
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง  มาตรการการลงโทษและการบันทึกคะแนนความประพฤตินักศึกษา 

ผู้กระท าผิดวินัย พ.ศ. 2559 
…………………………………………. 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ออกข้อบั งคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ว่าด้วย          
วินัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย    
ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นบัณฑิตที่ดี ตระหนักในคุณค่าของการมีวินัย
ในตนเอง และเพ่ือให้นักศึกษามีวิถีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความสุข และเพ่ือให้
คณะกรรมการวินัยนักศึกษามีมาตรการการลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัย   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับว่าด้วย วินัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 จึงยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการการลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2543 และ
ให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้ 

 
หมวดที่ 1  ข้อความทั่วไป 

ข้อ 1  ในประกาศนี ้
 “มหาวิทยาลัย”    หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
 “นักศึกษา”        หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และให้

 หมายความรวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการ
 แลกเปลี่ยนต่างสถาบันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือนักศึกษา 
 ระดับปริญญาตรีจากสถาบัน อ่ืนๆ ที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัย      
 วลัยลักษณ์ด้วย 

 “งานวินัยนักศึกษา”หมายถึง  งานวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

ข้อ 2  นักศึกษาจะมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 
ข้อ  3  หากนักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษา ให้ส่วนกิจการนักศึกษา โดย งานวินัยนักศึกษา ด าเนินการ
บันทึกข้อมูลการกระท าผิดไว้ หากนักศึกษาผู้นั้นกระท าความผิดอีก แม้จะเป็นความผิดคนละหมวดก็ตาม 
นักศึกษาผู้นั้นจะถูกตัดคะแนนความประพฤติสูงกว่าผู้ที่กระท าความผิดครั้งแรกในฐานความผิดนั้นๆ และ
อาจได้รับโทษอ่ืน ๆ ตามประกาศนี้ 
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ข้อ 4 ให้ส่วนกิจการนักศึกษา โดย งานวินัยนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดคะแนนความประพฤติ
นักศึกษาตามที่ประกาศนี้ก าหนด ซึ่งการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาที่กระท าผิดวินัยให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
 
 4.1 การตัดคะแนนความประพฤติในความผิดเล็กน้อยซึ่งสามารถตัดได้ไม่เกิน 10 คะแนน ให้
งานวินัยนักศึกษาด าเนินการได้โดยความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และให้เสนอ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพ่ือทราบ 
 4.2 การตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 11 คะแนนขึ้นไป ให้เสนอคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
เพ่ือพิจารณา 
 4.3 นักศึกษาที่กระท าความผิดวินัยในแต่ละครั้ง ให้หักคะแนนความประพฤติในแต่ละกระทง
ความผิดจนครบทุกความผิดที่ได้ก่อขึ้น 
 
ข้อ 5 นักศึกษาผู้ใดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 70 คะแนน มหาวิทยาลัยจะไม่ออกหนังสือรับรอง
ความประพฤติให้นักศึกษาผู้นั้น 
 
ข้อ 6 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
 
ข้อ  7  คะแนนความประพฤติที่ถูกตัดและใช้ในการลงโทษแล้ว จะไม่น ามาใช้เพ่ือการลงโทษครั้งต่อไปแต่
จะเก็บสะสมไว้เพ่ือเป็นเกณฑ์พิจารณาตามข้อ 6 เท่านั้น  
 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติอาจได้รับคะแนนความประพฤติกลับคืนมา หากเป็น
ความผิดเล็กน้อย และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้มาซึ่งคะแนนความประพฤติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 45 
 

หมวด 2 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 
ข้อ 8 นักศึกษาผู้ใดเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อ่ืน หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปเป็น
ของตนเอง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ จะต้องคืนทรัพย์แก่ผู้เจ้าของทรัพย์ หากคืนทรัพย์ไม่ได้ให้ชดใช้ราคา
ทรัพย์ และจะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ่11 – 99 คะแนน   
 
ข้อ 9 นักศึกษาผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือ
ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย จะต้องชดใช้ราคาหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์นั้น และจะต้องถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤตติั้งแต ่11 – 80 คะแนน   
 
