
 
 

 
 

 ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ว่าด้วยวนัิยและการด าเนินการทางวนัิยนักศึกษา   

 พ.ศ. ๒๕๕๓ 
------------------------------ 

 
             เพื่อใหบ้รรลุตามปณิธานของมหาวทิยาลยัในการสร้างคนดี   รักษาไวซ่ึ้งช่ือเสียง เกียรติคุณของ
มหาวทิยาลยั  ส่งเสริมการสร้างความมีวนิยั   ความรัก  ความสามคัคี  และการมีมารยาทอนัดีของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่  
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๑ และมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๗ มีนาคม    
๒๕๕๓  จึงใหต้ราขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวนิยัและการด าเนินการทางวนิยันกัศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 
              ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยวนิยัและการด าเนินการทาง 
วนิยันกัศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 ขอ้ ๒  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓  บรรดาความในขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ค าสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีกล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
แลว้  หรือท่ีขดัหรือแยง้กบัความในขอ้บงัคบัน้ี  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน  
 ขอ้ ๔  ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  “คณะ” หมายถึง ส่วนงานวชิาการท่ีมีนกัศึกษาอยูใ่นสังกดั  
               “สภามหาวทิยาลยั”  หมายถึง  สภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  “หอพกันกัศึกษา” หมายถึง  หอพกัท่ีส านกังานหอพกันกัศึกษารับผดิชอบ   
                           “นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
           ขอ้ ๕  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบัน้ี  และใหมี้อ านาจวนิิจฉยัช้ีขาด  ออกประกาศ   
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเพื่อใหก้ารเป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี    

 
หมวด ๑ วนัิยและโทษทางวนัิย 

ส่วนที ่๑ วนัิย 
 

 ขอ้ ๖  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบและประกาศของมหาวทิยาลยัทุกประการ และ 
ตอ้งรักษาวนิยัท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี  โดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ  
 



 

 

 

 

 

๒ 

 ขอ้ ๗  นกัศึกษาตอ้งรักษาความสามคัคีระหวา่งกนั    ตอ้งประพฤติตนเป็นสุภาพชนพลเมืองท่ีดี    
ไม่กระท าการใด ๆ อนัจะน าความเส่ือมเสียแก่มหาวิทยาลยั  และตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความสงบเรียบร้อย  และ
เกียรติภูมิของมหาวทิยาลยัในฐานะท่ีเป็นสถาบนัการศึกษาชั้นสูง 
 ขอ้ ๘  นกัศึกษาจะตอ้งด ารงตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่สังคม  ไม่แสดงตนหรือกระท าการใด ๆ  
ซ่ึงเป็นการวางตนเป็นอภิสิทธ์ิชนและท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนหรือเสียหาย 
 ขอ้ ๙  นกัศึกษาตอ้งเช่ือฟัง และแสดงความเคารพต่อคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัและตอ้งปฏิบติั
ตามค าสั่งหรือค าตกัเตือนของผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีโดยชอบ 
 ขอ้ ๑๐  นกัศึกษาตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ  ผูป้ฏิบติังานใน 
มหาวทิยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่ใหบ้ริการแก่นกัศึกษาท่ีแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ 
 ขอ้ ๑๑  นกัศึกษาตอ้งแสดงบตัรประจ าตวันกัศึกษา กรณีถูกเรียกใหแ้สดงบตัรประจ าตวันกัศึกษา    
เพื่อการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นในบริเวณพื้นท่ีของมหาวทิยาลยั   เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการใชบ้ริการใด ๆ ของมหาวทิยาลยั  หรือเพื่อความถูกตอ้งในตวับุคคลเก่ียวกบัการทดสอบ
วดัผลอยา่งใด ๆ    
 ขอ้ ๑๒  นกัศึกษาผูใ้ดไม่ถือปฏิบติัตามขอ้ ๖  ถึงขอ้ ๑๑ ดงักล่าวขา้งตน้  หรือกระท าการหรือมี 
พฤติการณ์ ดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่กระท าผดิวนิยั    
 (๑) ประพฤติผดิศีลธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
                 (๒)  ประพฤติตนหมกมุ่นในอบายมุข  การพนนั  การเท่ียวเตร่สถานบริการกลางคืน 
  เป็นอาจิณ   หรือมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
                       (๓) ด่ืมสุรา หรือของมึนเมา หรือเสพสารเสพติดทุกชนิดภายในมหาวทิยาลยั   
 (๔) ก่อความขดัแยง้  สนบัสนุน  หรือเป็นผูย้ยุงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยใน 
  บริเวณมหาวทิยาลยั เช่น การทะเลาะววิาทระหวา่งนกัศึกษาในบริเวณมหาวทิยาลยั  
  การส่งเสียงดงัหรือการตะโกนส่งเสียงยามวกิาล   หรือจงใจขบัข่ียานพาหนะใน 
  ลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในมหาวทิยาลยั  ในลกัษณะท่ีก่อให ้
  เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 
 (๕) กระท าการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหท้รัพยสิ์น ประโยชน์ และความเป็นปกติสุขของ 
  ส่วนรวม  หรือของมหาวทิยาลยั  ไดรั้บความเสียหาย 
 (๖) กระท าความผดิตามกฎหมายมีโทษทางอาญา เวน้แต่ความผดิท่ีกระท าโดยประมาท 
 (๗) กระท าการท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายใน 
  มหาวทิยาลยัหรือก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงเกียรติคุณของมหาวทิยาลยั เช่น     
 ก.  การครอบครอง  พกพาอาวธุร้ายแรงโดยสภาพ เช่น ดาบ ปืน อาวธุท่ีใช ้  
      ในราชการสงคราม  และวตัถุระเบิด 

