(สําเนา)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยวินยั นิสติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
--------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีขอ บังคับวาดวยวินัยนิสิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยวินยั นิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“คณะ” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยู
“หอพัก” หมายความวา หอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
“นิสิต” หมายความวา นิสติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอ ๔ นิสิตตองประพฤติและปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ประพฤติตนเปนสุภาพชน
(๒) ประพฤติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
ในทุกโอกาส
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยหรือคณะทุก
ประการอยางเครงครัดอยูเสมอ
(๔) รักษาไวซึ่งความสามัคคี ความเปนระเบียบเรียบรอย และชื่อเสียงเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย
(๕) เชื่อฟงคําสั่งหรือคําแนะนําตักเตือนของอาจารยหรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
หรือผูปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
(๖) แตงกายใหถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย เมื่อตองเขาชั้นเรียน
หรือติดตอราชการ และตองแตงกายใหสะอาด สุภาพ เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ
(๗) แสดงบัตรประจําตัวนิสิตไดทันทีเมื่ออาจารย หรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย หรือผูปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
(๘) อยูใ นบริเวณมหาวิทยาลัย หรือบริเวณอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยไดไมเกินเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนกรณี ๆ ไป

-๒ขอ ๕ นิสิตตองไมประพฤติและไมปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไมประพฤติตนในสิ่งทีอ่ าจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกตนเอง บิดามารดา ผูปกครอง หรือ
มหาวิทยาลัย
(๒) ไมประพฤติผิดขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวิธีการอันไมเหมาะสมตอวัฒนธรรมไทย
(๓) ไมปฏิบัตกิ ิจกรรมใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ
(๔) ไมมีหรือจัดพิมพสิ่งวาด สิ่งเขียนหรือกลาวถอยคําหรือกระทําการอื่นใด อันอาจจะเกิดความ
เสียหายแกผูอนื่ หรือมหาวิทยาลัย
(๕) ไมเปนผูน ําสุราเมรัยหรือของมึนเมาใด ๆ เขามาในบริเวณมหาวิทยาลัยและตองไมเสพสุรา
เมรัยหรือของมึนเมาใด ๆ จนเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกตนเอง บิดามารดา ผูปกครอง หรือมหาวิทยาลัย
(๖) ไมเลนหรือมีสว นเกีย่ วของหรือสนับสนุนการพนันใด ๆ เปนอันขาด
(๗) ไมกระทําตนใหเปนผูมหี นี้สินลนพนตัวจนมีเรื่องเสียหายถึงผูอื่นหรือมหาวิทยาลัย
(๘) ไมลักทรัพย ยักยอกทรัพยหรือทําใหเสียทรัพยซึ่งทรัพยของผูอื่นหรือของมหาวิทยาลัย
(๙) ไมลงลายมือชื่อผูอื่นหรือประทับตราปลอมลงในเอกสาร หรือแกไขเอกสาร หรือปลอมแปลง
เอกสารของผูอื่น และใชเอกสารเชนวานัน้ เปนหลักฐานตอมหาวิทยาลัยหรือตอผูอื่น เพื่อใหมหาวิทยาลัย
หรือผูอื่นเชื่อวาเปนเอกสารทีแ่ ทจริงของตน อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอื่นได
(๑๐) ไมนําสิง่ ผิดกฎหมายเขามาในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไวในครอบครอง
(๑๑) ไมเสพยาเสพยติดหรือมียาเสพยตดิ ไวในครอบครอง
(๑๒) ไมมีหรือพกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิดเมื่ออยูในบริเวณมหาวิทยาลัย
(๑๓) ไมกอหรือมีสวนเกีย่ วของในการทะเลาะวิวาทกับนิสิตดวยกันหรือกับผูอื่น
ขอ ๖ นิสิตผูใดเปนผูกอหรือมีสวนเกีย่ วของเปนคดีถึงเจาพนักงานตํารวจหรือเจาพนักงานของรัฐ
ผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย แลวตองรีบรายงานพฤติการณนั้นทันทีตออาจารยที่ปรึกษา อาจารย
ฝายกิจการนิสิตในคณะที่ตนสังกัดหรือกองกิจการนิสิต
ขอ ๗ นิสิตผูใดตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิด
อันไดกระทําโดยประมาท ถือวาเปนผูกระทําผิดวินยั อยางรายแรง อันอาจไดรับการพิจารณาโทษวินัย
ขั้นสูงสุด โดยดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
ขอ ๘ นิสิตซึ่งปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งใด ๆ ของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ ใหถือวากระทําผิดวินัย และจะไดรับโทษ ดังตอไปนี้
(๑) ทําทัณฑบน
(๒) ตัดคะแนนความประพฤติ

