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 “เจาหนาที”่                  หมายถึง ขาราชการ   ลูกจาง   และพนักงานของ   

     มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมถงึเจาหนาทีใ่นความหมายของ 

     ขาราชการฝายปกครองดวย 

 “นักศึกษา”                  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนและหมายความรวมถึง 

  ผูรับผดิชอบองคกรที่จัดตั้งข้ึนตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

  ขอนแกน  วาดวยกิจกรรมนักศึกษา 

 “วินัย”                           หมายถึง  วินยันักศึกษา 
          “คณะกรรมการสอบสวน”        หมายถึง  คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาประจําคณะ ประจาํ 

     หอพัก และคณะกรรมการสอบสวนวินัยนกัศึกษา 

     สวนกลาง ที่ระบุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน    

     วาดวยวินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2551 

            “คะแนน”                      หมายถึง  คะแนนความประพฤตินักศกึษา 

 ขอ 5   นักศึกษาตองรักษาวินัยตามที่บัญญตัไิวเปนขอปฏิบัตโิดยเครงครัด   นักศึกษาผูใดฝาฝน

หรือไมปฏิบัตติามถือวาเปนผูกระทําผดิวนิัย        ตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในขอบังคับและประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยเกณฑการตดัคะแนนความประพฤตินักศึกษา 

 ขอ 6  วินัยของนักศกึษากาํหนดเปนขอปฏิบตัดิังนี ้

 6.1   นักศึกษาตองปฏิบัตติามขอบังคับ   ระเบียบ   ประกาศ  และคําส่ังของมหาวิทยาลัย  

         โดยเครงครัด 

6.2   นักศึกษาตองรักษาไวซึ่งความสามัคคี  ความสงบเรียบรอย  ช่ือเสียง และเกียรติคุณ    

         ของมหาวิทยาลัย 

6.3   นักศึกษาตองประพฤติตนใหอยูในความซื่อสัตยสุจริต  ปฏิบัตติามหลักศีลธรรม  

         จริยธรรม   และวฒันธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส 

6.4   นักศึกษาตองไมจัดทาํ  เผยแพร  หรือมีไวในครอบครองซึ่งส่ือ  วัสดุ   ภาพ   ส่ิงพิมพ   

         ส่ิงวาด หรือส่ิงเขียนที่ลามกอนาจาร หรือผิดตอศลีธรรมอันดี รวมทั้งไมสนับสนุนการ 

        กระทําเชนวานั้น 

6.5   นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสภุาพชน      ตองไมประพฤตใินสิ่งที่จะนํามาซึ่งความ 

         เส่ือมเสียหรือเสียหายแกตนเอง บิดามารดา ผูปกครอง บุคคลอืน่ หรือมหาวิทยาลัย 

6.6   นักศึกษาตองแตงกายสุภาพเรียบรอยตามขอบังคบั  ระเบียบ  ประกาศและคาํส่ังที่ 

         มหาวิทยาลัยกําหนด  วาดวยเครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศกึษา    

         มหาวิทยาลัยขอนแกนในเวลาที่เขาช้ันเรียนหรือหองสอบ หรือติดตอกับหนวยงาน 

         ภายในมหาวิทยาลัย 

6.7   นักศึกษาตองไมสูบบหุร่ีหรือแสดงกิริยาอันไมสมควรในเวลาที่เขาช้ันเรียนหรือ 

        หองสอบ  หรือตดิตอกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

6.8   นักศึกษาตองแสดงคารวะตออาจารย  และตองเช่ือฟงคําส่ังคําตกัเตือนของอาจารย 

         หรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหนาที่โดยชอบ 
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6.9   นักศึกษาตองใหความรวมมอืในการใหขอมูลหรือมาพบคณะกรรมการสอบสวน          

           ไมขัดขืน   ไมกลาวขอความอันเปนเท็จ   ไมปกปดความจริงตอผูมีอํานาจสอบสวน 

           การกระทําผดิวินัย 

6.10   นักศึกษาตองไมเลน มีสวนเกี่ยวของ หรือสนับสนนุการพนันใดๆ 
6.11   นักศึกษาตองไมลักทรัพย  ยักยอก  ฉอโกง  หรือทุจริตในเรื่องการเงิน   หรือทําลาย 

