ส่วนที่ 3
แนวการปฏิบัติของนักศึกษา
เรื่องระเบียบวินัย
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
ว่าด้วยการมาวิทยาลัยของนักศึกษา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. การมาเรียน
นักศึกษารอบเช้าต้องมาถึงวิทยาลัยฯให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ในเวลา 08.30 น.
2. การขาดเรียน
นักศึกษาที่มาไม่ทันกริ่งเข้าเรียนในแต่ละวิชา ให้ถือว่าขาดเรียนในคาบนั้น
นักศึกษาไม่รูดบัตรลงเวลามา – กลับ ให้ถือว่าขาดเรียนในวันนั้น
นักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 15 วัน ติดต่อกัน ทางวิทยาลัยจะจาหน่ายชื่อ
3. การออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ
เมื่อมาถึงวิทยาลัยฯแล้ว ถ้านักศึกษาต้องการที่จะออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯก่อนที่จะถึงเวลาเลิก
เรียน นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้องขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯต่อผู้อานวยการหรือ อาจารย์ฝ่าย
พัฒนาวินัย อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณวิทยาลัยในระหว่างเวลาเรียน
ได้ ก็ต่อเมื่อ
3.1 มีผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง โดยแจ้งเหตุผลต่อ ผู้อานวยการหรืออาจารย์ ฝ่ายพัฒนาวินัย
3.2 นักศึกษานาจดหมายจากผู้ปกครองมาแสดง ระบุวัน เวลา ที่นักเรียนขออนุญาตออกนอก
บริเวณวิทยาลัย กิจธุระที่ต้องไปทา สถานที่ที่จะไป พร้อมด้วยลายเซ็นที่แท้จริงของผู้ปกครอง มาแสดงต่อ
ผู้อานวยการหรืออาจารย์ฝ่ายพัฒนาวินัยเพื่อพิจารณาและออกบัตรอนุญาตให้
3.3 การออกนอกบริเวณวิท ยาลัย ฯ เพื่อทากิจกรรมใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็น ลายลัก ษณ์
อักษรจากอาจารย์ฝ่ายพัฒนาวินัยและจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4. การพบบุคคลภายนอกในบริเวณวิทยาลัย
ในขณะที่อยู่ภายในบริเวณวิทยาลัยนั้น ทางวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาพบบุคคลภายนอกได้
ในกรณีที่เป็น บิดา มารดา หรือผู้ป กครองที่มามอบตัว เท่านั้นนอกเหนือจากนี้แ ล้ว วิทยาลัย ไม่พึง
ประสงค์ใ ห้นัก ศึก ษาใช้ส ถานที่ข องวิท ยาลัย เป็น ที่พ บกับ บุค คลภายนอกอื่น
ถ้า นัก ศึก ษามีธุ ร ะ
จาเป็น ต้องพบกับ บุค คลภายนอกจริง ๆ นัก ศึก ษาต้องแจ้งและขออนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึก ษาและ
อาจารย์ ฝ่ายพัฒนาวินัย ล่วงหน้าด้วยตนเอง
5. การหนีเรียน
กรณีที่นักศึกษาหายไปจากห้องเรียนโดยไม่แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนประจาวิชาทราบจะถือว่านักศึกษา