  ข.  การบุกรุกเขา้ไปในพื้นท่ีซ่ึงไม่ไดเ้ปิดใชเ้ป็นพื้นท่ีสาธารณะของมหาวทิยาลยั    
  หรือเขา้ไปในท่ีพกัอาศยั หรือเขา้ไปในท่ีรโหฐานอนัเป็นการรบกวนความ 
  เป็นอยูโ่ดยปกติสุขของผูอ่ื้น 



 

 

 

 

 

๓ 

 ค.  กระท าผดิเก่ียวกบัทรัพย ์เช่น การลกัทรัพย ์ วิง่ราวทรัพย ์การฉอ้โกง        
      การยกัยอกทรัพย ์การท าใหเ้สียทรัพย ์  
 ง.  การปลอมแปลงเอกสาร และหรือการใชเ้อกสารปลอมเพื่อประโยชน์        
      แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

 จ.  จ าหน่ายหรือครอบครองสารเสพติดทุกชนิด เพื่อเสพ จ าหน่าย หรือจ่ายแจก 

                    (๘)   ประพฤติตนในลกัษณะท่ีเป็นปฏิปักษต่์อเกียรติศกัด์ิของความเป็นนกัศึกษา  
        หรือเป็นปฏิปักษต่์อการศึกษา  เช่น 

                                    ก.  ทุจริต หรือกระท าการใดซ่ึงเป็นการทุจริตในการสอบ 
                                       ข.  จงใจกระท าการ  คดั ลอกเลียนแบบงานใด ๆ มาเป็นวทิยานิพนธ์ หรือ 
    การคน้ควา้อิสระของตนโดยมิชอบ                   
 ขอ้ ๑๓  การกระท าความผดิทางวนิยัในขอ้ ๑๒ (๖) ถึง (๘)  ใหถื้อเป็นการกระท าผดิวนิยัร้ายแรง  
 การกระท าความผดิทางวนิยัในขอ้ ๑๒ (๑) ถึง (๕)  กรณีเกิดผลเสียหายต่อช่ือเสียงเกียรติคุณของ 
มหาวทิยาลยั  หรือความสงบเรียบร้อยของสังคมอยา่งร้ายแรง ใหถื้อเป็นการกระท าผดิวนิยัร้ายแรง 
 

