
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์       
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  จงึเห็นสมควรออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒” 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี ้
   “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   “คณะหรือวิทยาลัย” หมายถึง คณะหรือวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
   “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายถึง ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   “รองอธิการบดี”  หมายถึง    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ท าหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษา 
   “อาจารย์”  หมายถึง  อาจารย์หรือผู้บรรยายประจ าในรายวิชาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมทั้งอาจารย์พิเศษและท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 
   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง  ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในความหมายของข้าราชการฝ่ายปกครองด้วย 
   “นักศึกษา” หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
    “วินัย” หมายถึง  วินัยนักศึกษา 
   “คณะกรรมการสอบสวน”  หมายถึง  คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
   “คะแนน” หมายถึง  คะแนนความประพฤติของนักศึกษา 
  ข้อ ๔  นักศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้เป็นข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัด นักศึกษาผู้ใดฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
  ข้อ ๕  วินัยนักศึกษาก าหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้ 

   (๑)  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ งของ
มหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

   (๒)  นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ช่ือเสียง และเกยีรตคิุณ
ของมหาวิทยาลัย 



   (๓)  นักศึกษาต้องปฏิบัติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส 
   (๔)  นักศึกษาต้องไม่จัดท า เผยแพร่ มีไว้ในครอบครองซึ่งสื่อ วัสดุ ภาพ สิ่งพิมพ์ สิ่ง
วาด หรือสิ่งเขียนที่ลามกอนาจาร ซึ่งผิดต่อศีลธรรมอันดี รวมทั้งไม่สนับสนุนการกระท าดังกล่าว 
   (๕)  นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน ต้องไม่ประพฤติในสิ่งที่จะน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียหรือเสียหายแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลอ่ืน และมหาวิทยาลัย 
   (๖)  นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (๗)  นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่หรือแสดงกิริยาอันไม่สมควร 
   (๘)  นักศึกษาต้องให้ความเคารพ และมีสัมมาคารวะต่ออาจารย์ ต้องเชื่อฟังค าสั่ง 
ค าตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 
   (๙)  นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลหรือเข้าพบคณะกรรมการ
สอบสวน โดยไม่ขัดขืน ไม่กล่าวข้อความอันเป็นเท็จ ไม่ปกปิดความจริง ต่อผู้มีอ านาจสอบสวนการกระท าผิด
วินัย 
   (๑๐) นักศึกษาต้องไม่เล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใด ๆ 
   (๑๑) นักศึกษาต้องไม่ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง หรือทุจริตในเรื่องการเงิน หรือ
ท าลายทรัพย์สินของผู้อ่ืนขงมหาวิทยาลัย 
   (๑๒) นักศึกษาต้องไม่ลงลายมือชื่อผู้อ่ืน ปลอมแปลงเอกสารหรือแก้ไข ข้อความใน
เอกสารที่แท้จริงเพ่ือใช้หรือใช้เอกสารดังกล่าวนั้น เป็นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
หรือผู้อื่น 
   (๑๓) นักศึกษาต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระท าการดังกล่าว
นั้นรวมถึงต้องไม่กระท าทุจริตอ่ืน ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น 
   (๑๔) นักศึกษาต้องไม่น าสุราหรือของมึนเมาใด ๆ เข้ามาในมหาวิทยาลัยหรือต้องไม่
เสพสุราหรือของมึนเมา หรือเมาสุราอาละอาด ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
   (๑๕) นักศึกษาต้องไม่เสพ มีไว้ในครอบครอง หรือจ าหน่ายจ่ายแจก ซึ่งสิ่งเสพติด
ต้องห้ามตามกฎหมาย 
   (๑๖) นักศึกษาต้องไม่พกพา หรือน าเข้ามาในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด 
หรือสิ่งผิดกฎหมาย 
   (๑๗)  นักศึกษาต้องไม่ก่อหรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนในการทะเลาะวิวาทหรือท า
ร้ายร่างกายผู้อ่ืน 

   (๑๘) นักศึกษาต้องไม่ท าร้ายร่างกายอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 
   (๑๙) นักศึกษาต้องไม่จัดท า เผยแพร่ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่ง
เขียน หรือกล่าวถ้อยค าอันเป็นเท็จ กระท าการอ่ืนใด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนและมหาวิทยาลัย 

   (๒๐) นักศึกษาต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน
รวมทั้งต้องไม่ยุยงหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าว 
   (๒๑) นักศึกษาต้องไม่ก่อเหตุหรือสนับสนุนยุยงก่อให้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นใน
มหาวิทยาลัย 



   (๒๒) ข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่นอกจาก (๑) – (๒๑) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ข้อ  ๖  การกระท าผิดวินัยดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นกระท าผิดวินัยร้ายแรง 

(๑) กระท าผิดวินัยตามข้อ ๕(๑๐) – ๕(๒๑)  
(๒) กระท าผิดอาญาโดยค าพิพากษาให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาหรือความผิดลหุโทษ 
(๓) กระท าผิดในกรณีท่ีระบุไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัยให้เป็นความผิดวินัย

ร้ายแรง 
(๔) การกระท าผิดกรณีอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าร้ายแรง 

ข้อ  ๗  โทษทางวินัยมี ๖ สถาน คือ 
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
(๒) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(๓) ให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(๔) ตัดสิทธิ์การเข้าสอบ หรืองด ยับยั้ง หรือชะลอ การประกาศผลการสอบหรือ

ออก 
หนังสือรับรองใด ๆ หรือเอกสารแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรืองด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อ
เพ่ือขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 

(๕) พักการเรียน 
(๖) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดย นักศึกษาจะพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา

ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๖.๑)  ให้ออก 
    (๖.๒)  ไล่ออก และไม่มีสิทธิ์ได้รับหลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ  ๘  การตัดคะแนนและระดับโทษ 
   (๑)  การตัดคะแนนแต่ละครั้งหรือแต่ละฐานของการกระท าผิดวินัยให้ตัดได้ไม่ต่ า
กว่าครั้งละ ๕ คะแนน แต่จะเป็นจ านวนเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนหรืออธิการบดี 
   (๒)  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกันเกินกว่า ๔๐ 
คะแนนแต่ไม่เกิน ๖๐ คะแนน ให้ได้รับโทษพักการเรียนมีก าหนด ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
   (๓)  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง  รวมกันเกินกว่า  ๖๐  
คะแนนแต่ไม่เกิน ๘๐ คะแนน ให้ได้รับโทษพักการเรียนมีก าหนด ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
   (๔)  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง  รวมกันเกินกว่า  ๘๐  
คะแนนแต่ไม่เกิน ๙๕ คะแนน ให้ได้รับโทษพักการเรียนมีก าหนด ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
   (๕)  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง  รวมกันเกินกว่า  ๙๕  
คะแนนให้ได้รับโทษสภาพการเป็นนักศึกษา 
   (๖)  คะแนนที่ถูกตัดและได้น าไปใช้ในการลงโทษพักการเรียนแล้ว จะไม่น ามาใช้เพื่อ
การลงโทษพักการเรียนครั้งต่อไป แต่จะเก็บสะสมไว้เพ่ือเป็นเกณฑ์ตามข้อ (๕) เท่านั้น 
   (๗)  กรณีท่ีมีค าสั่งลงโทษตัดคะแนนในภาคการศึกษาสุดท้ายซึ่งนักศึกษาผู้นั้นจะจบ
การศึกษา และมีผลท าให้คะแนนสะสมที่ถูกตัดถึงเกณฑ์พักการเรียน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเปลี่ยนโทษพัก
การเรียนเป็นโทษอย่างอ่ืนตามข้อ ๗ ตามความเหมาะสมก็ได้ 