ข้อด 10 นักศึกษาผู้ใดเมื่อได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิให้ใช้ทรัพย์สินหรือบริการใดๆของมหาวิทยาลัย 
แล้วยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ทรัพย์สินหรือใช้สิทธิ์เกี่ยวกับบริการดังกล่าว โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากมหาวิทยาลัยหรือโดยทุจริตหรือโดยแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน จะต้องถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤตติั้งแต ่11 – 80 คะแนน  
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หมวด 3 
ความผิดต่อร่างกาย 

 
ข้อ 11 นักศึกษาผู้ใดท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนโดยเจตนา จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 
71 – 99 คะแนน   
 
ข้อ 12 นักศึกษาผู้ใดท าร้ายร่างกายผู้ อ่ืนโดยใช้อาวุธ จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ      
ตั้งแต่ 71 – 100 คะแนน   
 

หมวด 4 
ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย 

 
ข้อ 13 นักศึกษาผู้ใดทะเลาะวิวาทกันเองในลักษณะเฉพาะบุคคล จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความ
ประพฤตติั้งแต ่11 – 80 คะแนน   
            หากผลการทะเลาะวิวาทตามวรรคแรกเป็นเหตุเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย
โดยรวม จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ่11 - 100 คะแนน  
 
ข้อ 14 นักศึกษาผู้ใดก่อการทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายนอก จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความ
ประพฤตติั้งแต ่11 - 100 คะแนน  
 
ข้อ 15 นักศึกษาผู้ใดก่อการทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธ จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ     
ตั้งแต่ 71 – 100 คะแนน  
 
ข้อ 16 นักศึกษาผู้ใดมีของผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง ใช้ หรือจ าหน่ายจ่ายแจก จะต้องถูกพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤตติั้งแต่ 71 – 100 คะแนน  
 

หมวด 5 
ความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนัน 

 
ข้อ 17 นักศึกษาผู้ใดเล่นการพนันใด ๆ จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 11 - 99 
คะแนน   
 
ข้อ 18 นักศึกษาผู้ใดมิได้เล่นการพนัน แต่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนน
ความประพฤตติั้งแต ่11 - 99 คะแนน   
 
ข้อ 19 นักศึกษาผู้ใดร่วมอยู่ในวงการพนัน แม้จะมิได้เป็นผู้สนับสนุนหรือเล่นการพนันเอง จะต้องถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤตติั้งแต ่11 – 70 คะแนน  
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หมวด 6 
ความผิดเกี่ยวกับการเสพสุราหรือของมึนเมา 

 
ข้อ 20 นักศึกษาผู้ใดน าสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กัญชา หรือของมึนเมา เข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 1 – 10 คะแนน1   
 
ข้อ 21 นักศึกษาผู้ใดเสพ จ าหน่าย จ่าย แจก สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กัญชา หรือของมึนเมาอย่าง
ใด ๆ ต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 11 – 80 คะแนน2 
 
ข้อ 22 นักศึกษาผู้ใดเสพสุรา ของมึนเมา หรือกัญชา จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ร าคาญ จะต้องถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤตติั้งแต่ 11 - 99 คะแนน3 

 
หมวด 7 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
 

ข้อ 24 นักศึกษาผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ จะต้องถูกพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤตติั้งแต่ 11 – 99 คะแนน  
 
ข้อ 25 นักศึกษาผู้ใดมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง หรือมีไว้ เพ่ือเสพ จ าหน่าย จ่ายแจก จะถูก
จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ่71 – 100 คะแนน  
 

หมวด 8 
ความผิดเกี่ยวกับวินัยจราจร 

 
ข้อ 26 นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดย
ความผิดนั้นไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุใด ๆ ในกรณีการกระท าความผิดดังนี้ 
 (1) ขับข่ีหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย 
 (2) ขับข่ีด้วยความเร็วเกินอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
  (2.1) ในเขตหอพักนักศึกษาความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
  (2.2) ในเขตการศึกษาจ ากัดความเร็วไม่เกิน  40  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
  (2.3) ในถนนทางเข้าสายหลักถึงวงเวียนและถนนรอบนอกซึ่งมีลักษณะเป็นถนน 4 ช่อง
ทางเดินรถจ ากัดความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 