ส่วนที ่๒  โทษทางวินัย 
 

 ขอ้ ๑๔  โทษทางวนิยัมี  ๕ สถาน คือ 
                    (๑)  ท าทณัฑบ์น 
                   (๒)  ภาคทณัฑ ์
 (๓)  ภาคทณัฑ ์และคุมความประพฤติเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมตั้งแต่หน่ึงภาคการศึกษา 
                               ถึงสองภาคการศึกษา 
                    (๔)  พกัการศึกษา มีก าหนดตั้งแต่หน่ึงภาคการศึกษาถึงส่ีภาคการศึกษา   หรือระงบั 

       การเสนอช่ือใหส้ าเร็จการศึกษา    มีก าหนดตั้งแต่หน่ึงภาคการศึกษาถึงส่ีภาค 
       การศึกษา ในกรณีท่ีไม่สามารถพกัการศึกษาได ้                        

                        (๕)  ลบช่ือออกจากการเป็นนกัศึกษา 
 การลงโทษตอ้งลงโทษใหเ้หมาะสมกบักรณีความผดิ  หากมีเหตุอนัควรปรานี  จะงดโทษหรือ 
ลดโทษใหก้็ได ้ เช่น ความผิดท่ีไม่ร้ายแรงอาจงดโทษท าทณัฑบ์น  ใหเ้หลือเพียงวา่กล่าวตกัเตือนหรือลดโทษ 
ภาคทณัฑเ์ป็นท าทณัฑบ์น เป็นตน้ ส าหรับความผดิวนิยัร้ายแรงการพิจารณาลงโทษจะลดโทษสถานเบากวา่  
(๓) มิได ้ เม่ือนกัศึกษาถูกลงโทษทางวนิยัใหน้กัศึกษาผูน้ั้นท างานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์
ดว้ย 
 ขอ้ ๑๕  ในกรณีการกระท าความผดิวนิยัท่ีไม่ร้ายแรง ใหร้องอธิการบดีท่ีรับผดิชอบดา้นวนิยันกัศึกษา 
คณบดี  ผูอ้  านวยการส านกังานหอพกันกัศึกษา  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย เป็นผูส้ั่งลงโทษ   
 ในกรณีการกระท าความผดิวินยัร้ายแรง ใหอ้ธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย
เป็นผูส้ั่งลงโทษ 



 

 

 

 

 

๔ 

 ส าหรับการพิจารณาโทษวนิยัของนกัศึกษาท่ีมีอายตุ  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์  ใหป้ฏิบติัตาม 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียนและนกัศึกษา ซ่ึงออกตามความในกฎหมาย วา่ดว้ย 
การคุม้ครองเด็ก   
  

