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(สําเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เรื่อง  วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณนีกัศึกษากระทําผิดวินยันักศึกษา  พ.ศ. 2548 

 
 

  เพ่ือใหการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีความถูกตอง
เหมาะสมและเปนธรรมกับทุกฝาย  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร     วาดวยวินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2547 ขอ 12  และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ. 2522  และมติท่ีประชุมคณบดี  ครั้งท่ี 1/2548   เม่ือวันท่ี 13 
มกราคม  2548กําหนดวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทําผิดวินัยนักศึกษาดังนี ้

 
หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ขอ 1 ในประกาศนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  “วิทยาเขต” หมายความรวมถึง เขตการศึกษาหรือโครงการจัดตั้งวิทยาเขตท่ีสภา
มหาวิทยาลัย   รับรองแลว 
  “คณะ”   หมายความรวมถึง  วิทยาลัย  หรือหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ 
  “รองอธิการบด”ี หมายถึง  รองอธิการบดีผูรับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษาของ
วิทยาเขต หรือรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  กรณีวิทยาเขตนั้น ๆ ไมมีรองอธิการบดีผูรับผิดชอบงาน
ดานกิจการนักศึกษา    
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 

“คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการดําเนิน 
งานวินัยนักศึกษาท่ีตั้งขึ้นตามประกาศฉบับนี ้

“คณะกรรมการสอบสวน”  หมายความวา คณะกรรมการสอบสวนท่ีตั้งขึ้นตาม 
ประกาศฉบับนี ้

ขอ  2.  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3. ประกาศหรือขอกําหนดใดของมหาวิทยาลัยวาดวยการสอบสวน พิจารณาโทษ

ทางวินัยนักศึกษาท่ีมีกําหนดไวแลวแตขัดหรือแยงกับประกาศนี้  ใหใชประกาศฉบับนี้แทน 
 ขอ 4. การดําเนินการสอบสวนพิจารณาโทษใหถือเปนเรื่อง “ลับ” 
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หมวดที่  2 
คณะกรรมการดาํเนนิงานวินัยนกัศกึษา  และคณะกรรมการสอบสวน 

 

  ขอ 5. ใหทุกวิทยาเขตมีคณะกรรมการดาํเนินงานวินัยนักศึกษา  
  คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาตามวรรคหนึ่งอาจมีองคประกอบดังนี ้

1. รองอธิการบด ี          ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยอธิการบดีผูรับผิดชอบงานดานวินัยนักศึกษาของ   รองประธานกรรมการ 
  วิทยาเขต หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากรองอธิการบด ี

3. รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีผูรับผิดชอบงานดาน   กรรมการ 
  กิจการนักศึกษา หรือผูท่ีรับมอบหมายจากคณะทุกคณะ 
  ในวิทยาเขต    

4. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา หรือหัวหนาผู   กรรมการ 
  รับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษาของวิทยาเขต     

5. หัวหนางานวินัยและนิติการ  หรือบุคคลอ่ืนท่ี    กรรมการ 
    รองอธิการบดีเห็นสมควร 
6. หัวหนาผูรับผิดชอบงานดานวินัยนักศึกษา หรือ   กรรมการและ 
  ตําแหนงอ่ืนท่ีเห็นวาเหมาะสม     เลขานุการ 

                           ท้ังนี้จะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

ขอ 6.   คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา มีอํานาจหนาท่ีและวิธีการพิจารณา 
ดังนี ้

6.1  พิจารณาใหความเห็นชอบสํานวนการสอบสวนและโทษทางวินัยนักศึกษาท่ี 
คณะกรรมการสอบสวนเสนอในระดับโทษพักการเรียนขึ้นไป 
    6.2 กรณีท่ีสํานวนการสอบสวนขาดสาระสําคัญ คณะกรรมการดําเนินงานวินัย         
นักศึกษา หรือรองอธิการบดีอาจส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติม หรือเรียก
บุคคลผูเกี่ยวของมาใหถอยคําเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือส่ังลงโทษได 

