ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
ความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)
และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒๘ อธิการบดีจึง
กำหนดหลักเกณฑ์การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาที่กระทำผิดวินัยนักศึกษา ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ นั กศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนนตลอดระยะเวลาที่ มี ส ภาพเป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข้อ ๒ ให้ คณาจารย์ หรื อบุ คลากรที่ พบเห็ นนั กศึ กษากระทำผิ ด รายงานเป็ นหนั งสื อเสนอต่ อคณะ
ทีน่ ักศึกษาสังกัด หรือกองพัฒนานักศึกษาเพื่อดำเนินการ
ข้อ ๓ ให้ คณะกรรมการสอบสวนคณะ หรือคณะกรรมการสอบสวนซึ่งรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน
กิจการนักศึกษาแต่งตั้ง เป็นผู้สอบสวนเสนอรองอธิการบดีหรือคณบดี สั่งลงโทษหรือตัดคะแนนความประพฤติ
ให้เหมาะสมกับกรณีความผิด โดยแจ้งให้นักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นด้วย
ข้อ ๔ เมื่ อมี ก ารตั ด คะแนนความประพฤติ ให้ ค ณะรวบรวมการตั ด คะแนนความประพฤติ แจ้ ง
กองพัฒนานักศึกษาทราบ เพื่อเป็นข้อมูลความประพฤติของนักศึกษาที่จะระบุในใบรับรองความประพฤติต่อไป
ข้อ ๕ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่าหนึ่งครั้งแต่รวมแล้วไม่เกิน ๔๐ คะแนน ให้
คณะที่นักศึกษาสังกัดลงโทษทัณฑ์บน ถ้าเกิน ๔๐ คะแนน ให้มอบหมายนักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ข้อ ๖ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันแล้วเกินกว่า ๕๐ คะแนน
แต่ไม่ เกิน ๖๐ คะแนน ให้ ล งโทษพั กการศึ กษามีก ำหนด ๑ ภาคการศึกษาและให้ มอบหมายนักศึกษาทำ
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๗ นั กศึกษาที่ ถูกตั ดคะแนนความประพฤติ ครั้งเดี ยวหรือหลายครั้งรวมกันเกิ นกว่า ๖๐ คะแนน
แต่ไม่เกิน ๘๐ คะแนน ให้ลงโทษพักการศึกษามีกำหนด ๒ ภาคการศึกษา
ข้อ ๘ นั กศึกษาที่ ถูกตั ดคะแนนความประพฤติ ครั้งเดี ยวหรือหลายครั้งรวมกันเกิ นกว่า ๘๐ คะแนน
แต่ไม่เกิน ๙๙ คะแนน ให้ลงโทษพักการศึกษามีกำหนด ๓ ภาคการศึกษา
ข้อ ๙ นั กศึ กษาที่ ถู กตั ดคะแนนความประพฤติ ครั้งเดี ยวหรื อหลายครั้ งรวมกั น ครบ ๑๐๐ คะแนน
ให้ให้ลงโทษพักการศึกษามีกำหนด ๔ ภาคการศึกษา
ข้อ ๑๐ กรณี ค ณะกรรมการสอบสวนของมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาลงโทษพั ก การเรี ย นให้ เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๑ กรณี นักศึกษากระทำความผิดวินัย นักศึกษาก่อนวันใช้ประกาศฉบับนี้ และการดำเนินการ
ทางวินัยนักศึกษายังไม่เสร็จสิ้น ให้พิจารณาดำเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นคุณแก่นักศึกษา
ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่ถูกลงโทษตามประกาศนี้ ให้ นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่บัญญัตไิ ว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

๒
ลักษณะความผิดเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
ความผิดประเภทไม่ร้ายแรง
ลักษณะความผิด
๑. ไม่พกบัตรประจำตัวนักศึกษาเมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
๒. ไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ภายในมหาวิทยาลัย
๓. แต่งกายผิดระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เมื่อเข้าชั้นเรียน
ห้องสอบ หรือ ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
๔. มีภาพ สิ่งพิมพ์ ภาพวาด ภาพเขียน หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ลามก
อนาจารไว้ในครอบครอง
๕. สูบบุหรี่ หรือกระทำผิดระเบียบการใช้อาคารสถานที่หรือกระทำ
การใดๆที่ทำให้อาคารสถานที่สกปรก
๖. นักศึกษาไม่เชื่อฟังคำสั่ง คำตักเตือนโดยชอบของผู้บริหาร อาจารย์
หรือเจ้าหน้าที่ หรือแสดงกริยา อาการที่ไม่สมควรต่อผู้บริหาร อาจารย์
หรือเจ้าหน้าที่
๗. ประพฤติตนไม่เป็นสุภาพชน เช่น พูดคำหยาบ คำส่อเสียด ด่าทอ
เป็นต้น
๘. ประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๙. ใช้ยานพาหนะในมหาวิทยาลัย ในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน
๑๐.กระทำหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
๑๑. กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ รบกวนต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ หรือการทำ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
๑๒. กล่าวคำเท็จ หรือแสดงข้อความ หลักฐานอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อความอันควรแจ้งต่อ อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การตัดคะแนน
ความประพฤติ
๕ คะแนน/ครั้ง
๑๐ คะแนน/ครั้ง
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๑๐ คะแนน/ครั้ง
๑๐ คะแนน/ครั้ง
๑๐ คะแนน/ครั้ง
๑๐ คะแนน/ครั้ง
๒๐ คะแนน/ครั้ง
๒๐ คะแนน/ครัง้
๒๐ คะแนน/ครั้ง
๒๐ คะแนน/ครั้ง
๒๐ คะแนน/ครั้ง

/๑๓. กระทำการใดๆ

๓

ลักษณะความผิด
๑๓. มีเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง
๑๔. กระทำการใดๆ โดยจงใจหรือฝ่าฝืนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผลประโยชน์
และปกติสุขส่วนรวมของมหาวิทยาลัยถูกทำลายหรือเสียหาย
๑๕. จัดทำ หรือมีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ซึ่งสิ่งพิมพ์ ภาพวาด
สิ่งเขียน หรือกล่าวถ้อยคำ หรือกระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่น หรือมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การตัด
คะแนนความ
ประพฤติ
๒๐ คะแนน/ครั้ง
๓๐ คะแนน/ครั้ง
๓๐ คะแนน/ครั้ง

กระทำการใด ๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนคณะ หรือคณะกรรมการ
สอบสวนซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้สอบสวนพิจารณาตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาตามข้อ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

