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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558
***********
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น อยู่ด้วยกันด้วยความสงบ เรียบร้อย และธารงไว้ซึ่งเกียรติ
และความมีระเบียบวินัยของสถาบันแห่งนี้ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 จึงออกข้อบังคับว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ว่าด้วยวินัยและการดาเนินงานทางวินัย พ.ศ. 2548
ลงวันที่
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
นักศึกษา
หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัย
หมายความว่า มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หมายความว่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หมายความว่า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อธิการบดี
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ข้อ 5 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวินัยนักศึกษา โดยการเสนอของรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ/หรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
5.1 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานกรรมการ
5.2 คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
5.3 หัวหน้าสานักกิจการนักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

2

โดยคณะกรรมการพัฒนาวินัยนักศึกษาที่ได้รับการแต่งตัง้ ทาหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สนับสนุน ส่งเสริม ให้คาแนะนา ควบคุมดูแลความเรียบร้อย เพื่อให้นักศึกษาประพฤติ
และปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ประสานงานและร่วมมือกับคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ใน
การกากับดูแลให้คาแนะนาและติดตามการพัฒนาวินัยนักศึกษา
3. เสนอความคิดเห็นที่เป็นแนวทางในการควบคุมดูแลในการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษา
4. ลงโทษนักศึกษาตามบทลงโทษที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ/หรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษามอบหมาย

หมวด 1
วินัย
ข้อ 6 วินัยนักศึกษา
นักศึกษาต้องปฎิบัติตน ดังนี้
6.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
6.2 เคารพและเชื่อฟัง ตลอดจนปฏิบัติตามคาสั่งของคณาจารย์ หรือผู้ทาหน้าที่สอน หรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่อานวยความสะดวกในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
6.3 รักษาความสามัคคีในหมู่คณะและรักษาความสงบเรียบร้อย โดยไม่นาความเสื่อมเสียมา
สู่มหาวิทยาลัยหรือทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือเสียหาย ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม
6.4 แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา กรณีถูกเรียกให้แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือเพื่อความสะดวกในการใช้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อความ
ถูกต้องในการตรวจสอบกิจกรรมทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อ 7 พฤติกรรมการทาผิดวินัย ได้แก่
7.1 ประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7.2 กระทาการใด ๆ ที่ทาให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้รับความเสียหาย หรือยุงยง
ส่งเสริม สนับสนุน ทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในมหาวิทยาลัยหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย
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7.3 เล่นการพนัน ดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดทุกชนิด ตลอดจนจาหน่าย จ่ายแจกสุราหรือ
ครอบครองสารเสพติด หรือพกพาอาวุธหรือวัตถุอันตราย ภายในมหาวิทยาลัย
7.4 ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัย หรือใช้เอกสารอ้างอิงจากหน่วยงานอื่นเพื่อแอบ
อ้างในประโยชน์ส่วนตน
7.5 การทาความผิดและได้รับโทษทางกฎหมาย
ข้อ 8 นักศึกษาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 6.1-6.4 และมีพฤติกรรมกระทาผิดตามข้อ 7 ถือว่ากระทาผิด
วินัย

หมวด 2
โทษทางวินัย
ข้อ 9 ขั้นตอนการลงโทษ
9.1 คณาจารย์ หรือผู้ทาหน้าที่สอน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยพบเห็นพฤติกรรม
ที่กระทาผิดวินัย ให้แจ้ง สานักกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งหลักฐาน
9.2 คณะกรรมการพัฒนาวินัยนักศึกษาเป็นผู้พิจารณาการลงโทษ ตามบทลงโทษที่
มหาวิทยาลัยกาหนดตามข้อบังคับนี้
9.3 สานักกิจการนักศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษา ผู้ปกครองผู้กระทาผิด และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ 10 เกณฑ์การลงโทษ
10.1 มหาวิทยาลัยกาหนดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาไว้คนละ 100 คะแนน
ตลอดระยะเวลาที่มีสภาพเป็นศึกษา
10.2 คณะกรรมการพัฒนาวินยั นักศึกษาเป็นผู้พิจารณาการลงโทษข้อ 9.1 และ 9.4 โดย
กาหนดเกณฑ์ ดังนี้
10.2.1 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า 50 คะแนน แต่ไม่เกิน
75 คะแนน ต้องถูกลงโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา
10.2.2 นักศึกษาที่ถูกตัดแนนความประพฤติ เกินกว่า 75 คะแนน แต่ไม่เกิน 100
คะแนน ต้องถูกลงโทษพักการศึกษา มีกาหนด 2 ภาคการศึกษา
10.2.3 นักศึกษาที่ถูกต้องคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน ต้องพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา
ข้อ 10 บทลงโทษ
10.1 ทาทัณฑ์บนและแจ้งผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
10.2 ตัดคะแนนความประพฤติ
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10.3 พักการศึกษา
10.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

หมวด 3
การอุทธรณ์
ข้อ 11 การยื่นอุทธรณ์
11.1 นักศึกษาผู้ถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือผู้ปกครอง สามารถยื่นเรื่องขออุทธรณ์การ
ลงโทษต่อคณะกรรมการพัฒนาวินัยนักศึกษาได้ภายใน 7 วัน ภายหลังจากการรับทราบบทลงโทษ
11.2 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์
11.3 คาวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 12 ขั้นตอนพิจารณาอุทธรณ์
อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ประกอบด้วย
12.1 รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ
12.2 อาจารย์ประจาหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จานวน 2 คน กรรมการ
12.3 อาจารย์ที่ปรึกษา
กรรมการ
12.4 ผู้แทนนักศึกษาที่ผ่านการสรรหาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรรมการ
12.4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เลขานุการ
คณะกรรมการอุทธรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งนี้ มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
1. ดาเนินการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษให้เหมาะสมในการกาหนดโทษ และให้มี
มติที่ชัดเจน ดังนี้
ก. ถ้าเห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้น ให้มีมติให้เพิกถอนคาสั่งหรือเปลี่ยนแปลงคาสั่ง
ข. ถ้าเห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขี้น ให้มีมติยกคาอุทธรณ์
ค. ถ้าเห็นว่าการสอบสวนไม่ชอบหรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ชอบ ให้มีมติ
ให้ดาเนินการใหม่ให้ถูกต้อง
2. ดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย การมีมติของ
คณะกรรมการดังกล่าวให้ใช้เสียงข้างมาก
3. เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้แจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อ 13 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจในการออกคาสั่ง หรือประกาศ หรือ
กาหนดวิธีการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

5

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์)
นายกสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

