
 

 
 
 
 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
ว่าดว้ย วินยันกัศึกษา 

พ.ศ. 2542 
………………………… 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541
ประกอบกบัสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2542 เม่ือวันที่ 30 กนัยายน 2542 ได้มี
มติให้ความเหน็ชอบ ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2542 ไว้ดังน้ี 
 

หมวดที่ 1 
บททัว่ไป 

 

ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2542”  
ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  3 ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
   “อธกิารบดี”  หมายถึง     อธกิารบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  “นักศึกษา”  หมายถึง     นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ข้อ  4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี และให้มีอ านาจออกประกาศ หรือค าสั่ง   
  เพ่ือปฏบัิติการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 

 

หมวดที่ 2 
วินยันกัศึกษา 

 

ข้อ  5 นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม และต้องไม่ด าเนินกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย 
กฎข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือส านักวิชาอย่างเคร่งครัด 

ข้อ  6 นักศึกษาต้องรักษาไว้ซ่ึงความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และช่ือเสียงเกียรติ

คุณของมหาวิทยาลัย 
ข้อ  7 นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจน ามาซ่ึงความเสื่อมเสียแก่  

ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย 
 



 

ข้อ  8 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย   

และต้องไม่น าขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมไทยมา

ปฏบัิติ 
ข้อ  9 นักศึกษาต้องเช่ือฟังค าสั่ง หรือค าแนะน าตักเตือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยผู้ปฏบัิติหน้าที่โดยชอบ 
ข้อ  10 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาทนัททีี่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบ 
ข้อ  11 ให้นักศึกษาอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป 
ข้อ  12 นักศึกษาต้องไม่กระท าตนให้เป็นผู้ที่มีหน้ีสินล้นพ้นตัว จนเกิดความเสียหายแก่ตนเอง ผู้อื่น

หรือมหาวิทยาลัย 
ข้อ  13 นักศึกษาต้องไม่น าสิ่งเสพติด สุรา หรือของมึนเมาใด ๆ เข้ามาในมหาวิทยาลัยและต้อง    

ไม่เสพสรุา สิ่งเสพติด หรือของมึนเมาใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกดิความเสื่อมเสีย หรือเสียหาย
แก่มหาวิทยาลัย 

ข้อ  14 นักศึกษาต้องไม่เล่นหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุน การพนันใด ๆ รวมทั้งไม่เข้าไป
ในบริเวณหรือสถานที่ที่มีการเล่นการพนัน 

ข้อ  15 นักศึกษาต้องไม่ลักขโมย ยักยอก หรือท าลายทรัพย์สนิของผู้อื่น หรือของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 16 นักศึกษาต้องไม่กระท าการทุจริตใด ๆ อนัก่อให้เกิดความเสื่ อมเสีย  หรือเสียหายแก่

มหาวิทยาลัย 
ข้อ  17 นักศึกษาต้องไม่น าสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น หรือ

ของมหาวิทยาลัย 
ข้อ  18 นักศึกษาต้องไม่มีหรือพกพาอาวุธ วัตถุ วัตถุระเบิด หรือสิ่งซ่ึงสามารถใช้เป็นอาวุธ หรือ

อาจใช้ต่างอาวุธ เมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
ข้อ  19 นักศึกษาต้องไม่ก่อการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาด้วยกัน หรือ

กับผู้อื่นหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก  

มหาวิทยาลัย 
ข้อ  20 นักศึกษาผู้ใดเป็นผู้ก่อ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคดีความถึงเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ

ต ารวจ ต้องรีบรายงานพฤติการณ์น้ันต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือส่วนกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ  21 นักศึกษาผู้ใดต้องโทษ โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิด

อนัได้กระท าโดยประมาท ถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 
 



 

หมวดที่ 3 
คณะกรรมการวินยันกัศึกษา 

 

ข้อ  22 ให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย 
  -   รองอธกิารบดีที่อธกิารบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
  -   อาจารย์ที่ปรึกษาซ่ึงเป็นผู้แทนจากส านักวิชา เป็นกรรมการ 
     ที่มีนักศึกษา ส านักวิชาละ 1 คน  
  -  หัวหน้าส่วนกจิการนักศึกษาหรือผู้แทน  เป็นกรรมการ 
  -  หัวหน้างานวินัยนักศึกษาหรือผู้แทน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  -  เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษา   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ในกรณีจ าเป็นคณะกรรมการวินัยนักศึกษาอาจขอให้อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ 
 ของมหาวิทยาลัย นายกองค์การบริหาร หรือประธานสภานักศึกษาเข้าร่วมในการประชุม 
 คณะกรรมการวินัยนักศึกษาด้วยกไ็ด้ 

 

หมวดที่ 4 

โทษฐานผดิวินยั 
 

ข้อ  23 นักศึกษาที่ปฏบัิติฝ่าฝืน กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและค าสั่ งใด ๆ ของ 
  มหาวิทยาลัย ให้ถือว่ากระท าผิดวินัย และอาจได้รับโทษสถานใดสถานหน่ึง ดังน้ี 
  1)   ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อกัษร 
  2)   ภาคทณัฑ ์
  3)   ให้พักการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกนิกว่า 1 ปีการศึกษา 
  4)   ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  5)   โทษอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเหน็สมควร 
 

                                                                หมวดที่ 5 
                     การสอบสวนและการลงโทษการกระท าผดิวินยันกัศึกษา 
 

ข้อ  24  ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสอบสวนการกระท าผิดวินัยของนักศึกษา
เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นเป็นกรณี ๆ ไป และเมื่อได้กระท าการ

สอบสวนการกระท าผิดวินัยดังกล่าวแล้วให้เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเหน็ต่อมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาลงโทษแก่นักศึกษาผู้น้ันต่อไป 



 

ข้อ  25 ในการสอบสวนเพ่ือพิจารณาให้ได้มาซ่ึงข้อเทจ็จริง และพยานหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกบัการ
กระท าผิดวินัยและเพ่ือพิสูจน์ให้เหน็ถึงการกระท าผิดวินัยน้ันให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

ซ่ึงเป็นผู้สอบสวนการกระท าผิดวินัย มีอ านาจดังต่อไปนี้  
1) เรียกและสอบสวนนักศึกษาที่กระท าผิดวินัย หรือผู้อื่นที่เหน็ว่าเกี่ยวข้องกบัการกระท า

ผิดวินัยน้ัน 
2) เรียกตรวจ และรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการกระท าผิดวินัย 

ข้อ  26 ผู้ที่มีอ านาจสั่งลงโทษความผิดทางวินัยนักศึกษา ได้แก ่อธกิารบด ีหรือผู้ซ่ึงอธกิารบดี 
  มอบหมาย 
ข้อ  27 เมื่อได้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้รีบแจ้งต่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักศึกษา     

ผู้น้ัน อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือทราบและรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 6 
การส่งเสริมความประพฤติทีเ่หมาะสมแก่นกัศึกษา 

 

ข้อ  28 ให้คณะกรรมการวินัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม ความประพฤติปฏบัิติตนที่เหมาะสม
และควบคุมดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยการจัดการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้นักศึกษาเหน็ความส าคัญ และตระหนักถึงการปฏบิัติตามวินัยนักศึกษา  ซ่ึงมี
ความประพฤติปฏบัิติที่สมควรเป็นแบบอย่างและกจิกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

 

 ประกาศ  ณ  วันที่   2   ธนัวาคม  พ.ศ. 2542 

 
                                                                             (ลงนาม)                 ประจวบ  ไชยสาส์น 
                                       (นายประจวบ  ไชยสาส์น) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