หมวด ๒ 
การรักษาวนัิย 

ส่วนที ่๑ คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
 

 ขอ้ ๑๖  ใหมี้คณะกรรมการวินยัเพื่อก ากบัดูแลเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษา  ดงัน้ี 
           (๑)    คณะกรรมการวนิยันกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
               (๒)   คณะกรรมการวนิยันกัศึกษาประจ าคณะ 
             (๓)    คณะกรรมการวนิยัหอพกันกัศึกษา 
 ขอ้ ๑๗  คณะกรรมการวนิยันกัศึกษา  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 
               (๑)  รองอธิการบดีท่ีรับผดิชอบดา้นวนิยันกัศึกษา                     เป็นประธานกรรมการ 
                (๒)  ผูช่้วยอธิการบดีท่ีรับผดิชอบดา้นวนิยันกัศึกษา (ถา้มี)  เป็นรองประธานกรรมการ 
                (๓)  ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นกฎหมาย  ดา้นพฒันานกัศึกษา  
  ดา้นจิตวทิยา หรือมีความเช่ียวชาญทางการใหค้  าปรึกษา 
  แก่เด็กและเยาวชน ซ่ึงอธิการบดีแต่งตั้ง จ  านวนไม่เกิน  
  ๑๐  คน                  เป็นกรรมการ        
                 (๔)   ผูอ้  านวยการกองกฎหมาย หรือหวัหนา้งานวนิยั กองกฎหมาย         เป็นกรรมการ                                                           
                 (๕)   ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา                               เป็นกรรมการและเลขานุการ 
                 (๖)  หวัหนา้งานวนิยั กองพฒันานกัศึกษา               เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 ขอ้ ๑๘  คณะกรรมการวนิยันกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม ่มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
            (๑)  เสนอการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เก่ียวกบังาน   
        วนิยันกัศึกษาต่อมหาวทิยาลยั 
          (๒)  จดัท าหลกัเกณฑแ์ละวธีิพิจารณาสอบสวนทางวินยันกัศึกษา  รวมทั้งหลกัเกณฑ์ 
  และวธีิพิจารณาอุทธรณ์  เสนอต่อมหาวทิยาลยั 
           (๓)  พิจารณาเสนอการออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่งใด ๆ ท่ีเก่ียวกบักิจการของงาน         
                            วนิยันกัศึกษาโดยไม่ขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 
           (๔)  เสนอแนวทางและมาตรการเก่ียวกบัการพฒันาความมีระเบียบวนิยัของนกัศึกษา 
        (๕)  พิจารณาผลการสอบสวนวนิยัร้ายแรง และวนิิจฉยัเสนอโทษท่ีเหมาะสมและ 
                           เป็นธรรมกบัการกระท าผดิวินยันกัศึกษา  ต่อมหาวทิยาลยั 
    (๖)  ควบคุมก ากบัการสอบสวนและการพิจารณาโทษวินยัของคณะกรรมการวนิยั 
                           นกัศึกษาประจ าคณะ  และคณะกรรมการวนิยัหอพกันกัศึกษา  เพื่อใหอ้ยูใ่น 



 

 

 

 

 

๕ 

                            มาตรฐานการด าเนินการและตั้งอยูบ่นบรรทดัฐานท่ีเป็นธรรม 
         (๗)  แต่งตั้งคณะท างาน หรือ คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบติังานตามความจ าเป็น 
            (๘)  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์โดยส่ือต่าง ๆ เพื่อใหน้กัศึกษาและผูป้กครองทราบถึง 
   กฎระเบียบเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษา   กระบวนการและวธีิการพิจารณาโทษทางวินยั   
  รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของนกัศึกษา   ตลอดจนระบบการคุม้ครองสิทธิซ่ึงมหา- 
  วทิยาลยัจดัให้ส าหรับนกัศึกษา 
          (๙)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีมหาวทิยาลยัมอบหมาย 
 ขอ้ ๑๙  คณะกรรมการวนิยันกัศึกษาประจ าคณะ  ประกอบดว้ย 
              (๑)  คณบดี                                                                              เป็นประธานกรรมการ 
           (๒)  รองคณบดีหรือผูช่้วยคณบดีท่ีรับผดิชอบ 
                                   ดา้นวนิยันกัศึกษา                                    เป็นรองประธาน               
            (๓)  ผูแ้ทนจากคณาจารยภ์าควชิาหรือส านกัวชิาต่าง ๆ 
         ภายในคณะ จ านวนไม่เกิน ๕ คน  ตามท่ีคณบดีแต่งตั้ง                 เป็นกรรมการ 
           (๔)  ผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยัท่ีรับผดิชอบดา้น 
         กิจการนกัศึกษาของคณะ ตามท่ีคณบดีแต่งตั้ง        เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ขอ้ ๒๐  คณะกรรมการวนิยันกัศึกษาประจ าคณะมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
           (๑)  จดัท า กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งใด ๆ  ท่ีเก่ียวกบังานดา้นวนิยันกัศึกษาในระดบั
     คณะ  เพื่อน าเสนอต่อมหาวทิยาลยั  โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบั ฉบบัน้ี 
            (๒)  เสนอแนวทางและมาตรการเก่ียวกบัการพฒันาความมีระเบียบวนิยัของนกัศึกษา 
         ในระดบัคณะ 
            (๓)  ดูแลความประพฤตินกัศึกษาของคณะใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัฉบบัน้ี  และตาม (๑) 
               (๔)  ด าเนินการสอบสวน  หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อพิจารณา และ 
         ก าหนดลงโทษ  และรายงานผลต่อมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัการด าเนินการทางวนิยั 
        ส าหรับการกระท าความผดิ ดงัน้ี 
 ก.  กรณีไม่ร้ายแรงใหค้ณะด าเนินการทุกขั้นตอน พร้อมทั้งลงโทษ และ  
                                         รายงานใหม้หาวทิยาลยัทราบ 

