
 
ขอบังคับมหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี

วาดวยวินยัและการปกครอง 
พุทธศกัราช  2537 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2)  แหงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พุทธศักราช  2533  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เห็นสมควรตราขอบังคับวาดวย  วนิัยและการ
ปกครองนกัศกึษา  พุทธศักราช  2536  ดังนี้ 

ขอ  1.  ขอบังคับนี้เรยีกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยวินยัและ 
การปกครองนกัศึกษาพุทธศกัราช  2536” 

ขอ  2.  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถดัจากวันประกาศเปนตนไป 
           ขอ  3.  ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลยั” หมายความวา   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
“นักศึกษา” หมายความวา   นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน“ีหอพัก”
 หมายความวา    หอพักนักศกึษามหาวิทยาลัย 
                           อุบลราชธานีที่จดัไว เพื่อนักศกึษา 
                                                     เขาพัก 

ขอ 4.  นักศึกษาตองปฏิบัตติามและระเบยีบของมหาวิทยาลยัทุกประการ  และตอง 
รูวนัิยโดยเครงครัด  นกัศึกษาผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือวาเปนผูกระทําผดิวนิัย  ตองไดรับโทษ 
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

ขอ  5.  วินัยของนักศึกษา  กาํหนดดังนี ้
1) นักศกึษาตองเปนผูยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย                    

โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมขุ 
2) นักศกึษาตองประพฤติตน  เปนสุภาพชน  และตองไมประพฤตใินสิ่งที่อาจจะ

นํามาซึ่งความเสื่อมแกมหาวทิยาลยัทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลยั 
3) นักศกึษาตองประพฤติตนใหอยูในความซื่อสัตยสุจรติ 
4) นักศกึษาตองเชื่อฟงและแสดงคารวะตออาจารยและผูสอนของมหาวิทยาลัย 



5) นักศกึษาตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งหรือความตกัเตือนโดยชอบของ
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาที่ไดรับมอบหมาย 

6) นักศกึษาตองแตงกายสุภาพเรยีบรอย  ตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด 
7) นักศกึษาตองไมสูบบุหรี่หรือแสดงกริยาไมสมควรในขณะเขารับการเรียน               

การสอน  การปฏิบัต ิ
8) นักศกึษาตองรักษาความสามัคคีระหวางกัน  และตองรักษาไวซึ่งความสงบ

เรยีบรอยและเกียตริของมหาวิทยาลัย 
9)  นักศกึษาตองไมประพฤติตนเปนตวักอเหตุหรือยุยงหรือเขารวมในการ       

กอใหเกิดวุนวายรายแรงใหเกิดขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลยั 
10)  นักศกึษาตองไมเสพสุรา  หรือของมึนเมาอยางอื่น  และตองไมเลนการ 

  พนันภายในบริเวณมหาวิทยาลยั 
11)  นักศกึษาตองไมเสพยาเสพติด  หรือสิ่งเสพติดอยางอื่น  หรือมียาเสพติด   
        หรือ ส่ิงเสพติดอยางอืน่ไวในครอบครอง 

ขอ  6.  โทษผดิวินัยมี  7  สถาน  คือ 
1) วากลาวตักเตือน 
2) ภาคทณัฑ 
3) พักการเรยีน 
4) ยับยั้งการออกหนังสือรับรองของมหาวทิยาลยั 
5) ระงับการใหปริญญา  ทั้งนี้มีกําหนดระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับตั้งแตวันมีคําสั่ง

ลงโทษ 
6) ใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษา 
7) ลบชื่อจากการเปนนักศกึษา 

  ขอ  7.  นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยที่ยังไมถึงขั้นกระทําผดิวินยัอยางรายแรง  ใหผูมีอาํนาจ
พิจารณาสั่งลงโทษ  วากลาวตักเตือน  หรือภาคทัณฑตามควรแกกรณี  ใหเหมาะสมกับความผิดและถามี
เหตุอันควรลดหยอนโทษก็ใหนํามาประกอบการพจิารณาสั่งลงโทษดวย 

