
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
วาดวยวินยันิสิต   
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

--------------------------------------------- 
 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยวินัยนิสิต  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๐  
สภามหาวิทยาลัยบูรพา  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้  
 

 ขอ  ๑   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยวินยันสิิต  พ.ศ. ๒๕๕๒”  
 

 ขอ  ๒   ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
 

 ขอ  ๓   ในขอบังคับนี้  
 “คณะ”    หมายความวา   คณะหรือวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยู 
 “หอพัก”    หมายความวา   หอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 “นิสิต”    หมายความวา   นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ขอ  ๔   นิสิตตองประพฤติและปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (๑)   ประพฤติตนเปนสุภาพชน  

(๒)  ประพฤตตินตามหลักศลีธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย 
ในทุกโอกาส 

(๓)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยหรือคณะทกุ
ประการอยางเครงครัดอยูเสมอ  
 (๔)  รักษาไวซ่ึงความสามัคคี  ความเปนระเบียบเรียบรอย  และชื่อเสยีงเกียรตคิณุของมหาวิทยาลัย  
 (๕)  เชื่อฟงคําสั่งหรือคําแนะนําตักเตือนของอาจารยหรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย  
หรือผูปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
 (๖)  แตงกายใหถูกตองตามระเบียบ  ขอบังคับของมหาวทิยาลัย  เมื่อตองเขาชั้นเรียน 
หรือติดตอราชการ  และตองแตงกายใหสะอาด  สุภาพ  เรียบรอย  เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 (๗)  แสดงบตัรประจําตัวนิสิตไดทันทีเมื่ออาจารย หรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย หรือผูปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ 
 (๘)   อยูในบรเิวณมหาวิทยาลัย  หรือบริเวณอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยไดไมเกนิเวลา 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เวนแตจะไดรับอนญุาตจากมหาวทิยาลัยเปนกรณี ๆ ไป 
 

 
 

(สําเนา) 



 

-๒- 

 
 ขอ  ๕   นิสิตตองไมประพฤติและไมปฏิบัติ  ดังนี้  

(๑)  ไมประพฤติตนในสิ่งทีอ่าจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกตนเอง  บิดามารดา  ผูปกครอง  หรือ
มหาวิทยาลัย 
 (๒)  ไมประพฤติผิดขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวิธีการอันไมเหมาะสมตอวัฒนธรรมไทย 
 (๓)  ไมปฏิบัตกิิจกรรมใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ ประกาศ  หรือคาํสั่งของ
มหาวทิยาลัยหรือคณะ  
 (๔)  ไมมีหรือจัดพิมพส่ิงวาด  ส่ิงเขียนหรือกลาวถอยคําหรือกระทําการอื่นใด อันอาจจะเกิดความ
เสียหายแกผูอ่ืนหรือมหาวิทยาลัย  
 (๕)  ไมเปนผูนําสุราเมรัยหรือของมึนเมาใด ๆ  เขามาในบริเวณมหาวทิยาลัยและตองไมเสพสุรา
เมรัยหรือของมึนเมาใด ๆ  จนเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกตนเอง  บิดามารดา  ผูปกครอง หรือมหาวิทยาลัย  
 (๖)   ไมเลนหรือมีสวนเกีย่วของหรือสนับสนุนการพนนัใด ๆ เปนอันขาด  
 (๗)   ไมกระทาํตนใหเปนผูมหีนี้สินลนพนตัวจนมเีร่ืองเสียหายถึงผูอ่ืนหรือมหาวิทยาลัย  
 (๘)   ไมลักทรพัย  ยกัยอกทรัพยหรือทําใหเสียทรัพยซ่ึงทรัพยของผูอ่ืนหรือของมหาวทิยาลัย  
 (๙)   ไมลงลายมือช่ือผูอ่ืนหรือประทับตราปลอมลงในเอกสาร หรือแกไขเอกสาร หรือปลอมแปลง
เอกสารของผูอ่ืน  และใชเอกสารเชนวานัน้เปนหลักฐานตอมหาวทิยาลัยหรือตอผูอ่ืน เพื่อใหมหาวิทยาลัย
หรือผูอ่ืนเชื่อวาเปนเอกสารทีแ่ทจริงของตน อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอ่ืนได 
 (๑๐)   ไมนําสิง่ผิดกฎหมายเขามาในบริเวณมหาวิทยาลยัหรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวในครอบครอง  
 (๑๑)  ไมเสพยาเสพยติดหรือมียาเสพยตดิไวในครอบครอง  
 (๑๒)  ไมมีหรือพกพาอาวุธ  หรือวัตถุระเบดิเมื่ออยูในบรเิวณมหาวิทยาลัย                       
 (๑๓)  ไมกอหรือมีสวนเกีย่วของในการทะเลาะววิาทกับนิสิตดวยกันหรือกับผูอ่ืน  
 

