วินัยนักศึกษา
6. วินัยนักศึกษา
ข้อ 1 นักศึกษาต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือข้อกาหนดตามระเบียบนี้และหรือตาม
ระเบียบอืน่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ โดยเคร่งครัด
ข้อ 2 วินัย และการรักษาวินัย นักศึกษาต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส
(2) นักศึกษาต้องรักษาไว้ซงึ่ ความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและชื่อเสียงเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย
(3) นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจนามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยหรือวิชาชีพ
(4) นักศึกษาต้องเชื่อฟังคาสั่งของอาจารย์หรือผู้ดูแลนักศึกษาโดยเคร่งครัด
(5) นักศึกษาต้องไม่มีและหรือดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
(6) นักศึกษาต้องไม่เสพสารเสพติด หรือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองหรือจาหน่าย
(7) นักศึกษาต้องไม่เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพนันใด ๆ
(8) นักศึกษาต้องไม่กระทาตนให้เป็นผู้มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวจนมีเรื่องเสียหายถึงผู้อื่นหรือสถานศึกษา
(9) นักศึกษาต้องไม่นาสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ใน
ครอบครอง
(10) นักศึกษาต้องไม่มีหรือพกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(11) นักศึกษาต้องไม่ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาด้วยกันหรือกับผู้อื่น
(12) นักศึกษาต้องไม่ลักขโมย ยักยอก หรือทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือของมหาวิทยาลัย
(13) นักศึกษาต้องไม่กระทาการอันใด ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว เช่น กระทาผิดศีลธรรม
ทางด้านชู้สาว กระทาการใดหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการใดซึ่งอาจทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง
มหาวิทยาลัยหรือวิชาชีพ
(14) นักศึกษาต้องไม่ทุจริต รายงานเท็จ ปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือปลอมแปลงเอกสาร
(15) ในการศึกษาภาคปฏิบัตินักศึกษาจะต้องปฏิบัติด้วยความรู้ วิจารณญาณและความรอบคอบ
มิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการโดยปฏิบัติ ดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กาหนด
(ข) ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฏระเบียบของมหาวิทยาลัยและสถาน
ฝึกปฏิบัติงาน
(ค) เคารพในสิทธิของผู้ใช้บริการโดยเคร่งครัด
(ง) รายงานอาจารย์นิเทศหรือผู้ดูแลนักศึกษาทราบโดยทันทีที่ปฏิบัติงานผิดพลาดหรือมี
เหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น
(จ) มีมนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง
(ฉ) มีความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง
(ช) ให้ความร่วมมือต่อผู้ร่วมงานตามความเหมาะสม
(ซ) ไม่ปฏิบัติกิจกรรมอื่นในเวลาปฏิบัติงานโดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์นิเทศหรือ
ผู้ดูแลนักศึกษา

(ฌ) ในขณะปฏิบัติงาน เมื่อมีกรณีจาเป็นใดก็ตามที่ต้องออกนอกสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์นิเทศ หรือผู้ดูนักศึกษาก่อน
(ญ) ในกรณีที่นักศึกษาต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากวันเวลาที่กาหนดต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์นิเทศ หรือผู้ดูแลนักศึกษาก่อน
ข้อ 3 โทษทางวินัยมี 7 สถาน
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ภาคทัณฑ์
(3) ควบคุมความประพฤติและหรือบาเพ็ญประโยชน์และหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม
(4) ตัดคะแนนความประพฤติหรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน
(5) ยืดเวลาสาเร็จการศึกษา
(6) พักการศึกษา
(7) ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
ข้อ 4 ความผิดทางวินัยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับที่ 1 เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเองและผู้อื่นเล็กน้อย
ตัวอย่างเช่น
(ก) แต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย
(ข) รบกวนความสงบเรียบร้อย ก่อเหตุราคาญ
(ค) ไม่รักษาระเบียบของมหาวิทยาลัยและแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
(ง) สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยและสถานที่ฝึกปฏิบัติ
(จ) ไม่ตั้งใจเล่าเรียนและไม่กระทาการใด ๆ ตามเวลาที่วิทยาลัยกาหนด
(ฉ) ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ประพฤติตามคาสั่งของอาจารย์ หรือผู้ดูแลนักศึกษา ซึ่ง
สั่งโดยหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของคณะฯ ทาให้เกิดผลเสียหายเล็กน้อย
(ช) การฝึกปฏิบัติงานผิดพลาด แต่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้บริการและหรือเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน โดยไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อคณะฯ และวิชาชีพ
(ซ) ความผิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
(2) ระดับ 2 เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเองผู้อื่นคณะฯ และ
วิชาชีพไม่ร้ายแรง ตัวอย่างเช่น
(ก) กระทาความผิดเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์มาแล้ว 1 ครั้ง
(ข) นาบุคคลอื่นเข้ามาอยู่ในหอพัก
(ค) กล่าววาจาไม่สุภาพ แสดงกิริยาวาจาไม่มีสัมมาคารวะต่ออาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาหรือ
บุคคลอื่น
(ง) มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(จ) ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของอาจารย์หรือผู้ดูแลนักศึกษา ซึ่งสั่ง
โดยหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของวิทยาลัย ทาให้มีผลเสียหายไม่ร้ายแรง
(ฉ) การปฏิบัติงานผิดพลาดที่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้บริการและหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
หรือคณะฯ และวิชาชีพแต่ไม่ร้ายแรง
(ช) ความผิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

