(สําเนา)

ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยวินัยนักศึกษา
พ.ศ.2541

โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย
วินัยนักศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงตราขอบังคับไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2541”
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2512 และใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาสามัญและนักศึกษาสมทบของสถาบัน
“คณะ” หมายถึง หนวยงานที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแตระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไป
“คณบดี” หมายถึง ผูบริหารสูงสุดของคณะ และสํานัก
หมวด 1
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ 5(1) นักศึกษาจะตองมีวินัยและรักษาวินัยดังนี้
(1) นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือขอกําหนด
ของสถาบัน คณะ หรือหนวยงานอื่นแลวแตกรณี และตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามถือวาเปนผูกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(1)

หมวด 1 ขอ 5 เพิ่มเติมโดย ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ขอ 3

(2) นักศึกษาตองรักษาเกียรติยศและชื่อเสียงของสถาบัน ไมประพฤติในสิ่งที่
จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกสถาบัน ทั้งเมื่ออยูภายในและภายนอกสถาบัน
(3) นักศึกษาตองรักษาความสามัคคีระหวางกัน และรักษาไวซึ่งความสงบ
เรียบรอยของสถาบัน
(4) การปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ เปนหมูคณะในนามของนักศึกษาแตละคณะหรือ
ในนามของนักศึกษาทั้งสถาบันหรือในนามของสถาบัน ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดีหรือ
อธิการบดีแลวแตกรณี
(5) นักศึกษาตองเปนผูมีวัฒนธรรมอันดีงาม ประพฤติตนเปนสุภาพชน
มีกิริยามารยาทเรียบรอย
(6) นักศึกษาตองแตงกายสุภาพ เปนระเบียบเรียบรอย ถูกตองตาม
กาลเทศะ
(7) นักศึกษาตองไมเสพยาเสพติดใหโทษและไมนํายาเสพติดใหโทษเขามา
ภายในสถาบัน
(8) นั ก ศึ ก ษาต อ งไม ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล ภ ายในบริ เ วณสถาบั น
ยกเวนจะไดรับอนุญาตเปนครั้งคราวจากสถาบัน
(9) นักศึกษาตองไมเลนและไมมีสวนเกี่ยวของในการเลนการพนันในสถาบัน
(10) นักศึกษาตองไมทําความเสียหายแกทรัพยสินของสถาบัน
(11) นั ก ศึ ก ษาต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ ก ารใช ห อ งเรี ย นและห อ งสอบของ
สถาบัน
(12) นัก ศึ ก ษาต อ งเคารพและให เ กีย รติ แก อ าจารย ผูส อนและเจา หน าที่ ข อง
สถาบันซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่
(13) นักศึกษาตองไมพกพาอาวุธเขามาภายในสถาบัน ยกเวนขาราชการฝาย
ปกครองและความมั่นคง ซึ่งมีหนาที่ตองพกพาอาวุธ ใหเก็บอาวุธนั้นไวในยานพาหนะใหมิดชิด
(14) นักศึกษาตองชวยรักษาความสะอาดและสภาพแวดลอมภายในสถาบัน
(2)
ขอ 6 การกระทําผิดวินัยดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
(1) ทุจริตในการสอบ
(2) เปนตัวการ ผูใช ผูสนับสนุนใหเกิดเหตุวุนวายรายแรงขึ้นในสถาบัน หรือ
กอใหเกิดการแตกความสามัคคีในระหวางนักศึกษาเปนสวนรวม
(3) เสพหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดใหโทษในสถาบัน
(4) เลนการพนันหรือมีสวนเกี่ยวของในการเลนการพนันภายในสถาบัน
(2)

หมวด 1 ขอ 6 แกไขโดย ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ขอ 4
และเพิ่มเติม โดยขอบังคับสถาบันฯ วาดวยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 ขอ 4

