
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๙ 
…………………………… 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
มารยาทและความประพฤติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักศึกษา ตลอดจนเพื่อธ ารงไว้แห่งขนบธรรมเนียมอัน
ดีงามน ามาซึ่งช่ือเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยและสังคม 

อาศัย อ า น าจ ตา มความ ในม าต ร า  ๑๘ (๒ ) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗                     
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙” 
 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบประกาศและค าสั่งอื่นๆที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “คณะ”  หมายถึง  คณะหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา”  หมายถึง  คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการสอบสวน
วินัยนักศึกษา 

“คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย”  หมายถึง  คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการพิจารณา
โทษทางวินัยนักศึกษา 
 “กองกิจการนักศึกษา”  หมายถึง  กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อาจารย์”  หมายถึง  ข้าราชการพนักงานราชการหรืออาจารย์อัตราจ้างที่สอนในรายวิชาต่างๆ                  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรวมถึงอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 
 “เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง  ข้าราชการและพนักงานต าแหน่งทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “วินัยนักศึกษา”  หมายถึง  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความประพฤติของนักศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ตามข้อบังคับนี้ 
  

 ขอ้ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี ้



-๒- 
 

หมวด ๒ 
วินัยนักศึกษา 

 
ข้อ ๖ วินัยนักศึกษาก าหนดดังนี้ 
(๑) นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
(๒) นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติ ในสิ่งที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง

บุคคลอื่นหรือเสื่อมเสียช่ือเสียงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย   
(๓) นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีและต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อการหรือมีส่วน

เกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาท ดูหมิ่นและแสดงอาการเหยียดหยามกับนักศึกษาด้วยกันหรือกับบุคคลอื่น  
(๔) นักศึกษาต้องให้ความเคารพเช่ือฟังค าสั่งค าแนะน าตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 
(๕) นักศึกษาต้องพกบัตรประจ าตัวนักศึกษาและสามารถแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาได้ทันทีเมื่อ

อาจารย ์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องขอตรวจสอบกรณีมีเหตุอันสมควร 
(๖) นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบหรือประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
(๗) นักศึกษาต้องไม่น าสุราหรือของมนึเมาใดๆ เข้ามาในมหาวิทยาลัยและต้องไม่เสพสรุาหรอืของมึนเมาใดๆ

จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเองหรือมหาวิทยาลัย 
(๘) นักศึกษาต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งในฐานะผู้ผลิต ผู้เสพหรือผู้จ าหน่าย รวมทั้งกรณีอื่นที่เป็นการ

กระท าที่ผิดกฎหมาย 
(๙) นักศึกษาต้องไม่เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุน การพนันใดๆ รวมทั้งไม่เข้าไปในบริเวณหรือ

สถานที่ที่มีการเล่นการพนัน  
(๑๐) นักศึกษาต้องไม่ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์หรือท าลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย  
(๑๑) นักศึกษาต้องไม่ครอบครองหรือน าอาวุธ วัตถุอันตรายหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในมหาวิทยาลัย   
(๑๒) นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  
(๑๓) นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
(๑๔) นักศึกษาต้องมีจิตส านึกในอุดมการณ์แห่งประชาธิปไตยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
(๑๕) นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนผิดศีลธรรม  วัฒนธรรมอันดีงาม  น ามาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติยศ ช่ือเสียง

ของมหาวิทยาลัยและสังคม    
(๑๖)  นักศึกษาผู้ใดต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ ถือว่าเป็นผู้กระท าความผิดวินัยร้ายแรง 
 

หมวด ๓ 
การลงโทษทางวินัย 

 
ข้อ ๗ นักศึกษาต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัยต้องได้รับ

โทษตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 



-๓- 
 

ข้อ ๘ โทษทางวินัยมี ๔ สถานคือ 
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
(๒) ท าทัณฑ์บน 
(๓) พักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา มีก าหนดไม่เกินสองปีการศึกษา 
(๔) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
กรณีนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยและได้รับโทษตามความข้อ ๘(๑)–๘(๓) คณะกรรมการพิจารณาโทษทาง

วินัย จะก าหนดให้นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคมตามเห็นสมควรก็ได้และกรณี  ๘(๑)              
ให้ด าเนินการในลักษณะการว่ากล่าวตักเตือน พร้อมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

ข้อ ๙ การว่ากล่าวตักเตือน  ใช้ในกรณีนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
 

ข้อ ๑๐ การท าทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักศึกษาหรือ
กรณีท าให้เสื่อมเสียช่ือเสียง เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ 

 

ข้อ ๑๑ นักศึกษาจะได้รับโทษให้พักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญาในกรณีดังนี้ 
(๑) ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จนไม่สามารถครองสติได้และก่อการทะเลาะวิวาทหรือกระท า

การใด ๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยในบริเวณมหาวิทยาลัย 
(๒) มีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า รู้เห็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ ฉ้อโกง ปลอมเอกสารหรือใช้

เอกสารปลอมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
(๓) เล่นการพนันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพนันใดๆ รวมทั้งเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ที่มี

