
 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย  วินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

----------------------------- 
 

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัยนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย วินัยและการด าเนินการ 
ทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายใน และหัวหน้าหน่วยงาน
ภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษา 
  “คณะ”  หมายความว่า  คณะหรือวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในหรือหน่วยงานภายใน 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษา 
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “คนใดคนหนึ่ง”  หมายความว่า คนหนึ่งหรือคนเดียว 
 “คนหนึ่งคนใด”  หมายความว่า คนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ 
 ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
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หมวด ๑ 
วินัยและโทษทางวินัย 

______________________ 
 
  ข้อ ๖  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
อย่างเคร่งครัด และต้องรักษาวินัยที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
  ข้อ ๗  นักศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ข้อ ๘  นักศึกษาต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(๑) ต้องรักษาความสามัคคีระหว่างกัน ต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบ
เรียบร้อย และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยในฐานะท่ีเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง 

(๒) ต้องเป็นผู้มีศีลธรรมและจรรยามรรยาทอันดี 
(๓) ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันจะน าความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย 
(๔) ต้องไม่แสดงตนหรือกระท าการใด ๆ ที่ก่อความร าคาญหรือท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนเสียหาย 
(๕) ต้องเชื่อฟังและต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าตักเตือนของคณาจารย์และหรือผู้ปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 
  ข้อ ๙  นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การเข้าชั้นเรียน 
(๒) การเข้าสอบ 
(๓) การติดต่อรับบริการจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
(๔) การเข้าร่วมในงานพิธี 
(๕) อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ข้อ ๑๐  นักศึกษาผู้ใดไม่ถือปฏิบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และ ข้อ ๙ หรือกระท าการดังต่อไปนี้
ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัย 

(๑) ชักน าผู้อื่นให้หลงประพฤติผิดวินัย 
(๒) แสดงอาการไม่เคารพหรือไม่สุภาพต่ออาจารย์  
(๓) สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑๑  การกระท าต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง  
(๑) กระท าความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ 
(๒) ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา หรือยาเสพติด  

ภายในมหาวิทยาลัย 
(๓) พกพาอาวุธทุกชนิดหรือวัตถุระเบิดเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 
(๔) ท าร้ายร่างกาย ข่มขู่อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
(๕) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เตรียมการหรือกระท าการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิด

ความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๖) กระท าการใดๆ อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ประโยชน์ และความปกติสุขของส่วนรวม  

หรือของมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 
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(๗) กระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ การฉ้อโกง  
การยักยอกทรัพย์ การท าให้เสียทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน 

(๘) ปลอมแปลงเอกสารหรือใช้เอกสารปลอมเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน  
(๙) ก่อความขัดแย้ง สนับสนุน หรือเป็นผู้ยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบริเวณ

มหาวิทยาลัย เช่น การทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย การส่งเสียงดังหรือการตะโกน 
ส่งเสียงยามวิกาล หรือจงใจขับขี่ยานพาหนะในลักษณะที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย 
ที่ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 

(๑๐) กระท าอนาจาร หรือมพีฤติกรรมส่อไปในทางอนาจาร หรือแสดงประพฤติกรรมทางชู้สาว 
ซึ่งไม่เหมาะสมในมหาวิทยาลัย หรือเก่ียวข้องกับการค้าประเวณี 

(๑๑) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนันทุกชนิด หรือมั่วสุมในวงการพนันภายในมหาวิทยาลัย 
(๑๒) จัดท า แต่งเติม โฆษณา ส่งต่อสื่อ หรือภาพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

แก่ศีลธรรมหรือวัฒนธรรมโดยส่วนรวมหรือแก่บุคคลอ่ืน 
(๑๓) ทุจริตในการสอบ  
(๑๔) จงใจกระท าการ คัด ลอกเลียนแบบงานใด ๆ มาเป็นวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

ของตนโดยมิชอบ 
   ข้อ ๑๒  โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังนี้ 
  (๑)  ว่ากล่าวตักเตือน 
  (๒)  ท าทัณฑ์บน  
  (๓)  พักการเรียนหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา มีก าหนดไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา  
  (๔)  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  (๕)  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 

หมวด ๒ 
การด าเนินการทางวินัย 

______________________ 
 

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏโดยแจ้งชัดว่านักศึกษาผู้ใดมีพฤติกรรมหรือกระท าความผิด 
ทางวินัยซึ่งเป็นความผิดเล็กน้อย ให้คณบดีที่เก่ียวข้องเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาว่ากล่าวตักเตือนให้ยุติหรือระงับ
การกระท าและให้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
และงดโทษเสียก็ได้ 

ข้อ ๑๔  กรณีมีการกล่าวหาว่านักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดวินัยหรือส่อไปในทางประพฤติ 
ผิดวินัยอันพึงต้องได้รับโทษตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย 

(๑) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนคนใดคนหนึ่ง  เป็นกรรมการ 
(๓) นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือผู้ที่มีความช านาญด้านกฎหมาย 

คนใดคนหนึ่ง เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 



 

 

- ๔ - 

   การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีอาจแต่งตั้งกรรมการอื่นอีกจ านวนไม่เกินสองคน
เป็นกรรมการก็ได้ 
   อธิการบดีอาจแต่งตั้งบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

ข้อ ๑๕  กรณีมีการกล่าวหาว่านักศึกษาคนหนึ่งคนใดซึ่งมาจากหลายคณะกระท าความผิดวินัย
หรือส่อไปในทางประพฤติผิดวินัยอันพึงต้องได้รับโทษตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ประกอบด้วย 

(๑)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เฉพาะคณะที่เก่ียวข้อง  เป็นกรรมการ 
(๓)  อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เฉพาะที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ 
(๔)  นิติกรของมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือผู้ที่มีความช านาญด้านกฎหมาย 

คนใดคนหนึ่ง เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีอาจแต่งตั้งกรรมการอ่ืนอีกจ านวน 
ไม่เกินสองคนเป็นกรรมการก็ได้ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๖  ในกรณีนักศึกษากระท าความผิดฐานทุจริตการสอบตามข้อ ๑๑ (๑๓) ให้ด าเนินการตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐  
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๑๗  การสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  (๑)  แจ้งข้อกล่าวหาและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบทุกข้อหา และถามผู้ถูกกล่าวหาว่า 
ได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ หากผู้ถูกกล่าวหารับหรือปฏิเสธให้บันทึกค ารับหรือค าปฏิเสธนั้นไว้ 
  (๒)  รวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนการกระท าความผิดตามข้อกล่าวหา 
ให้ครบถ้วนจนหมดสิ้นกระบวนความ หากเป็นพยานบุคคลให้บันทึกถ้อยค าพยานบุคคลนั้นไว้  
แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าทราบ เมื่อถูกต้องแล้วให้ผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วยถ้าไม่ยอม 
ลงลายมือชื่อก็ให้บันทึกไว้ 
  (๓)  ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวิเคราะห์พยานหลักฐานว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท า 
อันมีมูลเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ 
  (๔)  แจ้งพยานหลักฐานที่มีมูลเป็นความผิดให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และถามผู้ถูกกล่าวหา 
ว่าจะให้การแก้ข้อกล่าวหาอย่างไรหรือไม่ ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาให้การแก้ข้อกล่าวหา 
และน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ และบันทึกค าให้การนั้นไว้แล้วอ่านให้ผู้ให้การทราบ 
เมื่อถูกต้องแล้วให้ผู้ให้การลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
  (๕)  ในกรณีที่นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยง หรือจงใจหลบเลี่ยงการรับทราบข้อกล่าวหา 
หรือไม่ให้ความร่วมมืออย่างใด ๆ ให้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายการสอบสวนด้วย 
 (๖)  เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อวิเคราะห์
พยานหลักฐานทั้งที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและแก้ข้อกล่าวหาว่าพยานหลักฐานใดรับฟังได้หรือรับฟังไม่ได้ 
เพราะเหตุใด แล้วสรุปส านวนการสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด 
ตามข้อใด และควรได้รับการลงโทษสถานใด เสนออธิการบดีพิจารณา 
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  ข้อ ๑๘  ระยะเวลาท าการสอบสวน ให้ด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบค าสั่ง หากยังไม่แล้วเสร็จให้คณะกรรมการสอบสวน 
เสนอขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่ออธิการบดีได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน 
ในกรณีเช่นนี้ให้อธิการบดีพิจารณาขยายระยะเวลาได้ตามความจ าเป็น 
  กรณีท่ีระยะเวลาการสอบสวนไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 
 ข้อ ๑๙  เมื่อได้รับสรุปส านวนการสอบสวนแล้วให้อธิการบดีพิจารณาสั่งลงโทษตามข้อ ๑๒ 
ตามท่ีอธิการบดีเห็นสมควรโดยเร็ว 
 การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งให้ออกเป็นค าสั่งของมหาวิทยาลัย และต้องแจ้งค าสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(๑) ผู้ถูกสั่งลงโทษ 
(๒) คณะที่เก่ียวข้อง 
(๓) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(๔) อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีเห็นสมควร 

  ข้อ ๒๐  ส าหรับการพิจารณาโทษวินัยของนักศึกษาที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองเด็ก 
 

หมวด ๓ 
การอุทธรณ์ 

_______________ 
 
  ข้อ ๒๑  นักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่อง 
ณ กองพัฒนานักศึกษา 
  ข้อ ๒๒  เมื่อได้รับค าร้องขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ 
ทีม่ิได้เป็นกรรมการสอบสวน จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน 
  ข้อ ๒๓  การพิจารณาอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๒๑ พิจารณาข้อเท็จจริง 
จากพยานหลักฐานประกอบกับข้ออุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าการลงโทษนั้นสมควรแต่ละความผิดแล้วให้เสนอ 
ยกอุทธรณ์ หรือถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้เสนอแก้ไขเพ่ิมโทษหรือลดโทษ 
ตามควรแก่กรณี แล้วเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือว่าค าวินิจฉัยของอธิการบดี
เป็นที่สุด และให้อธิการบดีด าเนินการแก้ไขค าสั่งลงโทษให้เป็นไปตามค าวินิจฉัย แล้วให้แจ้งค าสั่ง 
ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องตามข้อ ๑๙ วรรคสองต่อไป 
  ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งพิจารณาค าร้องขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๓๐ วัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

             (ลงนาม)           อาวุธ  ศรีศุกรี 
              (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี)  
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 
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หมายเหตุ :-  เหตุผลในการออกข้อบังคับฉบับนี้ คือ เพื่อให้บรรลุตามปณิธานของมหาวิทยาลัย 
ในการสร้างคนดี มีคุณธรรม และเพื่อให้การรักษาระเบียบวินัยของนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัย 
มีอ านาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


