ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่ อง วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทาผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548
เพื่อให้ การดาเนินการทางวินยั นักศึกษาเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย มีความถูกต้ องเหมาะสมและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
ฉะนัน้ อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2547 ข้ อ 12 และมาตรา
21 แห่ง พระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ พ.ศ. 2522 และมติ ที่ ป ระชุม คณบดี ครั ง้ ที่ 1/2548 เมื่ อ วัน ที่ 13
มกราคม 2548 กาหนดวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนกั ศึกษากระทาผิดวินยั นักศึกษา ดังนี ้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้ อ 1 ในประกาศนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
“วิทยาเขต”
หมายความรวมถึง เขตการศึกษาหรื อโครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขตที่สภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ ว
“คณะ”
หมายความรวมถึง วิทยาลัย หรื อหน่วยงานทีเ่ ทียบเท่าคณะ
“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีผ้ รู ับผิดชอบงานด้ านกิจการนักศึกษาของวิทยาเขต หรื อรองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขต กรณีวิทยาเขตนัน้ ๆ ไม่มีรองอธิการบดีผ้ รู ับผิดชอบงานด้ านกิจการนักศึกษา
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
“คณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษาที่ตงขึ
ั ้ ้นตาม
ประกาศฉบับนี ้
“คณะกรรมการสอบสวน” หมายความว่า คณะกรรมการสอบสวนที่ตงขึ
ั ้ ้นตามประกาศฉบับนี ้
ข้ อ 2 ประกาศนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ประกาศหรื อข้ อกาหนดใดของมหาวิทยาลัยว่าด้ วยการสอบสวน พิจารณาโทษทางวินยั นักศึกษาทีม่ ีกาหนดไว้
แล้ วแต่ขดั หรื อแย้ งกับประกาศนี ้ ให้ ใช้ ประกาศฉบับนี ้แทน
ข้ อ 4 การดาเนินการสอบสวนพิจารณาโทษให้ ถือเป็ นเรื่ อง “ลับ”
หมวดที่ 2
คณะกรรมการดาเนินงานวินัยนักศึกษา และคณะกรรมการสอบสวน
ข้ อ 5 ให้ ทกุ วิทยาเขตมีคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษาตามวรรคหนึง่ อาจมีองค์ประกอบ ดังนี ้
1. รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีผ้ รู ับผิดชอบงานด้ านวินยั นักศึกษาของวิทยาเขต
รองประธานกรรมการ
หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากรองอธิการบดี
3. รองคณบดี หรื อผู้ช่วยคณบดีผ้ รู ับผิดชอบงานด้ านกิจการนักศึกษา
กรรมการ

หรื อผู้ที่รับมอบหมายจากคณะทุกคณะในวิทยาเขต
4. ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา หรื อหัวหน้ าผู้รับผิดชอบงานด้ าน
กิจการนักศึกษาของวิทยาเขต
5. หัวหน้ างานวินยั และนิติการ หรื อบุคคลอื่นที่รองอธิการบดีเห็นสมควร
6. หัวหน้ าผู้รับผิดชอบงานด้ านวินยั นักศึกษา หรื อตาแหน่งอื่นที่
เห็นว่าเหมาะสม
ทังนี
้ ้จะให้ มีผ้ ชู ่วยเลขานุการด้ วยก็ได้

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ข้ อ 6 คณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษามีอานาจหน้ าที่และวิธีการพิจารณา ดังนี ้
6.1 พิจารณาให้ ความเห็นชอบสานวนการสอบสวนและโทษทางวินยั นักศึกษาที่คณะกรรมการสอบสวน
เสนอในระดับโทษพักการเรี ยนขึ ้นไป
6.2 กรณีที่สานวนการสอบสวนขาดสาระสาคัญ คณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษา หรื อรอง
อธิการบดีอาจสัง่ ให้ คณะกรรมการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิม่ เติม หรื อเรี ยกบุคคลผู้เกี่ยวข้ องมา
ให้ ถ้อยคาเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ หรื อสัง่ ลงโทษได้
6.3 มีอานาจหน้ าที่อย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ 7 การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษาเพือ่ พิจารณาให้ ความเห็นชอบสานวนการสอบสวน และ
โทษทางวินยั นักศึกษาต้ องมีกรรมการ 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม
ข้ อ 8 ให้ รองอธิการบดีแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
กรณีที่มีนกั ศึกษาของวิทยาเขตถูกกล่าวหาหรื อถูกร้ องเรียน
หรื อกรณีอื่นใดที่รับทราบว่านักศึกษากระทาผิดวินยั เป็ นรายกรณีไป ดังนี ้
8.1 กรณีมีนกั ศึกษาคนเดียว หรื อหลายคนถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั นักศึกษา และไม่เกี่ยวข้ องกับคณะ
อื่น ให้ คณะนันเสนอรองอธิ
้
การบดีแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนโดยมี
้
องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ดังนี ้
1. รองคบดี หรื อผู้ช่วยคณบดีผ้ รู ับผิดชอบงานด้ านกิจการนักศึกษา
ประธานกรรมการ
หรื อผู้ที่รับมอบหมายจากคณะ
2. กรรมการอื่นตามทีเ่ ห็นสมควร ไม่เกิน จานวน 2 คน
กรรมการ
3. ผู้แทนกองกิจการนักศึกษา หรื อกิจการนักศึกษาของวิทยาเขต 1 คน กรรมการ
4. เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบงานด้ านวินยั นักศึกษาของคณะ
กรรมการและ
เลขานุการ
ทังนี
้ ้จะให้ มีผ้ ชู ่วยเลขานุการด้ วยก็ได้
8.2 กรณีมีนกั ศึกษาหลายคณะเกี่ยวข้ องกับการกระทาผิดวินยั นักศึกษา ให้ รองอธิการบดีแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนโดยมีองค์ประกอบ ดังนี ้

