
 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร     

ว่าด้วยวนัิยนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

เพื�อใหน้กัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร เป็นนกัศึกษาที�ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

เคารพในสิทธิและหนา้ที�ของผูอื้�น  อยูร่่วมกนัดว้ยความสงบเรียบร้อย และมีความประพฤติดี  ปฏิบติัชอบ  

ธาํรงไวซึ้� งเกียรติ  ศกัดิ� ศรีและความมีระเบียบวนิยัของสถาบนัแห่งนี�  

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ประกอบกบั มติที�ประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ในคราวประชุม  ครั� งที�  ๕ / ๒๕๕๑   เมื�อวนัที�  

๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ จึงออกขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร วา่ดว้ยวินยันกัศึกษาไวด้งันี�  

ข้อ ๑  ขอ้บงัคบันี� เรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑” 

ข้อ ๒  ขอ้บงัคบันี� ให้ใชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ ๓  บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั�ง หรือประกาศอื�นใดที�ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี�  ใหใ้ชข้อ้บงัคบันี�

แทน 

ข้อ ๔  ในขอ้บงัคบันี�  

“มหาวิทยาลยั”   หมายความวา่   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

“อธิการบดี”   หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

“นกัศึกษา”   หมายความวา่  นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

“อาจารยที์�ปรึกษา”  หมายความวา่  คณาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครที�ไดรั้บ 

มอบหมายใหเ้ป็นที�ปรึกษาของนกัศึกษา 

“อาจารยที์�ปรึกษาหอพกั”  หมายความวา่  คณาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครที�ไดรั้บ 

แต่งตั�งหรือมอบหมายควบคุมดูแลหอพกันกัศึกษา 

ข้อ ๕  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัฉบบันี�  และให้มีอาํนาจออกประกาศ   กาํหนดหลกัเกณฑ ์

และแนวปฏิบติั เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบันี�  ซึ� งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี�  

 

 

 

 



หมวด ๑ 

วนิัย 

ข้อ ๖  นกัศึกษาตอ้งรักษาวนิยัโดยเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งไดรั้บโทษตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี�  

ข้อ ๗  ในการเขา้ชั�นเรียน และหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆ นกัศึกษาตอ้งแต่งกายตามขอ้บงัคบัวา่

ดว้ยการแต่งกายนกัศึกษาและให้เหมาะสมในลกัษณะของสุภาพชน 

ข้อ ๘  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที�ของตนเองและเคารพใน

สิทธิและหนา้ที�ของบุคคลอื�น มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอนัดีงามไม่ปฏิบติัตนในทางที�นาํมาซึ�งความเสื�อม

เสียชื�อเสียงและเกียรติคุณ ทั�งของตนเองและของมหาวทิยาลยั การกระทาํที�มีลกัษณะเป็นการหลอกลวงหรือ

เป็นภยัต่อสังคม ถือเป็นการกระทาํผดิวนิยัร้ายแรง 

ข้อ ๙  นกัศึกษาตอ้งรักษาไวซึ้�งความสงบเรียบร้อย ไมก่่อใหเ้กิดความแตกแยก หรือก่อการทะเลาะ

วิวาทในระหวา่งนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัดว้ยกนั รวมทั�งสถาบนัอื�น และบุคคลทั�วไป    การก่อความไม่สงบ 

การก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือการแสดงพฤติกรรมในลกัษณะ นกัเลง อนัธพาล ผูมี้อิทธิพล โดยพกพา แสดง 

หรือใชอ้าวธุ ถือเป็นการกระทาํผิดวนิยัร้ายแรง 

ข้อ ๑๐  นกัศึกษาตอ้งรักษาชื�อเสียง และเกียรติศกัดิ� ของตน มิใหไ้ดชื้�อวา่เป็นผูไ้มสุ่จริต หรือไม่

กระทาํการใด ๆ อนัไดชื้�อว่าเป็นผูป้ระพฤติชั�วกรณีดงัต่อไปนี�  

๑๐.๑  ทุจริตในการศึกษาหรือการสอบ 

๑๐.๒  ประพฤติผิด หรือประพฤติเสื�อมเสียในทางชูส้าว 

๑๐.๓  ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสื�อมเสียชื�อเสียงหรือมีหนี� สินรุงรัง 

๑๐.๔  ประพฤติตนหมกมุน่ในการพนนั หรืออบายมุข 

๑๐.๕ เสพสุราหรือของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได ้และก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ 

