
 
ระเบียบ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 
ว่าด้วยการพิจารณาลงโทษเพ่ือแก้ไขพฤติกรรมนักศึกษา 

***************************************** 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถใช้ชีวิตใน

โรงเรียนได้อย่างมีความสุข รวมถึงการส่งเสริมวินัยของนักศึกษาจึงได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการพิจารณา
ลงโทษเพ่ือแก้ไขพฤติกรรมนักศึกษาดังนี้ 

 
ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ว่าด้วยการพิจารณาบทลงโทษ

นักศึกษา พ.ศ. 2559” ตั้งแต่วันที่ใช้ระเบียบให้ยกเลิกระเบียบกฎข้อบังคับและหลักปฏิบัติอ่ืนใดของโรงเรียน
ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ 

 
ข้อที่ 2 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 
 ครู – อาจารย์ หมายถึง ครู - อาจารย์ที่ท าการสอนอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 
 
ข้อที ่3 นักศึกษาที่ประพฤติกรรมที่กระท าผิดระดับที่ 1 
 3.1 ชนิดของพฤติกรรมที่กระท าผิดระดับท่ี 1  
  3.1.1 มาสาย 
  3.1.2 ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ 
  3.1.3 ส่งเสียงอึกทึก ก่อความร าคาญในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
  3.1.4 ไม่รักษาความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 
  3.1.5 ขาดเรียนระหว่างชั่วโมง 
  3.1.6 ไว้ผม แต่งกายผิดระเบียบตามท่ีโรงเรียนก าหนด   
  3.1.7 มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา 
  3.1.8 ใช้วาจาหยาบคาย 
  3.1.9 ไม่ร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยโดยไม่มีเหตุผลอันควร    
   การพิจารณาลงโทษพฤติกรรมที่กระท าความผิดระดับที่ 1 
   4.1.1 ว่ากล่าวตักเตือน 
   4.1.2 ท ากิจกรรม แจ้งผู้ปกครอง 
   4.1.3 เชิญผู้ปกครอง (เชิญผู้ปกครอง 3 ครั้งแล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม) 
   4.1.4 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บนนักศึกษา 
   4.1.5 พักการเรียน 
 
 



 3.2 ชนิดของพฤติกรรมที่กระท าผิดระดับท่ี 2 
  3.2.1 ขาดเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลให้วิทยาลัยทราบ  
  3.2.2 ออกนอกบริเวณวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาต   
  3.2.3 แอบอ้างชื่อวิทยาลัย – ชื่ออาจารย์เพ่ือกระท าการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ 

กระท าการใด ๆ ที่อาจน ามาซึ่งความเสียหายแก่โรงเรียน  
  3.2.4 ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของครู – อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ  
  การพิจารณาลงโทษพฤติกรรมที่กระท าความผิดระดับที่ 2 
   4.1.1 ท ากิจกรรม แจ้งผู้ปกครอง 
   4.1.2 เชิญผู้ปกครอง (เชิญผู้ปกครอง 3 ครั้งแล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม) 
   4.1.3 เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บนนักศึกษา 
   4.1.4 พักการเรียน 
 
 3.3 ชนิดของพฤติกรรมที่กระท าผิดระดับท่ี 3  
  3.3.1 แสดงกิริยาก้าวร้าว ยยุง เสียดสี ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ครู – อาจารย์ทั้งวาจา

และการขีดเขียน 
  การพิจารณาลงโทษพฤติกรรมที่กระท าความผิดระดับที่ 3 
   4.3.1 เชิญผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บนนักศึกษา 
   4.3.2 พักการเรียน 
 
 3.4 ชนิดของพฤติกรรมที่กระท าผิดระดับท่ี 4  
  3.4.1 เล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายพนันทุกชนิด  
  3.4.2 ท าลายหรือขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น  
  3.4.3 ปาวัตถุระเบิด จุดประทัด หรือวัตถุอ่ืน ๆ ท าให้เกิดเสียงดัง ก่อความร าคาญ หรือ

เป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน  
  3.4.4 เข้าไปมั่วสุมในสถานที่อบายมุข  
  3.4.5 เสพ พกพา จ าหน่าย จ่ายแจก แลกเปลี่ยนสิ่งเสพติดหรือของมึนเมาเช่น บุหรี่ 

