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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556
*****************************
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัยนิสิต เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ธารงไว้ซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง
มารยาทอันดีงาม และความมีระเบียบวินัยอยู่ใ นกรอบของคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของสังคมและของมหาวิทยาลัย
จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556 จึงให้ออกข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2554
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความว่า คณะวิชา และวิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีนิสิต ใน
สังกัด
“คณบดี”
หมายความว่ า คณบดี ค ณะที่ นิ สิ ต สั ง กั ด อยู่ แ ละให้ ห มายความรวมถึ ง หั ว หน้ า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่นิสิตสังกัดอยู่
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีมีอานาจออกประกาศ กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ซึ่ง
ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
หมวด 1
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ 6 วินัยของนิสิตกาหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
(1) นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย หรือ
ของคณะอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่ากระทาผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้
(2) นิสิตต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในเวลาที่เข้าชั้นเรียนหรือห้องสอบ หรือติดต่อกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และจะต้องแต่งกายตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือแต่งกายในชุดปฏิบัติการหรือชุดพืน้ เมืองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยหรือคณะ
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(3) นิสิตต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง หรือคาแนะนา ตักเตือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือกระทาการที่
ไม่สมควรประการอื่น
(4) นิสิตต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ ของตนเอง เคารพในสิทธิ
และหน้าที่ของบุคคลอื่น มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม ไม่ปฏิบัติตนในทาง ที่นามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและ
เกียรติคุณทั้งของตนเอง บิดามารดา และผูป้ กครองหรือมหาวิทยาลัย
(5) นิสิตต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี และก่อเหตุไม่
สงบในมหาวิทยาลัย หรือก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างนิสิตของมหาวิทยาลัยด้วยกัน รวมทั้งสถาบันอื่นและบุคคลทั่วไป
(6) นิสิตต้องไม่กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและราคาญหรือ เป็นการรบกวนต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หรือการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
(7) นิ สิ ต ต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตั ว นิ สิ ต ได้ ทั น ที เ มื่ อ อาจารย์ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ขอ
ตรวจสอบ เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นระเบีย บ
เรียบร้อยในการรับบริการใดๆ ของมหาวิทยาลัย หรือ เพื่อความถูกต้องในการพิสูจน์ตัวบุคคลในการทดสอบวัดผลอย่าง
ใดๆ
(8) นิสิตต้องไม่แสดงออก กล่าวด้วยวาจา เขียนหรือพิมพ์ข้อความ จัดทาสิ่งพิมพ์ สิ่งวาดหรือการ
กระทาประการใดๆ ในสื่อทุกชนิด เพื่อโฆษณาหรือเผยแพร่ขอ้ มูลอันอาจทาให้ผู้อ่นื หรือมหาวิทยาลัยเสียหาย
(9) นิสิตต้องไม่ประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือประพฤติผิด และ
เสื่อมเสียในทางชู้สาว
(10) นิ สิ ต ต้ อ งไม่ สู บ บุ ห รี่ ใ นขณะมี ก ารเรี ย นการสอน การปฏิ บั ติ ก าร การสอบ หรื อ ในบริ เ วณที่
มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ และในบริเวณเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
(11) นิสิตต้องไม่จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ที่ขัดต่อหลักสิทธิ เสรีภาพ หลักความ
เสมอภาค ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทัง้ ทางร่างกายหรือจิตใจ และจัดกิจกรรม ที่เป็นการฝ่าฝืนประกาศมหาวิทยาลัย หรือ
กระทรวงศึกษาธิการ
(12) นิสิตต้องไม่กระทาการใดๆ โดยจงใจหรือฝ่าฝืนระเบียบการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
เป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ผลประโยชน์และความปกติสุขส่วนรวมของมหาวิทยาลัยถูกทาลายหรือเสียหาย
(13) นิ สิ ต ต้ อ งไม่ น าขนบธรรมเนี ย มหรื อ วิ ธี ก ารอั น ไม่ เ หมาะสมมาปฏิ บั ติ ภ าย ในหรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัย
(14) นิสิตต้องไม่จัดการประชุมเพื่อหยุดเรียนหรือจัดการชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องต่างๆ ที่มีนิสิต
หรือบุคคลภายนอกมาร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยไม่คานึงถึงระเบียบวินัยนิสิต ระเบียบแบบแผนของ
มหาวิทยาลัยหรือกฎหมายบ้านเมือง
(15) นิสิตต้องไม่ประพฤติตนหมกมุ่นในอบายมุข การเที่ยวเตร่สถานบริการกลางคืนเป็นอาจิณ หรือมี
หนีส้ ินล้นพ้นตัว