6.3  มีอํานาจหนาท่ีอยางอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 7.  การประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานวินัยนักศึกษา เพ่ือพิจารณาใหความ  
เห็นชอบสํานวนการสอบสวนและโทษทางวินยันักศึกษาตองมีกรรมการ 2 ใน 3 จึงจะครบองค
ประชุม 
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ขอ 8.  ใหรองอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน        กรณีท่ีมีนักศึกษาของ 
วิทยาเขตถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีรับทราบวานักศึกษากระทําผิดวินัยเปนราย
กรณีไป  ดังนี้ 
  8.1 กรณีมีนักศึกษาคนเดียวหรือหลายคนถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยนักศึกษา และ
ไมเกี่ยวของกับคณะอ่ืน ใหคณะนั้นเสนอรองอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมี             
องคประกอบของคณะกรรมการดังนี้ 

        1. รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีผูรับผิดชอบงาน                      ประธานกรรมการ 
            ดานกิจการนักศึกษาหรือผูท่ีรับมอบหมายจากคณะ         

          2. กรรมการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร ไมเกิน  จํานวน  2  คน       กรรมการ 
          3. ผูแทนกองกิจการนักศึกษาหรือกิจการนักศึกษา                  กรรมการ 

            ของวิทยาเขต    1  คน     
          4. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานวินัยนักศึกษาของคณะ        กรรมการและ 

                      เลขานุการ 
  ท้ังนี้จะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
  8.2 กรณีมีนักศึกษาหลายคณะเกี่ยวของกับการกระทําผิดวินัยนักศึกษา ใหรอง-
อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมีองคประกอบดังนี้ 

1.ผูชวยอธิการบดีผูรับผิดชอบงานดาน                      ประธานกรรมการ 
                                       วินัยนักศึกษาหรือผูอ่ืนตามท่ีรองอธิการบดีเห็นสมควร              
           2.รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีผูรับผิดชอบ         กรรมการ 

            งานดานกิจการนักศึกษา  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก 
             คณะทุกคณะท่ีเกี่ยวของ       

            3.ผูอํานวยการกองกจิการนกัศึกษาหรือผูอ่ืน         กรรมการ 
             ท่ีรองอธิการบดีเห็นสมควร        

            4.หัวหนาหรือผูรับผิดชอบงานดานวินัยนักศึกษา            กรรมการและ 
             ของวิทยาเขต            เลขานุการ 
ท้ังนี้จะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
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ขอ  9. ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจหนาท่ีและวิธีพิจารณาดังนี้ 
             1. เรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหาและใหโอกาสผูถูกกลาวหาช้ีแจง 

 ขอกลาวหาไดดวย 
           2. เรียกผูถูกกลาวหาหรือผูเกี่ยวของมาใหถอยคําและบันทึกถอยคํานั้นไวเปน                             

ลายลักษณอักษรและใหผูใหถอยคําลงลายมือช่ือ 
             3. รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของเพ่ือประกอบสํานวนการสอบสวน 
             4. อาจขอความเห็นผูเช่ียวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือประกอบสํานวนการ 

  สอบสวน 
             5. การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการ  2  ใน  3 จึงจะครบ 

 องคประชุม 
                                      6. ใหคณะกรรมสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน  
    นับแตวันท่ีประธานคณะกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําส่ังแตงตั้ง 
          คณะกรรมการสอบสวน 
 

   หากการสอบสวนไมแลวเสร็จภายในกําหนดดังกลาวใหประธานคณะกรรมการ
สอบสวนเสนอผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพ่ือขยายระยะเวลาการสอบสวนไปอีกไมเกิน  2 
ครั้ง รวมแลวไมเกิน  45 วัน 

ขอ 10. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเสนอโทษทางวินัยนักศึกษา ใหเสนอ
ตอรองอธิการบดีพิจารณาส่ังลงโทษ 
  การเสนอโทษตามวรรคหนึ่ง  หากเปนการเสนอโทษขั้นพักการเรียนขึ้นไป ให
คณะกรรมการสอบสวนนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาของวิทยาเขตนั้น ๆ  เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบสํานวนการสอบสวนและโทษทางวินัยนักศึกษาเพ่ือเสนอรองอธิการบดี
พิจารณาส่ังลงโทษ 
 