  ข้อ  ๙  กรณีที่เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นในมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการยุติหรือบรรเทา
เหตุการณ์วุ่นวาย ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัย มีอ านาจสั่งพัก
การเรียนเป็นการชั่วคราว แก่นักศึกษาที่เป็นการก่อเหตุหรือก่อเหตุวุ่นวายได้ 
  ข้อ ๑๐  ในการพิจารณาสอบสวนและลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัย หรือถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยตามขอ้บังคับนี้ ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (๑)  ให้คณะหรือวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนประจ าคณะหรือวิทยาลัย
ขึ้นประกอบด้วยรองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา หรือรองคณบดี
ประจ าพ้ืนที่เป็นประธาน อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของคณะหรือวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน ๔ คน เป็นกรรมการ 
และให้เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการ เพ่ือพิจารณาสอบสวนการกระท าผิดวินัยที่เกิดขึ้น
ภายในบริเวณคณะหรือวิทยาลัยต้นสังกัดของนักศึกษา หรือการกระท าผิดที่เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาในสังกัด
หรือวิทยาลัยเดียวกัน หรือการที่นักศึกษาในสังกัดกระท าผิดต่อบุคคลอ่ืนที่มิใช่นักศึกษา 
   (๒)  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาประจ าพ้ืนที่ขึ้น
ประกอบด้วยรองอธิการบดีประจ าพ้ืนที่เป็นประธานคณะกรรมการ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษาหรือผู้แทนของคณะหรือวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ และหัวหน้างานกิจกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือพิจารณา
สอบสวนการกระท าผิดวินัยที่เกิดขึ้น ซึ่งมีคู่กรณีหรือผู้ร่วมกระท าผิดเป็นนักศึกษาต่างคณะหรือวิทยาลัย หรือ
กรณีนอกเหนือจากข้อ ๑๐(๑) รวมทั้งกรณีการกระท าผิดวินัยที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
   (๓)  กรรมการหรือประธานคณะกรรมการ ตาม (๑) และ (๒) ที่มิได้เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่งให้มีวาระ ๒ ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ 
   (๔)  กรณีที่ประธานคณะกรรมการ ตาม (๑) และ (๒) ไม่สามารถหน้าที่ได้ในคราว
ใดให้ประธานมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานแทน  
  ข้อ ๑๑  ให้คณะกรรมการสอบสวน  มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
   (๑)  ด าเนินการสอบสวนนักศึกษาที่กระท าผิด โดยมีอ านาจดังนี้ 
    (๑.๑)  เรียกตรวจและรวบรวบพยานหรือหลักฐานต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับ
การกระท าผิดวินัย 
    (๑.๒)  เรียกพบและสอบสวนนักศึกษาที่กระท าผิดวินัย หรือถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัย หรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าผิด หรือผู้อ่ืนที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดวินัย
นักศึกษา 
    (๑.๓)  ด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือพิสูจน์
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยนักศึกษา 
   (๒)  รายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจ เพ่ือพิจารณาสั่ง
ลงโทษแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
    (๒.๑)  กรณีท่ีนักศึกษากระท าผิดวินัยตามข้อ ๕(๑) – ๕(๙) หรือความผิด
เล็กน้อยอย่างอ่ืนที่มิได้ระบุไว้ และเป็นโทษทางวินัยตาม ข้อ ๗(๑) – ๗(๔) ให้ด าเนินการดังนี้ 
    (ก)  คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๐(๑) เสนอต่อคณบดีหรือ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและสั่งลงโทษ 



    (ข)  คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๐(๒) เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษ 
    กรณีท่ีคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาสั่งลงโทษ ให้แจ้งนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองพัฒนานักศึกษา ทราบ 
    (๒.๒)  กรณีนักศึกษากระท าผิดวินัยร้ายแรง ให้คณะกรรมการสอบสวน
รายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับโทษต่ออธิการบดีผ่านกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือ
พิจารณาและสั่งลงโทษตามข้อ ๗(๕) – ๗(๖)  เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษแล้วให้แจ้งนักศึกษา ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และกองพัฒนานักศึกษา ทราบ 
    (๒.๓)  กรณีนักศึกษากระท าผิดวินัยร้ายแรง ให้คณะกรรมการสอบสวน
คณะหรือวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องเพ่ือยับยั้งการเสนอชื่อเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเป็นผู้สมควรได้รับอนุมัติ
ปริญญาและเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือยับยั้งการออกหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัยหรือเอกสารแสดงผล
การศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษาทีอ่ยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนความผิดทางวินัยได้ 
  ข้อ ๑๒  เมื่อนักศึกษาถูกตัดคะแนนจนถึงขั้นพักการเรียน หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา    
ให้กองพัฒนานักศึกษาน าเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งลงโทษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาก าหนด แม้ว่าจะอยู่ใน
ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์โทษตัดคะแนน เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษแล้วให้แจ้งนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และกองพัฒนานักศึกษาทราบ 
  ข้อ ๑๓  ค าสั่งลงโทษให้มีผลทันที ยกเว้นโทษ “พักการเรียน” ให้มีผลในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป เว้นแต่กรณีท่ีออกค าสั่งลงโทษพักการเรียน ด าเนินการในภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้นั้นให้โทษ 
“พักการเรียน” มีผลทันที  
  ข้อ ๑๔  กรณีท่ีการด าเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นหลังจากที่นักศึกษาที่กระท าผิดวินัยพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาไปแล้ว ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษสามารถออกค าสั่งลงโทษตามข้อ ๗ (๔) ได ้