หน้า 24

จงใจหนีเรียนในคาบนั้น และอาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งการหนีเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และถือว่าขาดเรียน
ในคาบนั้น
6. การกลับบ้าน
6.1 นักศึกษาจะกลับบ้านได้ ต่อเมื่อหมดคาบเรียนในวันนั้น ๆ แล้ว
6.2 นักศึกษาต้องไม่ใช้เวลาหลังเลิกเรียนแล้ว หาโอกาสไปเที่ยว หรือธุระใดๆโดยไม่แจ้ง
ให้ผู้ปกครองทราบโดยทางวิทยาลัยได้จัดให้มีอาจารย์ฝ่ายพัฒนาวินัยออกตรวจนักศึกษาในบริเวณและนอก
บริเวณวิทยาลัยเป็นประจา
7. การลากิจ ลาป่วย
7.1 การลาป่วย ต้องมีใบลาส่งให้ผู้อานวยการ ในวันแรกที่กลับมาเรียน แต่ถ้าลาป่วย
ติดต่อกันเกินกว่า 3 วันขึ้นไปจะต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วย
7.2 การลากิจ ต้องมีจดหมายจากผู้ปกครองแจ้งล่วงหน้า
8. การอนุญาตนอนห้องพยาบาล
ขณะที่อยู่ในระหว่างเวลาเรียน ไม่ว่าจะเป็นคาบเรียนใดก็แล้วแต่ ถ้านักศึกษามีอาการไม่สบาย
ไม่พร้อมที่จะนั่งเรียนในห้องเรียน และต้องการที่จะนอนพัก ห้องพยาบาล นัก ศึก ษาจะต้องยื่นคาร้อง
ขออนุญาตนอนพักห้องพยาบาลต่ออาจารย์ฝ่ายพัฒนาวินัยและมีลายเซ็นของอาจารย์ประจาวิชานั้นๆ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษาระดับ ปวช.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนชาย

7. ถุงเท้า
8. อื่นๆ

ตัดสั้นทั้งด้านข้างและด้านหลัง ไม่ไว้จอนด้านหลังตัดพอดีกับคอปกเสื้อ ไม่ทาสีผม ไม่ตกแต่ง
เกินความเหมาะสมของสภาพนักศึกษา
2.1 เชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงหนา ไม่ใช้ผ้าอื่นหรือลวดลายทับเสื้อ ผ่าอกตลอดสาบเสื้อ
กว้าง 4 ซม. กระดุมสีขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม.
2.2 เสื้อแขนยาว บนอกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋าขนาดกว้างตั้งแต่ 8–12 ซม.ลึกตั้งแต่ 10–15 ซม.
พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ติดที่ระดับหน้าอกเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า
แบบสากล ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป (ไม่ใช่ทรงมอสหรือเดฟ) มีห่วงกว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซ.ม.
สาหรับสอดเข็มขัด ขายาวเพียงข้อเท้าเมื่อยืนตรง ปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้าง 5 ซม.
และวัดเส้นรอบวงที่ปลายขาไม่น้อยกว่า 43 ซม. และไม่เกินกว่า 50 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า
จะต้องมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ผ้าชนิดธรรมดา (ไม่ใช่ผ้ามันไม่ใช่ผ้ายีนส์
เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ในเสื้อให้เรียบร้อย สีกางเกงใช้สีกรมท่าเข้มห้ามใช้สีอื่นโดยเด็ดขาด)
4.1 ผูกเนคไทสีกรมท่าของวิทยาลัย นามย่อชื่อวิทยาลัยและติดเข็มตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
4.2 ให้ดึงปมเนคไทให้ชิดลาคอตลอดเวลาที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา
5.1 เข็มขัดหนังเกลี้ยงสีดา ขนาดกว้างไม่เกิน 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก
สาหรับสอดปลายเข็มขัดหัวเข็มขัด เป็นโลหะสีขาว มีตราวิทยาลัย รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
5.2 หัวเข็มขัด เป็นโลหะสีขาว มีตราวิทยาลัย รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของวิทยาลัย
6.1 หนังเกลี้ยงสีดาหุ้มส้น หุ้มปลาย หัวมน ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว
6.2 วันที่ต้องสวมชุดพละมาวิทยาลัย ให้ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนห้ามมีลวดลาย
สีดา ไม่มีลวดลาย
ห้ามใส่เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่แหวนนามสกุลของตนเอง แหวนพระ และนาฬิกาข้อมือ

หมายเหตุ

เนคไท เข็มขัด นักศึกษาจะต้องซื้อที่ถูกระเบียบจากวิทยาลัยเท่านั้น

1. ผม
2. เสื้อ

3. กางเกง

4. เนคไท
5. เข็มขัด

6. รองเท้า
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษาระดับ ปวช.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนหญิง
1 ผม