การเล่นการพนัน อันก่อให้เกิดผลเสียหายทั้งทางด้านการศึกษาเลา่เรียน เสียทรัพย์ เสียเวลา น าความเดือดร้อนต่อ
ตนเอง ผู้ปกครองและมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๒  นักศึกษาจะได้รับโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังนี้ 
 (๑) ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด       
ลหุโทษ 

(๒) มีไว้ในครอบครองหรือมีไว้เพื่อขายหรือจ าหน่าย รวมทั้งเป็นตัวแทนขายหรือจ าหน่ายยาเสพติด   
(๓) เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ให้เกิดเหตุวุ่นวาย ร้ายแรงข้ึนในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือก่อให้เกิดการ

แตกสามัคคี ในระหว่างนักศึกษาเป็นส่วนรวม 
 (๔) ก่อการทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย เป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรืออันตราย

สาหัส ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๕) กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบอันเป็นการเสื่อมเสียร้ายแรงแก่มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



-๔- 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษวินัยนักศึกษา 

 
ข้อ ๑๓ ให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่สอบสวนและเสนอผล

การสอบสวนต่อคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย ประกอบด้วย 
(๑) ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา   ประธานกรรมการ 
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษา จ านวนหนึ่งคน   รองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสองคน   กรรมการ 
(๔) นายกองค์การบริหารงานนักศึกษา   กรรมการ 
(๕) ประธานสภานักศึกษา     กรรมการ 
(๖) หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

 

ข้อ ๑๔ ให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัยเพื่อท าหน้าที่พิจารณาและเสนอ
ความเห็นสั่งลงโทษทางวินัย ประกอบด้วย 

(๑) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
(๒) คณบด ี      รองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสองคน   กรรมการ 
(๔) อาจารย์ที่ปรึกษา  จ านวนสองคน   กรรมการ 
(๕) หัวหน้างานวินัยนักศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามข้อ ๑๓ (๓) และ ข้อ ๑๔(๓)  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับ

แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะปฏิบัติหน้าที่เกินสองวาระติดต่อกันมิได ้
 

หมวด ๕ 
การลงโทษการกระท าผิดวินัย 

 
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏโดยแจ้งชัดว่านักศึกษาผู้ใดมีพฤติกรรมหรือกระท าความผิด 

ซึ ่งเป็นความผิดเล ็กน้อย ให้รองอธิการบดีที ่ร ับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษาหรือผู ้ที ่รองอธิการบดี 
ที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษามอบหมาย เรียกนักศึกษาผู้นั้นมาว่ากล่าวตักเตือน ให้ยุติหรือระงับการกระท า
หรือพฤติกรรมนั้นเสียก็ได้ 

 

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษวินัยนักศึกษาตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ด าเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาโทษให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่อง ถ้ามีเหตุจ าเป็นที่จะต้อง
ขยายเวลาสอบสวนออกไปอีก ให้ขออนุมัติต่ออธิการบดี เพื่อขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
พร้อมทั้งรายงานผลแห่งความจ าเป็นน้ันด้วย 

 
 
 
 



-๕- 
 

ข้อ ๑๗ ในกรณี การพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อ ๑๑ และ ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษทาง
วินัย เสนอความเห็นต่ออธิการบดี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาแล้วเสร็จ เพื่ออธิการบดีพิจารณา              
สั่งลงโทษต่อไป   

 
 

หมวด ๖ 
การอุทธรณ์และวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 
ข้อ ๑๘ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ เพื่อท าหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์ประกอบด้วย 
(๑) รองอธิการบดีที่ไม่ได้รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา      ประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาคณาอาจารย์และข้าราชการ       รองประธานกรรมการ 
(๓) รองคณบดี จ านวนหนึ่งคน           กรรมการ 
(๔) นายกองค์การบริหารงานนักศึกษา          กรรมการ 
(๕) หัวหน้ากลุ่มงานนิติกรหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายประจ ามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

ข้อ ๑๙ นักศึกษาที่ถูกลงโทษมีสิทธ์ิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ทราบค าสั่งลงโทษหรือควรทราบค าสั่งลงโทษ 
 การอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือและยื่นด้วยตัวเอง ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

ข้อ ๒๐ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
(๑) ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ ตามข้อ ๑๘ ท าหน้าที่ วินิจฉัยอุทธรณ์เพื่อพิจารณาเสนอความเห็น              

ยกอุทธรณ์ ลดโทษ กลับค าวินิจฉัยหรือยืนตามค าวินิจฉัยเดิม แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์ 

(๒) เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์มีข้อวินิจฉัยเป็นประการใด ให้เสนอความเห็นต่ออธิการบดีภายใน ๗ วัน  
เพื่อพิจารณามีค าสั่ง ยกอุทธรณ์ ลดโทษ กลับค าวินิจฉัยหรือยืนตามค าวินิจฉัยเดิม แล้วแต่กรณี   

(๓) ค าสั่งของอธิการบดี ให้เป็นที่สุด 
(๔) เมื่ออธิการบดีได้มีค าสั่งเป็นประการใดแล้ว ให้คณะกรรมการอุทธรณ์แจ้งค าวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์

อักษรให้ผู้อุทธรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันมีค าสั่ง 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๙ 
 

               
                                 (นายจิโรจน์  โชติพันธ์ุ) 
                         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

 