(16) นิสิตต้องไม่พกพา มีไว้ หรือครอบครองสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือของ
มึนเมาทุกชนิดภายในมหาวิทยาลัย
(17) นิสิตต้องไม่เล่น มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพนันที่ผดิ กฎหมายทุกชนิด
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(18) นิสิตต้องไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ชกต่อย ทาร้ายร่างกายผู้อื่น หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะ
นักเลง อันธพาล ก่อกวนความสงบเรียบร้อย
(19) นิ สิ ต ต้ อ งไม่ มี พ ฤติ ก รรมข่ ม ขู่ กลั่ น แกล้ ง หรื อ มี เ จตนาให้ ไ ด้ รับ บาดเจ็ บ หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสียหายทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
(20) นิสิตต้องไม่พกพา หรือใช้สิ่งเทียมอาวุธหรือวัตถุอันตรายอื่นใดในที่สาธารณะ
(21) นิสิตต้องไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือของมึนเมา ทุกชนิดภายใน
มหาวิทยาลัย หรือดื่มสุราภายนอกมหาวิทยาลัยและก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือทาร้ายร่างกายผูอ้ ื่น หรือส่งเสียงดังรบกวน
ผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(22) นิสิตต้องไม่เสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหรือ
จาหน่ายสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายทุกชนิดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(23) นิสิตต้องไม่กระทาการทุจริตหรือส่อทุจริตในการศึกษาและการสอบ
(24) นิสิตต้องไม่กระทาการทุจริต ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับ ขืนใจ
หรือรีดไถบุคคลอื่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
(25) นิสิตต้องไม่เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ยุยง ก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายขึ้น ภายในมหาวิทยาลัย
หรือก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีระหว่างนิสิต เว้นแต่การใช้สิทธิโดยชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
(26) นิสิตต้องไม่ส่งเสริมเผยแพร่ลัทธิทางการเมืองที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
ของประเทศ
(27) นิสิตต้องไม่กระทาการลามก อนาจาร เผยแพร่สื่อลามกอนาจาร หรือกระทาความผิดเกี่ยวกับ
เพศ อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตนเอง ผูอ้ ื่นหรือมหาวิทยาลัย
(28) นิสิตต้องไม่ครอบครอง พกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรืออาวุธร้ายแรง
(29) นิสิตต้องไม่รายงานเท็จ แจ้งข้อความเท็จ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อผู้อื่น แอบอ้างชื่อ
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
(30) นิสิตต้องไม่จงใจกระทาการ คัด ลอกเลียนแบบงานใดๆ มาเป็นวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระของตนโดยมิชอบ
ข้อ 7 การกระทาผิดวินัยดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัยร้ายแรง
7.1 กระทาผิดวินัยตามข้อ 6 (21) ถึงข้อ 6 (30)
7.2 กระทาความผิดตามกฎหมายอาญาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก โดยไม่คานึงถึง
ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือรอกาหนดโทษ เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.3 กระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
7.4 กระทาผิดในกรณีท่ีระบุไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยจนเป็นเหตุ
ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายต่อบุคลคล หรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
7.5 กระทาผิดกรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่าเป็นการกระทาผิดวินัย
ร้ายแรง
ข้อ 8 นิสิตต้องรักษาวินัยตามหมวดนีอ้ ย่างเคร่งครัด ผูใ้ ดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
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หมวด 2
โทษความผิดวินัย
ข้อ 9 โทษความผิดวินัยมี 6 สถาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
9.1 ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่
(1) ว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) ตัดคะแนนความประพฤติ
(3) ภาคทัณฑ์
9.2 ความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่
(1) พักการศึกษา หรือระงับการเสนอชื่อให้สาเร็จการศึกษา มีกาหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษา
ถึงสองภาคการศึกษาในกรณีท่ไี ม่สามารถพักการศึกษาได้ หรือระงับการให้ปริญญาไม่เกินสองปีการศึกษา
(2) ให้ออก
(3) ไล่ออกและไม่มีสิทธิได้รับหลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 นิสิตทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะเวลาที่มีสภาพความเป็นนิสิต
(1) การตัดคะแนนแต่ละครั้งหรือแต่ละฐานความผิดวินัยนิสิต ให้ตัดได้ไม่ต่ากว่าครั้งละ 5 คะแนน
แต่จะเป็นจานวนเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตหรืออธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได้รับ
มอบหมาย
(2) นิสิตผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน เกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่
เกิน 60 คะแนน ให้หมดสิทธิสอบปลายภาคในภาคการศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ ในขณะนั้น
(3) นิสิตผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน เกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่
