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(สำเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรือ่ ง การจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัยของนิสติ
เพื่ อ ให ก ารจั ด กิ จ กรรมร อ งเพลงมหาวิ ท ยาลั ย ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ดำเนินไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงใหยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การจัดกิจกรรมรองเพลงเชียรของนิสิต
ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2542 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรือ่ ง แกไข
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย
ของนิสิต ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2545 และใหกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
รองเพลงมหาวิทยาลัยของนิสติ ขึน้ ใหม ดังนี้
1. นิสติ ทีจ่ ะจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย อนุญาตใหมไี ด 2 กลมุ ไดแก
องคการบริหาร องคการนิสติ และสโมสรนิสติ ทุกคณะ
2. กิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัยควรเปนไปเพื่อสงเสริมใหนิสิตรองเพลง
ของมหาวิทยาลัยไดอยางถูกตอง นิสิตเกิดความรัก และความสามัคคีในหมูคณะ
โดยใช เ พลงเป น สื่ อ นิ สิ ต เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในความเป น นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร และนิสติ เกิดความประทับใจตอนิสติ รนุ พีแ่ ละมหาวิทยาลัย
3. การจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัยใหกระทำไดไมเกินเวลา 18.00 น.
โดยใหกจิ กรรมรองเพลงมหาวิทยาลัยได สัปดาหละไมเกิน 2 ครัง้ โดยเปนกิจกรรม
ขององคการบริหาร องคการนิสติ 1 ครัง้ และสโมสรนิสติ คณะ 1 ครัง้ ซึง่ สามารถ
กระทำไดตลอดปการศึกษา ตามความเหมาะสมของแตละคณะ ทัง้ นีจ้ ะตองไดรบั
อนุมัติใหความเปนชอบกอนดำเนินการ
4. การเสนอขอใหจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย ขององคการบริหาร
องคการนิสติ และสโมสรนิสติ ทุกคณะ ใหสง เอกสารการจัดการทำโครงการ ซึง่ ระบุ
วัตถุประสงค เปาหมาย กำหนดวันเวลา กิจกรรมในการดำเนินโครงการ ตลอดจน
รายชือ่ นิสติ รับผิดชอบโครงการ เสนอขออนุมตั ติ ามขัน้ ตอน ดังนี้
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4.1 องคการบริหาร องคการนิสติ เสนอตอกองกิจการนิสติ เพือ่ ดำเนินการ
ขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยตอไป
4.2 สโมสรแตละคณะ ใหเสนอรองคณบดีหรือผชู ว ยคณบดีซงึ่ รับผิดชอบ
งานกิจกรรม เพือ่ ขออนุมตั ติ อ คณบดี
5. ในการจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัยในสวนของสโมสรนิสิตคณะ
ใหจดั ภายในบริเวณคณะ หรือบริเวณทีค่ ณะกำหนดเทานัน้ และจะตองเปนการดำเนิน
กิจกรรมโดยเปดเผย
6. เพือ่ ใหการดำเนินกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอย
จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
6.1 ชี้แจงใหนิสิตใหมเขาใจในวัตถุประสงค และเปาหมายในการดำเนิน
กิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย
6.2 หามนิสิตนำวิธีการไมเหมาะสม หรือวิธีการใดๆ ที่ขัดตอหลักสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 หลักศีลธรรมอันดี ตลอดจนวิธีการใดที่จะกอใหเปดผลเสียตอภาพพจน
ของมหาวิทยาลัย สุขภาพ และสุขภาพจิต ดวยเหตุผลใดก็ตาม นิสติ ที่รบั ผิดชอบใน
กิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย จะตองรับผิดชอบตอคาเสียหาย คารักษาพยาบาล
และอาจตองถูกพิจารณาลงโทษ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ.
