ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
…………………………
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี
ที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ดาเนินไปอย่าง
มีป ระสิท ธิภาพมาตรฐาน สอดคล้อ งกั บ วัตถุ ป ระสงค์แ ละปณิ ธานการจัด การศึก ษาของมหาวิทยาลั ย
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ อบั งคั บนี้ เรี ยกว่ า “ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง ว่ าด้ วย การศึ กษา ชั้ นปริ ญญาตรี
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“20.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต
20.1.1.1 กรณีเป็นการกระทาความผิดครั้งแรก
นักศึกษาที่มีระบบการเรียนปกติ ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F
หรื อ U ทุ กรายวิ ชาที่ ได้ ลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคการศึ กษานั้ น
โดยไม่ให้ถอนรายวิชา (W) และให้แจ้งนักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอนประจาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา งานวินัยนักศึกษา โดยให้
บันทึกประวัติการทุจริตไว้
นักศึกษาที่มีระบบการเรียนเป็นระยะเวลา (Block Course)
ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F หรือ U ทุกรายวิชาใน Block ที่กระทาผิด
ข้อบังคั บการสอบ ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึ กษานั้ น โดย
ไม่ให้ถอนรายวิชา (W) และให้แจ้งนักศึกษา ผู้ปกครองนั กศึกษา
อาจารย์ผู้สอนประจาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา งานวินัยนักศึกษา โดยให้
บันทึกประวัติการทุจริตไว้

20.1.1.2 กรณีเป็นการกระทาความผิดครั้งที่สอง
นักศึกษาที่มีระบบการเรียนปกติ ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F
หรือ U ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และ
ให้พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้น 1 ภาคการศึกษาเป็น
อย่างน้ อย โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึ กษาถัดไป ทั้งนี้ไม่รวมถึงภาค
ฤดูร้อน และให้แจ้งนักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา อาจารย์ผู้ สอน
ประจาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา งานวินัยนักศึกษา โดยให้บันทึกประวัติ
การทุจริตไว้
นักศึกษาที่มีระบบการเรียนเป็นระยะเวลา (Block Course)
ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F หรือ U ทุกรายวิชาใน Block ที่กระทาผิด
ข้ อบั งคั บการสอบที่ ได้ ลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคการศึ กษานั้ น และ
ให้ พิ จารณาสั่ งพั กการศึ กษานั กศึ กษาผู้ นั้ น 1 ภาคการศึ กษาเป็ น
อย่ า งน้ อย โดยเริ่ มตั้ งแต่ ภาคการศึ กษาถั ดไป ทั้ งนี้ ไม่ ร วมถึ ง
ภาคฤดูร้อน และให้แจ้งนั กศึกษา ผู้ปกครองนั กศึกษา อาจารย์
ผู้สอนประจาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา งานวินัยนักศึกษา โดยให้บันทึก
ประวัติการทุจริตไว้
20.1.1.3 กรณีเป็นการกระทาความผิดครั้งที่สาม
ให้ นั กศึ กษาผู้ นั้ นพ้ นสถานภาพการเป็ นนั กศึ กษาและ
ให้ แจ้ งนั กศึ กษา ผู้ ปกครองนั กศึ กษา อาจารย์ ผู้สอนประจ าวิ ชา
อาจารย์ ที่ ปรึ กษา งานวิ นั ยนั ก ศึ ก ษา โดยให้ บั น ทึ ก ประวั ติ ก าร
ทุจริตไว้
20.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริตของนักศึกษาที่มีระบบการเรียนปกติ
และนักศึกษาที่มีระบบการเรียนเป็นระยะเวลา (Block Course)
20.1.2.1 กรณีเป็นการกระทาความผิดครั้งแรก
ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F หรือ U ในรายวิชาที่กระท าผิ ด
ข้ อบั งคั บการสอบที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษานั้ น
โดยไม่ ใ ห้ ถ อนรายวิ ช า (W) และให้ แ จ้ ง นั ก ศึ ก ษา ผู้ ป กครอง
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนประจาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา งานวินั ย
นักศึกษา โดยให้บันทึกประวัติการทุจริตไว้
20.1.2.2 กรณีเป็นการกระทาผิดครั้งที่สอง ให้ลงโทษตาม ข้อ 20.1.1.1
20.1.2.3 กรณีเป็นการกระทาผิดครั้งที่สาม ให้ลงโทษตาม ข้อ 20.1.1.2
20.1.2.4 กรณีเป็นการกระทาผิดครั้งที่สี่ ให้ลงโทษตาม ข้อ 20.1.1.3

20.1.3 ถ้ า เป็ น ความผิ ด อย่ า งอื่ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ ปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาในการสอบ
สาหรับนักศึกษาที่มีระบบการเรียนปกติและนักศึกษาที่มีระบบการเรียนเป็น
ระยะเวลา (Block Course) ให้ลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกิน
กว่าระดับโทษของความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ตามข้อ 20.1.2.1”
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
(ลงนาม) พลตารวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

