
งานวินัยและสวสัดิภาพนักศึกษา

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี





การเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีนกัศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ประสบอุบติัเหตุ โดยกรมธรรมค์วามคุม้ครองประกนัภยัส าหรบันกัศึกษา 

นักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ในกรณีประสบอุบติัเหตุสามารถเบิกคา่รักษาพยาบาล     

(คา่สินไหมทดแทน) คืนได ้โดยตอ้งมีดอกสารดงัตอ่ไปน้ี  

 1. ใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาล (ฉบบัจริง) จ านวน 1ฉบบั 

 2. ใบรับรองแพทย ์(ฉบบัจริง) จ านวน1ฉบบั 

 3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน1 ฉบบั

ประกนัอุบติัเหตุนกัศึกษา



สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ ส านักงานพฒันานักศึกษา ม.อุบลฯ โทร.045-353-091











งานวิชาทหาร

ก าหนดรายงานตวันักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ชัน้ปีท่ี 4-5 (ชาย-หญิง)

รายงานตวัวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562

ณ ศูนยก์ารฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 22 คา่ยสรรพสิทธิประสงค์

การแตง่กาย : ชุดฝึก ( แตง่กายใหถู้กระเบียบและเรียบรอ้ยท่ีสุด )

จุดรวมพล : วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. ตึกอธิการบดี ( หลงัเกา่ )

หมายเหตุ : เช็คช่ือ/ตรวจเคร่ืองแตง่กาย/ไมเ่รียบรอ้ยหกัคะแนนความประพฤติ



ผ่อนผนัการเกณฑท์หาร ม.อุบลฯ 

ประจ าปีการศึกษา 2561

ย่ืนค ารอ้งขอผอ่นผนัได ้

ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน- 30 พฤศจิกายน 2561

ณ งานวินัยและสวสัดิภาพนักศึกษา ส านักงานพฒันานักศึกษา

ชัน้ 2 ตึกอธิการบดี ( หลงัเกา่ )



เอกสารประกอบการย่ืนผ่อนผนัฯ

1.ส าเนาหมายเรียกรับราชการทหาร ( แบบ สด.35 ) จ านวน 2 ชุด

2.ส าเนาใบส าคญัทหารกองเกิน ( แบบสด.9 ) จ านวน 2 ชุด 

3.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ชุด

4.ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ชุด

5.ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จ านวน 2 ชุด ( ขอไดท่ี้ REG )

6.ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนช่ือ-สกุล จ านวน 1 ชุด ( ถา้มี )



- การรูจ้กัปกครองตนเอง ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ กอ่ใหเ้กิดความสงบเรียบรอ้ยและท า

ใหเ้กิดความสงบสุขส าหรับตนเองและสมาชิกในสถาบนัจากความหมายของค าวา่วินัยดงัท่ีกลา่ว

มาขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ วินัย คือ กฎ ระเบียบขอ้บงัคบั ท่ีมนุษยส์รา้งข้ึนเพ่ือใหม้นุษยป์ระพฤติ

ปฏิบติัตามโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย ความสงบสุขของสงัคม 

ผูฝ่้าฝืนจะตอ้งไดร้ับการตกัเตือน หรือถูกลงโทษตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ก าหนดไว ้

วินัย หมายถึง



วินยันกัศึกษา

-วินัยนักศึกษา หมายถึง การควบคุมพฤติกรรมนิสิตนักศึกษา โดยการออกกฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ใหนิ้สิตนักศึกษายึดถือเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยภายในมหาวิทยาลยั 

รวมทัง้การตกัเตือนและการลงโทษนิสิตนักศึกษาท่ีละเมิดกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ

มหาวิทยาลยัดว้ย

-การควบคุมพฤติกรรมของนักศึกษาเป็นไปในทางท่ีพึงปรารถนา เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้

และบุคลิกภาพใหเ้ป็นท่ีน่าพึงปรารถนาของสงัคม วินัยท่ีดี คือ การท่ีบุคคลรูจ้กัการปกครอง

