
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับนักศึกษา 
1. วนัิยและการรักษาวนัิย 

1.1 นกัศึกษาตอ้งรักษาวนิยัโดยเคร่งครัด 
1.2 นกัศึกษาตอ้งตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเอาใจใส่ในการศึกษาอยา่งเตม็ความสามารถ 
1.3 นกัศึกษาตอ้งสุภาพ เรียบร้อย และตอ้งรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมและวฒันธรรม

อนัดีของชาติไทย 
1.4 นกัศึกษาตอ้งรักษาความสามคัคีและตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
1.5 นกัศึกษาตอ้งเคารพและเช่ือฟังค าสั่งของอาจารยห์รือผูดู้แล นกัศึกษาโดยเคร่งครัด การขดัค าสั่ง

หรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของอาจารยห์รือผูดู้แลนกัศึกษาซ่ึงสั่งในหน้าท่ี โดยชอบดว้ยกฎหมายและ
ระเบียบของสถานศึกษาอนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่สถานศึกษาอยา่งร้ายแรงเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

1.6 นกัศึกษาตอ้งถือและปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั  ค  าสั่งหรือขอ้ก าหนดอ่ืนของสถานศึกษา
โดยเคร่งครัด 

1.7 นกัศึกษาตอ้งไม่รายงานเทจ็ต่ออาจารยแ์ละผูดู้แลนกัศึกษา     
1.8 นกัศึกษาตอ้งไม่กระท าการอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพ

ของมึนเมา เสพยาเสพติดหรือสารระเหย     เท่ียวเตร่เป็นอาจิณ  หมกมุ่นในการพนนั หมกมุ่นมวัเมากบัเพศตรง
ขา้มในทางชูส้าว  

1.9 กระท าการหรือยอมให้ผูอ่ื้นกระท าการอ่ืนใดซ่ึงอาจท าให้เส่ือมเสีย    ช่ือเสียงของตนเองหรือ
สถานศึกษา 

1.10 นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัตวัเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  
 

โทษผดิวนัิยมี 8 สถานคือ 
1. วา่กล่าวตกัเตือน และ/หรือบ าเพญ็ประโยชน์ 
2. ภาคทณัฑ ์
3. ควบคุมความประพฤติ 
4. ตดัคะแนนความประพฤติ หรือ ตดัคะแนนการฝึกปฏิบติังาน 
5. ปฏิบติังานเพิ่มเติม 
6. ยดืเวลาส าเร็จการศึกษา 
7. พกัการเรียน 
8. ใหพ้น้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา 



2. การพจิารณาความผดิและการลงโทษนักศึกษา 

       นักศึกษาจะมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ทุกปีการศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาคนใดมี
คะแนนความประพฤติต ่ากว่า 80 คะแนน จะถูกพิจารณาให้พกัการเรียน  ลกัษณะความผิดแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

-  ความผดิดา้นความประพฤติ 
-  ความผดิดา้นการฝึกปฏิบติั 

2.1  การพิจารณาโทษตามลกัษณะความผดิดา้นความประพฤติมี 7 สถาน คือ 
(1) วา่กล่าวตกัเตือน 
(2) บ าเพญ็ประโยชน์ 
(3) ภาคทณัฑ ์
(4) ควบคุมความประพฤติ 
(5) ตดัคะแนนความประพฤติ 
(6) พกัการเรียน 
(7) ใหพ้น้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา 

2.1 การพิจารณาโทษตามลกัษณะความผดิดา้นการฝึกปฏิบติังานมี 7 สถาน คือ 
(1) วา่กล่าวตกัเตือน 
(2) ภาคทณัฑ ์
(3) ตดัคะแนนการปฏิบติังานของคะแนนท่ีไดใ้นหน่วยนั้น 
(4) ปฏิบติังานเพิ่มเติมแต่ไม่เกินเวลาการปฏิบติังาน 
(5) ยดืเวลาส าเร็จการศึกษา 
(6) พกัการเรียน 
(7) ใหพ้น้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา 

 
3 ความผดิด้านความประพฤติ  แบ่งออกเป็น   3 ระดับ 

ระดับ 1 เป็นการกระท าความผดิท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อตนเองและผูอ่ื้นเล็กนอ้ย  ตวัอยา่งเช่น 
(1) แต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบของวทิยาลยั 
(2) รบกวนความสงบเรียบร้อย ประพฤติตวัไม่เหมาะสม 
(3) ไม่รักษาระเบียบของวทิยาลยัและแหล่งฝึก 
(4) ไม่ตั้งใจเล่าเรียน และไม่กระท าการใดๆ ตามเวลาท่ีวทิยาลยัก าหนด 