 ขอ  ๖   นิสิตผูใดเปนผูกอหรือมีสวนเกีย่วของเปนคดีถึงเจาพนักงานตํารวจหรือเจาพนกังานของรัฐ 
ผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย แลวตองรีบรายงานพฤติการณนั้นทนัทีตออาจารยที่ปรึกษา  อาจารย 
ฝายกิจการนิสิตในคณะที่ตนสังกัดหรือกองกิจการนิสิต 
 

 ขอ  ๗   นิสิตผูใดตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ  เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิด 
อันไดกระทําโดยประมาท  ถือวาเปนผูกระทําผิดวินยัอยางรายแรง  อันอาจไดรับการพิจารณาโทษวินัย 
ขั้นสูงสุด  โดยดุลยพนิิจของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
 

 ขอ  ๘   นิสิตซึ่งปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือคําสั่งใด ๆ  ของ 
มหาวิทยาลัยหรือคณะ  ใหถือวากระทําผิดวินัย  และจะไดรับโทษ  ดังตอไปนี้  
 (๑)  ทําทณัฑบน  
 (๒)  ตดัคะแนนความประพฤติ  
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-๓- 

 
 (๓)  พักการศกึษา 
 (๔)  พนสภาพการเปนนิสิต 
 (๕)  โทษอื่น ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 อนึ่ง  เมื่อมหาวิทยาลัยหรือคณะไดลงโทษแกนิสิตผูใดแลว  ใหแจงตอบิดามารดาหรอืผูปกครอง  
อาจารยที่ปรึกษาประจําตวันสิิต  และคณะหรือมหาวิทยาลัยแลวแตกรณ ี พรอมทั้งใหบันทึกไวในทะเบียน
ประวัติของนสิิตผูนั้นดวย  
 

 ขอ  ๙   การตัดคะแนนความประพฤติ  
 (๑)  ใหนิสิตแตละคนมีคะแนนความประพฤติ  ๑๐๐  คะแนน  ตลอดระยะเวลาที่มสีภาพการเปนนิสิต  
 (๒)  การตัดคะแนนแตละครั้ง  ใหตัดไดไมต่ํากวาครั้งละ  ๕  คะแนน  แตจะเปนจํานวนเทาใด  ให
อยูในดุลยพินจิของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
 (๓)  นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกนิกวา  ๔๐  คะแนน แตไมเกิน  ๖๐  
คะแนน ใหถือวาถูกพักการศกึษามีกําหนด  ๑  ภาคการศึกษา   
 (๔)  นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกนิกวา  ๖๐  คะแนน แตไมเกิน  ๘๐  
คะแนน ใหถือวาถูกพักการศกึษามีกําหนด  ๒  ภาคการศกึษา  
 (๕)  นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกนิกวา  ๘๐  คะแนน แตไมเกิน  ๙๙  
คะแนน ใหถือวาถูกพักการศกึษามีกําหนด  ๔  ภาคการศกึษา  
 (๖)  นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันครบ  ๑๐๐  คะแนน ใหถือวาพนสภาพ
การเปนนิสิต 
 นิสิตผูใดถูกลงโทษทางวินยัถึงขั้นพนสภาพการเปนนิสิตจะไมมีสิทธิส์มัครเขาศึกษาหรือศึกษาตอ 
ในมหาวิทยาลยัแหงนี้อีก  โดยการยดึถือตามขอมูลของงานทะเบยีนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา  
 

 ขอ ๑๐  กรณีทีน่ิสิตซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติและภายหลังมีการกระทําความดกี็สามารถ
ชดเชยการทําความดีของนสิิต โดยใหคะแนนกลับคืนมาได 
 หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย  
 

 ขอ ๑๑  การสอบสวนและลงโทษการกระทําผิดวินยั 
 (๑)   ในกรณีทีม่ีการกระทําผิดวินยัเกดิขึ้น  โดยที่มีนิสิตในสังกัดคณะใดคณะหนึ่ง   
เปนผูกระทําผิดและไมมนีิสิตในคณะอื่นเกี่ยวของ  ใหคณะกรรมการกจิการนิสิตของคณะนัน้เปนผูมีอํานาจ 
สอบสวนการกระทําผิดวนิัยและเมื่อไดทําการสอบสวนการกระทําผิดวินัยดังกลาวแลว  ไดความวานิสิต 
ไดกระทําผิดวนิยัจริงและสมควรไดรับโทษ  ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเหน็เสนอตอคณะ  เพื่อพิจารณา 
ลงโทษนิสิตผูนั้นตอไป  และเมื่อมีคําสั่งลงโทษแลวใหรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
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-๔- 

