ประกาศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เรื่อง ว่ าด้ วยวินัย ความประพฤติและบทลงโทษนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2551
เพื่อให้แนวปฏิบตั ิวา่ ด้วยวินยั ความประพฤติของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย ว่าด้วย วินยั ศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ. 2539 อาศัยอานาจตามความมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 อธิการบดีเห็นสมควรให้กาหนดประกาศ ว่าด้วยวิจยั ความประพฤติ และ
บทลงโทษนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2551 ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ว่าด้วย วินยั ความประพฤติ และบทลงโทษ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2551
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็ นต้นไป
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีรายชื่ออยูใ่ นทะเบียนเป็ นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

1.9

หมวดที่ 1 การปฏิบัตติ นทัว่ ไป
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดี มีมารยาท และศีลธรรมจรรยาบรรณอันดีงาม อดทน เสี ยสละส่วน
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในโอกาสอันควร
มีสมั มาคารวะและให้ความเคารพต่อครู อาจารย์ และผูบ้ ริ หารระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
ทุกท่าน
มีความสามัคคีรักใคร่ และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีระเบียบวินยั ต่อตนเองและต่อผูอ้ ื่น และต้อง
รักษาไว้ซ่ ึงความสงบเรี ยบร้อยเมื่ออยูร่ วมกัน
มีความซื่อสัตย์สุจริ ต เคารพในสิทธิของผูอ้ ื่นและเป็ นผูม้ ีวฒั นธรรมอันดีงาม
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ต้องประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นสุภาพชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ประพฤติในสิ่ งที่จะ
นาความเสื่ อมเสี ยมาสู่คณะเภสัชศาสตร์และมหาวิทยาลัย เช่น สัมพันธภาพในเรื่ องชูส้ าว การ
ตั้งครรภ์ และการทาแท้ง เป็ นต้น
รู ้จกั กาลเทศะ วางตัวให้เหมาะสมในบทบาทของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์อย่างสมเกียรติ
นักศึกษาที่เข้ามาในบริ เวณมหาวิทยาลัย ต้องมีบตั รประจาตัวนักศึกษาพกติดตัวอยูเ่ สมอ และต้อง
แต่งกายให้เรี ยบร้อยตามที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ว่าด้วย เครื่ องแต่ง
กายนักศึกษาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2551
รักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่ และความสวยงามของมหาวิทยาลัย
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
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ไม่ดดั แปลง ซ่อมแซมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ถ้ามีการชารุ ดเสี ยหายให้แจ้งผูร้ ับผิดชอบให้
ทราบ
ไม่ดื่มสุรา เสพยาเสพติด หรื อ กระทาการอื่นใดในลักษณะการเล่นการพนัน หรื อก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทภายในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย
ไม่ส่อทุจริ ต เช่นทุจริ ตในการสอบ หรื อทุจริ ตในเรื่ องอื่นๆ
ไม่ลกั ขโมยหรื อนาของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ นในเวลาเรียน
นักศึกษาต้องเข้าห้องเรี ยนให้พร้อมก่อนเวลาเรี ยนอย่างน้อย 10 นาที
นักศึกษาต้องแต่งเครื่ องแบบตามที่คณะเภสัชศาสตร์กาหนดให้สะอาดเรี ยบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เครื่ องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2551
เตรี ยมเอกสาร หนังสื อ/ตารา และอุปกรณ์การเรี ยนให้พร้อม
ปิ ดเครื่ องมือสื่ อสารทุกชนิดในขณะเรี ยน
นักศึกษาต้องเคารพและเชื่อฟังคาสัง่ หรื อตักเตือนของอาจารย์ท้ งั ในขณะเรี ยนและในขณะสอบ
นักศึกษาต้องตั้งใจเรี ยน ร่ วมทากิจกรรม และส่งงานให้ตรงเวลาที่อาจารย์ผสู ้ อนนั้นๆกาหนด
นักศึกษาทุกคนต้องเซ็นชื่อเข้าเรี ยนทุกครั้งด้วยตนเอง ถ้าเซ็นแทนกันจะมีความผิดและได้รับ
โทษ
นักศึกษาเมื่อต้องการติดต่ออาจารย์ภายนอกเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนหรื อกรณี อื่นๆต้องติดต่อ
ผ่านอาจารย์ประจาวิชา
ไม่นาหรื อรับประทานอาหาร และเครื่ องดื่มในห้องเรี ยน
ไม่อ่านหนังสื ออ่านเล่น และหนังสื ออื่นๆ หรื อทากิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนใน
เวลาเรี ยน
ไม่พดู คุยกัน หรื อแสดงกิริยาวาจาอันไม่สมควรในห้องเรี ยนซึ่งเป็ นการรบกวนนักศึกษาคนอื่นๆ
ไม่เข้าหรื ออกจากห้องเรี ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ประพฤติหรื อทาการใดๆ ที่นกั ศึกษาที่ดีท้ งั หลายไม่พึงประพฤติหรื อปฏิบตั ิ