 

 

1, 2, 3 หมวด 6 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 20, 21, 22 ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เร่ือง มาตรการการลงโทษและการบันทึกคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษาผู้กระท าผิดวินัย พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 
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 (3) จอดรถในที่ห้ามจอด 
 (4) เลี้ยว เปลี่ยนช่องทางเดินรถ  จอด หรือหยุดรถ โดยไม่ให้สัญญาณไฟก่อน 30 เมตร 
 (5) ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี ่
 (6) ใช้รถท่ีไม่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้าออก(สติ๊กเกอร์)ของมหาวิทยาลัย 
 (7) ใช้รถดัดแปลงสภาพ ไม่มีสัญญาณไฟ หรือดัดแปลงให้เกิดเสียงดังผิดปกต ิ
 (8) ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
 (9) ขับรถย้อนศร 
 (10) ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาณมือของผู้ปฏิหน้าที่จราจร 
 (11) การกระท าอ่ืนๆ ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 นักศึกษาผู้นั้นจะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 1 – 10 คะแนน 
 
ข้อ 27 นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกตามข้อ 26 และความผิด
นั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 11 – 30 คะแนน 
 
ข้อ 28 นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก ตามข้อ 27 และ
ความผิดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุท าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือ ทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ่31 – 70 คะแนน 
 
ข้อ 29  นักศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในทางเดินหลังคาคลุม (Covered walk way)  หรือจอดรถกีด
ขวางทางในทางเดินหลังคาคลุม จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนพฤติกรรมตั้งแต ่1 – 10 คะแนน  
 

หมวด 9 
ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ  ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 

 
ข้อ 30 นักศึกษาผู้ใดไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งโดยชอบของพนักงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือไม่
แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา เมื่ออาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ  หรือขัดขวางการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประพฤติตนไม่เหมาะสม แสดงกิริยาก้าวร้าว ใช้ถ้อยค าหยาบ
คาย ไม่เป็นสุภาพชน จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ่10 – 70 คะแนน 
 
ข้อ 31  นักศึกษาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ่10 – 70 คะแนน  
          (1) นักศึกษาผู้ ใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมหรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมใดๆของ
มหาวิทยาลัยแล้วไม่เข้าร่วมตามที่ลงทะเบียนหรือจดแจ้งไว้โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรม
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเสียหาย จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความ
ประพฤติตั้งแต่ 5 - 10 คะแนน4 
 
4 31(1) เพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เร่ือง มาตรการการลงโทษและการบันทึกคะแนนความประพฤตินักศึกษาผู้กระท าผิด
วินัย พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 



๖ 

 

ข้อ 32 นักศึกษาผู้ใดแจ้งความเท็จ ให้ถ้อยค าหรือข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง 
เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 10 – 70 คะแนน   
 
ข้อ 33 นักศึกษาผู้ใดปลอมแปลงเอกสารหรือปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือใช้เอกสารปลอม หรือลายมือชื่อ
ปลอมดังกล่าว จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ่11 – 99 คะแนน 
 
ข้อ 34 นักศึกษาผู้ใดหลอกลวงผู้อ่ืนไปในทางเสื่อมเสียต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของ
ส่วนรวม จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ่11 - 100 คะแนน  
 
ข้อ 35 นักศึกษาผู้ใดละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 
จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ่11 - 99 คะแนน  
         หากการละเมิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา จะต้องถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 11 - 100 คะแนน5 
 
ข้อ 36  นักศึกษาผู้ใดได้รับทุนการศึกษา หรือทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และมีหน้าที่ต้องบ าเพ็ญประโยชน์ 
หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือ ข้อตกลงอันเป็นเงื่อนไขของการได้รับ
ทุนซึ่งมิใช่ผลการเรียน หากนักศึกษาผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว นอกจากจะถูกพิจารณาลงโทษ
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย การรับทุนนั้นๆแล้ว  จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ
ตั้งแต่ 1 - 10 คะแนน 
  