1. ผู้ช่วยอธิการบดีผ้ รู ับผิดชอบงานด้ านวินยั นักศึกษา หรื อ
ผู้อื่นตามที่รองอธิการบดีเห็นสมควร
2. รองคณบดี หรื อผู้ช่วยคณบดีผ้ รู ับผิดชอบงานด้ านกิจการนักศึกษา
หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะทุกคณะที่เกี่ยวข้ อง
3. ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา หรื อผู้อื่นที่รองอธิการบดี
เห็นสมควร
4. หัวหน้ าหรื อผู้รับผิดชอบงานด้ านวินยั นักศึกษาของวิทยาเขต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และ
เลขานุการ

ทังนี
้ ้จะให้ มีผ้ ชู ่วยเลขานุการด้ วยก็ได้
ข้ อ 9 ให้ คณะกรรมการสอบสวนมีอานาจหน้ าที่และวิธีพิจารณา ดังนี ้
1. เรี ยกผู้ถกู กล่าวหามารับทราบข้ อกล่าวหา และให้ โอกาสผู้ถกู กล่าวหาชี ้แจงข้ อกล่าวหาได้ ด้วย
2. เรี ยกผู้ถกู กล่าวหา หรื อผู้เกี่ยวข้ องมาให้ ถ้อยคาและบันทึกถ้ อยคานันไว้
้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ ให้
ผู้ให้ ถ้อยคาลงลายมือชื่อ
3. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องเพื่อประกอบสานวนการสอบสวน
4. อาจขอความเห็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ เพื่อประกอบสานวนการสอบสวน
5. การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้ องมีกรรมการ 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม
6. ให้ คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนให้ แล้ วเสร็ จภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่ประธาน
คณะกรรมการสอบสวนได้ รับทราบคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
หากการสอบสวนไม่แล้ วเสร็ จภายในกาหนดดังกล่าว ให้ ประธานคณะกรรมการสอบสวนเสนอผู้แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวน เพื่อขยายระยะเวลาการสอบสวนไปอีกไม่เกิน 2 ครัง้ รวมแล้ วไม่เกิน 45 วัน
ข้ อ 10 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอโทษทางวินยั นักศึกษา ให้ เสนอต่อรองอธิการบดีพจิ ารณาสัง่ ลงโทษ
การเสนอโทษตามวรรคหนึง่ หากเป็ นการเสนอโทษขันพั
้ กการเรียนขึ ้นไป ให้ คณะกรรมการสอบสวนนาเสนอ
คณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษาของวิทยาเขตนันๆ
้ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบสานวนการสอบสวน และโทษทาง
วินยั นักศึกษา เพื่อเสนอรองอธิการบดีพิจารณาสัง่ ลงโทษ
หมวดที่ 3
การอุทธรณ์ โทษทางวินัยนักศึกษา
ข้ อ 11 นักศึกษาผู้ถกู สัง่ ลงโทษทางวินยั นักศึกษา หากประสงค์จะอุทธรณ์ ให้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ อธิการบดีภายใน 15
วัน นับตังแต่
้ วนั ทราบคาสัง่ หรื อถือว่าได้ รับทราบคาสัง่
กรณีอทุ ธรณ์ให้ ยื่นอุทธรณ์เป็ นหนังสือ มีข้อเท็จจริ ง ข้ อกฎหมาย หรื อข้ อความอื่นใดที่อาศัยเป็ นหลักในการ
อุทธรณ์พร้ อมคาขอต่ออธิการบดี

การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้ ทเุ ลาการบังคับ เว้ นแต่อธิการบดีจะสัง่ เป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 12 เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้อทุ ธรณ์สามารถตรวจ หรื อคัดสาเนาบันทึกการให้ ถ้อยคาของตน หรื อ
สานวนการสอบสวนได้
ข้ อ 13 ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าจาเป็ นต้ องหาข้ อเท็จจริ งหรื อพยานหลักฐานเพิม่ เติม อาจสัง่ ให้ คณะกรรมการ
สอบสวนชุดเดิม หรื อแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนชั
้
นอุ
้ ทธรณ์ เพื่อหาข้ อเท็จจริ งหรื อพยานหลักฐานเพิม่ เติมได้ เพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยอุทธรณ์
ข้ อ 14 การวินิจฉัยอุทธรณ์ ต้ องให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั รับอุทธรณ์
ข้ อ 15 ให้ อธิการบดีมีอานาจวินจิ ฉัยข้ ออุทธรณ์ ทังนี
้ ้ จะยืนยันเปลีย่ นแปลง แก้ ไข เพิ่มเติมการลงโทษได้ ตามที่
เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548
(ลงชื่อ)
ประเสริ ฐ ชิตพงศ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ชิตพงศ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