 
 (๒)   ในกรณทีี่มีการกระทําผิดวินยัเกดิขึ้นภายในหอพักของมหาวิทยาลัยใหดําเนินการสอบสวน
ลงโทษตามระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับหอพักของมหาวิทยาลัย 
 (๓)   ในกรณนีอกเหนือจากขอ  ๑๑ (๑)  และขอ  ๑๑ (๒)  ใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง 
วินัยนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจสอบสวนการกระทําผิดวนิัย  เวนแตมหาวทิยาลัยจะเหน็สมควร 
เปนอยางอื่นเปนกรณี ๆ ไป  และเมื่อไดทาํการสอบสวนการกระทําผิดวินยัดังกลาวแลว  ไดความวานิสิต 
ไดกระทําผิดวนิัยจริงและสมควรไดรับโทษ  ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเหน็ตอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
ลงโทษนิสิตผูนั้นตอไป 
 ใหงานวินยัและพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต  มีหนาที่บันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ 
ของนิสิต  จากผลการดําเนินการตามขอ  ๑๑ (๑)  และขอ  ๑๑ (๓)  และหากมกีารลงโทษนิสิตถึงขั้นพัก
การศึกษาขึ้นไป  ใหรายงานไปยังงานทะเบียนและสถิตินิสิต  กองบริการการศึกษาทุกครั้ง  เพื่อบันทึก 
ไวในทะเบยีนประวัติของนสิิตตอไป 
 (๔)  เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง  พฤติการณ  และพยานหลักฐานตาง ๆ อันเกี่ยวกับ 
การกระทําผิดวินัยและเพื่อพสูิจนใหเห็นถึงการกระทําผิดวินัยนั้น  ใหผูมีอํานาจสอบสวนการกระทาํผิดวินยั 
มีอํานาจดังตอไปนี้  
  (๔.๑)   เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดวนิัย  
  (๔.๒)   เรียกและสอบสวนนสิิตกระทําผิดวนิัย  หรือผูอ่ืนที่เห็นวาเกีย่วของกับการกระทําผิดวนิัย  
 อนึ่ง  นิสิตผูใดขัดขืน  ไมใหความรวมมอื  กลาวขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริง 
ตอผูมีอํานาจสอบสวนการกระทําผิดวินยั  ใหถือวาเปนผูกระทําผิดวนิัย 
   (๕)   คําสั่งลงโทษใหมีผลทนัที  ยกเวนโทษ  “พักการศกึษา”  ใหมีผลในภาคการศกึษาถัดไป   
เวนแตจะเปนการสั่งลงโทษในภาคการศึกษาสุดทายของนิสิตผูนั้น 
 (๖)   กรณีที่การดําเนินการทางวินยัเสร็จสิ้นหลังจากทีน่สิิตที่กระทําผิดวินยัพนสภาพการเปนนิสิต
ไปแลวดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหส่ังลงโทษตามขอ  ๘ (๕) ได 
 (๗)   นิสิตผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินยัตามขอบังคับนี้  ถึงขั้นพักการศกึษาใหนิสิตผูนั้น  มีสิทธิ์
อุทธรณตออธิการบดีได  การอุทธรณใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผูอุทธรณ  โดยยื่นตอ 
ประธานคณะกรรมการวินยันิสิตภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ทราบคาํสั่งลงโทษ  และใหอุทธรณได 
สําหรับตนเองเทานั้น  จะอุทธรณแทนผูอ่ืน  หรือมอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนมิได  ใหประธาน
คณะกรรมการวินัยนิสิตสงอุทธรณพรอมดวยสํานวนการพิจารณาโทษ  และคําสั่งลงโทษไปยังอธิการบดี  
ภายในเวลาไมเกิน  ๗  วันทําการ  นับแตวนัที่ไดรับอุทธรณ 
 อธิการบดีโดยมติที่ประชุมคณบดี มีอํานาจยกอุทธรณ  เพิม่โทษ  ลดโทษ  หรือยกโทษแลวแตกรณี  
คําวินิจฉยัของอธิการบดีดังกลาวใหถือเปนที่สุด 
 เมื่ออธิการบดีวินิจฉยัอุทธรณเปนประการใดแลว  ใหแจงคําวินิจฉยัเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบ  
 
 
 



 

-๕- 

 
 ขอ ๑๒  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการวินยันิสิตขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวย 

(๑)   รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต     เปนประธานกรรมการ   
(๒)   ผูชวยอธกิารบดีฝายกจิการนิสิต 
         หรือบุคคลที่อธิการบดีมอบหมาย  ไมเกิน  ๑  คน   เปนกรรมการ   
(๓)   รองคณบดีฝายกิจการนิสิต   
         หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี  คณะละ  ๑  คน   เปนกรรมการ   
(๔)   ผูอํานวยกองกิจการนิสิต        เปนกรรมการ   
(๕)   หวัหนางานบริการและสวัสดิการ  กองกิจการนิสิต   เปนกรรมการ   
(๖)   หวัหนางานวินยัและพฒันานิสิต  กองกิจการนิสิต   เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

 ขอ ๑๓  ใหงานวินยัและพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต  รวบรวมขอพิจารณาความผิดของนิสิต 
จากคณะ  หอพัก  หรือคณะกรรมการวินยันิสิต  เสนอตอมหาวิทยาลัยและเก็บไวเปนหลักฐานทกุครั้ง  
 

 ขอ ๑๔  การดาํเนินการสอบสวน  และพิจารณาโทษผิดวนิัย  ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๑๕  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจในการออกประกาศ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ในกรณีที่มีปญหาขอสงสัยเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามขอบังคับนี้   
ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉยัและใหถือเปนที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่   ๒๒   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
             สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 