      ข้อ ๑๕  ให้คณะกรรมการสอบสวน ด าเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษให้แล้วเสร็จ 
ภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ถ้ามีเหตุจ าเป็นที่จะต้องขยายเวลาการสอบสวนออกไปอีก ให้ขอ
อนุมัติต่ออธิการบดีเพ่ือขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน   ๓๐  วันตามความเหมาะสม    พร้อมทั้งรายงานเหตุแห่ง
ความจ าเป็นดังกล่าวนั้นด้วย หากครบ ๑๒๐ วัน แล้วยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานพร้อมเสนอ
ความเห็นต่ออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 

 ข้อ ๑๖  เมื่อมีการด าเนินการทางวินัยแก่นักศึกษา ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
เป็นหนังสือแก่นักศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่เริ่มด าเนินการทางวินัย 

 ข้อ ๑๗  กรณีนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยไม่มาพบคณะกรรมการสอบสวนตามหนังสือหรือ
จดหมายเชิญพบ  หรือกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  มีพยานหรือหลักฐานยืนยันได้ว่านักศึกษาเป็นผู้กระท า
ผิดวินัยจริงให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามข้อ ๑๑ โดยไม่ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงจากนักศึกษา
ผู้กระท าผิดอีกก็ได้ 
  ข้อ ๑๘  เอกสารหรือส านวนการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาถือเป็นเอกสารปกปิด อธิการบดี
อาจมีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยได้ เมื่อการสอบสวนทางวินัยแล้วเสร็จถึงขั้นมีค าสั่งลงโทษและการลงโทษเป็นที่สุดแล้ว 
โดยให้เปิดเผยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับและแก่นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกสอบสวนเท่านั้น แต่ทั้งนี้จะต้อง
ค านึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยของพยาน หรือบุคคลที่ปรากฏในเอกสารหรือส านวนการสอบสวนด้วย 
   



ข้อ ๑๙  นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดีได้ภายใน ๓๐ วัน นับ
แต่วันที่ทราบค าสั่งลงโทษ 
  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้กระท าเพ่ือตนเองและด้วยตนเองเท่านั้น โดยท าหนังสือยื่นผ่าน
คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย และงานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา 
  ข้อ ๒๐  เมื่ออธิการบดีได้รับเรื่องอุทธรณ์ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์ เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองประเด็นที่อุทธรณ์   และเสนอความเห็นต่ออธิการบดีภายใน  ๖๐  วัน  และในกรณีที่
จ าเป็นอาจขออนุมัติต่ออธิการบดีขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๖๐ วัน 
  คณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจ านวน ๓ - ๕ คน โดยมีวาระ ๒ ปี ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการสอบสวน 
  ข้อ ๒๑  ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีและ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย มีอาจพิจารณาสั่งยกอุทธรณ์ เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่กรณี ผลการ
พิจารณาของอธิการบดีให้เป็นที่สิ้นสุด 
  เมื่ออธิการบดีสั่งยกอุทธรณ์ ให้กองพัฒนานักศึกษาแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้
อุทธรณ์ทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
  กรณีที่อธิการบดีสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ให้ท าเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัย แล้วให้กอง
พัฒนานักศึกษาแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 
  ข้อ ๒๒  เมื่อนักศึกษาถูกลงโทษตามค าสั่ง ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บันทึก
การลงโทษลงในประวัติประจ าตัวนักศึกษาทุกครั้งไป    และเมื่อถูกลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗(๔) – ๗(๖) 
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหนังสือแจ้งการลงโทษให้นักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาผู้นั้น
ทราบด้วย 
  ข้อ ๒๓  กรณีนักศึกษากระท าผิดวินัยก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และการด าเนินการทาง
วินัยยังไม่เสร็จสิ้น ให้ใช้ข้อบังคับนี้ในการพิจารณาด าเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นคุณแก่นักศึกษา 
  ข้อ ๒๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง หรือ   
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
 
 
 