หมวดที่ 3 การปฏิบัตติ นเมือ่ เกิดการเจ็บป่ วยและการลากิจ
3.1
การปฏิบตั ิตนเมื่อเจ็บป่ วย
3.1.1 ในเวลาเรี ยนให้รายงานให้อาจารย์ประจาวิชาที่สอน เพื่อนขออนุญาตไปพบพยาบาลที่
ห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ถ้าป่ วยมากให้รายงานอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื ออาจารย์ประจาชั้น
เพื่อขอไปนอนพักที่หอ้ งพยาบาลหรื อไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
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3.1.2 นอกเวลาเรี ยน ในกรณี ที่เจ็บป่ วยและนักศึกษาไม่สามารถเข้าเรี ยนได้ตามเวลาที่
กาหนดให้นกั ศึกษาหรื อผูป้ กครอง หรื ออาจารย์ประจาหอพัก แจ้งอาจารย์ประจาวิชาที่สอน หรื ออาจารย์ที่
ปรึ กษาทราบทันที และเมื่อกลับมาเรี ยนต้องส่งใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ในกรณี ลาป่ วยตั้งแต่ 2 วันหรื อ
มากกว่า ให้อาจารย์ผสู ้ อนและอาจารย์ที่ปรึ กษาทันที
3.1.3 ถ้านักศึกษาเจ็บป่ วยไม่จริ งและไม่มาเรี ยนหรื อลาไม่ถูกระเบียบจะได้รับการพิจารณา
โทษตามระเบียบ
3.2
การปฏิบตั ิตนเมื่อลากิจ
คณะเภสัชศาสตร์ไม่มีนโยบายให้ลากิจ ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็ น เช่น บิดา มารดา ผูป้ กครองหรื อผู ้
อุปการคุณโดยชอบธรรมเจ็บป่ วย หรื อ เสี ยชีวติ ที่จะต้องไปเยีย่ มดูแล หรื อร่ วมงานศพ การลากิจจะต้องทา
ให้ถูกขั้นตอนของลา การลากิจทุกครั้งต้องได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์ที่ปรึ กษา
ในกรณี ที่ลากิจตั้งแต่ 3 วันต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรี ยนของนักศึกษา การลากิจต้องลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ และต้อง
ได้รับอนุมตั ิก่อนจึงจะหยุดได้ ถ้าต้องลากะทันหันเนื่องจากเหตุฉุกเฉิ นสุดวิสยั จะต้องพิจารณาเป็ นกรณี ไป
หมวดที่ 4 การปฏิบัตติ นขณะศึกษาภาคปฏิบัตกิ ารทางเภสัชกรรม
4.1
นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าศึกษาในแต่ละรายวิชาภาคปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ในหลักสูตรร้อยละ 100
ยกเว้นในกรณี ที่ป่วยและได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
4.2
นักศึกษาต้องแต่งเครื่ องแบปฏิบตั ิการทางเภสัชกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
4.3
ในกรณี ที่นกั ศึกษาเจ็บป่ วยและไม่สามารถขึ้นศึกษาภาคปฏิบตั ิได้ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
4.3.1 ต้องรายงานให้อาจารย์ผสู ้ อนภาคปฏิบตั ิประจาวิชานั้นทราบทันที ถ้าไม่สามารถติดต่อ
ได้ให้แจ้งมาที่คณะเภสัชศาสตร์ให้เร็ วที่สุด
4.3.2 เมื่อกลับมาเรี ยนต่อส่งใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ในกรณีที่ลาป่ วย ติดต่อกัน 2 วัน หรื อ
บอกกล่าวให้อาจารย์ผสู ้ อนภาคปฏิบตั ิประจาวิชาทราบ
4.3.3 นักศึกษาที่จาเป็ นต้องลากิจให้ส่งใบลากิจตามระเบียบที่กาหนดพร้อมแนบจดหมาย
ผูป้ กครองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เว้นแต่กรณี ฉุกเฉิ น การลาทุกครั้งต้องได้รับอนุมตั ิก่อนจึงจะลาหยุดได้
4.4
นักศึกษาต้องเข้าฝึ กปฏิบตั ิงานตรงต่อเวลา ในกรณี ที่นกั ศึกษาเข้าฝึ กปฏิบตั ิงานช้ากว่าเวลาที่
กาหนด จะได้รับโทษทางความประพฤติและถูกตัดคะแนนภาคปฏิบตั ิ
4.5
นักศึกษาที่ทาผิดระเบียบการลาและเวลาที่ขาดฝึ กปฏิบตั ิงานไม่เกินร้อยละ 10 ต้องขึ้นฝึ ก
ปฏิบตั ิงานเพิ่มเติมเพื่อชดใช้เวลาที่ขาดไปเป็ นระยะเวลา 2 เท่าของเวลาที่ขาด หรื อทางานตามที่
อาจารย์ผสู ้ อนภาคปฏิบตั ิมอบหมาย และ/หรื อขาดการฝึ กปฏิบตั ิงานเกินร้อยละ 10 ต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนใหม่
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4.6
4.7
4.8