           ทรัพยสินของผูอ่ืนหรือมหาวิทยาลัย 

6.12   นักศึกษาตองไมลงลายมือช่ือผูอ่ืนปลอมในเอกสาร   ปลอมแปลงเอกสารหรือแกไข  

            ขอความในเอกสารที่แทจริงเพ่ือใช   หรือใชเอกสารเชนวานั้นเปนหลกัฐานตอ 

            มหาวิทยาลัย  หรือผูอ่ืนที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอ่ืน 

6.13    นักศึกษาตองไมกระทําการทุจริตในการสอบ  หรือพยายามกระทําการเชนวานั้น 

  รวมถึงตองไมกระทําการอื่นๆ อันกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยและผูอ่ืน 

6.14    นักศึกษาตองไมนําสุราหรือของมึนเมาอื่นใด     เขามาในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยหรือ  

  ตองไมเสพสุราหรือของมึนเมาในพื้นที่ของมหาวทิยาลัย  หรือตองไมเมาสุราอาละวาด  

  ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

6.15   นักศึกษาตองไมเสพ   มไีวในครอบครอง   หรือจําหนายจายแจก  ซึ่งส่ิงเสพติดตอง  

  หามตามกฎหมาย 

          6.16   นักศึกษาตองไมพกพา มไีวในครอบครอง หรือนําเขามาในมหาวิทยาลัย    ซึ่งอาวุธ    

  วตัถุระเบิด  หรือส่ิงผิดกฎหมาย 

6.17   นักศึกษาตองไมกอหรือมีสวนรวมหรือสนับสนนุ     ในการทะเลาะวิวาทหรอืทําราย 

  รางกายผูอ่ืน 

6.18   นักศึกษาตองไมทํารายรางกายอาจารย     หรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัต ิ

  หนาที่โดยชอบ 

6.19   นักศึกษาตองไมจดัทํา   เผยแพร  หรือมีไวในครอบครองซึ่งส่ิงพิมพ  ส่ิงวาด         

 หรือส่ิงเขียน  หรือกลาวถอยคําอันเปนเท็จ   หรือกระทําการอื่นใด    อันอาจ  

 กอใหเกิดความเสียหาย    แกผูอ่ืนหรือมหาวิทยาลัย 

6.20   นักศึกษาตองไมกระทําการใด ๆ   อันเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 

  รวมทั้งตองไมยุยงหรือสนับสนุนการกระทาํดังกลาว 

6.21   นักศึกษาตองไมกอเหตุหรือมีสวนรวมหรือสนับสนุนยุยงกอใหเกิดเหตุวุนวายขึ้นทั้ง 

  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

6.22   ขอปฏิบัติอ่ืนๆ ที่กําหนดโดยประกาศของมหาวทิยาลัยหรือประกาศของคณะ 

 ขอ 7   การกระทําผิดวนิัยดังตอไปนี ้ ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินยัรายแรง 

7.1  กระทําผิดวนิัยตามขอ  6.10 – 6.21 

7.2  กระทําผิดอาญาโดยคาํพิพากษาใหจาํคุก เวนแตเปนความผิดที่กระทําโดยประมาท 

              หรือความผิดลหุโทษ 

7.3  กระทําผิดในกรณีที่ระบุไวในขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศและคาํส่ังของมหาวิทยาลัย

 และคณะใหเปนความผิดวนิัยรายแรง 

7.4    การกระทําผิดกรณีอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนพจิารณาเห็นวารายแรง 
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 ขอ 8  โทษทางวินัยมี  6 สถาน  คือ  

8.1 วากลาวตักเตอืนเปนลายลักษณอักษร 
8.2 ตัดคะแนนความประพฤต ิ

8.3 ใหบําเพญ็ประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคม        ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดย

ใหคณะมอบหมายการบาํเพ็ญประโยชนใหเสร็จสิ้น       และแจงใหงานวินัยนักศึกษา  

กองกิจการนักศึกษาทราบภายใน  60  วนั  หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ  ให

คณะแจงเหตผุลใหกองกิจการนักศึกษาทราบ 

8.4 ตัดสิทธิการเขาสอบ   หรืองด   ยับยั้ง   หรือชะลอ  การประกาศผลการสอบหรือออก 

                   หนังสือรับรองใดๆ  หรือเอกสารแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย   หรืองด   ยับยั้ง   