 ข.   กรณีร้ายแรงใหค้ณะด าเนินการทุกขั้นตอนแลว้ ให้น าเสนอโทษต่อ 
       มหาวทิยาลยัพิจารณาต่อไป 

              (๕)  ด าเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีคณะกรรมการวนิยันกัศึกษา มหาวทิยาลยั 
                                   เชียงใหม่  หรือมหาวทิยาลยัมอบหมาย 
   ขอ้ ๒๑   คณะกรรมการวนิยัหอพกันกัศึกษา ประกอบดว้ย 
             (๑)  ผูอ้  านวยการส านกังานหอพกันกัศึกษา                             เป็นประธานกรรมการ 
               (๒)  อาจารยป์ระจ าหอพกัหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกันกัศึกษา  

       ตามท่ีผูอ้  านวยการส านกังานหอพกันกัศึกษาแต่งตั้ง จ  านวน                                                                          



 

 

 

 

 

๖ 

  ไม่เกิน ๓ คน                                             เป็นกรรมการ 
               (๓)  ผูจ้ดัการหอพกัหรือผูป้กครองหอพกันกัศึกษา 
        จ านวนไม่เกิน ๓ คน                                         เป็นกรรมการ 
 (๔)  ผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยัท่ีรับผดิชอบงาน 
        ดา้นหอพกันกัศึกษา  ตามท่ีผูอ้  านวยการส านกังาน 
 หอพกันกัศึกษาแต่งตั้ง      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ขอ้ ๒๒  คณะกรรมการวนิยัหอพกันกัศึกษามีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  พิจารณาเสนอ กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งใดๆท่ีเก่ียวกบังานดา้นวินยันกัศึกษา  
                      ในหอพกันกัศึกษา เพื่อน าเสนอต่อมหาวทิยาลยั  โดยไม่ขดัหรือแยง้กบั  
                      ขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 
 (๒)  เสนอแนวทางและมาตรการเก่ียวกบัการพฒันาความมีระเบียบวนิยัของ   
        นกัศึกษาในหอพกั 
 (๓)  ดูแลความประพฤตินกัศึกษาภายในหอพกัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัฉบบัน้ี และ     
         ตาม (๑) 
 (๔)  ด าเนินการสอบสวนหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณา และ 
        ก าหนดลงโทษ  และรายงานผลต่อมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัการด าเนินการทาง 
        วนิยัส าหรับการกระท าผดิ  ดงัน้ี 
 ก.  กรณีไม่ร้ายแรงใหส้ านกังานหอพกันกัศึกษา  ด าเนินการทุกขั้นตอน  
      พร้อมทั้งลงโทษ และรายงานใหม้หาวทิยาลยัทราบ 

 ข.  กรณีร้ายแรงใหส้ านกังานหอพกันกัศึกษา ด าเนินการทุกขั้นตอนแลว้ ให้ 
      น าเสนอโทษต่อมหาวทิยาลยัพิจารณาต่อไป 