2521 (ฉบับแกไขปรับปรุง)
6.3 หามนิสติ ทีเ่ สพสุราหรือนิสติ ทีล่ าพักการศึกษา หรือนิสติ ทีอ่ ยรู ะหวาง
การตองโทษทางวินัย เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมนี้ ทั้งโดยตรงและโดยออม
หากฝาฝนใหพจิ ารณาโทษทางวินยั ไมต่ำกวาระดับทีเ่ คยถูกลงโทษมาแลว
6.4 ใหนิสิตที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย กำหนด
มาตรการเพือ่ ปองกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ใหการดำเนินกิจกรรมเปนไป
ดวยความเรียบรอย
7. นิสติ ทีก่ ระทำความผิด อันเนือ่ งมาจากการจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย
จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2521 (ฉบับแกไขปรับปรุง) ตามความรุนแรงของระดับความผิด ทัง้ นีไ้ ดกำหนด
บทลงโทษขั้นต่ำไว โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตักเตือน ภาคทัณฑบน และ
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แจงผูปกครองใหทราบ และใหนิสิตผูนั้นเลิก และหามเกี่ยวของใดๆ ในการดำเนิน
กิจกรรมดังกลาว
8. ใหมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ประกอบดวยคณะ
กรรมการกลาง และคณะกรรมการตรวจสอบการจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย
ของแตละคณะ และองคการบริหาร องคการนิสติ และรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
และใหมีอำนาจในการพิจารณาเสนอลงโทษนิสิต ที่กระทำความผิดในสวนการ
ดำเนินกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัยของแตละคณะ และองคการบริหาร องคการ
นิสิต
9. ใหกองกิจการนิสติ จัดตัง้ ศูนยประสานงานกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย
เพื่อกำกับดูแลประสานงานการจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย เพื่อใหการจัด
กิจกรรมดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตลอดจนรายงานสรุปการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยทราบ
10.หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบการจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย อาจ
ออกประกาศ หรือเกณฑเพิม่ เติม เพือ่ ใหการดำเนินการกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย
เปนไปตามประกาศนีไ้ ด
ทัง้ นี้ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2547
(รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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(สำเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรือ่ ง การจัดกิจกรรมรับนองใหมของนิสติ
เพื่อ ให ก ารจั ด กิ จกรรมรับนองใหมของนิ สิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดำเนินไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจงึ ใหยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรือ่ ง การจัดกิจกรรมรับนองใหมของนิสติ ฉบับลงวันที่
19 เมษายน 2542 และใหกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรับนองใหมของนิสิต
ขึน้ ใหม ดังนี้
1. นิสติ ทีจ่ ะจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย อนุญาตใหมไี ด 3 กลมุ ไดแก
องคการบริหาร องคการนิสติ สโมสรนิสติ ทุกคณะ และตึกคณะ หอพัก
2. กิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัยควรเปนไปเพื่อการสืบทอดประเพณีอัน
ดีงามของมหาวิทยาลัยเพือ่ ใหนสิ ติ เกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี มีน้ำใจ
เพื่อชวยเหลือแนะนำนองใหมในการปรับตัวสำหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
เพื่อใหนิสิตเกิดความประทับใจ และความภูมิใจในการเขามาเปนนิสิตใหมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเพือ่ เสริมสรางภาพพจนทดี่ แี กมหาวิทยาลัย
3. การจัดกิจกรรมรับนองใหมใหกลมุ นิสติ ตามขอ 1 ดำเนินกิจกรรมรับนอง
ใหมไดเพียง 1 ครัง้ ในวันหยุดราชการ โดยใหมกี จิ กรรมในเวลากลางวัน และจัดงาน
รืน่ เริงไดไมเกินเวลาทีห่ นวยงานรับผิดชอบกำหนด ทัง้ นีใ้ หเสร็จสิน้ ภายในเวลา 30
วัน นับจากวันทีเ่ ปดภาคการศึกษาที่ 1 ในแตละปการศึกษา
