ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย วินัย
นักศึกษา เพื่อเปนการดํารงไวซึ่งเกียรติของมหาวิทยาลัย การสงเสริมใหนักศึกษารูจักสิทธิ และหนาที่ความ
รับผิ ดชอบ มีระเบียบวินัย ในตนเอง การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ กฎ ระเบีย บ ฐานะประชากรของ
มหาวิทยาลัยและพลเมืองของสังคม การมีมารยาทและความประพฤติที่ดีงามเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
สังคม ประเพณี วัฒนธรรม จนสามารถบรรลุเปาหมายทางการศึกษา และเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงไดตราขอบังคับนี้ไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”

ขอ ๒ ใหยกเลิกขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗
บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน

ขอ ๓ ใหใชขอบังคับนี้นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“คณะ” หมายความวา สวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวย การจัดตั้งสวนงานใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีการจัดการ
เรียนการสอน
“หอพักนักศึกษา” หมายความวา หอพั ก นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโ นโ ลยี พ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“รองอธิ การบดี ”

หมายความว า รองอธิการบดี ฝายกิจ การนั กศึก ษาหรือผู ที่ได รับ มอบหมาย

จากอธิการบดีใหกํากับดูแลฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
“คณบดี” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาของคณะ
“รองคณบดี” หมายความวา รองคณบดี รองผูอํานวยการวิทยาลัยฝายกิจการนักศึกษาหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายใหกํากับดูแลฝายกิจการนักศึกษาของคณะ
“อาจารย” หมายความวา ผูสอนหรือผูบรรยายประจํารายวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย และรวมถึง
อาจารยพิเศษ อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการหรือกิจกรรมดวย
“เจาหนาที่” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานพิเศษ และลูกจางประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนเฉพาะ
รายวิชาดวย ยกเวน นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน
“คณะกรรมการวินัยนักศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการวินัยนักศึกษาของ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาของคณะ หรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของหอพักนักศึกษา ที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามขอบังคับนี้
“คณะกรรมการสอบข อเท็ จ จริ ง ”

หมายความวา คณะกรรมการที่ไ ดรับ การแต งตั้ง จากคณะ

หรือหอพัก หรือมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับนี้เพื่อสอบขอเท็จจริง หรือรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน และเสนอ
ความเห็นตอผูมีอํานาจสั่งการ
“ภาคการศึกษา” หมายความวา ชว งเวลาที่ส ถานศึกษาเปดสอนตามปกติติดตอ กัน ซึ่ง ในหนึ่ง ป
การศึกษาจะมีสองภาคการศึกษา
“ตักเตือน” หมายความวา สั่งสอนใหรูสํานึก
“ภาคทัณฑ” หมายความวา การตําหนิโทษหรือคาดโทษ
“ทัณฑบน” หมายความวา ถอยคําหรือหนังสือสัญญาวาจะไมประพฤติละเมิดตามเงื่อนไขที่ไดใหไว
“พั กการศึ กษา”

หมายความว า ให ห ยุ ด การเรี ย นในมหาวิ ทยาลั ย ชั่ว คราวในระยะเวลาหนึ่ ง

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
“ใหออก” หมายความวา การใหพนจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดวยกรณีใด กรณีหนึ่งตาม

คําสั่งของมหาวิทยาลัย
“ไล อ อก”

หมายความว า การสั่ ง ให คั ด ชื่ อ ออกจากทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย และ

สงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลา ๑ ป
“โทษอื่น ๆ” หมายความวา ความผิดที่ตองรับโทษดวยวิธีอื่น ตามความเหมาะสมนอกเหนือจากโทษที่
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวตามขอบังคับนี้

ขอ ๕ นักศึกษาที่ไดกระทําผิดวินัยนักศึกษากอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ถายังไมไดรับโทษฐาน
กระทําความผิดวินัยตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ หากขอบังคับใดเปนคุณแกนักศึกษายิ่งกวาใหนําขอบังคับนั้นมาใชบังคับ