ขอ  8.  นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยรายแรง  จะตองไดรับโทษพกัการเรียน  ยับยั้งการออก
หนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย  ตดัสิทธิการเขาสอบหรอืระงับการใหปรญิญา  ใหพนสภาพการเปน
นักศึกษา  หรอืลบชื่อจากการเปนนักศกึษา  ตามความรายแรงแหงกรณแีละถามเีหตุอันควรลดหยอน
โทษใหนํามาประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษดวย 



ขอ  9.  การกระทําผดิวนัิยดังตอไปนี้ถือวาเปนการกระทําผิดวินยัรายแรง 
1)  กระทําการทุจริตอันกอใหเกิดความเสือ่มเสีย  แกมหาวิทยาลัยหรือกระทําการ

ทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทําเชนวานั้น 
2)  เปนตวัการกอเหตุหรือยุยงใหเกิดความวุนวายรายแรงขึ้นในมหาวิทยาลยั  หรือ

กอใหเกิดการแตกความสามัคคีในระหวางนักศึกษาของมหาวิทยาลยั 
3)   เลนการพนัน  เสพ  หรอืมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
4)   เสพสุราหรือของเมาอยางอื่นจนเปนเหตุใหตนเมาประพฤติตนวุนวายหรือครอง

สติไมได  หรอืกอเหตุทะเลาะววิาท  หรือกระทําการใดๆอันเปนการไมสมควร 
                     ขอ  10.  ใหมหาวิทยาลยัแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรยีกวา  “คณะกรรมการ
ปกครอง”   ประกอบดวยรองอธิการบดฝีายกิจการนักศกึษา  เปนประธาน   ผูแทนคณะซึ่งเปนอาจารย
จากทุกคณะในมหาวิทยาลัย  คณะละหนึ่งคน  ประธานกรรมการหอพัก  ขาราชการในมหาวิทยาลัยที่
อธิการบดี  แตงตั้งไมเกิน  2  คน  หัวหนากองกิจการนกัศกึษา  เปนกรรมการ  หัวหนางานวินัยและ
ปกครอง  กองกิจการนกัศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ  บุคคลนอกเหนือจากนี้  เปนผูสังเกตการมี
สิทธิเขารวมประชุม  และแสดงความคิดเห็นเมื่อประธานอนุญาต 
                    ใหกรรมการที่อธิการบดี  แตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  1  ป 
                    ใหคณะกรรมการปกครองมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

          1) พิจารณาสอบสวนนกัศึกษาผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยั  สําหรับกรณีท่ีการ
กระทําผิดไดเกิดขึ้นนอกคณะหรือนอกหอพัก 

          2) รับรายงานการดําเนนิการสอบสวนที่ผิดวินัยรายแรง  จากคณะและหอพัก                 
เพื่อเสนอความเห็นตออธิการบด ี

                     3) รับหนังสืออุทธรณคําสั่งลงโทษของนกัศึกษาผูถูกลงโทษ  เพื่อเสนอตอ 
         อธิการบด ี
                    ขอ  11.  นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยที่ยังไมถึงขั้นกระทําผดิวินัยอยางรายแรงใหดําเนนิการ
สอบสวนลงโทษดังนี ้

            1) ในกรณีการกระทําความผดิเกดิขึ้นภายในคณะ  ใหคณบดเีปนผูพิจารณา 
          สอบสวน 
            2) ในกรณีการกระทําความผดิเกดิขึ้นในหอพัก  ใหคณะกรรมการหอพักเปนผู

พิจารณาสอบสวนและมีคําสั่งลงโทษ 



            3)ในกรณกีารกระทําความผดิ  เมื่อผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
สอบสวนสั่งลงโทษนักศึกษาไปประการใดแลว  ใหรายงานเสนออธกิารบดีเพื่อ
ทราบภายใน  7  วันนับตั้งแตวันออกคําสั่งลงโทษ 