(3) ระดับ 3 เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเองผู้อื่น คณะฯ และ
วิชาชีพอย่างร้ายแรง ตัวอย่างเช่น
(ก) รายงานเท็จด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
(ข) ก่อการวิวาท ทาร้ายร่างกาย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย
(ค) มีอาวุธครอบครองในวิทยาลัย หรือแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
(ง) เล่นการพนัน
(จ) ดื่มสุรา เสพสารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด หรือมีไว้ในครอบครอง
(ฉ) ลักทรัพย์และหรือ ฉ้อโกง
(ช) ประพฤติผิดในทางชู้สาว
(ซ) ทาลายทรัพย์ของทางราชการ วิทยาลัยหรือบุคคลอื่น
(ฌ) ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้อื่น หรือแก้ไขเอกสาร
(ญ) หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน หรือขาดความรับผิดชอบในหน้าที่
(ฎ) ทาความผิดทางอาญา หรือต้องโทษทางคดีอาญา
(ฏ) ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของอาจารย์หรือผู้ดูแลนักศึกษา
ซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของวิทยาลัย ทาให้มีผลเสียหายอย่างร้ายแรง
(ฐ) การปฏิบัติงานผิดพลาดที่เป็นอันตรายร้ายแรงแก่ผู้ใช้บริการ และหรือเสื่อมเสียต่อ
คณะฯ ตลอดจนวิชาชีพ
(ฑ) ทุจริต เช่น การสอบ การเงิน เป็นต้น
(ฒ) ความผิดอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ข้อ 5 การพิจารณาโทษทางความผิดมี 3 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับ 1 มี 4 สถาน คือ
(ก) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
(ข) ภาคทัณฑ์
(ค) ควบคุมความประพฤติและหรือบาเพ็ญประโยชน์และหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมไม่เกิน 2
สัปดาห์
(ง) ตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน 5 คะแนน หรือตัดคะแนนการปฏิบัติงานไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของคะแนนที่ได้รับในหน่วยนัน้
(2) ระดับ 2 มี 2 สถาน คือ
(ก) ควบคุมความประพฤติและหรือบาเพ็ญประโยชน์และหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมไม่ต่า
กว่า 2 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 เดือน
(ข) ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 6 -15 คะแนน และหรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 6 ถึง 15 ของคะแนนที่ได้รับในหน่วยนั้น
(3) ระดับ 3 มี 4 สถาน คือ
(ก) ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 16 ถึง 20 คะแนน และหรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 16 ถึง 20 ของคะแนนที่ได้รับในหน่วยนัน้
(ข) ยืดเวลาสาเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 เดือน
(ค) พักการศึกษา
(ง) ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