ข้อ 37 นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในกรณีความผิด ดังนี้ 
 (1) การเพิกถอนวิชาเรียน หรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนของผู้อื่นโดยมิชอบ 
 (2) เผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทผู้อ่ืน 
 (3) น าเข้า เผยแพร่ หรือท าให้แพร่หลายซึ่งภาพลามกอนาจารในระบบคอมพิวเตอร์ 
 (4) เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ 
 (5) การกระท าความผิดอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญั ติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งเก่ียวข้องกับความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมของนักศึกษา 
 นักศึกษาผู้นั้นจะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 11 – 80 คะแนน 
 
ข้อ 38 นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ตามข้อ 37 เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนหรือมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง จะต้องถูก
พิจารณาตดัคะแนนความประพฤตติั้งแต ่11 – 100 คะแนน 
 
 
5 ข้อ 35 วรรคสอง เพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการการลงโทษและการบันทึกคะแนนความประพฤตินักศึกษา
ผู้กระท าผิดวินัย พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 

 
 



๗ 

 

ข้อ 39 นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุม้ครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 
พ.ศ. 2535 ในกรณีความผิด ดังนี้ 
 (1) สูบบุหรี่ภายในอาคารทุกอาคาร เช่น หอพักนักศึกษา  อาคารเรียนรวม อาคารพลศึกษา 
อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา  อาคารบริหาร  อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อาคารศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารวิชาการ ศูนย์การแพทย์ โรงอาหาร หรือร้านค้าที่อยู่ในบริเวณ
มหาวิทยาลัย  
 (2) สูบบุหรี่ในสถานที่ออกก าลังกาย สนามกีฬา อัฒจันทร์ ลานธรรม เมืองจราจรจ าลอง หรือ
สวนสุขภาพ 
 (3) สูบบุหรี่ในบริเวณท่ีมีการแสดงเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ 
 นักศึกษาผู้นั้นจะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 1 – 10 คะแนน 
 

หมวด 10 
ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับ 

 
ข้อ 40 นักศึกษาผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ โดยมิชอบ และหรือโดยทุจริตเพ่ือให้ตนเอง หรือผู้หนึ่งผู้ใด
ล่วงรู้หรือได้มาซึ่ งเอกสารหรือความลับของผู้ อ่ืนหรือของมหาวิทยาลัย จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นหรือ
มหาวิทยาลัยเสียหาย จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ่11 – 100 คะแนน 
 
 

หมวด 11 
ความผิดเกี่ยวกับความสะอาดเรียบร้อย 

 
ข้อ 41 นักศึกษาผู้ใดทิ้งขยะในที่ซึ่งมิใช่ถังขยะหรือสถาที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ทิ้งขยะ  จะต้องถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤตติั้งแต ่1 – 10 คะแนน 
 
ข้อ 42  นักศึกษาผู้ใดปิดประกาศในมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ที่มิได้จัดไว้ให้ปิดประกาศ เช่น ตามผนัง หรือ
เสา จะต้องถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ่1 – 10 คะแนน 
 
 

หมวด 12 
ความผิดเกี่ยวเนื่องกับโทษทางอาญา 

 
ข้อ 43 นักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดอาญาจนมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกโดยไม่รอลงอาญา จะต้องถูก
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
แล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้พิจารณา 
 
 
 
 

 



๘ 

 

หมวด 13 
นักศึกษาต่างสถาบันท าผิดวินัย 

 
ข้อ 44 นักศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการแลกเปลี่ยนต่างสถาบันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันศึกษาอ่ืน ที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หากกระท าผิดวินัย
นักศึกษา จะถูกพิจารณาลงโทษในระดับใดให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้พิจารณาแล้วแต่กรณี 
 