ขอ ๖ ใหอ าจารย และเจาหนา ที่ข องมหาวิท ยาลั ยมี หนา ที่ส งเสริม สนั บสนุนใหนั กศึ กษาเป นผู มี
ระเบียบวินัยตามขอบังคับนี้

ขอ ๗ ให อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู รั ก ษาการตามข อ บั ง คั บ นี้ แ ละให มี อํ า นาจออกประกาศ หรื อ กํ า หนด
หลักเกณฑ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีปญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด

หมวดที่ ๑
วินัยนักศึกษา
ขอ ๘ นักศึกษาตองรักษาวินัยตามที่กําหนดเปนขอหาม และขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยู
เสมอ ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้

ขอ ๙ นักศึกษาตองปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตระหนักในสิทธิและหนาที่ของนักศึกษาในฐานะของผูที่
ได รั บ โอกาสทางการศึ กษาที่ รั ฐ จั ดให จ ากภาษีของประชาชน จึงไมควรกระทําการอยางใดอยางหนึ่งที่ไม
เหมาะสมกับสภาวะความเปนนักศึกษา

ขอ ๑๐ นักศึกษาตองเคารพสิทธิเสรีภาพและหนาที่ของอาจารยเจาหนาที่หรือของผูอื่นประพฤติตน
ใหอยูในความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในทุก
โอกาส ไมกระทําการใดๆอันกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิเสรีภาพหนาที่ เชื้อชาติ ศาสนา หรือการคุกคาม

ทางเพศ

ขอ ๑๑ นักศึกษาตองไมละเมิดกฎหมายอาญา กฎหมายแพง หรือกฎหมายอื่นใดที่รัฐ กําหนดไว
หรือ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งของมหาวิทยาลัย หรือของคณะ หรือของหอพักนักศึกษา

ขอ ๑๒ นักศึกษาตองแตงกายสุภาพ ใหสะอาดเรียบรอย ในลักษณะสุภาพชนใหถูกกาลเทศะ หรือ
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย และ
ตองไมแสดงกิริยาอาการใดๆ อันไมสมควรเมื่ออยูภายในมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๓ นักศึกษาตองมีความซื่อตรง ประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมแสดงอาการดูหมิ่น เหยียดหยาม
ผูอื่น มีมารยาทอันดีงาม ไมประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือเสียหายตอชื่อเสียง
และเกียรติคุณของตน หมูคณะ ผูปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๔ นักศึกษาตองรักษาไวซึ่งความสามัคคี ไมทําการกอกวน รบกวนความสงบเรียบรอยปกติสุข
ของผูอื่น หรือทําการอยางใดอยางหนึ่งที่ขัดขวางอันเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน หรือกระทําการใดๆอัน
กอใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๕ นักศึกษาตองไมเปนผูกอการ หรือมีสวนรวมในการทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายระหวาง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลอื่น

ขอ ๑๖ นักศึกษาตองประพฤติและปฏิบัติตนตออาจารยเจาหนาที่ดวยความสุภาพ มีสัมมาคารวะไม
แสดงกิริยาอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลู ดูถูก ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทํารายรางกายและตองปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือ คําตักเตือนของอาจารยหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่โดยชอบ

ขอ ๑๗ นักศึกษาตองไมมีไวในครอบครองหรือเพื่อจําหนายจายแจกซึ่งบุหรี่ สุราเมรัย ของมึนเมา สิ่ง
เสพติด หรือสารควบคุมใดๆ รวมถึงการหามไวในครอบครองซึ่งวัสดุอุปกรณเพื่อใชสําหรับการเสพสิ่งเสพติด
หรือสารควบคุมใด ๆ หรือสูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติดนั้นๆในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๘ นัก ศึก ษาตอ งไมทํ าผิ ดระเบีย บการใชย านพาหนะ การใช อาคารสถานที่ หรือ พื้น ที่ข อง
มหาวิทยาลัย หรือเขาพักอาศัยอยูภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกินกําหนดเวลา ตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
กําหนด เวนแตไดรับอนุญาต