4. การเสนอขอใหจัดกิจกรรมรับนองใหมขององคการบริหาร องคการนิสิต
สโมสรนิสิตทุกคณะและตึกพัก หอพักใหสงเอกสารการจัดการทำโครงการ ซึ่งระบุ
วัตถุประสงค เปาหมาย กำหนดวันเวลา กิจกรรมในการดำเนินโครงการ ตลอดจน
รายชือ่ นิสติ รับผิดชอบโครงการ เสนอขออนุมตั ติ ามขัน้ ตอน ดังนี้
4.1 องคการบริหาร องคการนิสติ และตึกพัก หอพัก เสนอตอกองกิจการ
นิสิตเพื่อดำเนินการขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยตอไป
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4.2 สโมสรแตละคณะ ใหเสนอรองคณบดีหรือผชู ว ยคณบดีซงึ่ รับผิดชอบ
งานกิจกรรม เพือ่ ขออนุมตั ติ อ คณบดี
5. ในการจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัยในสวนของสโมสรนิสิตคณะ ให
จัดภายในบริเวณคณะ หรือบริเวณทีค่ ณะกำหนดเทานัน้ ในสวนของตึกพัก หอพัก
ใหจดั ภายในบริเวณตึกพัก หอพักหรือสถานทีท่ กี่ องกิจการนิสติ กำหนด และจะตอง
ไดรับอนุญาตใหใชสถานที่กอนการดำเนินกิจกรรม
6. เพือ่ ใหการดำเนินกิจกรรมรับนองใหมเปนไปดวยความเรียบรอย จึงกำหนด
แนวทางปฏิบัติดังนี้
6.1 ชี้แจงใหนิสิตใหมเขาใจในวัตถุประสงค และเปาหมายในการดำเนิน
กิจกรรมรับนองใหมตลอดจนกำหนดขอตกลงรวมกันในเรื่อง
6.2 หามนิสิตนำวิธีการไมเหมาะสม หรือวิธีการใดๆ ที่ขัดตอหลักสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 หลักศีลธรรมอันดี ตลอดจนวิธีการใดที่จะกอใหเปดผลเสียตอภาพพจน
ของมหาวิทยาลัย สุขภาพ และสุขภาพจิต ดวยเหตุผลใดก็ตาม นิสติ ทีรบั ผิดชอบ
ในกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย จะตองรับผิดชอบตอคาเสียหาย คารักษาพยาบาล
และอาจตองถูกพิจารณาลงโทษ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2521 (ฉบับแกไขปรับปรุง)
6.3 หามนิสติ ทีเ่ สพสุรา หรือนิสติ ทีล่ าพักการศึกษา หรือนิสติ ทีอ่ ยรู ะหวาง
การตองโทษทางวินัย เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมนี้ ทั้งโดยตรงและโดยออม
หากฝาฝนใหพิจารณาโทษทางวินัยไมต่ำกวาระดับที่เคยถูกลงโทษมาแลว
6.4 ใหนสิ ติ ทีร่ บั ผิดชอบการจัดกิจกรรมรับนองใหม กำหนดมาตรการเพือ่
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหการดำเนินกิจกรรมเปนไปดวยความ
เรียบรอย
7. นิสติ ทีก่ ระทำความผิด อันเนือ่ งมาจากการจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย
จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2521 (ฉบับแกไขปรับปรุง) ตามความรุนแรงของระดับความผิด ทัง้ นีไ้ ดกำหนด
บทลงโทษขัน้ ต่ำไว โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตักเตือน ภาคทัณฑบน และแจง
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ผูปกครองใหทราบ และใหนิสิตผูนั้นเลิก และหามเกี่ยวของใดๆ ในการดำเนิน
กิจกรรมดังกลาว
8. ให ม หาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มา 1 ชุ ด ประกอบด ว ย
คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการตรวจสอบการจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย
ของแตละคณะ และองคการบริหาร องคการนิสติ และตึกพัก หอพักเพือ่ ตรวจสอบ
การจัดกิจกรรมรับนองใหมของสโมสรนิสติ ทุกคณะ องคบริหาร องคการบริหาร องค
นิสิตและตึก หอพัก และรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ และใหมีอำนาจในการ
พิ จ ารณาเสนอลงโทษนิ สิ ต ที่ ก ระทำความผิ ด ในส ว นการดำเนิ น กิ จ กรรมร อ ง
เพลงมหาวิทยาลัยของแตละคณะ และองคการบริหาร องคการนิสติ และตึกพัก หอพัก
9. ให ก องกิ จ การนิ สิ ต จั ด ตั้ ง ศู น ย ป ระสานงานกิ จ กรรมรั บ น อ งใหม เพื่ อ
กำกับดูแลประสานงานการจัดกิจกรรมรับนองใหม เพื่อใหการจัดกิจกรรมดังกลาว
เปนไปดวยความเรียบรอย ตลอดจนรายงานสรุปการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยทราบ
10. หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบการจัดกิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย อาจ
ออกประกาศ หรือเกณฑเพิ่มเติม เพื่อใหการดำเนินการกิจกรรมรับนองใหมเปน
ไปตามประกาศนีไ้ ด