เกิน 80 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการศึกษามีกาหนด 1 ภาคการศึกษาปกติ
(4) นิสิตผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน เกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่
เกิน 99 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการศึกษามีกาหนด 2 ภาคการศึกษาปกติ
(5) นิสิตผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันถึง 100 คะแนน ให้ได้รับโทษพ้นสภาพการ
เป็นนิสิต โดยให้ออกหรือไล่ออกตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต
(6) คะแนนที่ถูกตัดและได้นาไปใช้ในการลงโทษพักการศึกษาแล้ว จะไม่นามาใช้เพื่อการลงโทษพัก
การศึกษาครั้งต่อไป แต่จะเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นเกณฑ์ตาม (5) เท่านั้น
(7) กรณีท่มี ีคาสั่งลงโทษตัดคะแนนในภาคการศึกษาสุดท้ายซึ่งนิสิตผู้นั้นจะสาเร็จการศึกษาและมีผล
ทาให้คะแนนสะสมที่ถูกตัดถึงเกณฑ์พักการเรียน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเปลี่ยนโทษพักการศึกษาเป็นโทษอย่างอื่นตาม
ข้อ ๙ ตามความเหมาะสมก็ได้
(8) การตัดคะแนนความประพฤติ และการคืนคะแนนความประพฤติสาหรับนิสิตที่ถูกตัดคะแนน
ความประพฤติ สามารถกระทาได้โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา การดาเนินการเช่นว่านี้ให้ทาเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ 11 โทษให้ อ อก ให้ นิ สิ ต พ้ น สภาพการเป็ น นิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี สิ ท ธิ ไ ด้ รับ หลั ก ฐานแสดงผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
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หมวด 3
การดาเนินการทางวินัย
ข้อ 12 เมื่อปรากฏว่ามีนิสิตกระทาผิดวินัย ให้บุคคลผูไ้ ด้รับความเสียหายที่เกิดจากการกระทาของนิสิต หรือ
อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้พบเห็น รายงานเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
ข้อ 13 การดาเนินการทางวินัยแก่นิสิต ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ให้ดาเนินการ
สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยเร็ว และการดาเนินการเช่นว่านั้น ต้องเปิดโอกาสให้นิสิตผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาด้วย
กรณีกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัย ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต และ ในการสอบสวนนี้ต้อง
แจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อ
พยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยก็ให้ดาเนิน การ
สรุปข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบสวน ให้มหาวิทยาลัย พิจารณา ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยจึงจะ
ยุติเรื่องได้
ข้อ 14 ในกรณีขอ้ เท็จจริงปรากฏโดยแจ้งชัดว่านิสิตผู้ใดมีพฤติกรรมหรือกระทาความผิดวินัย ซึ่งเป็นความผิด
เล็กน้อย ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือผู้ท่ีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมอบหมายหรือคณบดีหรือผู้ท่ีค ณบดี
มอบหมาย เรียกนิสิตผู้นั้นมาว่ากล่าวตักเตือน ให้ยุติหรือระงับการกระทา หรือพฤติการณ์ท่ีกระทานั้นหรือปรับเปลี่ยน
พฤติการณ์นั้นๆ เสีย โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตก็ได้
หมวด 4
การสอบสวนวินัยนิสิต
ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ตามข้อ 13 วรรคสอง เพื่อพิจารณาสอบสวน
หาข้อเท็จจริงในมูลกรณีท่นี ิสิตถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยนิสิต โดยให้แต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือผู้ท่ีรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมอบหมาย เป็นประธาน รองคณบดี ที่ดูแลด้านกิจการนิสิตอย่างน้อย 3 คนเป็นกรรมการ และให้
หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิตเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ดาเนินการสอบสวนให้ แล้ว เสร็จ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประธาน
กรรมการสอบสวนได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต
ในกรณีไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ขอขยายเวลา
การสอบสวนออกไปได้อกี สองครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงการกระทาผิดวินัยนิสิต
(2) รายงานผลการสอบสวน และพิจารณาเสนอโทษความผิดวินัยที่เหมาะสม เป็น ธรรมกับการ
กระทาผิดวินัยนิสิตพร้อมทั้งเสนอความเห็น และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
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ข้ อ 17 ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย นิ สิ ต มี อ านาจเรี ย กบุ ค คลใดๆ มาให้ ถ้ อ ยค าหรื อ ให้ ส่ ง เอกสาร
พยานหลักฐานที่อยู่ในการครอบครองของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือออกไปตรวจสถานที่ เพื่อประกอบการพิจารณาสอบสวน
ได้
ข้ อ 18 นิ สิ ต ที่ ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย นิ สิ ต มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะได้ รับ แจ้ ง ข้ อ กล่ า วหา ชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหา
ตลอดจนนาพยานหลักฐานชีแ้ จงแก้ข้อกล่าวหาได้ ก่อนเสร็จสิน้ การพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง
หมวด 5
การพิจารณากาหนดโทษ และอานาจการลงโทษนิสิต
ข้อ 19 การพิจารณากาหนดโทษให้อยู่ในอานาจการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต โดยเสนอ