       หรือชะลอ  การเสนอชือ่เพ่ือขออนุมัติหรือรับปริญญาบตัรหรือประกาศนียบัตร 

8.5 พักการเรียน 

8.6 ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา   โดย 

                         8.6.1   ใหออก 

   8.6.2   ไลออกและไมมีสิทธิไดรับหลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ทั้งนี้  การลงโทษนักศึกษาตามขอ 8.1 – 8.6 อาจลงโทษไดมากกวา  1  สถาน 

           ขอ 9   การตัดคะแนนและระดับโทษ 

9.1  การตดัคะแนนแตละครั้งหรือแตละฐานของการกระทําผดิวินัย      ใหตดัไดไมต่ํากวา  

        ครั้งละ  5    คะแนน   แตจะเปนจาํนวนเทาใด   ใหอยูในดุลยพนิิจของคณะกรรมการ          

        สอบสวนหรืออธิการบด ี

9.2  นักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกวา 40 คะแนน  แตไม 

        เกิน   60   คะแนน   ใหไดรับโทษพักการเรียนมีกําหนด   1  ภาคการศึกษาปรกต ิ

9.3  นักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกวา 60 คะแนน  แตไม   

        เกิน   80   คะแนน   ใหไดรับโทษพักการเรียนมีกําหนด   2   ภาคการศึกษาปรกต ิ

9.4  นักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกวา 80 คะแนน  แตไม 

        เกิน   99   คะแนน   ใหไดรับโทษพักการเรียนมีกําหนด   4   ภาคการศึกษาปรกต ิ

9.5  นักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันถึง   100   คะแนน          

        ใหไดรับโทษพนสภาพการเปนนักศึกษา 

9.6 คะแนนที่ถูกตดัและไดนําไปใชในการลงโทษพักการเรียนแลว  จะไมนาํมาใชเพ่ือการ

 ลงโทษพักการเรียนครั้งตอไป แตจะเก็บสะสมไวเพ่ือเปนเกณฑตามขอ   9.5   เทานั้น 

9.7   กรณีที่มีคาํส่ังลงโทษตดัคะแนนในภาคการศึกษาสุดทายซึ่งนักศึกษาผูนั้นจะจบการศกึษา     

   และมีผลทําใหคะแนนสะสมที่ถูกตัดถึงเกณฑพักการเรียน    มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา  

   เปล่ียนโทษพกัการเรียนเปนโทษอยางอ่ืนตามขอ   8   ตามความเหมาะสมก็ได 

        ขอ 10   กรณีที่เกิดเหตุวุนวายขึ้นในมหาวทิยาลัย   เพ่ือประโยชนในการยุติหรือบรรเทาเหตุการณ

วุนวาย     ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี      มีอํานาจสั่งพักการเรียนเปนการชั่วคราว        

แกนักศึกษาทีเ่ปนตัวการกอเหตุหรือที่มีสวนรวมหรือสนับสนนุการกอเหตุวุนวายได 
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ขอ 11  ในการพิจารณาสอบสวนและลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวนิัย  หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัย  

ตามขอบังคบันี้  ใหดาํเนินการดังนี ้
11.1    ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิัยนักศึกษาประจําคณะขึ้น ประกอบดวย  

   อาจารย  1  คน  เปนประธานคณะกรรมการ และอาจารยหรือเจาหนาทีข่องคณะ 

  จํานวนไมเกิน 4  คน เปนกรรมการ และใหเลือกกรรมการคนหนึ่งทาํหนาที่เปน 

  เลขานุการ เพ่ือพิจารณาสอบสวนการกระทําผิดวนิัย   ที่เกิดข้ึนภายในบริเวณคณะตน 

  สังกัดของนักศึกษารวมทั้ง  ในบริเวณหอพักท่ีอยูในความดูแลของคณะ   หรือการกระทํา

  ผิดที่เกิดข้ึนระหวางนักศึกษาในสังกัดคณะเดียวกัน หรือการที่นักศึกษาในสังกัด 

  กระทําผิดตอบุคคลอืน่ที ่ มิใชนักศึกษายกเวนกรณีที่เกิดขึ้นในบริเวณหอพัก 

 11.2   ใหมหาวิทยาลยัแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศกึษาประจาํหอพักข้ึน      

    ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการกิจการหอพักเปนประธาน   อาจารยที่ปรึกษา  