 (๕)  ด าเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  (ตามท่ีคณะกรรมการวนิยันกัศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
     หรือมหาวทิยาลยัมอบหมาย) 
 ขอ้  ๒๓  ใหง้านวนิยั  กองพฒันานกัศึกษา  มีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่คณะกรรมการวนิยั 
นกัศึกษาประจ าคณะ  และคณะกรรมการวนิยัหอพกันกัศึกษา  เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยถูกตอ้ง 

 
ส่วนที ่๒  การด าเนินการด้านวนัิยนักศึกษา 

 
 ขอ้ ๒๔  ในกรณีท่ีขอ้เท็จจริงปรากฏโดยแจง้ชดัวา่นกัศึกษาผูใ้ดมีพฤติกรรมหรือกระท าความผดิ 
ทางวนิยัซ่ึงเป็นความผดิเล็กนอ้ยหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม   ใหป้ระธานคณะกรรมการวนิยัมหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่  ประธานคณะกรรมการวินยัประจ าคณะ   ประธานคณะกรรมการวนิยัหอพกันกัศึกษา  หรือ
บุคคลซ่ึงประธานมอบหมาย  แลว้แต่กรณี เรียกนกัศึกษาผูน้ั้นมาวา่กล่าวตกัเตือนใหย้ติุหรือระงบัการ



 

 

 

 

 

๗ 

กระท า หรือพฤติการณ์ท่ีกระท านั้นเสีย และใหมี้การบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่ตอ้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนและงดโทษเสียก็ได ้
 ขอ้ ๒๕  ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการกระท าความผิดทางวินยัของนกัศึกษา ต่อ
มหาวิทยาลยั คณะ  ส านกังานหอพกันกัศึกษา หรือต่อกรรมการวินยัมหาวิทยาลยั  กรรมการวินยัประจ า
คณะ  หรือต่อกรรมการวนิยัหอพกันกัศึกษา    วา่มีการกระท าความผิดทางวินยัและไม่ควรด าเนินการ ตาม
ขอ้ ๒๔ ให้คณะกรรมการวินัยประจ าคณะ หรือ คณะกรรมการวินัยหอพกันักศึกษา  แล้วแต่กรณี เป็น
ผูด้  าเนินการทางวนิยัแก่นกัศึกษา 
              ในกรณีท่ีการกระท าความผิดทางวินยัตามวรรคหน่ึงมีนกัศึกษาท่ีเป็นผูก้ระท าความผิดทางวินยั
เก่ียวขอ้งกนัหลายคณะ   ใหค้ณะกรรมการวนิยันกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ด าเนินการทางวินยัหรืออาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการวนิยัร่วมจากคณะกรรมการวินยัประจ าคณะท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการก็ได ้ 
 ขอ้ ๒๖  ในกรณีผูมี้อ านาจตามขอ้ ๒๕  เห็นวา่พยานหลกัฐานยงัไม่ชดัเจนเพียงพอ อาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ก่อนก็ได ้
 ขอ้ ๒๗  ให้คณะกรรมการวินยันกัศึกษาประจ าคณะ  คณะกรรมการวินยัหอพกันกัศึกษา หรือ
คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบการกระท า
ความผดิทางวนิยันกัศึกษา หรือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  แลว้แต่กรณี 
            ในกรณีการสอบสวนด าเนินการไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ขยายระยะเวลา
การสอบสวนออกไปไดอี้ก ๒ คร้ัง ๆ ละไม่เกิน ๑๕ วนั 
 กรณีท่ีไดข้ยายเวลาตามวรรคสองแลว้ การสอบสวนยงัไม่แลว้เสร็จ ให้เสนอขอขยายเวลาต่อ
คณะกรรมการวนิยันกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ไดอี้กไม่เกิน  ๓๐  วนั      
 ขอ้ ๒๘  ให้แจง้ขอ้กล่าวหาพร้อมทั้งสรุปพยานหลกัฐานให้แก่นกัศึกษาผูถู้กกล่าวหา  โดยท า
เป็นหนงัสือ  ระบุพฤติกรรมหรือการกระท าโดยสังเขปพร้อมทั้งระบุขอ้หาท่ีถูกกล่าวหาดว้ย  โดยการแจง้
ใหก้ระท าเป็นรายคน  และส่งส าเนาไปใหผู้ป้กครองหรือบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีดูแลนกัศึกษาดว้ย  
              ในกรณีท่ีนักศึกษาท่ีถูกกล่าวหาบ่ายเบ่ียง หรือจงใจหลบเล่ียงการแจง้ขอ้กล่าวหา  หรือไม่ให้
ความร่วมมืออยา่งใด ๆ  ใหบ้นัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของรายงานการสอบสวนดว้ย 
 ขอ้ ๒๙  ในการสอบสวนให้ด าเนินการโดยตั้งอยูบ่นความอิสระปราศจากอคติ   และด าเนินการ
สอบสวนตามมาตรฐานท่ีเป็นธรรมดงัน้ี  
 (๑)  แจง้รายช่ือคณะกรรมการสอบสวน       พร้อมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนต่าง ๆ  ของ 
        การด าเนินการทางวนิยัดว้ย 