ตนเองและการท าตามระเบียบบงัคบัตา่งๆ ดว้ยความสมคัรใจ เพราะไดเ้ห็นคุณคา่วา่การ

ปฏิบติัตามระเบียบน้ันจะน ามาซ่ึงความมีระเบียบและความสงบสุขในสงัคม 



ความผิดวินยัรา้ยแรง

1. การกระท าใดๆ อนัเป็นความผิดตอ่กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา เวน้แตค่วามผิดท่ี

ไดห้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษแตไ่มใ่หน้ ามาใชบ้งัคบั ในกรณีท่ีการ

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษนั้นกอ่ใหเ้กิดความเสียหายตอ่มหาวิทยาลยั 

2. กระท าการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนตอ่ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด ประกาศ หรือ

ค าสัง่อ่ืนใดของมหาวิทยาลยัโดยจงใจกอ่ใหเ้กิดความเสียหายแกม่หาวิทยาลยัหรื

อประมาทเลินเลอ่เป็นเหตุใหม้หาวิทยาลยัไดร้ับความเสียหายอยา่งรา้ยแรง  

3. การกระท าการใดๆ อนัเป็นการประพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง  

4. การกระท าการอ่ืนใด ท่ีมหาวิทยาลยัประกาศก าหนด 



โทษทางวินยั 6 สถาน 2 ประเภท

1.ความผิดวินัยไมร่า้ยแรง 

1.1 ภาคทณัฑ์

1.2 ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีมหาวิทยาลยั

ประกาศก าหนด

2.ความผิดวินัยรา้ยแรง

2.1 ควบคุมความประพฤติตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีมหาวิทยาลยัประกาศก าหนด

2.2 ปรับตกรายวิชาหรือทุกวิชาตามท่ีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเห็นสมควร ทัง้น้ีโดย

ค านึงถึงพฤติการณแ์ละเหตุแหง่การกระท าผิดวินัยนักศึกษา

2.3 พกัการศึกษาตัง้แต ่1 ภาคการศึกษา แตไ่มเ่กิน 4 ภาคการศึกษา หรือระงบัการเสนอช่ือ

ใหส้ าเร็จการศึกษา หรือ ระงบัการเสนอช่ือเพ่ืออนุมติัปริญญาไมเ่กิน 1 ปีการศึกษา

2.4 ไลอ่อกและลบช่ือจากการเป็นนักศึกษา



สถิติการกระท าผิดวินยันกัศึกษา 

ปีการศึกษา 2559-2561 (สถิติ 3 ปี ยอ้นหลงั)

มีนกัศึกษากระท าผิดวินยั ทัง้ส้ิน 33 ราย

ออกหนังสือวา่กลา่วตกัเตือน 3 ราย

วินัยรา้ยแรง 24 ราย

วินัยไมร่า้ยแรง 6 ราย



เหตุท่ีกระท าผิด

ทุจริตการสอบ 14 ราย (วินัยรา้ยแรง)

ทะเลาะวิวาท/ท ารา้ยร่างกาย 6  ราย (วินัยรา้ยแรง)

ลกัทรัพย ์ 0 ราย (วินัยรา้ยแรง)

ความผิดเก่ียวกบัเพศ 1 ราย (ไมร่า้ยแรง)

ฝ่าฝืนระเบียบ/ประกาศ 4 ราย (ไมร่า้ยแรง)

กระท าผิดกฎหมายลหุโทษ/อ่ืนๆ 8 ราย (ไมร่า้ยแรง)

หมายเหตุ : อยูร่ะหวา่งการด าเนินการสอบสวน 2 ราย



การลงโทษ

ไลอ่อก 0 ราย

พกัการศึกษา 6 ราย

ปรับตกรายวิชา (F) 18 ราย

คุมความประพฤติ 18 ราย

ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 18 ราย