กัญชา ยาบ้า ฯลฯ  
  3.4.6 ประพฤติผิดหรือกระท าการใด ๆ ที่สร้างเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติยศของวิทยาลัย  
  3.4.7 บีบบังคับ หรือขู่เข็ญเพ่ือนนักศึกษาด้วยกันหรือผู้อื่นเพื่อประสงค์ทรัพย์หรือเจตนา

อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับการยินยอม  
 
ข้อที ่4 การพิจารณาลงโทษพฤติกรรมที่กระท าความผิดระดับที่ 4 
  4.4.1 เชิญผู้ปกครอง 
  4.4.2 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
 
 
 



ข้อที่ 5 การพิจารณาเมื่อนักศึกษากระท าความผิด 
การพิจารณาเมื่อนักศึกษากระท าความผิดถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดครั้งแรก แต่เป็นความผิดร้ายแรงที่จง

ใจกระท า หรือในกรณีที่ท าความผิดร้ายแรงนอกเหนือจากที่กล่าวในระเบียบนี้ คณะกรรมการงานปกครองมี
อ านาจการพิจารณาโทษตามความผิดร้ายแรงในการกระท าความผิด 

 
ข้อที่ 6 ความผิดตั้งแต่ขั้นสั่งพักการเรียนถึงคัดชื่อออกให้ผ่านมติของคณะกรรมการงานปกครอง      

งานวิชาการ  แล้วน าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาตามความเหมาะสม 
 
ข้อที่ 7 ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการงานปกครองเป็นผู้รักษาการแทนให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
ข้อที่ 8  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไป 
 
 
* หมายเหตุ * กรณีที่นักศึกษาถูกลงโทษให้ท า ให้ครู-อาจารย์ทุกท่านเลือกท ากิจกรรมตามที่

ก าหนดแล้วแต่กรณี 
  



 
ข้อปฏิบัติในการออกนอกบริเวณวิทยาลัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 
***************************************** 

เพ่ือความเป็นระเบียบในการติดตามนักศึกษาที่ออกนอกบริเวณวิทยาลัยโดยมีเหตุจ าเป็น นักศึกษาต้อง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 
1. ออกนอกบริเวณวิทยาลัยโดยมีกิจจ าเป็น เม่ือเสร็จกิจธุระแล้วกลับเข้ามาเรียนตามปกติปฏิบัติ

ดังนี้ 
 1.1 ติดต่อขอใบอนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยจากงานปกครอง  
 1.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบ 
 1.3 พิจารณาอนุมัติโดยอาจารย์งานปกครอง 
 1.4 ใบอนุญาต 1 ใบ ใช้กับนักศึกษาเพียง 1 คนเท่านั้น 
 1.5 ออกนอกบริเวณวิทยาลัยต้องลงชื่อที่ป้อมยามตรงประตูเสียก่อน เมื่อกลับเข้ามาในบริเวณ

วิทยาลัยให้ลงชื่อกลับและน าใบอนุญาตไปส่งที่งานปกครอง 
  
2. การขออนุญาตเพื่อกลับบ้านโดยไม่กลับเข้ามาวิทยาลัย มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 2.1 ติดต่อขอใบอนุญาตจากฝ่ายปกครอง 
 2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เซ็นชื่อรับทราบและอาจารย์ผู้สอนทุกวิชาเซ็นชื่อรับทราบ 
 2.3 นักศึกษาที่จะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองแจ้ง

สาเหตุของความจ าเป็นถึงฝ่ายปกครอง เว้นแต่ผู้อนุญาตเห็นว่ามีความจ าเป็นจริง ๆ 
 2.4 นักศึกษาต้องน าใบอนุญาตไปให้ผู้ปกครองรับทราบ และให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับรองใน

ใบอนุญาตแล้วน าส่งฝ่ายปกครองในวันถัดไปที่นักศึกษาไปวิทยาลัย 
 

  



 
ข้อควรปฏิบัติของนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

***************************************** 
 1. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่วิทยาลัยก าหนดทุกประการ  
 2. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์  
 3. เข้าเรียนทุกคาบตามที่ก าหนดไว้ตามตารางเรียน  
 4. ไม่ควรน าเงินหรือของมีค่าเกินความจ าเป็นเข้ามาในวิทยาลัย ถ้าเกิดการสูญหายขึ้นวิทยาลัย

จะไม่รับผิดชอบ 
 5.  นักศึกษาผู้ใดที่มาวิทยาลัยด้วยยานพาหนะของตนเองให้จอดในที่ที่วิทยาลัยก าหนดไว้ จะ