 (๒)  แจง้สิทธิและหนา้ท่ีของนกัศึกษาท่ีเก่ียวกบักระบวนการพิจารณาโทษทางวนิยั           
                   นกัศึกษา   

 (๓)  แจง้ก าหนดวนัเวลาสถานท่ี และประเด็นซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนจะด าเนินการ 
                                   สอบสวน 
          (๔)  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาท่ีถูกกล่าวหาใหถ้อ้ยค า  หรือโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหา น าพยาน 
                                  หลกัฐานต่าง ๆ  ทั้งพยานบุคคล  พยานเอกสาร  หรือพยานวตัถุท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

 

 

 

 

๘ 

        กบัขอ้กล่าวหาหรือการกระท ามาประกอบการพิจารณาสอบสวน 
               (๕)  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาท่ีถูกกล่าวหา  สามารถท่ีจะตรวจสอบเอกสารเฉพาะ      
                                  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาความผดิวนิยัซ่ึงนกัศึกษาถูกกล่าวหา  ทั้งน้ีจะตอ้ง 
                                  ค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อความปลอดภยัของพยาน  หรือสิทธิของ 
                                  บุคคลภายนอกดว้ย 
               (๖)  การสอบปากค านกัศึกษา หรือพยาน  ตอ้งบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานและใหผู้ใ้ห ้                                    
  ถอ้ยค ารวมทั้งผูส้อบสวนลงช่ือไวด้ว้ย 
 ขอ้ ๓๐  ผูส้อบสวนมีอ านาจท่ีจะเรียกพยานหลกัฐานท่ีอยู่ในความครอบครองของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง  หรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ถอ้ยค า หรือออกไปตรวจสถานท่ี  เพื่อประกอบการพิจารณา
สอบสวนได ้
 ขอ้ ๓๑  นกัศึกษาผูถู้กกล่าวหาวา่กระท าความผดิวนิยั   มีสิทธิน าพยานหลกัฐานทั้งหมดมาเสนอ
ต่อผูส้อบสวน  ก่อนเสร็จส้ินการพิจารณาสอบสวน 
 ขอ้ ๓๒  เม่ือผูส้อบสวนด าเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆ  เสร็จส้ินแลว้   ให้ท าความเห็น
แลว้รายงานผลและส านวนการสอบสวนเสนอต่อผูมี้อ านาจลงโทษ    เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ขอ้ ๓๓  ค าสั่งลงโทษ  จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้เทจ็จริง  กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  เหตุผลในการ 
ออกค าสั่ง  และก าหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์ดว้ย  
         ขอ้ ๓๔  เม่ือไดด้ าเนินการทางวนิยัแลว้  ใหค้ณะกรรมการวนิยันกัศึกษาประจ าคณะ คณะกรรมการ 
วนิยัหอพกันกัศึกษา  หรือมหาวทิยาลยัแจง้ผลการด าเนินการพร้อมทั้งก าหนดเวลาและวธีิการในการใชสิ้ทธิ 
ในการโตแ้ยง้ค าสั่งหรือการใชสิ้ทธิในการอุทธรณ์ใหน้กัศึกษาทราบดว้ย 