หมวดที ่3 
การอทุธรณโทษทางวินัยนักศกึษา 

ขอ 11. นักศึกษาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยนักศึกษา หากประสงคจะอุทธรณ ใหยื่น
อุทธรณตออธิการบดีภายใน 15 วันนับตั้งแตวันทราบคําส่ังหรือถือวาไดรับทราบคําส่ัง 
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  การอุทธรณใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือ  มีขอเท็จจริง ขอกฎหมายหรือขอความอ่ืนใด
ท่ีอาศัยเปนหลักในการอุทธรณพรอมคําขอ  ตออธิการบด ี

การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับ   เวนแตอธิการบดีจะส่ังเปนอยางอ่ืน 
ขอ 12.  เพ่ือประโยชนในการอุทธรณ  ผูอุทธรณสามารถตรวจหรือคัดสําเนาบันทึก

การใหถอยคําของตนหรือสํานวนการสอบสวนได 
ขอ 13.  ในกรณีท่ีอธิการบดีเห็นวาจําเปนตองหาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน

เพ่ิมเติม อาจส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนชุดเดิมหรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนช้ันอุทธรณ เพ่ือ
หาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได    เพ่ือประกอบการวินิจฉัยอุทธรณ 

ขอ 14.  การวินิจฉัยอุทธรณ  ตองใหแลวเสร็จภายใน  30 วันนับแตวันรับอุทธรณ 
ขอ 15.  ใหอธิการบดี   มีอํานาจวินจิฉัยขออุทธรณ  ท้ังนี้ จะยืนยันเปล่ียนแปลง แกไข

เพ่ิมเติมการลงโทษ   ไดตามท่ีเห็นสมควร    
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   24   กุมภาพันธ   2548 
 

       (ลงช่ือ)                 ประเสริฐ   ชิตพงศ 
(รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ     ชิตพงศ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
              สําเนาถูกตอง 
             มนา   พรหมมี 
        (นายมนา   พรหมมี)        ทิพวัลย/พิมพ 
         นักกิจการนกัศึกษา        มนา/ราง/ทาน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เรื่อง  วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนกัศึกษากระทําผิดวินยันักศึกษา  พ.ศ. 2548 

 
 

  เพ่ือใหการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีความถูกตอง
เหมาะสมและเปนธรรมกับทุกฝาย  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร       วาดวยวินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2547 ขอ 12  และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ. 2522  และมติท่ีประชุมคณบดี  ครั้งท่ี 1/2548   เม่ือวันท่ี 13 
มกราคม  2548กําหนดวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทําผิดวินัยนักศึกษาดังนี้ 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ขอ 1 ในประกาศนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  “วิทยาเขต” หมายความรวมถึง เขตการศึกษาหรือโครงการจัดตั้งวิทยาเขตท่ีสภา
มหาวิทยาลัย   รับรองแลว 
  “คณะ”   หมายความรวมถึง  วิทยาลัย  หรือหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ 
  “รองอธิการบด”ี หมายถึง  รองอธิการบดีผูรับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษาของ
วิทยาเขต หรือรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  กรณีวิทยาเขตนั้น ๆ ไมมีรองอธิการบดีผูรับผิดชอบงาน
ดานกิจการนักศึกษา    
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 

“คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการดําเนิน 
งานวินัยนักศึกษาท่ีตั้งขึ้นตามประกาศฉบับนี ้

“คณะกรรมการสอบสวน”  หมายความวา คณะกรรมการสอบสวนท่ีตั้งขึ้นตาม 
ประกาศฉบับนี ้

ขอ  2.  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3. ประกาศหรือขอกําหนดใดของมหาวิทยาลัยวาดวยการสอบสวน พิจารณาโทษ

ทางวินัยนักศึกษาท่ีมีกําหนดไวแลวแตขัดหรือแยงกับประกาศนี้  ใหใชประกาศฉบับนี้แทน 
 ขอ 4. การดําเนินการสอบสวนพิจารณาโทษใหถือเปนเรื่อง “ลับ” 
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หมวดที่  2 
คณะกรรมการดาํเนนิงานวินัยนกัศกึษา  และคณะกรรมการสอบสวน 