ความเห็นและรายงานให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษและถือว่าเป็นการสิน้ สุดการลงโทษ
ข้อ 20 ผูม้ ีอานาจสั่งลงโทษนิสิต ได้แก่ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 21 การสั่งลงโทษนิสิตให้ทาเป็น คาสั่งลงโทษวินัยนิสิต ให้พิจารณาสั่งลงโทษตามความเหมาะสมกั บ
ความผิด โดยพิจารณาองค์ประกอบของความผิดทั้งด้านความรุนแรง เจตนา แรงจูงใจ หรือมูลเหตุอื่นๆ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้
ในคาสั่งลงโทษนิสิตให้แสดงถึงลักษณะของการกระทาความผิดและโทษที่ได้รับโดยแจ้งชัดด้วยความยุติธรรม
มิให้เป็นไปโดยอคติหรือโดยโทสจริต
ข้อ 22 ในกรณีนิสิตกระทาผิดวินัยร้ายแรง ให้อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายสั่งลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ในกรณีท่ีมีความผิดวินั ยแต่ยังไม่ถึงกับลงโทษ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้นิสิตรายงานตัวอบรม บาเพ็ญ
ประโยชน์ หรือทางานให้กับมหาวิทยาลัยแทนการลงโทษก็ได้ การดาเนินการเช่นว่านี้ ให้ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และ
ให้งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต บันทึกข้อมูลของนิสิตในระบบทะเบียนนิสิต
ข้อ 23 การสั่งลงโทษนิสิตที่กระทาผิดทุกครั้ง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกลงโทษได้ทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้กอง
บริ ก ารการศึ ก ษา และคณะที่ นิสิต สัง กั ดเพื่อ บั นทึ ก ข้ อมู ลความผิ ด และให้ ง านวิ นัยและพั ฒ นานิสิต กองกิ จ การนิสิต
รายงานไปยังผู้ปกครองของผู้ถูกลงโทษทราบ และให้ดาเนิ นการแจ้งกาหนดเวลาหรือวิธีการในการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในการ
โต้แย้งคาสั่งหรือการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ให้นิสิตทราบด้วย
หมวด 6
การอุทธรณ์
ข้อ 24 นิสิตผู้ใดถูกลงโทษตามข้อบังคับนี้ ให้นิสิตผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติ
ไว้ในหมวดนี้
ข้อ 25 การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผูอ้ ุทธรณ์และให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเอง
เท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ เว้นแต่ ผู้อุทธรณ์จะได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บ ป่วย
หรือพิการจนไม่อาจเขียนหนังสือได้ ให้ผู้ปกครองหรือ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ท่ีจะอุทธรณ์กระทาการอุทธรณ์แทนก็ได้
โดยได้รับความยินยอมจากผูอ้ ุทธรณ์
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ข้ อ 26 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการอุ ท ธรณ์ ผู้ ท่ี จ ะอุ ท ธรณ์ อ าจขอตรวจ หรื อ คั ด รายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ ส่วนบันทึกถ้อยคาพยานบุคคลหรือเอกสารอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สั่งลงโทษว่า
จะอนุญาตหรือไม่ โดยให้พิจารณาจากเหตุผลและความจาเป็น เป็นเรื่องๆ ไป
ข้อ 27 การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษจะต้องยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายใน 30
วัน นับแต่วันทราบคาสั่งนั้น
เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับหนังสืออุทธรณ์ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิต เพื่อ
พิจารณาอุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการ
ข้อ 28 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิตประกอบด้วย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหนึ่ งคนเป็นประธาน
กรรมการจากตัวแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสองคน จากตัวแทนสภานิสิตหนึ่งคนเป็นกรรมการ และนิติกร
หนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิตต้องเร่งดาเนินการพิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่ได้
รับทราบคาสั่ง และอาจขยายเวลาพิจารณาได้อกี ไม่เกินสองครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิตมีอานาจเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคาใหม่ได้
ข้อ 29 เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่า การสั่งลงโทษสมควรแก่ความผิดหรือเห็นว่าการ
สั่งลงโทษนั้นไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสมกับความผิด ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อสั่งยกอุทธรณ์หรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ แล้วแต่กรณี
เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งลงโทษสมควรแก่ความผิดแล้วให้สั่งยกเลิก
อุทธรณ์ หรือถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่กรณี คา
วินิจฉัยคาร้องขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่สนิ้ สุด
เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการตามวรรคก่อนแล้ว ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ วินัย
นิสิตแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว
ข้อ 30 กรณีอุทธรณ์ คาสั่งลงโทษไล่ ออก ให้ผู้อุทธรณ์ เสนอหนั งสือ อุ ทธรณ์ค าสั่ง ลงโทษไล่อ อกต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย และคาวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 31 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคั บนี้ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