ในขณะฝึ กภาคปฏิบตั ิการทางเภสัชกรรม ห้ามนัดพบเพื่อนหรื อญาติ ในกรณี ที่จาเป็ นจริ งๆ ต้อง
ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผสู ้ อนภาคปฏิบตั ิ
นักศึกษาต้องมีสมั มาคาราวะต่อผูร้ ่ วมงาน เคารพ และเชื่อฟังเมื่อได้รับคาแนะนา
นักศึกษาต้องยึดถือปฏิบตั ิตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสัง่ ของโรงพยาบาล สถานบริ การ
สุขภาพ ร้านขายยา ที่เป็ นแหล่งฝึ กปฏิบตั ิอย่าเคร่ งครัด

หมวดที่ 5 การปฏิบัตติ นเกีย่ วกับการแต่ งกาย
ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ว่าด้วย เครื่ องแต่งการนักศึกษาเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2551

6.1

6.2

7.1
7.2
7.3

หมวดที่ 6 การปฏิบัตขิ องนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ร่ ุนพีต่ ่ อรุ่นน้ อง
นักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นพี่ตอ้ งช่วยดูแลนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นน้อง ให้การดูแลแบบพี่ดูแลน้อง
อย่างอบอุ่นและเอื้ออาทร สามารถชี้แจง ตักเตือนนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นน้องด้วยความเมตตา
และยุติธรรม
นักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นน้องต้องเคารพเชื่อฟังต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นพี่ ไม่แสดงกิริยาที่ไม่
ดี ถ้าเห็นว่านักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นพี่กระทาในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่สมควรต่อตนให้ขอ
อนุญาตและชี้แจงเหตุผลโดยสุภาพ
หมวดที่ 7 การเข้ าร่ วมกิจกรรมในและนอกหลักสู ตร
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่ วมกิจกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จดั ให้
ทุกครั้ง
นักศึกษาทุกคนต้องร่ วมจัดกิจกรรมของชมรมของคณะเภสัชศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยอย่าง
เข้มแข็ง เสี ยสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
นักศึกษาต้องสามารถแสดงความรู ้ความสามารถในรู ปของการกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อบุคคล
โดยรวม และต่อวิชาชีพเภสัชกร
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บทลงโทษ
หมวดที่ 1 นักศึกษาที่ประพฤติหรื อทาการใดๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบมหาวิทยาลัย ถือว่านักศึกษาผูน้ ้ นั
เป็ นผูก้ ระทาผิดระเบียบ จะต้องได้รับการลงโทษ
หมวดที่ 2 การพิจารณาสัง่ ลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดวินยั สามารถกระทาได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 เรี ยกตัวมาตักเตือน
2.2 ภาคทัณฑ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
2.4 ให้พกั การศึกษา
2.5 ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
2.5.1 ทาความเสื่ อมเสี ยร้ายแรงต่อคณะเภสัชศาสตร์และมหาวิทยาลัย
2.5.2 ตั้งครรภ์
2.5.3 ทาแท้ง
2.5.4 ลักขโมย
2.6 โทษอื่นๆตามที่คณะกรรมการวินยั นักศึกษาเห็นสมควร
หมวดที่ 3 การตัดคะแนนความประพฤตินกั ศึกษา
3.1 ให้นกั ศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะเวลาที่มีสถานภาพเป็ น
นักศึกษา