 
หมวด ๓ การอุทธรณ์ 

ส่วนที ่๑ คณะกรรมการอุทธรณ์ 
 

 ขอ้ ๓๕  ใหมี้คณะกรรมการอุทธรณ์  โดยอธิการบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงประกอบดว้ย 
คณาจารยห์รือผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยั หรือจะแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิดา้นจิตวทิยา   ดา้นพฒันานกัศึกษา    
ดา้นกฎหมาย หรือมีความเช่ียวชาญทางการใหค้  าปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีเห็นสมควร จ านวนไม่นอ้ยกวา่  
๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์ 
 กรรมการอุทธรณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบันกัศึกษาผูก้ล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวหา หรือเคยร่วมพิจารณา 
ในการด าเนินการทางวินยัเร่ืองนั้นมาก่อน  จะไม่มีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมในเร่ืองนั้น 
 ขอ้ ๓๖   คณะกรรมการอุทธรณ์   มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  ด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ขอ้เทจ็จริง  ระเบียบและความเหมาะสม 
  ของการก าหนดโทษ  และมีมติ  ดงัน้ี 

  ก.  ถา้เห็นวา่อุทธรณ์ฟังข้ึน  ใหมี้มติใหเ้พิกถอนค าสั่งหรือเปล่ียนแปลงค าสั่ง 
  ข.  ถา้เห็นวา่อุทธรณ์ฟังไม่ข้ึน ใหมี้มติยกค าอุทธรณ์ 



 

 

 

 

 

๙ 

      ค.  ถา้เห็นวา่การสอบสวนไม่ชอบ หรือ ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไม่ชอบ ใหมี้           
มติใหด้ าเนินการใหม่ใหถู้กตอ้ง   
                   (๒)   ด าเนินการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือตามท่ีมหาวทิยาลยัมอบหมาย   การมีมติของ 
คณะกรรมการดงักล่าวใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก 
 เม่ือด าเนินการแลว้ใหแ้จง้มหาวทิยาลยัเพื่อด าเนินการต่อไป 

 

ส่วนที ่๒ การอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษ 
 
 ขอ้ ๓๗  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ใหด้ าเนินการดว้ยตนเองเท่านั้น  
 ขอ้ ๓๘  ใหน้กัศึกษาท่ีถูกลงโทษ มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์  ภายใน ๓๐ วนั 
นบัแต่วนัรับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องตอ้งท าเป็นหนงัสือพร้อมเหตุผลประกอบ   และยืน่เร่ืองผา่น
งานวนิยั  กองพฒันานกัศึกษา    และใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์    พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน  ๓๐  
วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสืออุทธรณ์  ทั้งน้ีอาจขยายเวลาไดไ้ม่เกิน ๓๐ วนั โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากอธิการบดี 
            ขอ้ ๓๙  เม่ือคณะกรรมการอุทธรณ์  มีมติเป็นประการใดแลว้ ให้แจง้มหาวิทยาลยัทราบ  และให้
บุคคลตามขอ้ ๑๕ ด าเนินการตามมติต่อไป 
            ขอ้ ๔๐  ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการอุทธรณ์ ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี    ๒๐     เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

        (ลงนาม)                เกษม   วฒันชยั 
      (ศาสตราจารย์เกยีรติคุณเกษม  วฒันชัย) 
            นายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 