(5) ประพฤติชั่วอยางรายแรง
(6) กระทําผิดอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ดูหมิ่นเหยียดหยามอาจารยและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่
(8) ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
(9) ลักลอบ เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูลของสถาบัน
หมวด 2
บทกําหนดโทษ
ขอ 7 โทษผิดวินัยมี 5 สถาน คือ
7.1 ตักเตือน และทําทัณฑบน
7.2 ภาคทัณฑ
7.3 พักการศึกษา
7.4 ระงับการเสนอชื่อใหไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรหรืองด
การออกหนังสือรับรองการศึกษาตามระยะเวลาที่ถูกลงโทษ
7.5 ลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
(3)
ขอ 8 นักศึกษาผูไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจพิจารณาสั่งลงโทษ
ดังนี้
8.1 พักการศึกษา
8.2 ระงับการเสนอชื่อใหไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรหรือ
งดการออกหนังสือรับรองการศึกษาตามระยะเวลาที่ถูกลงโทษ
8.3 ลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
หมวด 3
การดําเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษผิดวินัย
ขอ 9 ในกรณีค วามผิด อยางอื่น ซึ่ง มิใ ชค วามผิด วินัย อยา งรา ยแรง ใหค ณบดี
ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษวินัยแลวรายงานใหอธิการบดีทราบ เพื่อพิจารณาออก
คําสั่งลงโทษ

(3)

หมวด 2 ขอ 8 เพิ่มเติมโดย ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 ขอ 3

ในการดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษวินัย ผูสอบสวนมีอํานาจเรียก
พยานหลักฐานตาง ๆ หรือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ 10(4) ในกรณีความผิดวินัยอยางรายแรง ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งประกอบดวย อาจารยของสถาบันอยางนอยสามคน นายกสโมสรนักศึกษาของสถาบันเปน
กรรมการและขาราชการของสถาบันเปนเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทําการสอบสวนใหเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่ง
ในการดํ า เนิ น การสอบสวนและพิ จ ารณาลงโทษวิ นั ย ในความผิ ด วิ นั ย อย า ง
รายแรง ผูมีอํานาจสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานหรือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา เพื่อ
ประกอบการพิจารณาและพิสูจนความผิดของผูกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ถึงแมผูกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงนั้น จะไดใหการรับสารภาพแลว หลังจากคณะกรรมการไดดําเนินการสอบสวนแลวให
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการใหที่ประชุมซึ่งประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดี เพื่อวินิจฉัยโทษ หากที่ประชุมมีมติใหลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาใหอธิการบดีออกเปน
คําสั่ง แลวรายงานสภาสถาบันทราบคําสั่งของอธิการบดี
ขอ 11 นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีความผิดวินัยอยางรายแรง อาจยื่น
หนังสืออุทธรณผลการสอบสวนตออธิการบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งลงโทษทาง
วินัย เมื่ออธิการบดีไดรับหนังสืออุทธรณแลว ใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการสอบสวนชุดหนึ่ง
เพื่อดําเนินการสอบสวนการกระทําผิดวินัยนั้น แลวใหรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการใหที่
ประชุม ซึ่งประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี เพื่อพิจารณาอุทธรณ มติของที่ประชุมให
ถือเปนที่สุด
ในกรณีนักศึกษายื่นหนังสือเพื่อขอลดหยอนโทษ ใหอธิการบดีพิจารณาเหตุผล
ในการขอลดหยอนโทษนั้น หากมีเหตุผลสมควรที่จะลดหยอนโทษ ใหอธิการบดีเสนอที่ประชุมซึ่ง
ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี เพื่อพิจารณา มติของที่ประชุมใหถือเปนที่สุด
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ย กเลิ ก คํ า สั่ ง ให ล บชื่ อ ออกจากทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
ใหอธิการบดีออกเปนคําสั่งและรายงานสภาสถาบันเพื่อทราบ
ขอ 12(5) เมื่ออธิการบดีไดสั่งลงโทษไปแลวอยางใด ใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติ
นักศึกษาและประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
กรณีที่เปนขาราชการใหแจงผลการลงโทษไปให
ผูบังคับบัญชาเจาสังกัดทราบดวย
ขอ 13 นักศึกษาผูใด ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตามขอ 8.3 เมื่อพนกําหนด
สามปนับแตวันที่ไดมีคําสั่งลงโทษ หากประสงคจะสมัครเขาเปนนักศึกษาอีกใหแสดงความจํานงตอ
อธิการบดีโดยมีผูรับรองความประพฤติ หรือมีผูบังคับบัญชากับผูรับรองความประพฤติ ในกรณีที่เปน
(4)
(5)

หมวด 3 ขอ 10 แกไขโดย ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548 ขอ 3
หมวด 3 ขอ 12 แกไขโดย ขอบังคับสถาบันฯ วาดวยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ขอ 5