3.2 การตัดคะแนนแต่ละครั้ง ให้ตดั ได้ไม่ต่ากว่าครั้งละ 5 คะแนน แต่จะเป็ นจานวนเท่าใดให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของผูม้ ีอานาจสัง่ ตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา
3.3 นักศึกษาผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรื อหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60 คะแนน
ต้องถูกลงโทษให้พกั การศึกษามีกาหนด 1 ภาคการศึกษาปกติ
3.4 นักศึกษาผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรื อหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 80 คะแนน
ต้องถูกลงโทษให้พกั การศึกษามีกาหนด 2 ภาคการศึกษาปกติ
3.5 นักศึกษาผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรื อหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่เกิน 100
คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พกั การศึกษามีกาหนด 4 ภาคการศึกษาปกติ
3.6 นักศึกษาผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรื อหลายครั้งรวมกันครบ 100 คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พน้
สภาพการเป็ นนักศึกษา
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หมวดที่ 4 ให้บุคคลที่มีอานาจลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดวินยั ดังนี้
4.1 อาจารย์ประจาวิชาหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา มีอานาจสัง่ ลงโทษ ตามข้อ 2.1, 2.2 หรื อ 2.3 โดยตัดคะแนน
ความประพฤติครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน
4.2 คณะกรรมการวินยั นักศึกษาหรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอานาจสัง่ ลงโทษตามข้อ 2.1, 2.2
หรื อ 2.3 โดยตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
4.3 คณบดี หรื อผูช้ ่วยคณบดี มีอานาจสัง่ ลงโทษตามข้อ 2.1, 2.2 หรื อ 2.3 โดยตัดคะแนนความประพฤติ
ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน
4.4 อธิการบดี มีอานาจสัง่ ลงโทษตามข้อ 2.1, 2.2 หรื อ 2.3 โดยตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน
40 คะแนน
4.5 อธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวินยั นักศึกษา มีอานาจสัง่ ลงโทษตามข้อ 2.4 หรื อ
ข้อ 2.5
หมวดที่ 5 คณะกรรมการวินยั นักศึกษาหรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอานาจสัง่ ลงโทษตาม ข้อ 2.6
หมวดที่ 6 นักศึกษาผูใ้ ดตกเป็ นผูต้ อ้ งหาหรื อเป็ นจาเลยในคดีอาญา ที่ตอ้ งควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่หรื อ
หมายขังของศาล การสัง่ ลงโทษให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการวินยั นักศึกษา
หมวดที่ 7 นักศึกษาผูใ้ ดต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
หมวดที่ 8 ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการประกาศนี้ และให้มีอานาจออก คาสัง่ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อให้การพิจารณาดาเนินงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบรรลุตามเจตนารมณ์ของประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

(นายโชติรัส ชวนิชย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