ขอ ๑๙ นักศึกษาตองไมใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสใดๆ เพื่อการกระทําผิดทางสื่อหรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งสื่อ ภาพ สิ่ งพิมพ สิ่ งวาด สิ่ งเขียน หรือสื่ออื่ นใดที่สอไปในทางที่ทําใหเกิดความเสียหายตอ
ชื่อเสียงของผูอื่น สังคม หรือของมหาวิทยาลัย หรือเสื่อมเสียตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

ขอ ๒๐ นักศึกษามีขอกลาวหาวาไดกระทําการละเมิดวินัยนักศึกษา ตองแสดงตนใหความรวมมือไม
ขัดขืน แสดงพยานหลักฐานตออาจารย หรือเจาหนาที่มหาวิทยาลัย ไมแสดงหรือกลาวขอความอันเปนเท็จ
เพื่อปกปดขอเท็จจริงที่จะทําใหตนหรือผูอื่นไดรับประโยชน

ขอ ๒๑ นักศึกษาตองไมลักทรัพย ยักยอก ฉอโกงทรัพย หรือทําลายทรัพยสินของผูอื่นหรือของ
มหาวิทยาลัย

ขอ ๒๒ กรณีมีเหตุอันสมควรนักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาไดทันที เมื่ออาจารยหรือ
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ

ขอ ๒๓ นั ก ศึ ก ษาต อ งรั ก ษาชื่ อ เสี ย งของตนเองและมหาวิ ท ยาลั ย โดยมิ ใ ห ไ ด ชื่ อ ว า เป น ผู ทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบใดๆ หรือพยายามกระทําการนั้น

ขอ ๒๔ นักศึกษาตองไมประพฤติผิดทางศีลธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม หรือกระทําการ
ใดๆอันกอใหเกิดความเสื่อมเสียในทางชูสาว

ขอ ๒๕ นักศึกษาตองไมมีไวในครอบครองซึ่งอุปกรณการเลนพนัน หรือเลนการพนัน หรือสนับสนุน
ใหมีการเลนการพนัน

ขอ ๒๖ นัก ศึ ก ษาต อ งไม เ สพสุ ร าเมรั ย ของมึน เมา หรื อ สิ่ง เสพติ ด ใดๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจนเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกตนเอง ผูอื่น หรือสวนรวมของมหาวิทยาลัย

ขอ ๒๗ นักศึกษาตองไมปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัย หรือเอกสารอื่นใด หรือกระทําการ
ใด ๆ อันเป นการฝาฝน โดยจงใจเปนเหตุใหทรัพยสินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย หรือปกติสุขสวนรวม
เสียหาย หรือถูกทําลาย

ขอ ๒๘ นักศึกษาตองไมมีไวในครอบครองหรือพกพาซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถใชเปน
อาวุธ หรือสิ่งใชแทนอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดเมื่ออยูในบริเวณมหาวิทยาลัย

ขอ ๒๙ นักศึกษาตองไมประพฤติละเมิดกฎหมายบานเมืองจนตองโทษในคดีอาญา โดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งลักษณะความผิดตองไมเปนที่
เสื่อมเสียแกเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

ขอ ๓๐ นัก ศึก ษาตอ งไมก ระทํา การอื่ นใดในลั กษณะที่ไ มส มควร รวมทั้ง ตอ งไมก ระทํา การใดที่
คณะกรรมการวินัยนักศึกษามีมติเปนเอกฉันทเห็นวาการกระทํานั้นเปนการกระทําที่ผิดวินัยนักศึกษา

หมวดที่ ๒
โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา
ขอ ๓๑ นักศึกษาผูใดฝาฝนขอหาม หรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยนักศึกษา ตามที่บัญญัติไวใน
หมวด ๑ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยนักศึกษา จักตองไดรับโทษทางวินัยนักศึกษา เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โทษวินัยนักศึกษามี ๖ สถาน ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑและทําทัณฑบน
(๓) พักการศึกษาตั้งแต ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ปการศึกษา
(๔) ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร มี
กําหนดไมเกิน ๓ ปการศึกษา
(๕) ใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาโดย
ก. ใหออก
ข. ไลออก
(๖) โทษอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษากําหนด

หมวดที่ ๓
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ข อ ๓๒ ให อ ธิ ก ารบดี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ประกอบดวย
(๑) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดี/รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา หรือรองคณบดีรองผูอํานวยการที่ไดรับ
มอบหมาย เปนกรรมการ
(๓) ผูทรงคุณวุฒิ (ดานจิตวิทยา สังคมวิทยา การปกครอง กฎหมาย) จํานวนไมเกิน ๔ คน เปน
กรรมการ
(๔) ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา เปนกรรมการ
(๕) หัวหนางานวินัยและพัฒนานักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
(๖) เจาหนาที่งานวินัยและพัฒนานักศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ

ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามขอ ๓๒ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑)

ปรั บ ปรุ งแก ไขข อบั ง คั บ ระเบีย บ ประกาศ หรื อคํา สั่งเกี่ ย วกับ วินัย นักศึก ษาเสนอต อ

มหาวิทยาลัย
(๒) เสนอปรั บปรุง แก ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑการพิจ ารณาโทษทางวินัยนักศึกษาเสนอตอ
มหาวิทยาลัย
(๓) ออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง โดยไมขัดแยงกับขอบังคับนี้
(๔) กําหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาดานระเบียบวินัย และสงเสริมจริยธรรมใหกับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
(๕) กําหนดบทลงโทษ และวิธีการลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาการพิจารณาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ใหถือตามเสียงขางมาก กรณีมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานคณะกรรมการ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียงเพื่อชี้ขาด โดยใหบันทึกความเห็นแยงของกรรมการไวในรายงานการประชุมดวย
(๖) หนาที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ขอ ๓๔ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ หรือหอพักนักศึกษา ดังนี้
(๑) คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ ประกอบดวย

ก. รองคณบดี หรื อ รองผู อํ า นวยการฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา หรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
ข. ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู แ ทนภาควิ ช าต า งๆ ภายในคณะ หรื อ วิ ท ยาลั ย ตามที่ ค ณบดี
เห็นสมควร เปนกรรมการ
ค. หัวหนางานกิจการนักศึกษาของคณะ หรือวิทยาลัย เปนกรรมการและเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจําหอพักนักศึกษา ประกอบดวย
ก. ประธานกรรมการหอพักนักศึกษา เปนประธานกรรมการ
ข. อาจารย ห รื อ เจ า หน า ที่ ที่ มี ห น า ที่ ดู แ ลหอพั ก นั ก ศึ ก ษาจํ า นวนตามที่ ป ระธาน
หอพักเห็นสมควร เปนกรรมการ
ค. ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นต า งๆ ตามที่ ป ระธานกรรมการหอพั ก นั ก ศึ ก ษาเห็ น สมควร
เปนกรรมการ
ง. เจาหนาที่หอพักนักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ

ขอ ๓๕ ใหมีคณะกรรมการตาม ขอ ๓๔ มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) เสนอวิธีการ และสงเสริมความประพฤตินักศึกษาของคณะหรือหอพักนักศึกษา ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยวินัยนักศึกษา หรือระเบียบขอบังคับอื่น
(๒) พิจารณาแนวทางดําเนินการพัฒนานักศึกษาในดานจริยธรรมและสงเสริมคุณธรรมในคณะ
หรือหอพักนักศึกษา
(๓) เสนอใหมหาวิทยาลัย คณะ หรือหอพักนักศึกษา ออกระเบียบ คําสั่ง ประกาศ เพื่อสงเสริม
ระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในคณะหรือหอพัก
(๔) เสนอใหผูมีอํานาจสั่งการสั่งลงโทษ หรือดําเนินการกับนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาใน
คณะ หรือหอพักนักศึกษา กรณีเปนความผิดรายแรงใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการเสนอบทลงโทษใหถือ
ตามเสียงขางมากของคณะกรรมการ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานคณะกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑
เสียงเพื่อชี้ขาด โดยใหบันทึกความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมดวย
(๕) หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะ หอพักนักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมวดที่ ๔
การดําเนินการทางวินัยนักศึกษา
ขอ ๓๖ เมื่อความปรากฏวานักศึกษาของมหาวิทยาลัยประพฤติผิดวินัย หรือมีการกลาวหาวา
นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยนักศึกษา นักศึกษาผูนั้นตองไดรับการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาตามขอบังคับนี้
โดยเทาเทียมกัน ใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา แลวแต
กรณี แตงตั้คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงไมนอยกวา ๓ คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ และ
กรรมการและเลขานุการ เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบและหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณและการกระทํา
ความผิดวินัยนักศึกษาพรอมใหเสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ กษา โดยอาจพิจ ารณาแตงตั้ งจาก อาจารยผู ส อน ข าราชการหรือ พนัก งาน
มหาวิทยาลัย หรือจะแตงตั้งจากผูชํานาญหรือบุคคลที่เห็นสมควรก็ได
ในกรณีการประพฤติผิดวินัย หรือการกลาวหาวากระทําผิดวินัยของนักศึกษาเปนการกระทําผิดชัด
แจงและลั กษณะของการกระทํ าผิ ดไมซับซ อนมีเงื่อนงํา และผูกระทําผิดใหการยอมรับ หรือเปนความผิด
เล็กนอย ไมรายแรง ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีหรือคณบดี
หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา หรือบุคคลที่รองอธิการบดี หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพัก
นักศึกษามอบหมายแลวแตกรณี เรียกนักศึกษาผูนั้นมาดําเนินการทางวินัย และใหยุติ หรือระงับการกระทํานั้น
เสียโดยไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได

ขอ ๓๗ ในการสอบขอเท็จจริงตองมีกรรมการสอบขอเท็จจริงอยางนอยเกินกึ่งหนึ่ง จึงเปนองค
คณะดําเนินการสอบขอเท็จจริงไดความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ตองประกอบดวย คํากลาวหา
คําแกขอกลาวหา ขอเท็จจริง เหตุผลการพิจารณาผลการพิจารณาและการเสนอโทษ ในการทําความเห็นเพื่อ
เสนอตออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา
แลวแตกรณี ใหถือตามเสียงขางมากของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง เพื่อชี้ขาด โดยใหบันทึกความเห็นแยงไวในรายงาน
การประชุมดวย

ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงดําเนินการสอบขอเท็จจริงโดยมิชักชา ใหแลวเสร็จภายใน
๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง กรณีสอบขอเท็จจริงไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลาใหคณะกรรมการ

สอบขอเท็จจริงขอขยายเวลาการสอบขอเท็จจริงจากผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงไดคราว
ละไมเกิน ๓๐ วัน ไมเกิน ๒ ครั้ง

ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง มีอํานาจขอพยานหลักฐานที่อยูในความครอบครองของ
บุคคลที่เกี่ยวของ หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง

ขอ ๔๐

นั กศึ ก ษาที่ ถู กกล า วหาวากระทําผิ ดวินั ย มีสิ ทธินํา พยานหลัก ฐานต างๆ มาแสดงต อ

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพื่อพิจารณากอนเสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง

ขอ ๔๑ ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตามขอ ๓๖ จายคาเบี้ยประชุมดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย ใหแกกรรมการสอบขอเท็จจริง ในอัตราครั้งละสามรอยบาทตอคน

ขอ ๔๒ ผูมีอํานาจสั่งลงโทษนักศึกษาไดแก
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย มีอํานาจ
ลงโทษทุกสถานความผิด
(๒) คณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา มีอํานาจลงโทษเฉพาะสถานความผิดตามขอ
๓๑ (๑) และขอ ๓๑ (๒) โดยสั่งลงโทษไดแตเฉพาะนักศึกษาในสังกัดคณะ หรือนักศึกษาที่ทําผิดวินัยนักศึกษา
ในบริเวณหอพักนักศึกษา แลวแตกรณี