-๓(๓) พักการศึกษา
(๔) พนสภาพการเปนนิสิต
(๕) โทษอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
อนึ่ง เมื่อมหาวิทยาลัยหรือคณะไดลงโทษแกนิสิตผูใดแลว ใหแจงตอบิดามารดาหรือผูปกครอง
อาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต และคณะหรือมหาวิทยาลัยแลวแตกรณี พรอมทั้งใหบันทึกไวในทะเบียน
ประวัติของนิสิตผูนั้นดวย
ขอ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ
(๑) ใหนิสิตแตละคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน ตลอดระยะเวลาที่มสี ภาพการเปนนิสิต
(๒) การตัดคะแนนแตละครั้ง ใหตัดไดไมต่ํากวาครั้งละ ๕ คะแนน แตจะเปนจํานวนเทาใด ให
อยูในดุลยพินจิ ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
(๓) นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกวา ๔๐ คะแนน แตไมเกิน ๖๐
คะแนน ใหถือวาถูกพักการศึกษามีกําหนด ๑ ภาคการศึกษา
(๔) นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกวา ๖๐ คะแนน แตไมเกิน ๘๐
คะแนน ใหถือวาถูกพักการศึกษามีกําหนด ๒ ภาคการศึกษา
(๕) นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกวา ๘๐ คะแนน แตไมเกิน ๙๙
คะแนน ใหถอื วาถูกพักการศึกษามีกําหนด ๔ ภาคการศึกษา
(๖) นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันครบ ๑๐๐ คะแนน ใหถือวาพนสภาพ
การเปนนิสิต
นิสิตผูใดถูกลงโทษทางวินยั ถึงขั้นพนสภาพการเปนนิสติ จะไมมีสิทธิส์ มัครเขาศึกษาหรือศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัยแหงนี้อีก โดยการยึดถือตามขอมูลของงานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา
ขอ ๑๐ กรณีทนี่ ิสิตซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติและภายหลังมีการกระทําความดีก็สามารถ
ชดเชยการทําความดีของนิสิต โดยใหคะแนนกลับคืนมาได
หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ การสอบสวนและลงโทษการกระทําผิดวินยั
(๑) ในกรณีทมี่ ีการกระทําผิดวินยั เกิดขึ้น โดยที่มีนิสิตในสังกัดคณะใดคณะหนึ่ง
เปนผูกระทําผิดและไมมนี ิสิตในคณะอื่นเกี่ยวของ ใหคณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะนัน้ เปนผูม ีอํานาจ
สอบสวนการกระทําผิดวินัยและเมื่อไดทําการสอบสวนการกระทําผิดวินัยดังกลาวแลว ไดความวานิสิต
ไดกระทําผิดวินยั จริงและสมควรไดรับโทษ ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นเสนอตอคณะ เพื่อพิจารณา
ลงโทษนิสิตผูนั้นตอไป และเมื่อมีคําสั่งลงโทษแลวใหรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ

-๔(๒) ในกรณีที่มีการกระทําผิดวินยั เกิดขึ้นภายในหอพักของมหาวิทยาลัยใหดําเนินการสอบสวน
ลงโทษตามระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับหอพักของมหาวิทยาลัย
(๓) ในกรณีนอกเหนือจากขอ ๑๑ (๑) และขอ ๑๑ (๒) ใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
วินัยนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจสอบสวนการกระทําผิดวินัย เวนแตมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร
เปนอยางอื่นเปนกรณี ๆ ไป และเมื่อไดทาํ การสอบสวนการกระทําผิดวินยั ดังกลาวแลว ไดความวานิสิต
ไดกระทําผิดวินัยจริงและสมควรไดรับโทษ ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ลงโทษนิสิตผูนั้นตอไป
ใหงานวินยั และพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มีหนาที่บันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ
ของนิสิต จากผลการดําเนินการตามขอ ๑๑ (๑) และขอ ๑๑ (๓) และหากมีการลงโทษนิสิตถึงขั้นพัก
การศึกษาขึ้นไป ใหรายงานไปยังงานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษาทุกครั้ง เพื่อบันทึก
ไวในทะเบียนประวัติของนิสิตตอไป
(๔) เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง พฤติการณ และพยานหลักฐานตาง ๆ อันเกี่ยวกับ
การกระทําผิดวินัยและเพื่อพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําผิดวินัยนั้น ใหผมู ีอํานาจสอบสวนการกระทําผิดวินยั
มีอํานาจดังตอไปนี้
(๔.๑) เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดวินัย
(๔.๒) เรียกและสอบสวนนิสิตกระทําผิดวินัย หรือผูอื่นที่เห็นวาเกีย่ วของกับการกระทําผิดวินัย
อนึ่ง นิสิตผูใดขัดขืน ไมใหความรวมมือ กลาวขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริง
ตอผูมีอํานาจสอบสวนการกระทําผิดวินยั ใหถือวาเปนผูกระทําผิดวินัย
(๕) คําสั่งลงโทษใหมีผลทันที ยกเวนโทษ “พักการศึกษา” ใหมีผลในภาคการศึกษาถัดไป
เวนแตจะเปนการสั่งลงโทษในภาคการศึกษาสุดทายของนิสิตผูนั้น
(๖) กรณีที่การดําเนินการทางวินยั เสร็จสิ้นหลังจากทีน่ สิ ิตที่กระทําผิดวินยั พนสภาพการเปนนิสติ
ไปแลวดวยเหตุอื่น ก็ใหสั่งลงโทษตามขอ ๘ (๕) ได
(๗) นิสิตผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินยั ตามขอบังคับนี้ ถึงขั้นพักการศึกษาใหนิสิตผูน ั้น มีสิทธิ์
อุทธรณตออธิการบดีได การอุทธรณใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณ โดยยื่นตอ
ประธานคณะกรรมการวินยั นิสิตภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ทราบคําสั่งลงโทษ และใหอุทธรณได
สําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอื่น หรือมอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนมิได ใหประธาน
คณะกรรมการวินัยนิสิตสงอุทธรณพรอมดวยสํานวนการพิจารณาโทษ และคําสั่งลงโทษไปยังอธิการบดี
ภายในเวลาไมเกิน ๗ วันทําการ นับแตวนั ที่ไดรับอุทธรณ
อธิการบดีโดยมติที่ประชุมคณบดี มีอํานาจยกอุทธรณ เพิม่ โทษ ลดโทษ หรือยกโทษแลวแตกรณี
คําวินิจฉัยของอธิการบดีดังกลาวใหถือเปนที่สุด
เมื่ออธิการบดีวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบ

-๕ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการวินยั นิสิตขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูชว ยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
หรือบุคคลที่อธิการบดีมอบหมาย ไมเกิน ๑ คน
เปนกรรมการ
(๓) รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี คณะละ ๑ คน เปนกรรมการ
(๔) ผูอํานวยกองกิจการนิสิต
เปนกรรมการ
(๕) หัวหนางานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต เปนกรรมการ
(๖) หัวหนางานวินยั และพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๓ ใหงานวินยั และพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต รวบรวมขอพิจารณาความผิดของนิสิต
จากคณะ หอพัก หรือคณะกรรมการวินยั นิสิต เสนอตอมหาวิทยาลัยและเก็บไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
ขอ ๑๔ การดําเนินการสอบสวน และพิจารณาโทษผิดวินัย ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจในการออกประกาศ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงชื่อ)

สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