 

  ขอ 5. ใหทุกวิทยาเขตมีคณะกรรมการดาํเนินงานวินัยนักศึกษา  
  คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาตามวรรคหนึ่งอาจมีองคประกอบดังนี ้

1. รองอธิการบด ี        ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยอธิการบดีผูรับผิดชอบงานดานวินัยนักศึกษาของรองประธานกรรมการ 
  วิทยาเขต หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากรองอธิการบด ี

3. รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีผูรับผิดชอบงานดาน กรรมการ 
  กิจการนักศึกษา หรือผูท่ีรับมอบหมายจากคณะทุกคณะ 
  ในวิทยาเขต    

4. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา หรือหัวหนาผู กรรมการ 
  รับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษาของวิทยาเขต     

5. หัวหนางานวินัยและนิติการ  หรือบุคคลอ่ืนท่ี  กรรมการ 
    รองอธิการบดีเห็นสมควร 
6. หัวหนาผูรับผิดชอบงานดานวินัยนักศึกษา หรือ กรรมการและ 
  ตําแหนงอ่ืนท่ีเห็นวาเหมาะสม   เลขานุการ 

                           ท้ังนี้จะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

ขอ 6.   คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา มีอํานาจหนาท่ีและวิธีการพิจารณา 
ดังนี ้

6.1  พิจารณาใหความเห็นชอบสํานวนการสอบสวนและโทษทางวินัยนักศึกษาท่ี 
คณะกรรมการสอบสวนเสนอในระดับโทษพักการเรียนขึ้นไป 
    6.2 กรณีท่ีสํานวนการสอบสวนขาดสาระสําคัญ คณะกรรมการดําเนินงานวินัย         
นักศึกษา หรือรองอธิการบดีอาจส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติม หรือเรียก
บุคคลผูเกี่ยวของมาใหถอยคําเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือส่ังลงโทษได 

6.3  มีอํานาจหนาท่ีอยางอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 7.  การประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานวินัยนักศึกษา เพ่ือพิจารณาใหความ  
เห็นชอบสํานวนการสอบสวนและโทษทางวินยันักศึกษาตองมีกรรมการ 2 ใน 3 จึงจะครบองค
ประชุม 
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ขอ 8.  ใหรองอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน        กรณีท่ีมีนักศึกษาของ 
วิทยาเขตถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีรับทราบวานักศึกษากระทําผิดวินัยเปนราย
กรณีไป  ดังนี้ 
  8.1 กรณีมีนักศึกษาคนเดียวหรือหลายคนถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยนักศึกษา และ
ไมเกี่ยวของกับคณะอ่ืน ใหคณะนั้นเสนอรองอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมี             
องคประกอบของคณะกรรมการดังนี้ 

        1. รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีผูรับผิดชอบงาน                      ประธานกรรมการ 
            ดานกิจการนักศึกษาหรือผูท่ีรับมอบหมายจากคณะ         

          2. กรรมการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร ไมเกิน  จํานวน  2  คน       กรรมการ 
          3. ผูแทนกองกิจการนักศึกษาหรือกิจการนักศึกษา                  กรรมการ 

            ของวิทยาเขต    1  คน     
          4. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานวินัยนักศึกษาของคณะ        กรรมการและ 

                      เลขานุการ 
  ท้ังนี้จะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
  8.2 กรณีมีนักศึกษาหลายคณะเกี่ยวของกับการกระทําผิดวินัยนักศึกษา ใหรอง-
อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมีองคประกอบดังนี้ 

1.ผูชวยอธิการบดีผูรับผิดชอบงานดาน                      ประธานกรรมการ 
                                       วินัยนักศึกษาหรือผูอ่ืนตามท่ีรองอธิการบดีเห็นสมควร              
           2.รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีผูรับผิดชอบ         กรรมการ 

            งานดานกิจการนักศึกษา  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก 
             คณะทุกคณะท่ีเกี่ยวของ       

            3.ผูอํานวยการกองกจิการนกัศึกษาหรือผูอ่ืน         กรรมการ 
             ท่ีรองอธิการบดีเห็นสมควร        