ขาราชการรับรองวาจะสอดสองดูแลและตักเตือนใหผูนั้นประพฤติตนเปนนักศึกษาที่ดี เมื่ออธิการบดี
เห็นควรเชื่อถือไดใหนําเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และ
ผูอํานวยการสํานัก หากที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทจึงใหรับเขาเปนนักศึกษาของสถาบันใหมไดแลว
รายงานใหสภาสถาบันทราบ
ขอ 14 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2541
(ลงนาม)

มีชัย วีระไวทยะ
(นายมีชัย วีระไวทยะ)
นายกสภาสถาบัน

(สําเนา)

ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยวินัยนักศึกษา
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2543

โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วา
ดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2541 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16
แหง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2509 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 สภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร จึงตราขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยวินัย
นักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543”
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 5 (15) แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2541
“ขอ 5 (15) นักศึกษาตองไมแอบอางผลงานของผูอื่นเปนผลงานของตนเอง”
ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 6 แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2541 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 6 การกระทําผิดวินัยดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง
(1) ทุจริตในการสอบ
(2) ลอก เลียนแบบ ภาคนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือผลงานของผูอื่น
หรือใหผูอื่นกระทําการแทนตน แลวนําเสนอเปนผลงานของตนเอง
(3) เปนตัวการ ผูใช ผูสนับสนุนใหเกิดเหตุวุนวายรายแรงขึ้นในสถาบัน หรือ
กอใหเกิดการแตกความสามัคคีในระหวางนักศึกษาเปนสวนรวม
(4) เสพหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดใหโทษในสถาบัน

(5) เลนการพนันหรือมีสวนเกี่ยวของในการเลนการพนันภายในสถาบัน
(6) ประพฤติชั่วอยางรายแรง
(7) กระทําผิดอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ดูหมิ่นเหยียดหยามอาจารยและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่
(9) ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
(10) ลักลอบ เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูลของสถาบัน
(11) กระทําการใดหรือประพฤติปฏิบัติตนอันเปนการนํามาซึ่งความเสียหาย
หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงแกสถาบัน
(12) นําทรัพยสินของสถาบันไปแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น
ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 12 แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2541 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 12 เมื่ออธิการบดีไดสั่งลงโทษไปแลวอยางใด ใหบันทึกไวในทะเบียน
ประวัตินักศึกษาและประกาศใหทราบทั่วกัน กรณีที่เปนขาราชการลาศึกษาใหแจงผลการลงโทษไป
ใหผูบังคับบัญชาทราบดวย”
ขอ 6 ใหอธิการบดีรักษาตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2543
(ลงนาม)

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
นายกสภาสถาบัน

(สําเนา)
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยวินัยนักศึกษา
(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2544
-----------------โดยที่ เ ห็ น เป น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข อ บั ง คั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
ว า ด ว ยวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา พ.ศ.2541 ให เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 16 แห ง
พระราชบั ญญัติสถาบั นบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร จึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยวินัย
นักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544”
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ข อ 3 ให เ พิ่ ม ข อ ความต อ ไปนี้ เ ป น ข อ 8 วรรคสอง แห ง ข อ บั ง คั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2541
“ผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในระหวางที่เปนนักศึกษา และพบการกระทําผิด
ดังกลาวภายใน 5 ป นับแตจบการศึกษา ใหผูมีอํานาจพิจารณาสั่งลงโทษเพิกถอนปริญญาบัตร พรอม
ทั้งแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ”
ขอ 4 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2544
(ลงนาม) จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
นายกสถาบัน

(สําเนา)
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยวินัยนักศึกษา
(ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2548
----------------โดยที่เห็ นเป นการสมควรปรับปรุงข อบั งคับสถาบัน บัณฑิ ตพัฒ นบริหารศาสตร
วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2541 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 สภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร จึงตราขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวย
วินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548”
ขอ 2

ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 10 วรรคแรก แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2541 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ข อ 10 ในกรณี ค วามผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง ให อ ธิ ก ารบดี แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้ น คณะหนึ่ งประกอบด วย อาจารย ข องสถาบัน อย างนอ ยสามคน นายกสโมสร
นักศึกษาของสถาบันเปนกรรมการ และบุคลากรของสถาบันเปนเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อ
ทําการสอบสวนใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่ง”

ขอ 4 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 6 (13) แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 4 แหงขอบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
“ขอ 6 (13) ใชอาวุธขมขู หรือทํารายบุคคลอื่นในบริเวณสถาบันหรือศูนย
การศึกษาของสถาบัน”
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548

(ลงนาม)

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
นายกสภาสถาบัน