ทัง้ นี้ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2547
(รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ระเบียบการแตงกาย
การแตงกายในเวลาเรียน เวลาราชการปกติ และเวลาทำการของหนวย
ราชการตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เครื่องแตงกายนิสิตหญิง
เสื้อเชิ้ตสีขาวผาหนาแบบเรียบ ไมมีสาบดานหลัง ไมรัดรูป แขนทรง
กระบอก ยาวเหนือศอก ไมเกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม เครือ่ งหมาย
พระพิรุณทรงนาค ไมติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไวในกระโปรง ติดเข็มเครื่องหมาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบนอกเสือ้ ดานขวา โดยอยแู นวกระดุมเสือ้ เม็ดที่ 2
กระโปรงสีน้ำเงิน กรมทา หรือดำ แบบและทรงสุภาพ สัน้ เหนือเขาไมเกิน
5 เซนติเมตร หรือยาวเหนือขอเทาไมต่ำกวา 10 เซนติเมตร
เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรณ
ุ ทรงนาค
รองเทาหมุ สนหรือรัดสนแบบสุภาพสีดำ สีน้ำตาล
หรือสีขาว
สำหรับนิสติ ชัน้ ปที่ 1 สวมถุงเทาขาว รองเทา
หมุ สนสีขาว
เครื่องแตงกายนิสิตชาย
เสื้ อ เชิ้ ต แขนสั้ น หรื อ แขวนยาวสี ข าว
ผาหนา แบบเรียบ ไมรัดรูป ไมมีลาย ไมมีดอก
ทับชายเสื้อไวในกางเกง
กางเกงขายาวสีน้ำเงิน กรมทา หรือดำ
แบบและทรงสุภาพ
เข็ ม ขั ด หนั ง สี ดำ หั ว เข็ ม ขั ด มี ต รา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองเทาหุมสนสีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาว
แบบสุภาพ สวมถุงเทา
สำหรับนิสติ ชัน้ ปที่ 1 ผูกเน็คไทสีเขียว ปก
ตราพระพิรณ
ุ ทรงนาค
ทรงผมแบบสุภาพ หามไวหนวดและเครา
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การแตงกายในงานพิธี หมายถึง งานพิธกี ารของคณะและของมหาวิทยาลัย
เครื่องแตงกายนิสิตหญิง
เสื้อเชิ้ตสีขาวผาหนา แบบเรียบ ไมมีสาบดานหลัง ไมรัดรูป แขนทรง
กระบอกยาวเหนือศอก ไมเกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม เครือ่ งหมาย
พระพิรณ
ุ ทรงนาคและติดกระดุมคอ ทับชายเสือ้ ไวในกระโปรง ติดเข็มเครือ่ งหมาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบนอกเสือ้ ดานขวา โดยอยแู นวกระดุมเสือ้ เม็ดที่ 2
กระโปรงสีน้ำเงิน กรมทา หรือดำ แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเขาหรือยาว
เหนือขอเทาไมต่ำกวา 10 เซนติเมตร
เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรณ
ุ ทรงนาค
รองเทาหนังหมุ สนสีดำ หรือสีน้ำตาล แบบสุภาพ
เครื่องแตงกายนิสิตชาย
เสือ้ เชิต้ แขนยาวสีขาวผาหนา แบบเรียบ ไมรดั รูป ไมมลี าย ไมมดี อก ทับ
ชายเสื้อไวในกางเกง
กางเกงขาวยาวสีน้ำเงิน กรมทา หรือดำ แบบและทรงสุภาพ หามสวม
กางเกงยีนส
เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองเทาหนังหมุ สนสีดำ หรือสีน้ำตาล แบบสุภาพ สวมถุงเทา
เน็คไทสีเขียว ปกตราพระพิรณ
ุ ทรงนาค
การแตงกายในงานพระราชพิธี
เครื่องแตงกายนิสิตหญิง
เสื้อเชิ้ตสีขาวผาหนาแบบเรียบ ไมมีสาบดานหลัง ไมรัดรูป แขนทรง
กระบอก ยาวเหนือศอก ไมเกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม เครือ่ งหมาย
พระพิรุณทรงนาค ติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไวในกระโปรง ติดเข็มเครื่องหมาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บนอกเสือ้ ดานขวา โดยอยแู นวกระดุมเสือ้ เม็ดที่ 2
กระโปรงสีกรมทา แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเขา 5 เซนติเมตร
เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรณ
ุ ทรงนาค
รองเทาหนังหมุ สนสีดำ สวมถุงนองสีเนือ้
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เครื่องแตงกายนิสิตชาย
เสือ้ เชิต้ แขนยาวสีขาวผาหนา แบบเรียบ ไมรดั รูป ไมมลี าย ไมมดี อก ทับ
ชายเสื้อไวในกางเกง
กางเกงขาวยาวสีกรมทา แบบและทรงสุภาพ หามสวมกางเกงยีนส
เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองเทาหนังหมุ สนสีดำ แบบสุภาพ สวมถุงเทา
เน็คไทสีเขียว ปกตราพระพิรณ
ุ ทรงนาค
สำหรับนิสิตที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่พิเศษในงานพระราชพิธี ให