จอดท่ีไหนตามความพอใจมิได้ และทางวิทยาลัยไม่รับผิดชอบกรณีรถสูญหายหรืออุปกรณ์รถหาย  
 6. นักศึกษาทุกคนต้องติดบัตรประจ าตัวนักเรียนให้เห็นชัดเจน ตามแบบของวิทยาลัยที่ก าหนด 
 7. นักศึกษาห้ามน าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณวิทยาลัย ถ้าถูกตรวจพบ วิทยาลัยจะ

พิจารณาโทษ ซึ่งอาจถูกพิจารณาโทษถึงให้ออกจากวิทยาลัย 
 8. ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นต้องหยุดเรียนในกรณีที่มีกิจธุระ ต้องเขียนใบลากิจ ส่งอาจารย์ที่

ปรึกษาล่วงหน้า 1 วัน และจะต้องมีลายเซ็นของผู้ปกครองรับรอง หากพิสูจน์ได้ว่านักศึกษาปลอมลายเซ็น
ผู้ปกครอง จะถือว่านักศึกษาผู้นั้นขาดเรียนไป และจะได้รับโทษอีกด้วย 

 9. ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นต้องมาวิทยาลัยในวันที่ไม่มีการเรียนการสอน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  1. มาท ากิจกรรม ต้องขออนุญาตงานวิชาการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และจะต้องมี

อาจารย์เป็นผู้ควบคุมอยู่ด้วย 
  2. ต้องแต่งกายสุภาพ (ส าหรับผู้มาซ้อมกีฬาให้แต่งชุดกีฬาที่โรงเรียนก าหนดไว้) 
  3. ไม่ท าความสกปรกเสียหายให้แก่อาคารและบริเวณโรงเรียน 
  4. ไม่ก่อความเดือดร้อน และก่อกวนให้เกิดความร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
  5. นักศึกษาทุกคนจะต้องมีบัตรประจ าตัวนักศึกษาพกติดตัว 
 10. นักศึกษาต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ความสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม 

อ่อนโยน ไม่เสพของมึนเมา ไม่มีการพกพาอาวุธ ไม่มีการชกต่อย ตบ ตี ทะเลาะวิวาท ปฏิบัติทุกอย่างด้วย
ปัญญาและความมีสติรอบคอบ 

 
  



 
ระเบียบการแต่งกาย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 
***************************************** 

คณะอุตสาหกรรม 
นักศึกษาชาย 

 ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
1. หน้า - ผม รองทรงสุภาพ  ไม่ท าสีผม  ไม่ไว้หนวดเครา 
2. เสื้อ เสื้อช็อปสีขาว เสื้อช็อปสีเทา 
3. เข็มขัด สายเข็มขัดสีด า  หัวเข็มขัดของวิทยาลัยฯ 
4. กางเกง สแลคสีด าทรงกระบอก 
5. ถุงเท้า สีด า  (ไม่มีลวดลาย) 
6. รองเท้า สีด า  (ไม่มีลวดลาย) 

 
คณะบริหารธุรกิจ 
นักศึกษาชาย 

 ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
1. หน้า - ผม รองทรงสุภาพ  ไม่ท าสีผม  ไม่ไว้หนวดเครา 
2. เสื้อ - เนคไท เสื้อเชิ้ตขนสั้นสีขาว 

เนคไทสีน้ าเงิน 
เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว 
เนคไทสีแดง 

3. เข็มขัด สายเข็มขัดสีด า  หัวเข็มขัดของวิทยาลัยฯ 
4. กางเกง สแลคสีด าทรงกระบอก 
5. ถุงเท้า สีด า  (ไม่มีลวดลาย) 
6. รองเท้า สีด า  (ไม่มีลวดลาย) 

 
นักเรียนหญิง 

 ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
1. หน้า - ผม ห้ามท าสีผม  ห้ามแต่งหน้าเข้มเกินไป 
2. เสื้อ เสื้อเชิ้ตแขนสั้น  กระดุม เข็มเครื่องหมายของวิทยาลัยฯ 
3. เข็มขัด สายเข็มขัดสีด า  หัวเข็มขัดของวิทยาลัยฯ 
4. กระโปรง ยาวคลุมเข่า 
5. ถุงเท้า สีขาว  (ไม่มีลวดลาย) 
6. รองเท้า สีด า  (ไม่มีลวดลาย) 

 