2 เสื้อ

3 กระโปรง

4 เนคไท
5. เข็มขัด

6 รองเท้า

7 ถุงเท้า
8 เล็บ
9 อื่น ๆ
หมายเหตุ

1.1 ผมสั้น ต้องเป็นทรงบ๊อบตรง ห้ามซอยทรงรากไทรหรือซอยสั้น ๆ ยาว ๆ หรือ
รองทรงแบบผู้ชาย ห้ามดัด ห้ามย้อมเป็นสีอื่นใดและผมด้านหน้าต้องไม่ปิดคิ้ว
1.2 ผมยาว เมื่อปล่อยผมแล้วต้องรวบหรือถักเปียให้เรียบร้อยห้ามใช้เครื่องประดับใด ๆ
ทั้งสิ้นบนศีรษะ
2.1 เป็นเสื้อเชิ้ต ผ้าสีขาว แขนยาว เนื้อเรียบ ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น ความหนาพอสมควร
(ผ้าโทเรเนื้อหนา) แขนสั้น เหนือข้อศอก 3 ซม.
2.2 ด้านหน้าผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง 3 ซ.ม. เจาะรังดุมบนสาบด้านขวา และเจาะตาไก่
ด้า นซ้า ยและที่ ข้ อมือ ติ ดกระดุม โลหะเครื่องหมายวิทยาลัย 5 เม็ด (นับตั้งแต่
กระดุมคอลงมา) พร้อมกับติดกระดุมโลหะที่ข้อมือ
2.3 ด้านหลัง ความยาวของตัวเสื้อให้ยาวเลยเอวและให้กระโปรงทับให้เรียบร้อย
3.1 สีกรมท่า (ผ้าชนิดธรรมดา ไม่ใช่ผ้ามัน ไม่ใช่ผ้ายีนส์) ตามที่วิทยาลัยได้กาหนดไว้
จีบทวิสหน้า 3 หลัง 3 ความกว้างของทวิสด้านใน 4 นิ้ว เย็บเกร็ดตายจากขอบเอว
ลงมา 5 นิ้ว มีความยาวอยู่ที่ระดับคลุมหัวเข่าหรืออย่างน้อยกึ่งกลางหัวเข่า
3.2 ชายกระโปรง ขณะสวมใส่แล้วชายกระโปรงต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างเข่า
ต้องซื้อเนคไทที่วิทยาลัยจาหน่ายเท่านั้น ห้ามซื้อผ้ามาเย็บเองโดยเด็ดขาด
5.1 ต้องซื้อหัวเข็มขัดที่ทางวิทยาลัยจาหน่ายเท่านั้น
5.2 หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน มีตราเครื่องหมายของวิทยาลัย สายเข็มขัดเป็นหนังเกลี้ยงสีดา
กว้าง 2-3 ซ.ม. คาดทับขอบกระโปรง
6.1 เป็นหนังเกลี้ยงสีดาหุ้มส้น หุ้มปลายหัวมน ชนิดมีส้น ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. มีสายหนัง
คาดหลังเท้า ถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลายพับปลายตรงข้อเท้า (ห้ามใส่รองเท้าผ้าใบ
หรือรองเท้าหนังกลับ)
6.2 เฉพาะวันที่ต้องสวมชุดพละมาวิทยาลัยให้ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ห้ามมีลวดลาย
สีขาวไม่มีลวดลายพับปลายตรงข้อเท้าให้เรียบร้อยขณะสวมใส่
ห้ามไว้เล็บยาว และ ห้ามทาเล็บ
ห้ามใส่เครื่องประดับใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่แหวนนามสกุลของตนเอง นาฬิกา แหวนพระ
เนคไท กระดุมติดเสื้อ หัวเข็มขัด นักศึกษาจะต้องซื้อที่ถูกระเบียบจากที่วิทยาลัยเท่านั้น
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เครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช.
เครื่องแบบนักเรียนชาย เครื่องแบบนักเรียนหญิง
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกาย นักศึกษาระดับ ปวส.
--------------------------------------------------------------------------การแต่งกายของนักศึกษาชาย