แตงกายตามที่อาจารยดูแลในงานพิธีนั้นกำหนดใหแตง
การแตงกายในการเรียนวิชาพลศึกษา การเรียนภาคปฏิบัติการและการ
ฝกงานภาคสนาม ของคณะตาง ๆ ใหเปนไปตามทีภ่ าควิชา ซึง่ ทำการสอนวิชานัน้ ๆ
กำหนด และใหใชไดเฉพาะในเวลาเรียนวิชานัน้ ๆ เทานัน้
การแตงกายของนิสติ ศาสนาตาง ๆ อนุโลมใหเปนไปตามกฎของศาสนานัน้ ๆ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สงวนสิทธิ์จะไมใหบริการแกนิสิตที่แตงกายไม
ถูกตองตามระเบียบ ทีก่ ำนดดังกลาวขางตน ดังนี้
1. หนวยราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะไมรบั ติดตอราชการและ
ไมใหใชบริการ
2. อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจำวิชา จะไมรับการติดตอและไมให
คำปรึกษาในทุกเรื่อง
3. อาจารยผูสอนประจำวิชาจะไมอนุญาตใหเขาหองเรียน
4. อาจารยผคู วบคุมหองสอบจะไมใหเขาหองสอบในวิชานัน้ ๆ
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2545
ธีระ สูตะบุตร
(ศาสตราจารยธรี ะ สูตะบุตร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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(สำเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรือ่ ง ระดับโทษทางวินยั กรณีนสิ ติ สอทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ
เพือ่ ใหการพิจารณาระดับโทษทางวินยั กรณีนสิ ติ สอทุจริตหรือทำการทุจริตใน
การสอบ ดำเนินไปดวยความเรียบรอย และเปนมาตรฐานโทษเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามความในขอ 31.1แหงขอบังคับวาดวยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร พุ ท ธศั ก ราช 2521 และมติ ที่ ป ระชุ ม คณบดี
ในการประชุมครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 จึงใหยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรือ่ ง ระดับโทษทางวินยั กรณีนสิ ติ สอทุจริต หรือทำการ
ทุจริตในการสอบ ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2525 และใหกำหนดระดับ
โทษทางวินยั กรณีนสิ ติ สอทุจริต หรือทำการทุจริตในการสอบขึน้ ใหม ดังนี้
1. การสอทุจริตตามประกาศนี้ ใหหมายความถึง การไมปฏิบตั ิตามระเบียบ
การสอบ หรือคำชี้แจงของอาจารยผูควบคุมการสอบ นำเอกสารที่เกี่ยวของกับ
วิชาทีส่ อบเขาไปในหองสอบ จะโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม
2. การทุจริตตามประกาศนี้ ใหหมายถึง การนำเอกสารวิชาการ และหรือ บันทึก
ทางวิชาการทีเ่ กีย่ วของกับวิชาทีส่ อบเขาหองสอบและใชคดั ลอกในการสอบ คัดลอก
คำตอบ ของผอู นื่ ใหผอู นื่ คัดลอกคำตอบของตน หรือแลกเปลีย่ นขอความทีเ่ กีย่ วของ
กับขอสอบใหผูอื่นคัดลอก สับเปลี่ยนคำตอบกันเขาสอบแทนกัน ชวยเหลือหรือ
รวมมือ โดยวิธหี นึง่ วิธใี ดในการทำการทุจริต
3. ระดับโทษทางวินยั กรณีนสิ ติ สอทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ มี 3
สถาน ดังนี้
3.1 สอทุจริต ระดับโทษ พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา
3.2 ทุจริต ระดับโทษ พักการศึกษา 1 ปการศึกษา
3.3 กรณีนสิ ติ สอทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ และไดรบั โทษ ตาม 3.1
หรือ 3.2 แลวแตกรณี หากไดกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันอีกเปนครั้งที่ 2
ไมวา จะเปนการสอทุจริต หรือทำการทุจริตก็ตาม ระดับโทษ ใหออก
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4. นิสิตที่ไดกระทำผิดกรณีสอทุจริต หรือทำการทุจริตในการสอบอยูกอน
วันที่ประกาศนี้ ใชบังคับใหพิจารณาโทษทางวินัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เรื่อง ระดับโทษ ทางวินัยกรณีนิสิตสอทุจริตหรือทำการทุจริตใน
การสอบ ทีใ่ ชอยใู นขณะนัน้ และสำหรับนิสติ ทีไ่ ด กระทำความผิดกรณีสอ ทุจริตหรือ
ทำการทุจริตในการสอบ หลังวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหใชแนวทาง การลงโทษ
ตามประกาศนี้
ทัง้ นี้ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2542
ธีระ สูตะบุตร
(ศาสตราจารย ธีระ สูตะบุตร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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