ขอ ๔๓ คําสั่งลงโทษใหระบุลักษณะการกระทําผิด พรอมทั้งโทษที่ไดรับโดยชัดแจง และใหแจงสิทธิ
การอุทธรณใหนักศึกษาผูถูกลงโทษทราบเปนลายลักษณอักษร โดยใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง
หากผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งใหจัดหาพยานมาลงลายมือชื่อ เพื่อยืนยันวาไดแจงคําสั่งใหผู
ถูกลงโทษทราบแลวเมื่อวัน เวลาใด หรือในกรณีแจงใหผูถูกกลาวหาทราบทางไปรษณียใหมีใบตอบรับยืนยัน
การรับทราบคําสั่งลงโทษ

ขอ ๔๔ เมื่อมหาวิทยาลัยมีคําสั่งลงโทษแลว ใหงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) แจงนักศึกษาผูถูกลงโทษและผูปกครอง
(๒) แจงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓) แจงคณะ หรือหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัด

(๔) บันทึกขอมูล

ขอ ๔๕ ใหคณะหรือหอพักนักศึกษาแลวแตกรณี เมื่อไดมีการสั่งลงโทษนักศึกษาแลวตองดําเนินการ
ดังนี้
(๑) แจงนักศึกษาผูถูกลงโทษและผูปกครอง
(๒) แจงภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด
(๓) แจงมหาวิทยาลัย
(๔) บันทึกขอมูล

หมวดที่ ๕
การอุทธรณคําสั่งลงโทษ
ขอ ๔๖ การขออุทธรณคําสั่งลงโทษตองดําเนินการดวยตนเองและเพื่อตนเองเทานั้น
ขอ ๔๗ ใหนักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัย คณะ หรือหอพักนักศึกษา สั่งลงโทษวินัยไมรายแรงที่มีอัตรา
โทษต่ํากวาพักการศึกษา มีสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษตออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่ง
ลงโทษ โดยยื่นเรื่องผานงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

ขอ ๔๘ ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา หรือผูที่อธิการบดี มอบหมาย มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ตามขอ ๔๗ เพื่อใหยกอุทธรณ เพิ่มโทษ ลดโทษ บรรเทาโทษ ยกโทษ แลวแตกรณี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ได รั บ เรื่ องอุ ทธรณ คํา สั่ งลงโทษ และคํ าวิ นิ จ ฉัย ของรองอธิการบดีฝายกิจ การนักศึกษา หรือผูที่อธิการบดี
มอบหมายใหถือเปนที่สุด

ขอ ๔๙ ใหนักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษวินัยรายแรงที่มีอัตราโทษตั้งแตพักการศึกษา ๑ ภาค
การศึกษาขึ้นไป มีสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษตออธิการบดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ โดย
ยื่นเรื่องผานงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

ขอ ๕๐ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด หรือแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน เพื่อพิจารณา
เสนอขอมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีตามขอ ๔๙ เพื่อสั่งใหยกอุทธรณ เพิ่มโทษ ลด
โทษ บรรเทาโทษหรือยกโทษแลวแตกรณีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษ และคํา

วินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด

ขอ ๕๑ ในระหวางการยื่นอุทธรณนักศึกษายังคงไดรับโทษตามคําสั่งนั้น เวนแตกรณีมีเหตุผลพิเศษอัน
ควรไดรั บการบรรเทาโทษไวกอน (การยื่น อุทธรณไมถือวาเปนเหตุผลพิเศษ) ใหนักศึกษายื่นคํารองตอ
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายแลวแตกรณี พรอมเหตุผลพิเศษ
นั้น เพื่อขอบรรเทาโทษ โดยแสดงเหตุผลชี้แจงใหเห็นเปนพฤติการณพิเศษเพื่อขอบรรเทาโทษไวกอนจนกวาจะ
มีคําวินิจฉัยชี้ขาดตามขอ ๔๘ หรือ ๕๐ แลวแตกรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงนาม) เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
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