ข้อ 6 หลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการลงโทษให้ถือ
(1) พิจารณาโดยความเสมอภาค
(2) การลงโทษมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับโทษมีโอกาสกลับตัวเกรงกลัวต่อความผิดและป้องกันมิให้ทา
กระทาซ้าอีก
(3) พิจารณาพฤติกรรมและผลอันเกิดขึ้นในขณะนั้นโดยไม่คาดคะเนผลที่จะเกิดในอนาคต
(4) พิจารณาถึงวัยและชั้นปีที่กาลังศึกษาอยู่
(5) ความดีความชอบของผู้กระทาความผิดซึ่งเคยมีมาก่อน อาจใช้เป็นข้อพิจารณาลดหย่อนผ่อนโทษ
ได้
(6) ผู้กระทาความผิดแล้วรับสภาพก่อนจานนต่อหลักฐาน อาจได้รับการพิจารณาลดหย่อนผ่อนโทษได้
(7) ความผิดในกรณีเดียวกันซึ่งเคยได้รับโทษมาหลายครั้งและยังประพฤติอีกเป็นการเจตนาฝ่าฝืน
ข้อบังคับหรือระเบียบ อาจเป็นข้อพิจารณาเพิ่มโทษได้
(8) การพิจารณาโทษความผิดไม่จาเป็นต้องเรียงตามลาดับสถาน สามารถพิจารณาลงโทษได้
ตามลักษณะความผิดที่กระทา และสามารถลงโทษได้มากกว่า 1 สถาน
ข้อ 7 การสอบสวนและการลงโทษ
(1) กรณีความผิดระดับ 1 คณบดีหรือผู้ดูแลนักศึกษาอาจสั่งลงโทษโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนก็ได้
(2) กรณีความผิดระดับ 2 และ 3 ให้คณบดีมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปนี้
(ก) ดาเนินการสอบสวนบันทึกคาให้การผู้ถูกกล่าวหา และพยานหลักฐานอื่น ๆ
(ข) รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
(ค) เสนอผลการสอบสวนและสรุปความเห็นเสนอต่อคณบดีเพื่อดาเนินการตาม
กระบวนการพิจารณาโทษต่อไป
(3) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่านักศึกษากระทาความผิดสมควรลงโทษ ตาม
ความผิดระดับ 2 ให้คณบดีพิจารณาสั่งลงโทษได้ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดถ้ามีเหตุผลอันควร
ลดหย่อนผ่อนโทษจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้
(4) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่านักศึกษากระทาความผิดสมควรลงโทษตามความผิดระดับ
3 ให้คณบดีเสนอผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณา
(ก) ถ้าคณะกรรมการบริหารคณะฯ มีมติให้ตัดคะแนนความประพฤติหรือให้ยืด
เวลาสาเร็จการศึกษา ให้คณบดีสั่งลงโทษตามมติคณะกรรมการบริหารคณะฯ
(ข) ถ้าคณะกรรมการบริหารคณะฯ มีมติให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ให้ส่งเรื่อง
ให้มหาวิทยาลัย เพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(5) ในแต่ละปีการศึกษาให้มีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ในกรณีที่นักศึกษาคนใดมีคะแนน
ความประพฤติต่ากว่า 80 คะแนน จะถูกพิจารณาให้พักการศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบตามคู่มือที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ขั้นตอนการดาเนินการพิจารณาความผิดนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1. กรณีที่เป็นความผิดระดับ 1 ให้ยื่นข้อร้องเรียนผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานวินัยนักศึกษาฯ
พิจารณาความผิดนักศึกษาและผ่านการอนุมัติโดยคณบดี
2. กรณีที่เป็นความผิดระดับ 2, 3 ให้ยื่นข้อร้องเรียนผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานวินัยนักศึกษาฯ
พิจารณาความผิดนักศึกษาและขออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยคณบดี

3. เอกสารที่นาเสนอผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วย
3.1 บันทึกข้อความปะหน้าถึงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
3.2 รายงานการสอบสวน
3.3 บันทึกคาให้การของนักศึกษา
3.4 คาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
3.5 ข้อร้องเรียน
3.6 เรื่องเดิม (ถ้ามี)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

จรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
นักศึกษาต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดและต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้
นักศึกษาต้องยึดมั่นและดารงไว้ซงึ่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
นักศึกษาต้องปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสถาบัน และกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษาโดยเคร่งครัด
นักศึกษาต้องรักษาไว้ซงึ่ ความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคี หรือทะเลาะวิวาท
ระหว่างนักศึกษา โดยเคร่งครัดเสมอ
นักศึกษาต้องเป็นคนสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ และเคารพเชื่อฟังครู อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ของสถาบันผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
นักศึกษาต้องรักษาไว้ซงึ่ เกียรติยศ และชื่อเสียงของตน มิให้ขึ้นชื่อว่าไม่สุจริต และประพฤติชั่วดังเช่น
กรณีต่างๆต่อไปนี้
- ทุจริตในการสอบ
- ประพฤติผิดและเสื่อมเสียในทางชู้สาว
- ประพฤติตนเป็นคนเสเพลและมีหนี้สินล้นพันตัว จนมีเรื่องเสียหายมาถึงสถาบัน
- พูดคาหยาบและแสดงกิริยา วาจา ไม่สมควร
- เล่นการพนัน หรือสนับสนุนให้เล่นการพนัน
- เสพสุราเมรัย หรือสิ่งเสพติดให้โทษ
- ลักขโมยหรือทาลายทรัพย์สินของคนอื่น ของสถาบันตลอดจนสาธารณะสมบัติ
- สูบบุหรี่ในห้องเรียน หรือตามสถานที่ที่ไม่สมควรเช่น ตามถนน เป็นต้น
- ขัดคาสั่งโดยชอบของครู อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
- กระทาผิดในคดีแพ่ง หรือคดีอาญาหรือต้องโทษ
- เที่ยวหรือมั่วสุมในสถานเริงรมย์ หรือกระทาอนาจารในที่สาธารณะ
- กระทาการหรือยุยงจนก่อให้เกิดการกระทาที่กระด้างกระเดื่องต่อครู อาจารย์
- ก่อการทะเลาะวิวาทหรือกระทาการใดอันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะหรือ
สถาบัน
นักศึกษาต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม จรรยา อันเป็นบรรทัดฐานที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคม
และไม่นาขนบธรรมเนียมหรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏิบัติ ไม่ว่าภายในหรือภายนอก
นักศึกษาต้องไม่จัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน หรือผู้ที่สถาบันมอบหมาย
นักศึกษาต้องพกบัตรประจาตัวนักศึกษาตลอดเวลา

10. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด
11. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สถาบันจัดขึ้น