    หอพักจํานวนไม  เกิน  3   คนเปนกรรมการ หัวหนางานหอพักนักศึกษาและหัวหนา  

    งานวินัยนักศกึษา กองกิจการนักศึกษาเปนกรรมการ  และเจาหนาที่งานหอพัก 

    นักศึกษาอีก  1  คนเปนเลขานุการ  เพ่ือพิจารณาสอบสวนการกระทําผดิวินัยที ่

    เกิดข้ึนในบริเวณหอพัก 

11.3   ใหมหาวิทยาลยัแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศกึษาสวนกลางขึ้น 

   ประกอบดวยอาจารย  1  คนเปนประธานคณะกรรมการ  อาจารยหรือเจาหนาที่ที ่

     มหาวิทยาลัยแตงตั้งไมเกิน 3  คนเปนกรรมการ  และหัวหนางานวนิัยนักศึกษา    

    กองกิจการนักศึกษา   เปนกรรมการและเลขานุการ   เพ่ือพิจารณาสอบสวนการ 

   กระทําผิดวนิัยที่เกิดข้ึน    ซึง่มีคูกรณีหรือผูรวมกระทําผดิเปนนักศึกษาตางคณะกนั  

     รวมทั้งกรณีการกระทําผดิวินัยที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ และมีผลกระทบ 

         ในวงกวาง  โดยใหอธิการบดีออกประกาศกาํหนดกรณีการกระทําผิดวนิัยนักศึกษาที ่   

     ใหอยูในอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินยันักศึกษาสวนกลางได   

     ทั้งนี้  คณะกรรมการสอบสวนอาจเชิญรองคณบดี  ผูชวยคณบดี และหรือผูเก่ียวของ 

     มารวมรับฟงและใหขอมูลประกอบการพิจารณาตอคณะกรรมการได  แตไมมีอํานาจ 

   ในการเสนอลงโทษนักศึกษา 
11.4    กรรมการหรือประธานคณะกรรมการสอบสวน ตามขอ   11.1 – 11.3    ที่มไิดเปน 

   กรรมการโดยตําแหนง    ใหมีวาระ 1 ป    แตอาจไดรับการแตงตั้งใหมได 

11.5    กรณีที่ประธานคณะกรรมการสอบสวน  ตามขอ  11.1 – 11.3   ไมสามารถปฏิบตั ิ

  หนาที่ไดในคราวใด ใหประธานมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที ่

  ประธานแทน 

ขอ 12  ใหคณะกรรมการสอบสวน  มีอํานาจและหนาที่ดังนี ้

          12.1    ดําเนนิการสอบสวนนักศกึษาที่กระทําผดิ  โดยใหมีอํานาจดังนี ้

                              12.1.1   เรียกตรวจและรวบรวม  พยาน/หลักฐานตาง ๆ  อันเกี่ยวของกับการ   
   กระทําผดิวินยั 
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                      12.1.2  เรียกพบและสอบสวนนักศึกษาที่กระทําผดิวนิัย      หรือถูกกลาวหาวา   

     กระทําผิดวนิัย  หรืออาจมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําผิด   หรือผูอ่ืนที่ 

     เห็นวาเก่ียวของกับการกระทําผดิ 

                  12.1.3  ดําเนินการอื่น ๆ    เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือพิสูจนขอเท็จจริง 

     เก่ียวกับการกระทําผิดวินยันักศึกษา 
12.2  รายงานผลการสอบสวนพรอมทั้งเสนอความเหน็ตอผูมีอํานาจ    เพ่ือพิจารณา          

        ส่ังลงโทษ   แลวแตกรณีดงันี้ 

  12.2.1  กรณีที่นักศึกษากระทําผดิวินัยตามขอ 6.1 – 6.9 หรือความผิดเล็กนอย  

           อยางอ่ืนทีม่ิไดระบุไว และเปนโทษทางวินัยตามขอ  8.1 – 8.4  ให 

      ดาํเนินการดังนี ้

              12.2.1.1   คณะกรรมการสอบสวนตามขอ   11.1    เสนอตอคณบด ี

          ตนสังกัด    เพ่ือพิจารณาและสั่งลงโทษ 

                                           12.2.1.2  คณะกรรมการสอบสวนตาม  ขอ  11.2  เสนอตอรอง 

          อธิการบดี   ฝายพฒันานักศึกษา  เพ่ือพิจารณาและสั่ง 

          ลงโทษ 

     12.2.1.3  คณะกรรมการสอบสวนตาม ขอ  11.3  เสนอตออธิการบด ี

          เพ่ือพิจารณาและสั่งลงโทษ 
        กรณีที่คณบดหีรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายสั่งลงโทษ  ใหรายงาน   