5. รองเท้า
6. ถุงเท้า

แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด มีสาบที่อกกว้าง 3.5 ซม.
ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 ซม. แขนเสื้อ ให้ใช้แขนยาว
ถึงข้อมือ (ห้ามใช้แขนสั้น) ห้ามพับแขน มีกระเป๋าติดหน้าอกเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า
ขนาดกว้างพอเหมาะกับขนาดของเสื้อ
กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ ไม่รัด สีกรมท่า (ห้ามใช้สีอื่น) มีกระเป๋าตามแนว
ตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ส่วนกระเป๋าหลังถ้ามีต้องฝังใน
สีกรมท่า ลายทาง นามย่อชื่อวิทยาลัย และติดเข็มตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
เข็มขัดหนังเกลี้ยงสีดา กว้าง 1 ซม. หัวโลหะสีขาว ขนาด 5 คูณ 3.5 ซม.
ติดตราวิทยาลัยทาด้วยโลหะ ลงยาสีฟ้าขาว ตามแบบที่วิทยาลัยกาหนด ขนาดตรา
มีเส้น ผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม. ให้คาดทับกางเกง
รองเท้าหนังเกลี้ยงสีดาผูกเชือกหุ้นส้น แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย
สีดาไม่มีลวดลาย

หมายเหตุ

เนคไท เข็มขัด นักศึกษาจะต้องซื้อที่ถูกระเบียบจากที่วิทยาลัยเท่านั้น

1. เสื้อ

2. กางเกง
3. เนคไท
4. เข็มขัด
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งการของนักศึกษาระดับ ปวส.
------------------------------------------------------------------ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนหญิง
1 เสื้อ

2 กระโปรง
3 เข็มตรา
4 เข็มขัด
5 รองเท้า

สีขาวแบบคอเชิ๊ต เนื้อเรียบ ไม่มีลวดลายใด ๆ ทั้งสิ้น ความหนาพอสมควร แขนสั้น
เหนือข้อศอก 3 ซ.ม. ต้นแขนมีจีบ ยกแขนเล็กน้อย ด้านหน้าผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง 3 ซ.ม.
เจาะรังดุมบนสาบด้านขวา และเจาะตาไก่ด้านซ้าย ติดกระดุมโลหะเครื่องหมายวิทยาลัย 5 เม็ด
ด้านหลังต่อให้ยาวให้ กระโปรงทับให้เรียบร้อย ที่คอเสื้อประดับตุ้งติ้ง สัญลักษณ์วิทยาลัย
สีดา สั้นหรือยาวตามความเหมาะสม แต่ถ้าสั้นต้องไม่สั้นมาก วัดจากกึ่งกลางเข่า
ไม่เกิน 4 นิ้ว ห้ามผ่า
ให้มีเครื่องหมายตราวิทยาลัยตามแบบที่วิทยาลัยกาหนด
เข็มขัดหนังเกลี้ยงสีดา กว้าง 3.5 ซ.ม. หัวโลหะตราวิทยาลัย ตามแบบที่วิทยาลัยกาหนด
รองเท้าหนังเกลี้ยงสีดาหุ้มส้น หรือรัดส้นไม่มีลวดลาย ส้นสูง
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
ว่าด้วยความประพฤติของนักศึกษา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของทางวิทยาลัยแล้ว จะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวิทยาลัย โดยละเว้นความประพฤติ ดังต่อไปนี้
1. ฝ่าฝืนระเบียบการแต่งกาย
1)
2)
3)
4)

แต่งกายผิดระเบียบของทางวิทยาลัย
ไว้ทรงผมผิดระเบียบของทางวิทยาลัย
ใช้เครื่องประดับในลักษณะที่ทางวิทยาลัยห้ามไว้
รองเท้าผิดระเบียบ

