ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วย วินยั นักศึกษา
พ.ศ. 2542
…………………………
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541
ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในคราวประชุมครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 ได้ มี
มติให้ ความเห็นชอบ ให้ ตราข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2542 ไว้ ดังนี้
หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี้เรียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2542”
ข้ อ 2 ข้ อบังคับนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในข้ อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“อธิการบดี”
หมายถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“นักศึกษา”
หมายถึง
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ข้ อ 4 ให้ อธิการบดีรักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี้ และให้ มีอานาจออกประกาศ หรือคาสั่ง
เพื่อปฏิบัติการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี้
หมวดที่ 2
วินยั นักศึกษา
ข้ อ 5 นักศึกษาต้ องปฏิบัติตาม และต้ องไม่ดาเนินกิจกรรมใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
กฎข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยหรือสานักวิชาอย่างเคร่งครัด
ข้ อ 6 นักศึกษาต้ องรักษาไว้ ซ่ึงความสามัคคี ความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย และชื่อเสียงเกียรติ
คุณของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 7 นักศึกษาต้ องประพฤติตนเป็ นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่
ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย

ข้ อ 8 นัก ศึก ษาต้ อ งปฏิบั ติตามหลั กศี ลธรรม จริ ยธรรมและวั ฒ นธรรมที่ดีงามของสังคมไทย
และต้ องไม่นาขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมไทยมา
ปฏิบัติ
ข้ อ 9 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเชื่ อ ฟั ง ค าสั่ ง หรื อ ค าแนะน าตั ก เตื อ นของอาจารย์ และเจ้ าหน้ า ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้ าที่โดยชอบ
ข้ อ 10 นักศึกษาต้ องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาทันทีท่อี าจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ของมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบ
ข้ อ 11 ให้ นักศึกษาอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ ในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยเป็ นกรณีๆ ไป
ข้ อ 12 นักศึกษาต้ องไม่กระทาตนให้ เป็ นผู้ท่มี ีหนี้สินล้ นพ้ นตัว จนเกิดความเสียหายแก่ตนเอง ผู้อ่ นื
หรือมหาวิทยาลัย
ข้ อ 13 นักศึกษาต้ องไม่นาสิ่งเสพติด สุรา หรือของมึนเมาใด ๆ เข้ ามาในมหาวิทยาลัยและต้ อง
ไม่เสพสุรา สิ่งเสพติด หรือของมึนเมาใด ๆ จนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสื่อมเสีย หรือเสียหาย
แก่มหาวิทยาลัย
ข้ อ 14 นักศึกษาต้ องไม่เล่นหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้ อง หรือสนับสนุน การพนันใด ๆ รวมทั้งไม่เข้ าไป
ในบริเวณหรือสถานที่ท่มี ีการเล่นการพนัน
ข้ อ 15 นักศึกษาต้ องไม่ลักขโมย ยักยอก หรือทาลายทรัพย์สนิ ของผู้อ่นื หรือของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 16 นั ก ศึ ก ษาต้ องไม่ กระทาการทุจริตใด ๆ อันก่อให้ เกิดความเสื่ อ มเสี ย หรือเสี ย หายแก่
มหาวิทยาลัย
ข้ อ 17 นักศึกษาต้ องไม่นาสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งที่อาจก่อให้ เกิดความเป็ นอันตรายแก่ผ้ ูอ่ นื หรือ
ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 18 นักศึกษาต้ องไม่มีหรือพกพาอาวุธ วัตถุ วัตถุระเบิด หรือสิ่งซึ่งสามารถใช้ เป็ นอาวุธ หรือ
อาจใช้ ต่างอาวุธ เมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย
ข้ อ 19 นักศึกษาต้ องไม่ก่อการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้ องในการทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาด้ วยกัน หรือ
กั บผู้ อ่ ื นหรื อกระท าการใด ๆ อั นเป็ นการก่ อกวนความสงบเรี ยบร้ อยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
ข้ อ 20 นักศึกษาผู้ใดเป็ นผู้ก่อ หรือมีส่วนเกี่ยวข้ องเป็ นคดีความถึงเจ้ าพนักงานฝ่ ายปกครอง หรือ
ตารวจ ต้ องรี บรายงานพฤติการณ์น้ันต่ออาจารย์ท่ปี รึ กษา หรือส่วนกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ 21 นักศึกษาผู้ใดต้ องโทษ โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้ นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
อันได้ กระทาโดยประมาท ถือว่าเป็ นผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง

หมวดที่ 3
คณะกรรมการวินยั นักศึกษา
ข้ อ 22 ให้ มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประกอบด้ วย
- รองอธิการบดีท่อี ธิการบดีมอบหมาย
เป็ นประธานกรรมการ
- อาจารย์ท่ปี รึกษาซึ่งเป็ นผู้แทนจากสานักวิชา เป็ นกรรมการ
ที่มีนักศึกษา สานักวิชาละ 1 คน
- หัวหน้ าส่วนกิจการนักศึกษาหรือผู้แทน
เป็ นกรรมการ
- หัวหน้ างานวินัยนักศึกษาหรือผู้แทน
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
- เจ้ าหน้ าที่งานวินัยนักศึกษา
เป็ นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีจาเป็ นคณะกรรมการวินัยนักศึกษาอาจขอให้ อาจารย์ท่ปี รึกษา เจ้ าหน้ าที่
ของมหาวิทยาลัย นายกองค์การบริหาร หรือประธานสภานักศึกษาเข้ าร่วมในการประชุม
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาด้ วยก็ได้
หมวดที่ 4
โทษฐานผิดวินยั
ข้ อ 23 นักศึกษาที่ปฏิบัติฝ่าฝื น กฎหมาย กฎ ข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคาสั่ ง ใด ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ให้ ถือว่ากระทาผิดวินัย และอาจได้ รับโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้
1) ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2) ภาคทัณฑ์
3) ให้ พักการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 ปี การศึกษา
4) ให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
5) โทษอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
หมวดที่ 5
การสอบสวนและการลงโทษการกระทาผิดวินยั นักศึกษา
ข้ อ 24 ให้ คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็ นผู้มีอานาจสอบสวนการกระทาผิดวินัยของนักศึกษา
เว้ นแต่ มหาวิ ทยาลั ยจะเห็นสมควรเป็ นอย่ างอื่นเป็ นกรณี ๆ ไป และเมื่ อได้ กระท าการ
สอบสวนการกระทาผิดวินัยดังกล่าวแล้ วให้ เสนอเรื่องพร้ อมด้ วยความเห็นต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาลงโทษแก่นักศึกษาผู้น้ันต่อไป

ข้ อ 25 ในการสอบสวนเพื่อพิจารณาให้ ได้ มาซึ่งข้ อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการ
กระทาผิดวินัยและเพื่อพิสูจน์ให้ เห็นถึงการกระทาผิดวินัยนั้นให้ คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ซึ่งเป็ นผู้สอบสวนการกระทาผิดวินัย มีอานาจดังต่อไปนี้
1) เรียกและสอบสวนนักศึกษาที่กระทาผิดวินัย หรือผู้อ่นื ที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องกับการกระทา
ผิดวินัยนั้น
2) เรียกตรวจ และรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาผิดวินัย
ข้ อ 26 ผู้ท่มี ีอานาจสั่งลงโทษความผิดทางวินัยนักศึกษา ได้ แก่ อธิการบดี หรือผู้ซ่ึงอธิการบดี
มอบหมาย
ข้ อ 27 เมื่อได้ ส่ังลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ ว ให้ รีบแจ้ งต่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักศึกษา
ผู้น้ัน อาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อทราบและรายงานต่อมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 6
การส่งเสริมความประพฤติทีเ่ หมาะสมแก่นกั ศึกษา
ข้ อ 28 ให้ คณะกรรมการวินัย มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม ความประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม
และควบคุมดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยการจัดการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ นักศึกษาเห็นความสาคัญ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา ซึ่งมี
ความประพฤติปฏิบัติท่สี มควรเป็ นแบบอย่างและกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2542
(ลงนาม)

ประจวบ ไชยสาส์น
(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