 ใหอธิการบดทีราบภายใน 7 วันนับแตวนัที่ออกคําส่ังลงโทษ และแจงให 

 นักศึกษา สํานกับริหารและพัฒนาวิชาการ และกองกิจการนักศึกษาทราบ 

       12.2.2  กรณีนักศึกษากระทําผิดวนิัยรายแรง   ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงาน 

           ผลการสอบสวนพรอมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับโทษตอรองอธิการบด ี

    ที่ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาและสั่งลงโทษตามขอ 8.2 – 8.6     

   เม่ืออธิการบดีส่ังลงโทษแลวใหแจงนักศกึษา   สํานักบริหารและพัฒนา 

   วิชาการ   และกองกิจการนกัศึกษาทราบ  

         12.2.3  กรณีที่เขาขายเปนความผิดวนิัยรายแรง ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอ 

   คณะที่เก่ียวของเพ่ือยับยั้งการเสนอชื่อเปนผูสําเร็จการศึกษาหรือเปนผู 

   สมควรไดรับอนุมัติปริญญา    และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือยับยั้งการออก 

   หนังสือรับรองของมหาวิทยาลัยหรือเอกสารแสดงผลการศึกษาตาง ๆ    

   ของนักศึกษาที่อยูในระหวางการถูกสอบสวนความผดิทางวินัยได 

ขอ 13  เมื่อนักศึกษาถูกตัดคะแนนจนถึงข้ันพักการเรียนหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา  ใหกอง

กิจการนักศึกษานาํเสนออธกิารบด ี เพ่ือพิจารณาสั่งลงโทษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด    แมวาจะอยูใน

ระหวางข้ันตอนการอุทธรณโทษตดัคะแนน เม่ืออธิการบดีส่ังลงโทษแลวใหแจงใหนักศึกษา สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการทราบ             
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ขอ 14  คําส่ังลงโทษใหมีผลทันที  ยกเวน   “พักการเรียน”   ใหมีผลในภาคการศึกษาปรกติถัดไป   

เวนแตกรณีทีก่ารออกคําส่ังลงโทษตามขอ  8.5   ดําเนนิการในภาคการศึกษาสุดทายของนักศึกษาผูนัน้ใหโทษ     

“พักการเรียน”   มีผลทันท ี

ขอ 15  กรณีที่การดําเนินการทางวนิัยเสร็จสิ้นหลังจากที่นักศึกษาที่กระทําผดิวินัยพนสภาพการเปน

นักศึกษาไปแลว  ผูมีอํานาจสั่งลงโทษสามารถออกคําส่ังลงโทษตามขอ  8.4  ได 
ขอ 16   ใหคณะกรรมการสอบสวน   ดาํเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษใหแลวเสร็จภายในเวลา    

60    วันนับแตวันที่ไดรับเรือ่ง    ถามีเหตุจําเปนจะตองขยายเวลาการสอบสวนออกไปอีก    ใหขออนุมัติตอ

อธิการบดีเพ่ือขยายเวลาไดครั้งละไมเกิน 30 วัน   ตามความเหมาะสม  พรอมทั้งรายงานเหตุแหงความจําเปน

ดังกลาวนัน้ดวย หากครบ 120 วันแลวยังดําเนนิการไมแลวเสร็จ    ใหรายงานพรอมเสนอความเห็นตอ

อธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 

ขอ 17  เม่ือมีการดําเนินการทางวินัยแกนักศึกษา   ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหาเปน

หนังสือแกนักศึกษา  ภายใน  15  วนันบัแตวันรับเรื่องใหดําเนินการทางวินัยนักศกึษา 

ขอ 18    กรณีนักศึกษาที่กระทําผิดวนิัยไมมาพบคณะกรรมการสอบสวนตามหนังสือหรือจดหมาย

เชิญพบ    หรือกรณีความผดิที่ปรากฏชัดแจง   มีพยาน/หลักฐาน ยืนยันไดวานักศกึษาเปนผูกระทําผิดวนิัย