หมวด  14 
การได้มาซึ่งคะแนนความประพฤติ 

 
ข้อ  45 นักศึกษาซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติอาจได้คะแนนความประพฤติกลับคืนโดยการรับใช้สังคม
หรือบ าเพ็ญประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (1)  ต้องเป็นการกระท าความผิดวินัยเป็นครั้งแรก ในความผิดซึ่งมีอัตราโทษที่สามารถหักคะแนน
ความประพฤติได้ไม่เกิน 10 คะแนน 
 (2)  ต้องยื่นค าร้องขอบ าเพ็ญประโยชน์รับใช้สังคมต่อส่วนกิจการนักศึกษโดย ผ่านงานวินัย
นักศึกษา 
 (3) การบ าเพ็ญประโยชน์รับใช้สังคมให้เปรียบเทียบในอัตราส่วนคะแนนละ 1 ชั่วโมง 
 (4) การบันทึกกิจกรรม จ านวนชั่วโมงที่บ าเพ็ญประโยชน์ รับใช้สังคมนั้น  จะต้องควบคุมก ากับ 
หรือรับรองโดยพนักงานมหาวิทยาลัยตามแบบท่ี ส่วนกิจการนักศึกษาก าหนด 
 (5) การบ าเพ็ญประโยชน์หรือรับใช้สังคม นักศึกษาต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  1 ปี 
นับตั้งแต่มีค าสั่งลงโทษทางวินัย 
 (6) เมื่อนักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์หรือรับใช้สังคมครบถ้วนแล้วให้ยื่น บันทึกการบ าเพ็ญ
ประโยชน์รับใช้สังคมมายังส่วนกิจการนักศึกษา โดยผ่านงานวินัยนักศึกษาเพ่ือบันทึกปรับปรุงคะแนน
ความประพฤติโดยความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 
 (7) เมื่อนักศึกษาได้บ าเพ็ญประโยชน์รับใช้สังคมครบถ้วนและปรับปรุงคะแนนความประพฤติ
แล้ว ให้ส่วนกิจการนักศึกษาแจ้งกรรมการวินัยนักศึกษาทราบในการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ในคราวถัดไป 
 

หมวด  15 
การบังคับใช้ตามประกาศ 

 
ข้อ  47  ให้ส่วนกิจการนักศึกษา โดย งานวินัยนักศึกษาเข้าถึงระเบียนประวัตินักศึกษาและสามารถ
บันทึก แก้ไข ปรับปรุง หรือด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลประวัติของนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคะแนน
ความประพฤติและการบ าเพ็ญประโยชน์หรือรับใช้สังคมตามประกาศนี้ 
 

ข้อ 48  บทลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความ
ประพฤตติามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 6 
 
6 ข้อ 48 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการการลงโทษและการบันทึกคะแนนความประพฤตินักศึกษา
ผู้กระท าผิดวินัย พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 



๙ 

 

 
 
            ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

ศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
       บัญชีแนบท้ายประกาศ 

 
คะแนนความประพฤติ 
(เต็ม 100 คะแนน) 

บทลงโทษนักศึกษา เข้าโครงการ7 
พัฒนาเชิงบวกกับ Smile & Smart Center 

       11 คะแนน 
12 - 30 คะแนน 
31 - 50 คะแนน 
51 - 70 คะแนน 
71 - 90 คะแนน 
91 - 99 คะแนน 
 
     100 คะแนน 

ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ภาคทัณฑ์ 1 ภาคการศึกษา 
ภาคทัณฑ์ 2 ภาคการศึกษา 
ภาคทัณฑ์ 3 ภาคการศึกษา 
ภาคทัณฑ์ตลอดสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
พักการศึกษา 1 - 3  ภาคการศึกษา 
 
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

อย่างน้อย 1 เดือน 
อย่างน้อย 3 เดือนต่อเนื่อง 
อย่างน้อย 6 เดือนต่อเนื่อง 
อย่างน้อย 9 เดือนต่อเนื่อง 
ติดตามตลอดสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
ติดตามตลอดสถานภาพการเป็นนักศึกษาและ
ให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7ข้อ 48 แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการการลงโทษและการบันทึกคะแนนความประพฤตินักศึกษา
ผู้กระท าผิดวินัย พ.ศ.2565(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 