ขอ  12.  เมื่อนักศึกษาผูใดกระทําความผิดวนิัยรายแรง  ใหดําเนินการสอบสวนลงโทษ 
ดังนี ้

 
            1) ในกรณีการกระทําความผดิเกดิขึ้นในคณะ  ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวยอาจารยในคณะและเลขานุการคณะ                  
มีจํานวนไมเกนิ  5  คน  เปนกรรมการดาํเนนิการสอบสวนและรายงานผลการ
สอบสวน  ใหคณะกรรมการปกครองทราบแลวเสนอความเห็นตออธิการบดี
เพื่อพิจารณาและมีคําสั่งลงโทษ 

           2) ในกรณกีารกระทําความผดิเกดิขึ้นในหอพัก  ใหคณะกรรมการหอพักดําเนนิการ
สอบสวน  รายงานผลการสอบสวนใหคณะกรรมการปกครอง  พรอมทั้งเสนอ
ความเห็นตออธิการบดีเพื่อพจิารณาและมีคําสั่งลงโทษ 

             3) ในกรณีการกระทําความผดิเกดิขึ้นนอกคณะหรือนอกหอพัก  ใหคณะกรรมการ
ปกครองดําเนนิการสอบสวนพรอมท้ังความเห็นเสนอตออธิการบดีเพือ่พิจารณา
และมีคําสั่งลงโทษ 

ขอ  13.  นักศกึษาผูใดถูกสั่งลงโทษ  ซึ่งถือวาเปนความผิดรายแรงใหนกัศึกษาผูนัน้มสีิทธิ
อุทธรณตออธกิารบดี  ภายในกําหนด  7  วนัทําการ นับตั้งแตถกูสั่งลงโทษ 

         เมื่ออธิการบดีไดวินิจฉัยสั่งการเปนประการใดแลว  ใหแจงคําวนิิจฉัยเปนหนังสือใหผู
อุทธรณทราบและถือเปนทีสุ่ด 

ขอ  14.  เมื่อนักศึกษาผูใดไดรับโทษตามทีก่ําหนดไวในขอ  6 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  และ  
(7)  ใหกองบรกิารการศกึษาบันทึกประวัตคิวามผดิลงไว  ในสมุดประจาํตัวนักศึกษา  และแจงการ
ลงโทษใหผูปกครองของนกัศึกษาผูนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร 

           นักศึกษาผูไดรับโทษตามขอ  6  (7)  ไมมีสิทธิเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยอีก
ตอไป  เวนแตสภามหาวิทยาลัยจะพจิารณาอนุมัติใหกลับเขาศึกษาได 

ขอ  15.  ผูใดถกูลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศกึษา  หรือถกูลงโทษใหลบชื่อออกจาก
การเปนนกัศึกษาตามขอบังคับนี้ไมวาจะเปนผูถูกลงโทษกอนหรือในวนัใชบังคับนี้  ถาไดรับโทษ



มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  2  ปนับแตวันถูกสั่งลงโทษใหมีสิทธิขอกลบัเขามาศึกษาในคณะทีเ่คย
ศึกษาอยูกอนถูกลงโทษนัน้ได 

           การขอกลับเขาศกึษาใหยื่นคํารองตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอคณบดีคณะ               
ที่ตนเคยศกึษาพรอมกับมีหนังสือรับรองของบิดา    มารดา    หรือผูปกครอง      และบุคคลซ่ึง 
มหาวิทยาลยัเชื่อถือไดอีก  1  คน  รับรองวาตั้งแตถกูลงโทษ  จนถึงขณะยื่นคํารองผูถูกลงโทษได
ประพฤติตนเรยีบรอยตลอดมา  และรับรองวาจะสอดสองดูแลใหผูถูกลงโทษประพฤติตนอยูในระเบียบ
และวินัยของมหาวิทยาลยัอยางเครงครัดตอไปประกอบคาํรองดวย 