(5) ขดัค าสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของอาจารย ์หรือผูดู้แลนกัศึกษาซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายและระเบียบของวทิยาลยั 

(6) ไม่ปฏิบติัตวัเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ เช่น ไม่เขา้แถวเคารพธงชาติ 
(7) ความผดิอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 

การพจิารณาความผดิ 
 วา่กล่าวตกัเตือนดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเขียนรายงานการคน้ควา้ทางวิชาการ 
 บ าเพญ็ประโยชน์ หรือ 
 ภาคทณัฑ ์หรือ 
 ควบคุมความประพฤติไม่เกิน 2 สัปดาห์ หรือ 
 ตดัคะแนนความประพฤติไม่เกิน 5 คะแนน 

 
ระดับ 2 เป็นการกระท าผดิท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อตนเองผูอ่ื้นและวทิยาลยัไม่ร้ายแรง  ตวัอยา่งเช่น 
(1) ท าความผดิและเคยถูกลงโทษภาคทณัฑม์าแลว้  1 คร้ัง 
(2) น าบุคคลอ่ืนเขา้มาอยูใ่นหอพกั 
(3) กล่าววาจาไม่สุภาพ  แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพ  แสดงกริยาวาจาไม่มีสัมมาคารวะต่ออาจารย ์หรือผู ้

ควบคุมการปฏิบติังาน 
(4) ทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ 
(5) มีความประพฤติท่ีน าความเส่ือมเสียต่อตนเอง 
(6) ออกนอกบริเวณสถานศึกษาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
(7) ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
(8) ความผดิอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 

 
การพจิารณาความผดิ 
 ควบคุมความประพฤติไม่ต ่ากวา่ 2 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 เดือนหรือ 
 ตดัคะแนนความประพฤติตั้งแต่ร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 
 กรณีท าความผิดขอ้ 6 ให้พิจารณาดงัน้ี ท าความผิดคร้ังท่ี 1  ตดัคะแนนความประพฤติ 10  

คะแนน 
 กรณีท าความผดิขอ้ (7)  ตดัคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน 



 ระดับ 3  ได้แก่การกระท าผิดท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียแก่ตนเอง ผูอ่ื้น  วิทยาลยัฯ และวิชาชีพอย่าง
ร้ายแรง   ตวัอยา่ง  เช่น 

(1) รายงานเทจ็ดว้ยวาจา  หรือลายลกัษณ์อกัษร 
(2) ก่อการววิาท  ท าร้ายร่างกาย  หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย 
(3) มีอาวธุไวค้รอบครองในสถานศึกษา  หรือแหล่งฝึก 
(4) เล่นการพนนั 
(5) มีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
(6) เสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด หรือมีไวใ้นครอบครอง 
(7) ประพฤติตนเส่ือมเสีย  เช่น  ลกัทรัพย ์ ประพฤติในทางชูส้าว 
(8) ท าลายทรัพยสิ์นของทางราชการ  สถานศึกษา  หรือบุคคลอ่ืน 
(9) ปลอมแปลงลายมือช่ือผูอ่ื้น   หรือแกไ้ขเอกสาร  และ หลกัฐานของทางราชการ 
(10)  หลีกเล่ียงการปฏิบติังานหรือหนา้ท่ีโดยขาดความเอาใจใส่ 
(11)  ท าความผดิทางอาญา  หรือตอ้งโทษทางคดีอาญา 
(12)  ความผดิอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 

 
การพจิารณาโทษ 

 ตดัคะแนนความประพฤติ  ตั้งแต่  16-20  คะแนน  หรือ 
 ยดืระยะเวลาส าเร็จการศึกษา  หรือ 
 พกัการเรียน  หรือ 
 ใหพ้น้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา 

 
4.    ความผดิด้านการฝึกปฏิบัติ  แบ่งออกเป็น  3  ระดับ 

ระดับที่  1  ไดแ้ก่  การปฏิบติังานผิดพลาดแต่ไม่เป็นอนัตรายแก่ผูรั้บบริการและหรือเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นโดยไม่เส่ือมเสียช่ือเสียงต่อสถานศึกษาและวชิาชีพ 

การพจิารณาโทษ   
 วา่กล่าวตกัเตือน  หรือ 
 ภาคทณัฑ ์ หรือ 
 ท าทณัฑบ์น  หรือ 
 ตดัคะแนนการปฏิบติังานท่ีไดใ้นหน่วยนั้นไม่เกินร้อยละ 5  



ระดับที่ 2  ได้แก่ การปฏิบติังานผิดพลาดท่ีเป็นอนัตรายต่อผูรั้บบริการและ/หรือเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์น โดยเส่ือมเสียช่ือเสียงต่อสถานศึกษาและวชิาชีพ แต่ไม่รุนแรง 

 การพจิารณาโทษ 
 ตดัคะแนนการปฏิบติังานในหน่วยนั้นตั้งแต่ ไม่เกิน 6-20 คะแนน หรือ 
 ปฏิบติังานเพิ่มเติม 
ระดับที ่ 3  ไดแ้ก่  การปฏิบติังานผดิพลาดท่ีเกิดอนัตรายร้ายแรงต่อผูรั้บบริการและหรือเส่ือมเสีย

ต่อสถานศึกษาตลอดจนวชิาชีพ 
การพจิารณาโทษ 

 ตดัคะแนนการปฏิบติังานของคะแนนท่ีไดใ้นหน่วยนั้นไม่เกินร้อยละ  21-30  หรือ 

 ยดืเวลาส าเร็จการศึกษา  หรือ 

 พกัการเรียน  หรือ 

 ใหพ้น้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา 
การสอบสวนและการลงโทษ 

1. กรณีความผิดระดบั 1 อาจารยผ์ูพ้บเห็นเหตุการณ์สามารถพิจารณาความผิดได ้

2. กรณีความผิดระดบั 2 และ 3 ใหผู้อ้  านวยการมีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่นอ้ย
กวา่  3  คน  ด าเนินการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

2.1 ด าเนินการสอบสวน  บนัทึกค าใหก้ารผูถู้กกล่าวหาและพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ 

2.2 รวบรวมหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด 

2.3 เสนอผลการสอบสวน และสรุปความเห็นเสนอต่อผูอ้  านวยการเพ่ือด าเนินการตาม
กระบวนการพิจารณาโทษต่อไป 

หมายเหตุ   ความผิดระดบั 2 ซ่ึงปรากฏการท าความผิดชดัเจน เช่น ออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต ไม่กลบัเขา้สถานศึกษาตามเวลาท่ีก าหนด เป็นตน้ ไม่ตอ้งมีการสอบสวน 

3. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่นกัศึกษากระท าความผิดสมควรลงโทษ ตาม 

ความผิดระดบั 2 ใหผู้อ้  านวยการพิจารณาสัง่ลงโทษได ้ ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกบัความผิด ถา้มี
เหตุผลอนัควรลดหยอ่นโทษจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้

4. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่านักศึกษากระท าความผิดสมควรลงโทษตาม
ความผิดระดบั 3 ใหผู้อ้  านวยการเสนอผลการสอบสวนใหค้ณะกรรมการบริหารวิทยาลยัพิจารณา 



4.1 ถา้คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัมีมติให้ตดัคะแนนความประพฤติ หรือให้ยืดเวลา
ส าเร็จการศึกษา หรือใหพ้กัการเรียน ใหผู้อ้  านวยการสัง่ลงโทษตามมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 

4.2 ถา้คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัมีมติให้พน้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา ให้ส่งเร่ืองให้
สถาบนัพระบรมราชชนก เพ่ือเสนอปลดักระทรวงสาธารณสุขอนุมติัใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

5. ในแต่ละปีการศึกษาให้มีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ในกรณีท่ีนกัศึกษาคนใดมี
คะแนนความประพฤติต ่ากวา่ 80 คะแนน จะถูกพิจารณาใหพ้กัการศึกษา 

6. ในกรณีลงโทษให้พกัการเรียน  ให้ตดัเงินอุดหนุนการศึกษา (ถา้มี)  ระหว่างพกัการเรียน
ดว้ย และนกัศึกษาจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายในการศึกษาตาม 

7. ระเบียบของวิทยาลยั เพ่ือรักษาสถานภาพของนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกจ าหน่ายออกจาก
วิทยาลยัฯ 

 
 


