ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
…………………………
เพื่ อให้ การจั ด การเรี ยนการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง ด าเนิ น ไปอย่ าง
มีประสิทธิภาพมาตรฐาน สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และปณิธานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวงที่ 12/2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เรื่อง มอบ
อานาจการดาเนิน งานให้ แก่อธิก ารบดีม หาวิท ยาลัยแม่ ฟ้าหลวง และมาตรา 26(10) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัยแม่ ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติส ภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2546 ที่ให้ ความเห็นชอบแก้ไขข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ว่ าด้ วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี้เรียกว่ า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่
5) พ.ศ. 2546
ข้ อ 2 ให้ ใช้ ข้อบังคับนี้ต้งั แต่ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2546 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ความในข้ อ 20.1.1, 20.1.2 และ 20.1.3 แห่ งข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
แม่ฟ้าหลวงว่าด้ วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี้แทน
“20.1.1 ถ้ าเป็ นความผิดประเภททุจริต
20.1.1.1 กรณีเป็ น การกระท าความผิดครั้งแรก ให้ กาหนดเกรด F ทุ กรายวิชาที่
ได้ ลงทะเบี ยนเรี ยน โดยไม่ ให้ ถอนรายวิ ชา (W) และให้ แจ้ งนั กศึ กษา
ผู้ปกครองนักศึกษา อาจารย์ผ้ ูสอนประจ าวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา งานวินัย
นักศึกษา โดยให้ บันทึกประวัติการทุจริตไว้
20.1.1.2 กรณีเ ป็ น การกระท าความผิด ครั้งที่ส องให้ ส่ัง พัก การศึกษานักศึก ษา
ผู้ น้ั น 1 ภาคการศึ กษาเป็ นอย่ างน้ อย และแจ้ งนั กศึ กษา ผู้ ป กครอง
นักศึกษา อาจารย์ผ้ สู อนประจ าวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา งานวินัยนักศึกษา
โดยให้ บันทึกประวัติการทุจริตไว้

20.1.1.3 กรณี เป็ นการกระท าความผิดครั้งที่ส าม ให้ นักศึกษาผู้น้ัน พ้ นสถานภาพ
การเป็ นนักศึกษา และให้ แจ้ งให้ นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา อาจารย์
ผู้สอนประจาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา งานวินัยนักศึกษา
20.1.2 ถ้ าเป็ นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต
20.1.2.1 กรณี เป็ นการกระท าความผิ ดครั้งแรก ให้ ล งโทษโดยให้ ก าหนดเกรด F
ในรายวิชาที่ก ระท าผิด ข้ อ บัง คับ การสอบ โดยไม่ ให้ ถอนรายวิชา (W)
และให้ แจ้ ง นัก ศึก ษา ผู้ ปกครองนัก ศึกษา อาจารย์ผ้ ูส อนประจ าวิช า
อาจารย์ที่ปรึกษา งานวินัยนักศึกษา โดยให้ บันทึกประวัติการทุจริตไว้
20.1.2.2 กรณีเป็ นการกระทาผิดครั้งที่สอง ให้ ลงโทษตาม ข้ อ 20.1.1.1
20.1.2.3 กรณีเป็ นการกระทาผิดครั้งที่สาม ให้ ลงโทษตาม ข้ อ 20.1.1.2
20.1.2.4 กรณีเป็ นการกระทาผิดครั้งที่สี่ ให้ ลงโทษตาม ข้ อ 20.1.1.3
20.1.3 ถ้ าเป็ นความผิดอย่ างอื่น ที่ ระบุ ไว้ ในข้ อปฏิ บั ติข องนั กศึ กษาในการสอบ ให้ ล งโทษ
ตามควรแก่ ความผิ ด นั้ น แต่ จ ะต้ อ งไม่ เกิน กว่ าระดั บโทษของความผิ ด ประเภท
ส่อเจตนาทุจริต ตามข้ อ 20.1.2.1”
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2546
(ลงนาม)
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ยกเลิกข้อบังคับฯ ฉบับนี้ และให้ใช้ขอ้ บังคับฯ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2551 แทน