            4.หัวหนาหรือผูรับผิดชอบงานดานวินัยนักศึกษา            กรรมการและ 
             ของวิทยาเขต            เลขานุการ 
ท้ังนี้จะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
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ขอ  9. ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจหนาท่ีและวิธีพิจารณาดังนี้ 
             1. เรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหาและใหโอกาสผูถูกกลาวหาช้ีแจง 

 ขอกลาวหาไดดวย 
           2. เรียกผูถูกกลาวหาหรือผูเกี่ยวของมาใหถอยคําและบันทึกถอยคํานั้นไวเปน                             

ลายลักษณอักษรและใหผูใหถอยคําลงลายมือช่ือ 
             3. รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของเพ่ือประกอบสํานวนการสอบสวน 
             4. อาจขอความเห็นผูเช่ียวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือประกอบสํานวนการ 

  สอบสวน 
             5. การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการ  2  ใน  3 จึงจะครบ 

 องคประชุม 
                                      6. ใหคณะกรรมสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน  
    นับแตวันท่ีประธานคณะกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําส่ังแตงตั้ง 
          คณะกรรมการสอบสวน 
 

   หากการสอบสวนไมแลวเสร็จภายในกําหนดดังกลาวใหประธานคณะกรรมการ
สอบสวนเสนอผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพ่ือขยายระยะเวลาการสอบสวนไปอีกไมเกิน  2 
ครั้ง รวมแลวไมเกิน  45 วัน 

ขอ 10. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเสนอโทษทางวินัยนักศึกษา ใหเสนอ
ตอรองอธิการบดีพิจารณาส่ังลงโทษ 
  การเสนอโทษตามวรรคหนึ่ง  หากเปนการเสนอโทษขั้นพักการเรียนขึ้นไป ให
คณะกรรมการสอบสวนนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาของวิทยาเขตนั้น ๆ  เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบสํานวนการสอบสวนและโทษทางวินัยนักศึกษาเพ่ือเสนอรองอธิการบดี
พิจารณาส่ังลงโทษ 
 

หมวดที ่3 
การอทุธรณโทษทางวินัยนักศกึษา 

 
ขอ 11. นักศึกษาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยนักศึกษา หากประสงคจะอุทธรณ ใหยื่น

อุทธรณตอมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันนับตั้งแตวันทราบคําส่ังหรือถือวาไดรับทราบคําส่ัง 
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  การอุทธรณใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือ  มีขอเท็จจริง ขอกฎหมายหรือขอความอ่ืนใด
ท่ีอาศัยเปนหลักในการอุทธรณพรอมคําขอ  ตออธิการบด ี

การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับ   เวนแตอธิการบดีจะส่ังเปนอยางอ่ืน 
ขอ 12.  เพ่ือประโยชนในการอุทธรณ  ผูอุทธรณสามารถตรวจหรือคัดสําเนาบันทึก

การใหถอยคําของตนหรือสํานวนการสอบสวนได 
ขอ 13.  ในกรณีท่ีอธิการบดีเห็นวาจําเปนตองหาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน

เพ่ิมเติม อาจส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนชุดเดิมหรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนช้ันอุทธรณ เพ่ือ
หาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได    เพ่ือประกอบการวินิจฉัยอุทธรณ 

ขอ 14.  การวินิจฉัยอุทธรณ  ตองใหแลวเสร็จภายใน  30 วันนับแตวันรับอุทธรณ 
ขอ 15.  ใหอธิการบดี   มีอํานาจวินจิฉัยขออุทธรณ  ท้ังนี้ จะยืนยันเปล่ียนแปลง แกไข

เพ่ิมเติมการลงโทษ   ไดตามท่ีเห็นสมควร    
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   24   กุมภาพันธ   2548 
          

                    (ลงช่ือ)                  ประเสริฐ     ชิตพงศ          
                                                            (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ     ชิตพงศ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
               
             สําเนาถูกตอง 
            มนา   พรหมมี 
        (นายมนา   พรหมมี)                                                                                                  ทิพวัลย/พิมพ 
         นักกิจการนกัศึกษา                              มนา/ราง/ทาน 
 