       ใหคณบดทีี่ไดรับคํารองสงคํารองกับหนังสือรับรอง  พรอมทั้งความเห็นไปยัง
อธิการบดภีายในเวลาอนัสมควร  ใหอธิการบดนีําคํารองเขาพิจารณาขอความเห็นชอบตอท่ีประชุม
ผูบริหารมหาวทิยาลยั  วาจะใหกลับเขาศึกษาหรือไม  ในการประชุมผูบรหิารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
คํารองตองมีผูบริหารมหาวทิยาลยัเขาประชุมไมนอยกวาสองในสามของผูบริหารมหาวิทยาลยัทั้งหมด
จึงจะถือวาเปนองคประชุม  การลงมติใหใชคะแนนลับและมตใิหกลับเขาศึกษาไดตองมีคะแนนเสียง
เปนเอกฉันทของกรรมการทัง้หมดที่ประชุม 

           นักศึกษาผูท่ีไดกลับเขาศึกษา  ตามมติของท่ีประชุมผูบริหารตามวรรคสาม  เม่ือได
กลับเขาศกึษาแลวใหลงทะเบียนเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  และจะตองศกึษาใหสําเร็จภายใน
เวลาสองเทาของจํานวนปท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  โดยนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษารวมระยะเวลาที่พกั
การศกึษาดวย 

            การยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตามความในขอนี้  ใหกระทําไดเพียงครั้งเดยีว 
 ขอ  17.  นักศกึษาผูใดกระทาํผิดอาญาจนไดรับโทษจําคกุ  หรือโทษท่ีหนักกวาจําคุกโดย

คําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  หรือไดโทษทีห่นักกวาจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท  หรือความผดิลหุโทษใหถือวานักศกึษาผูน้ันกระทาํผดิวินัยรายแรงตองรับโทษลบชื่อจาก
การเปนนกัศึกษา 

  ขอ  18.  นักศึกษาผูใดตดิยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดใหโทษอื่นใดกอนวนัประกาศใช
ขอบังคับนี้  หรือกอนเขารับการศกึษาในมหาวิทยาลยั  ใหรายงานตวัเพื่อเขารับการบําบัดรกัษาตอหนวย
สุขภาพของมหาวิทยาลยัภายในกําหนด  30  วัน  นับแตวันประกาศใชขอบังคับนี้  หรือนับแตวนัมี
สภาพเปนนกัศึกษา  แลวแตกรณี  และเมื่อไดรายงานตวัเพื่อรับการบําบัดรกัษาและนักศึกษาปฏิบตัิตาม
ระเบียบของการบําบัดรักษาโดยถูกตอง  มหาวิทยาลยัจะไมถือวานักศกึษาผูนั้นเปนผูกระทําผิดวนัิย 



ขอ  19.  นักศกึษาที่กระทําผดิวินัยกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ  และการดําเนนิการทาง
วินัยยังไมเสรจ็สิ้น  ใหนําขอบังคับนี้ไปใชบังคับแกการพิจารณาดําเนนิการ  เฉพาะสวนที่เปนคณุแก
นักศึกษา 

 ขอ  20.  ใหอธิการบดรีกัษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกบัการ
รักษาวินัยนักศึกษา  ซึ่งไมขัดกับขอบังคับนี้ 

 
บทเฉพาะกาล 

   ขอ  21.  ในระหวางท่ียังไมมีหัวหนางานวินยัและปกครอง  กองกจิการนักศึกษา  ตาม
ความในขอ  10  ใหอธิการบดีแตงตั้งขาราชการในมหาวทิยาลยั  เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 
ประกาศ     ณ 
                                                     (ลงชื่อ) 
                                                               ( ศาสตราจารย  ดร. เกษม   สุวรรณกุล) 
                                                                 นายกสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี


