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ระเบียบมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ว่าด้วย วนัิยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  2551 
      

เพื่อใหมี้การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละการดาํเนินการเก่ียวกบัวินยัของนกัศึกษามหาวทิยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงเป็นการกาํหนดกรอบความประพฤติและแนวทางการปฏิบติัตนของนกัศึกษาท่ีเหมาะสม   
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 6 และ ขอ้ 21 ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ยการศึกษา 

ขั้นปริญญาตรี พ.ศ.  2547 อธิการบดีจึงกาํหนดระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 

  ขอ้  1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย วินยัของนกัศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 
 

  ขอ้  2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
  

  ขอ้  3 ในระเบียบน้ี 

“วินยั” หมายความวา่ ขอ้ควรปฏิบติั หรือขอ้กาํหนดท่ีนกัศึกษาพึงยดึถือและปฏิบติัขณะท่ีมี 
สถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

“หลกัสูตร” หมายความวา่ หลกัสูตรท่ีมหาวิทยาลยัจดัใหก้ารศึกษาทั้งในระดบัประกาศนียบตัร  

อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือในระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี หรือ สมัฤทธิบตัรตามโครงการสมัฤทธิบตัร  
รวมทั้งหลกัสูตรท่ีมหาวิทยาลยัฝึกอบรมเพือ่ใหค้วามรู้ทุกหลกัสูตร 
 

  ขอ้  4 วินยัของนกัศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 
(1) ปฏิบติัตามกฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ  ประกาศ มติ และคาํสัง่ของมหาวิทยาลยัอยา่งเคร่งครัด 
(2) ประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
(3) แสดงกิริยาและวาจาท่ีสุภาพเรียบร้อยต่ออาจารย ์และบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่ 

มหาวิทยาลยั 
(4) ไม่ประพฤติในทางท่ีทาํใหม้หาวิทยาลยัเส่ือมเสียช่ือเสียง 
(5) ไม่กระทาํการใดอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลยั  
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(6) ไม่กระทาํการปลอมแปลง หรือใชเ้อกสารปลอม หรือเอกสารอนัเป็นเทจ็ แสดงต่อ 

มหาวิทยาลยั 
 

(7) ไม่กระทาํการทุจริตในการสอบ หรือมีพฤติกรรมส่อวา่จะทาํการทุจริตในการสอบ หรือ 
พยายามกระทาํเช่นวา่นั้น 

(8) ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทหรือก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูอ่ื้นหรือยยุงใหเ้กิดเหตุวุน่วายข้ึนใน 
มหาวิทยาลยั สนามสอบ หรือสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยัจดักิจกรรม 

 

ขอ้ 5 โทษทางวินยันกัศึกษา มีลาํดบัขั้นดงัต่อไปน้ี 

(1) วา่กล่าวตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
(2) ทาํทณัฑบ์นเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(3) ปรับตกชุดวิชา หรือรายวิชา  
(4) สัง่พกัการศึกษา 
(5) ถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

 

ขอ้ 6 โทษวินยัตามขอ้ 5 (1) และ (2) ใชส้าํหรับการกระทาํผดิวินยัของนกัศึกษาตามขอ้ 4  

ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง  

 

ขอ้ 7 โทษวินยัตามขอ้ 5 (3) (4) และ (5) ใชส้าํหรับการกระทาํผดิวินยัของนกัศึกษาตามขอ้ 4  

ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง  

การลงโทษทางวินยัตามขอ้ 5 (4) ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกินหน่ึงปีการศึกษา และนกัศึกษาจะตอ้ง 

ลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และไม่สามารถสมคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรใด ของมหาวิทยาลยั 
ในระหวา่งท่ีถูกลงโทษ 

การลงโทษทางวินยัตามขอ้ 5 (5) นกัศึกษาไม่สามารถสมคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรใดของ 

มหาวิทยาลยัเป็นเวลาหน่ึงปีการศึกษานบัจากภาคการศึกษาท่ีถูกถอนสถานภาพและหากมีการสมคัรเขา้ศึกษา 

ในหลกัสูตรใดของมหาวิทยาลยัภายหลงัระยะเวลาดงักล่าว จะไม่สามารถโอนชุดวิชา หรือรายวิชาท่ีไดศึ้กษา 

ไวแ้ลว้มาเป็นชุดวิชาของหลกัสูตรในการสมคัรคร้ังใหม่ 

ในกรณีท่ีนกัศึกษากระทาํความผดิวินยัตามขอ้ 4 (6) อนัเน่ืองจากการสมคัรเป็นนกัศึกษาให ้

ลงโทษตามขอ้ 5 (5) เพียงสถานเดียว และนกัศึกษาไม่สามารถสมคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรใดของมหาวิทยาลยั 

เป็นเวลาหา้ปีนบัจากวนัท่ีไดมี้ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา หากสภาวิชาการไดเ้ห็นสมควรใหเ้ขา้ 
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ศึกษาเม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าว จะไม่สามารถโอนชุดวิชา หรือรายวิชาท่ีไดศึ้กษาไวแ้ลว้มาเป็นชุดวิชาของ 

หลกัสูตรในการสมคัรคร้ังใหม่ 

ขอ้ 8 การเพิ่มโทษแก่นกัศึกษาท่ีไดถู้กลงโทษทางวินยัไปแลว้ ใหก้ระทาํไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  นกัศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินยัตามขอ้ 5 (1) แลว้กระทาํผดิซํ้ า ใหเ้พิม่โทษเป็นขอ้ 5 (2) 

(2)  นกัศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินยัตามขอ้ 5 (2) แลว้กระทาํผดิซํ้ า ใหเ้พิม่โทษเป็นขอ้ 5 (3)  

หรือ (4) ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

(3)  นกัศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินยัตามขอ้ 5 (3) แลว้กระทาํผดิซํ้ า ใหเ้พิม่โทษเป็นขอ้ 5 (4)  

(4)  นกัศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินยัตามขอ้ 5 (4) แลว้กระทาํผดิซํ้ า ใหเ้พิม่โทษเป็นขอ้ 5 (5)  

(5)  นกัศึกษาท่ีอยูใ่นระหวา่งถูกลงโทษทางวินยัตามขอ้ 5 (4) และฝ่าฝืนขอ้หา้มตามขอ้ 7 วรรคสอง 

ใหเ้พิ่มโทษเป็นขอ้ 5 (5) โดยมีขอ้หา้มตามขอ้ 7 วรรคสาม 

การเพิ่มโทษแก่นกัศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวนิยัและจะเพิ่มโทษหนกักวา่ท่ีกาํหนดใน (1) (2) (3)  

หรือ (4) ใหพ้จิารณาถึงพฤติการณ์ความร้ายแรงของการกระทาํและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเป็นสาํคญั แต่จะเพิ่มโทษ 
เกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้น (5) ไม่ได ้

 

ขอ้ 9 การลดโทษแก่นกัศึกษาท่ีไดถู้กลงโทษทางวินยัตั้งแต่ขอ้ 5 (4) หรือ (5) เวน้แต่เป็นโทษท่ี 

ลงแก่การกระทาํความผดิตามขอ้ 4 (6) อนัเน่ืองจากการสมคัรเป็นนกัศึกษา ใหก้ระทาํไดเ้ม่ือนกัศึกษาลุแก่โทษ  
ยอมรับผดิในการกระทาํ ใหค้าํนึงถึงสภาพแห่งพฤติการณ์ ความร้ายแรงของการกระทาํ และความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
เป็นสาํคญั แต่จะลดโทษลงตํ่ากวา่ขอ้ 5 (2) ไม่ได ้

 

ขอ้ 10 เม่ือมีการกระทาํผดิวนิยัของนกัศึกษาเกิดข้ึนใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

สอบสวนวินยันกัศึกษาข้ึนคณะหน่ึงทาํหนา้ท่ีพิจารณาสอบสวนการกระทาํความผดิของนกัศึกษา โดยใหมี้อาํนาจ 
เรียกตรวจและรวบรวมพยาน และหลกัฐานต่าง ๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิวินยั เรียกพบและสอบสวนนกัศึกษาท่ี
กระทาํผดิวนิยั หรือถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิวินยั หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิ หรือผูอ่ื้นท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งกบั
การกระทาํผดิ เม่ือคณะกรรมการไดส้อบสวนเสร็จแลว้ใหเ้สนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินยัตาม
ระเบียบน้ีต่อไป 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง อธิการบดีอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดหน่ึง 

ชุดใดของมหาวิทยาลยัทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการตามวรรคหน่ึงกไ็ด ้

กรณีท่ีนกัศึกษากระทาํผดิวินยัเก่ียวกบัการสมคัรเป็นนกัศึกษา ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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ตรวจสอบคุณสมบติัและการมีลกัษณะตอ้งหา้มของนกัศึกษา เป็นผูพ้จิารณาสอบสวนการกระทาํความผดิของ 
นกัศึกษา 

 

  ขอ้ 11 ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีท่ีมีการลงโทษทางวินยันกัศึกษาแจง้คาํสัง่ลงโทษ 

ทางวินยัเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่นกัศึกษาทราบโดยไม่ชกัชา้ และใหน้กัศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวนิยัตาม 

ระเบียบน้ีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อหน่วยงานท่ีกาํหนดใน ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ยการ 

อุทธรณ์และการพิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดอุทธรณ์ของนกัศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ทั้งน้ีภายในสามสิบวนั 

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํสัง่ลงโทษทางวินยั  

 

ขอ้ 12 ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อาํนาจออกประกาศหรือคาํสัง่ 
เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

               ประกาศ ณ วนัท่ี  29  เมษายน  พ.ศ. 2551 
 
 
       (ลงนาม)  ปรัชญา  เวสารัชช ์
              (ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา เวสารัชช)์ 
      อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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