จริง ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามขอ   12    โดยไมตองสอบสวนขอเท็จจริงจากนักศึกษา

ผูกระทําผดิอกีก็ได 

ขอ 19   เอกสารหรือสํานวนการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาถือเปนเอกสารปกปด      อธิการบดอีาจมี   

คําวินิจฉัยใหเปดเผยได    เม่ือการสอบสวนทางวินัยแลวเสร็จถึงข้ันมีคําส่ังลงโทษและการลงโทษเปนที่สุดแลว    

โดยใหเปดเผยเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับและแกนักศึกษาผูถูกกลาวหาหรือถูกสอบสวนเทานั้นแตทั้งนี้จะตอง 

คํานึงถึงผลกระทบตอความปลอดภัยของพยาน  หรือบคุคลที่ปรากฏในเอกสารหรือสํานวนการสอบสวนดวย 

ขอ 20  นักศกึษาที่ถูกลงโทษทางวินัย   ใหมีสิทธิอุทธรณตออธิการบดีภายใน   30   วันนับแตวันที่

ทราบคาํส่ังลงโทษ 

  การอุทธรณคาํส่ังลงโทษใหกระทําเพ่ือตนเองและดวยตนเองเทานั้น      โดยทาํเปนหนังสือ

ยื่นผานงานวนิยันักศึกษา  กองกิจการนักศกึษา 

ขอ 21   เม่ืออธิการบดีไดรับเรื่องอุทธรณ    ใหสงเร่ืองใหคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณซึ่งที่

ประชุมคณบดแีตงตั้งข้ึน     เพ่ือพิจารณากลั่นกรองประเด็นที่อุทธรณและเสนอความเห็นตออธิการบดภีายใน  

60   วัน   และในกรณีที่จาํเปนอาจขออนมุัติตออธิการบดีขยายเวลาไดอีกไมเกิน  60  วัน 

 คณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณประกอบดวย  ประธานกรรมการ  และกรรมการอีกจํานวน  

3 – 5 คน   โดยมีวาระ 1 ป 

ขอ 22  ในการพิจารณาอุทธรณ     ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี       มีอํานาจ

พิจารณาสั่งยกอุทธรณ   เพ่ิมโทษ   ลดโทษ   หรือยกโทษ    ตามควรแกกรณี   ผลการพิจารณาของอธิการบด ี 

ใหเปนที่ส้ินสดุ 

            เม่ืออธิการบดส่ัีงยกอุทธรณ     ใหกองกิจการนักศึกษาแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือใหผู

อุทธรณ ทราบภายใน  15  วัน   

 กรณีที่อธกิารบดีส่ังเพิ่มโทษ  ลดโทษ  หรือยกโทษ  ใหกองกิจการนักศกึษาจดัทาํเปนคาํส่ัง

มหาวิทยาลัย   แลวแจงใหผูอุทธรณ   และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ   
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ขอ 23  เม่ือนักศึกษาถูกลงโทษตามคําส่ัง     ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกการลงโทษ ลง

ในสมุดซองประวัตินักศึกษาทุกครั้งไป และเมื่อถูกลงโทษตามที่กําหนดไวในขอ  8.4 – 8.6  ใหสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการทําหนังสือแจงการลงโทษใหนักศึกษาและผูปกครองนักศึกษาผูนั้นทราบดวย 
ขอ 24   กรณีนักศึกษากระทําผิดวนิัยกอนวันที่ขอบังคบันี้ใชบังคับ    และการดําเนินการทางวนิยัยัง

ไมเสร็จสิ้น  ใหใชขอบังคับนี้ในการพิจารณาดาํเนินการเฉพาะสวนที่เปนคุณแกนักศึกษาย่ิงกวา 

ขอ 25   ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี ้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําส่ัง หรือขอปฏิบัติ

เก่ียวกับการดาํเนินการทางวนิัยซึ่งไมขัดหรอืแยงกับขอบงัคับนี ้

 

  ประกาศ  ณ  วันที่    24    เมษายน   พ.ศ. 2551 

 

 

                                                      (ลงชื่อ)  พลตํารวจเอกเภา   สารสิน    

                                                                                ( เภา   สารสิน ) 

                        นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 




