออกระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และมติอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“วิทยาลัยชุมชน”
หมายความวา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
“ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน” หมายความวา ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
ขอ ๕ วินัยของนักศึกษาที่พึงประสงคไดแก
(๑) แตงกายสุภาพเขาชั้นเรียน
(๒) แสดงกิริยาวาจาสุภาพตออาจารยหรือบุคคลอื่นในทุกโอกาส
(๓) จัดชุมนุมกิจกรรมโดยมีอาจารยที่ปรึกษาเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง
(๔) รักษาชื่อเสียง และเกียรติยศของวิทยาลัยชุมชนในทุกโอกาส
(๕) สรางและรักษาความสามัคคีในหมูนักศึกษา
(๖) กระทําตัวใหเหมาะสมกับการเปนนักศึกษาในทุกโอกาส
(๗) ไมสงเสียงรบกวนจนเปนที่รําคาญผูอื่นในขณะมีการเรียนการสอนและการสอบ
(๘) ไมโทรศัพทในระหวางการเรียนการสอนหรือการสอบ
(๙) ไมออกไปจากหองเรียนโดยไมไดรับอนุญาต
(๑๐) ไมสูบบุหรี่ในหองเรียนหรือหองสอบหรือในสถานศึกษา
(๑๑) ไมขัดคําสั่งโดยชอบของอาจารย
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(๑๒) ไมเขาไปในบริเวณที่หวงหามโดยไมไดรับอนุญาต
(๑๓) ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเขาหองเรียนหรือหองสอบ
(๑๔) ไมทําผิดระเบียบการใชอาคารสถานที่ของวิทยาลัยชุมชน
(๑๕) ไมทะเลาะวิวาทชกตอยกันในหมูนักศึกษา
(๑๖) ไมกอความเดือดรอนเสียหายใหแกผูอื่น
(๑๗) ไมยุยงสงเสริม สนับสนุน ใหฝาฝนระเบียบของวิทยาลัยชุมชน
(๑๘) ไมทําใหทรัพยสินของราชการเสียหาย
(๑๙) ไมนําขนบธรรมเนียมหรือวิธีการอันไมเหมาะสมมาปฏิบัติภายในหรือนอกบริเวณวิทยาลัย
ชุมชน
(๒๐) ไมแสดงกิริยามารยาทกาวราว ขมขู ครูบาอาจารยและเจาหนาที่วิทยาลัยชุมชน
(๒๑) ไมเลนการพนัน หรือมัวเมาในอบายมุขทั้งปวง
(๒๒) ไมแอบอางชื่อวิทยาลัยชุมชนไปดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
(๒๓) ไมมีหรือพกพาอาวุธปน วัตถุระเบิด หรืออาวุธรายแรงในสถานศึกษา
(๒๔) ไมจัดการประชุมหรือการชุมนุมในวิทยาลัยชุมชนหรือหนวยจัดที่มีบุคคลภายนอกมารวม
โดยมิไดรับอนุญาตจากวิทยาลัยชุมชน
(๒๕) ไมประพฤติผิดในเรื่องชูสาวหรือการละเมิดทางเพศ
(๒๖) ไมลักทรัพย
(๒๗) ไมกระทําตนเปนอันธพาล กอกวนความสงบเรียบรอย
(๒๘) ไมกระทําความผิดในคดีอาญาเวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาท
(๒๙) ไมเสพสิ่งเสพติดใหโทษ
(๓๐) ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง
(๓๑) ไมหยุดเรียนหรือชุมนุมประทวงเพื่อเรียกรองตาง ๆ โดยไมคํานึงถึงระเบียบวินัยนักศึกษา
ระเบียบแบบแผนของวิทยาลัยชุมชนและกฎหมายบานเมือง
(๓๒) ไมมีหรือคาขายสิ่งผิดกฎหมาย
(๓๓) ไมสงเสริมเผยแพรลัทธิทางการเมืองที่เปนภัยตอความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของ
ประเทศ
(๓๔) ไมจัดสิ่งพิมพ ภาพหรือเขียนขอความ อันอาจเปนผลเสียหายตอผูอื่นออกโฆษณาเผยแพร
โดยมิไดรับอนุญาตจากวิทยาลัยชุมชน
ขอ ๖ โทษผิดวินัยของนักศึกษามี ๖ สถาน คือ
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
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(๔) พักการศึกษา
(๕) ใหออก
(๖) ไลออก
กรณีโทษผิดวินัยตัดคะแนนความประพฤติแบงออกเปน ๔ ระดับ คือ
(๑) ความผิดสถานหนักใหตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไมเกิน ๔๐ คะแนน
(๒) ความผิดสถานปานกลางใหตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไมเกิน ๓๐ คะแนน
(๓) ความผิดสถานเบาใหตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไมเกิน ๒๐ คะแนน
(๔) ความผิดเล็กนอยใหตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไมเกิน ๑๐ คะแนน
ขอ ๗ ตลอดระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษา นักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมทั้งสิ้น
ตั้งแต ๔๐ คะแนนขึ้นไป ใหหมดสิทธิสอบในภาคการศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในขณะนั้นและไมคิดคาระดับ
คะแนนในวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษานั้น
นักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมทั้งสิ้นตั้งแต ๕๐ คะแนนขึ้นไปใหหมดสิทธิสอบ
ในภาคการศึกษาที่กําลังศึกษาในขณะนั้นและไมคิดคาระดับคะแนนในวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนไวในภาค
การศึกษานั้น และใหสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปอีก ๑ ภาคการศึกษา และจะตองชําระคารักษา
สถานภาพการเปนนักศึกษาไวดวย
นักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมทั้งสิ้นตั้งแต ๖๐ คะแนนขึ้นไปใหพนสภาพการ
เปนนักศึกษา
ขอ ๘ โทษพักการศึกษาใหสั่งพักการศึกษาไดไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา พรอมทั้งทําหนังสือแจง
ผูปกครองและจะตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาไวดวย
กรณีนักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาเปนครั้งที่ ๒ ใหถือวานักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน
ขอ ๙ โทษใหออก ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดยมีสิทธิไดรับ
หลักฐานแสดงผลการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ขอ ๑๐ โทษไลออก ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดยไมมีสิทธิ
ไดรับหลักฐานแสดงผลการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ขอ ๑๑ ใหมีคณะกรรมการฝายปกครองนักศึกษาคณะหนึ่ง จํานวนไมเกิน ๙ คนซึ่งไดรับการ
แตงตั้งโดยผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน โดยองคประกอบของคณะกรรมการตองมีผูแทนองคการ
นักศึกษาอยางนอย ๑ คนรวมเปนคณะกรรมการ
คณะกรรมการฝายปกครองนักศึกษา มีหนาที่ดูแลตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาให
เปนไปตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๒ การลงโทษนักศึกษาที่กระทําความผิด ใหพิจารณาสั่งลงโทษตามความเหมาะสมกับ
ความผิด ในคําสั่งลงโทษนักศึกษาใหแสดงถึงลักษณะของการกระทําความผิดและโทษที่ไดรับโดยแจงชัด
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ขอ ๑๓ การสั่งลงโทษนักศึกษาที่กระทําความผิดทุกครั้ง ใหแจงหนังสือใหผูถูกลงโทษไดทราบ
พรอมทั้งแจงไปยังผูปกครอง หรือผูบังคับบัญชาในกรณีที่เปนขาราชการลาศึกษาตอ
กรณีมีโทษผิดวินัยถึงขั้นใหออกหรือไลออกใหปดประกาศในวิทยาลัยชุมชน
ข อ ๑๔ ให ค ณาจารย ห รื อ ผู ที่ ไ ด พ บเห็ น นั ก ศึ ก ษากระทํ า ความผิ ด รายงานเป น หนั ง สื อ ไปยั ง
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ขอ ๑๕ การกําหนดโทษความผิดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฝายปกครองนักศึกษาแลว
เสนอผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสั่งลงโทษและถือวาเปนการสิ้นสุดการลงโทษ
ขอ ๑๖ ใหผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
...........................
(นายจรูญ คํานวนตา)
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