2. ฝ่าฝืนระเบียบการเข้าชั้นเรียน
1) หลีกเลี่ยงการเข้าแถวเคารพธงชาติ
2) หนีวิทยาลัย
3) มาวิทยาลัยสายหรือเข้าห้องเรียนสาย (กรณีบ้านอยู่ไกล ให้นักศึกษาติดต่อขอทาบัตร
มาสายได้ที่สานักงานอานวยการ)
4) ขาดเรียนในชั่วโมงเรียน
5) นอนห้องพยาบาลหรือออกนอกบริเวณวิทยาลัยโดยมิได้รับอนุญาต
3. ฝ่าฝืนระเบียบด้านความประพฤติเมื่ออยู่ภายในบริเวณวิทยาลัย
1) ประพฤติตนตนไม่เหมาะสมในห้องเรียน เช่น ไม่สนใจในการเรียน ชอบพูดคุยเย้า
แหย่เพื่อนในห้องเรียนขณะที่อาจารย์กาลังทาการสอน มีอุปกรณ์การเรียนไม่ครบ
เกียจคร้านไม่ส่งการบ้าน
2) ดื้อดึง กระด้างกระเดื่อง อวดดี พูดจาก้าวร้าวส่ออาการไม่เคารพต่อครู อาจารย์
3) ทาลายทรัพย์สินของทางวิทยาลัย หรือทาลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นอันก่อให้เกิดความเสียหาย
4) หลีกเลี่ยงการเข้าแถวเคารพธงชาติ
5) รับประทานอาหารในขณะที่มีใช่เวลาหยุดพัก
6) พบปะสนทนากับบุคคลภายนอก ในสถานศึกษาโดยไม่นาไปที่ซึ่งสถานศึกษากาหนดให้
7) ทะเลาะวิวาท หรือทาร้ายร่างกาย หรือกระทาอันก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี
8) สูบบุหรี่ เสพของมึนเมา เสพสิ่งเสพติดให้โทษหรือมีไว้ ในครอบครอง
9) เล่นการพนัน
10) ลักทรัพย์
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11) พกพาอาวุธ หรือ วัตถุระเบิดติดตัวเข้ามาในบริเวณวิทยาลัยฯ
12) นาภาพหรือสิ่งพิมพ์หรือวัตถุอื่นใดที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือประเพณีอันดีงามไว้
ในครอบครอง
13) ไม่รักษาวินัยของวิทยาลัยตามคามั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้
14) ห้ามนักศึกษาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทานองชู้สาว
4. ฝ่าฝืนระเบียบด้านความประพฤติเมื่ออยู่นอกบริเวณวิทยาลัย
1) แต่งเครื่องแบบนักศึกษาเข้าไปเดินตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
สาหรับนักศึกษา
2) นักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมจนถูกเจ้าหน้าที่กองกากับการสวัสดิภาพและเยาวชน
จับได้และรายงานส่งมายังวิทยาลัยหรือให้ทางวิทยาลัยไปรับตัว
3) กระทาการใดๆ ในลักษณะนาพาหรือชักจูงเพื่อนนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมต่างๆ โดย
มิได้รับอนุญาตจากทางวิทยาลัย
4) กระทาการอันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของวิทยาลัย
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษาที่ทาผิดระเบียบ และระดับการลงโทษ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทลงโทษ
นัก ศึ ก ษาที่ ป ระพฤติ ต นไม่ อยู่ ใ นระเบีย บวิ นัย ที่ ทางวิ ทยาลัยได้ ก าหนดไว้ นั้น ทางวิทยาลั ยจะ
พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสมของระดับความผิด ดังต่อไปนี้
1. ว่ากล่าวตักเตือน
เมื่อว่ากล่าวตักเตือนจะมีการให้วิ่งรอบสนาม จานวน 3 รอบ
2. ลงโทษโดยการตัดคะแนนความประพฤติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ
เมื่อนักศึกษากระทาผิดต่อระเบียบวินัย แต่ยังไม่ถึงขึ้นขั้นภาคฑัณฑ์ สั่งพักการเรียนให้
ออก หรือไล่ออก ให้ตัดคะแนนความประพฤติตามสมควรแก่กรณี
3. ลงโทษโดยการภาคฑัณฑ์และแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ
เมื่อนักศึกษากระทาผิดต่อระเบียบวินัย แต่ยังไม่ถึงขึ้นขั้นพักการเรียน ให้ออกหรือไล่ออก
ให้ลงโทษโดยการภาคฑัณฑ์ไว้
4. ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบทุกวิชา
เมื่อนักศึกษาถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันเกินกว่า 70 คะแนน
5. สั่งพักการเรียนและแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ
เมื่อนักศึกษากระทาผิดต่อระเบียบวินัยแต่ไม่ถงึ ขั้นให้ออกหรือไล่ออก หรือมีเหตุควรลดหย่อน
6. คัดชื่อออกจากทะเบียนวิทยาลัยฯ
- คัดชื่อออก เมื่อนักศึกษาถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันมากกว่า 100 คะแนน
- ให้ออก
เมือ่ นักศึกษากระทาผิดต่อระเบียบวินัยอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงกับขั้นไล่ออก
หรือเมื่อนักศึกษา ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันครบ 100 คะแนน
- ไล่ออก
เมื่อนักศึกษาระทาผิดต่อระเบียบวินัยอย่างร้ายแรงหรือเมื่อนักนักศึกษาถูก
ตัดคะแนนความประพฤติรวมกันจนครบ 100 คะแนน
- คัดชื่อออก เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน 15 วัน
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ระดับการลงโทษ
ความผิด
1. แต่งกายผิดระเบียบครั้งที่ 1
2. แต่งกายผิดระเบียบครั้งที่ 2
3. แต่งกายผิดระเบียบครั้งที่ 3
4. แต่งกายผิดระเบียบครั้งที่ 4
5. แต่งกายผิดระเบียบครั้งที่ 5
6. เสพสุราในเครื่องแบบนักศึกษา
7. เสพสุราและก่อวิวาท ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ
8. ก่อการทะเลาะวิวาทตัวต่อตัว (ไม่มีอาวุธ)
9. ก่อการทะเลาะวิวาทเป็นกลุ่ม (ไม่มีอาวุธ)
10.ก่อการทะเลาะวิวาทและบาดเจ็บร้ายแรง
11.เป็นผู้นาก่อการทะเลาะวิวาทเป็นกลุ่ม (ไม่มีอาวุธ)
12.พกอาวุธ
13.พกอาวุธปืน หรือ อาวุธที่ร้ายแรงกว่าปืน
14.เล่นการพนัน
15.กล่าววาจาหรือแสดงกิริยาไม่เคารพครูอาจารย์
16.ชักชวน บังคับผู้อื่นให้ทาผิดวินัย
17.มียาเสพติดไว้ในครอบครอง
18.นักศึกษาถูกตัดความประพฤติรวมกันเกินกว่า 70 คะแนน
19.ความผิดเกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่คดีมีมูลและถูกดาเนินคดีฟ้องศาล
20.ประพฤติผิดในวินัยกรณีอื่น นอกจากที่ระบุไว้

ระดับการลงโทษ
ตักเตือน
ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
ตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน
ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน
พักการเรียน 1 ภาคเรียน
ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน
พักการเรียน 1 ถึง 2 ภาคเรียน
ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน
พักการเรียน 1 ถึง 2 ภาคเรียน
ให้ออก
พักการเรียน 1 ถึง 2 ภาคเรียน
พักการเรียน 1 ถึง 2 ภาคเรียน
ให้ออก
ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน
ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน
ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน
พักการเรียน 1 ถึง 2 ภาคเรียน หรือคัดชื่ออก
พักการเรียน 1 ภาคเรียน
ให้ออก
กาหนดโทษตามแต่กรณี

หมายเหตุ
1. การตัดคะแนนความประพฤติให้มีผลภายใน 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
2. ความผิดที่ผิดกฎหมายอาญาทุกกรณี จะมอบหมายให้พนักงานจัดการตามกฎหมายต่อไป
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บุคคลผู้มีอานาจในการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา มีดังต่อไปนี้คือ
1. อาจารย์ที่ปรึกษา ตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน
2. อาจารย์ฝ่ายพัฒนาวินัย ตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
3. ผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการ ตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน
30 คะแนน
การตัดคะแนนเกิน 20 คะแนนขึ้นไป ต้องเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมความประพฤตินักศึกษา
เป็นผู้พิจารณา และเสนอต่อผู้รับใบอนุญาต
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
ว่าด้วยการพ้นสภาพความเป็นนักศึกษา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. นักศึกษาจะพ้นสภาพความเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ในกรณีที่
1.1 นักศึกษาระดับ ปวช. จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ถ้าหากสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
-

-

-

เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50
- เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50
- เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.75
เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.75
- เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00
เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 6 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00
1.2 นักศึกษาระดับ ปวส. จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ถ้าหากสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
เมื่อสิ้นภาคเรียนที่
- เมื่อสิ้นภาคเรียนที่
- เมื่อสิ้นภาคเรียนที่
- เมื่อสิ้นภาคเรียนที่

1
2
3
4

ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า

1.50
1.75
1.90
2.00

1.3 นักศึกษาระดับ ปวช. ที่เรียนปกติ เรียนซ้า และได้สอบแก้ตัวมาเป็นเวลา 8 ภาคเรียนแล้ว แต่ยัง
ไม่เข้าเกณฑ์จบหลักสูตร ( ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่ถูกสั่งพักการเรียน) และลาพักการเรียน ให้พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา
1.4 นักศึกษาระดับ ปวส. ที่เรียนตามปกติ เรียนซ้า และได้สอบแก้ตัวมาเป็นเวลา 6 ภาคเรียนแล้ว
แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์จบหลักสูตร (ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่ถูก สั่งพักการเรียน) และลาพักการเรียน
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
2. ทางวิทยาลัยมีอานาจสั่งให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้
2.1 นักศึกษาผู้นั้นขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา หรือมีพฤติกรรมที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจ
ที่จะศึกษาเล่าเรียน
2.2 นักศึกษาผู้นั้นขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลสมควร
2.3 นักศึกษาผู้นั้นไม่มาติดต่อเพื่อขอรับสภาพการเป็นนักศึกษา
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2.4 นักศึกษาผู้นั้นประพฤติตนฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยหรือประพฤติผิดศีลธรรม
อย่างร้ายแรงเป็นที่เสื่อมเสียของวิทยาลัย
2.5 นักศึกษาผู้นั้นประพฤติตนผิดกฎหมาย หรือประพฤติตนเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง
2.6 นักศึกษาผู้นั้นต้องโทษคดีอาญาโดยพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
2.7 นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาว่าด้วยเรื่องการประเมินผลการเรียน
2.8 นักศึกษาผู้นั้นติดค้างค่าเล่าเรียน โดยที่ผู้ปกครองไม่มาทาการติดต่อกับทางวิทยาลัย

*** หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2557 นี้ ทางวิทยาลัยฯจะมีการให้นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดเรียนบ่อย มาเรียน
สายเกิน 10 วัน ขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน หนีเรียน ก่อการทะเลาะวิวาทไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หรือตรวจพบ
สารเสพติดในร่างกาย หมดสิทธิ์สอบ นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในกลุ่มนี้จะต้องทาการบวชเป็นสามเณร
จานวน 15 วัน ผู้ปกครองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทางวิทยาลัยจะเป็นคนติดต่อสถานที่ให้ นักเรียน
นักศึกษาเอง
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