ผูอื้�น 

 ๑๐.๖  กระทาํการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหท้รัพยสิ์น ประโยชน ์และความเป็นปกติสุขของ

ส่วนรวมไดร้ับความเสียหาย 

 ๑๐.๗  กระทาํความผิดอาญา อนัทาํใหเ้กิดความเสื�อมเสียต่อชื�อเสียง และเกียรติคุณของ

มหาวิทยาลยั เวน้แต่ความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 

 ๑๐.๘  ประพฤติตนในลกัษณะที�เป็นปฏิปักษต่์อเกียรติ  ศกัดิ� ศรีของความเป็นนกัศึกษาหรือ

เป็นปฏิปักษต่์อการศึกษา 

 ๑๐.๙  เสพสุรา หรือของมึนเมาภายในมหาวิทยาลยั ซึ� งอาจารยห์รือเจา้หนา้ที�ไดต้กัเตือนแลว้ 

เป็นเหตุใหเ้สื�อมเสียชื�อเสียงแก่ตนเองหรือแก่ส่วนรวม 

๑๐.๑๐  ลกัทรัพย ์

๑๐.๑๑  ก่อเหตุทะเลาะวิวาทถึงขั�นชกต่อยหรือทาํร้ายร่างกายผูอื้�น 



 ๑๐.๑๒  ก่อกวนความสงบเรียบร้อยในบริเวณมหาวิทยาลยั ส่งเสียงดงัหรือตะโกนส่งเสียง

ดงัดว้ยถอ้ยคาํไมสุ่ภาพหรือไมเ่หมาะสม หรือขบัขี�รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์โดยเร่งเครื�องยนตใ์ห้เกิดเสียงดงั

รบกวนผูอื้�นทั�งเวลาปกติและยามวิกาล 

 ๑๐.๑๓  ครอบครองอาวธุร้ายแรงโดยสภาพ เช่น มีด ดาบ ปืน ตลอดจนอาวธุที�ใชใ้นราชการ

สงครามและวตัถุระเบิด 

๑๐.๑๔ บุกรุกเขา้ไปในที�พกัอาศยั หรือที�รโหฐานอนัเป็นการรบกวนผูอื้�น ซึ�งอยูโ่ดยปกติสุข 

 ๑๐.๑๕  กระทาํการดว้ยประการใด ๆ อนัมีลกัษณะก่อใหเ้กิดทะเลาะววิาทระหวา่งนกัศึกษา 

ไมว่า่จะเป็นการใช ้บงัคบั ขู่เขญ็ หรือยยุงส่งเสริม 

 ๑๐.๑๖  ทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ทาํใหเ้สื�อมค่า หรือทาํให้ไร้ประโยชน ์ซึ� งทรัพยข์องผูอื้�นหรือ

ของส่วนราชการ 

๑๐.๑๗  นดัชุมนุม ปลุกระดม เพื�อที�จะใหมี้การกระทาํผดิความตาม ขอ้ ๑๐.๑  ถึง ขอ้ ๑๐.๑๖ 

๑๐.๑๘  มียาเสพติดไวใ้นครอบครอง 

ข้อ ๑๑  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตนต่อคณาจารย ์รวมทั�งต่อเจา้หนา้ที�อื�น ๆ ของมหาวิทยาลยั ดว้ยความ

สุภาพ อ่อนโยน ไม่แสดงกิริยาอาการกระดา้งกระเดื�อง ลบหลู ่หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ  อนัเป็นการดู

หมิ�น หรือหมิ�นประมาท หรือแสดงพฤติกรรมที�ไม่สมควรประการอื�น ๆ 

หมวด ๒ 

โทษทางวนิัย 

ข้อ ๑๒ โทษฐานกระทาํผิดวินยั มี ๕ สถานคือ 

๑๒.๑  ทาํทณัฑบ์น 

๑๒.๒  ภาคทณัฑ ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเชิญผูป้กครองมารับทราบพฤติกรรม 

๑๒.๓  พกัการศึกษา มีกาํหนดตั�งแต่หนึ�งภาคการศึกษา ถึง สามปีการศึกษา 

 ๑๒.๔  ยบัย ั�งการเสนอใหไ้ดรั้บปริญญาบตัร อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร มีกาํหนด

ตั�งแต่หนึ�งภาคการศึกษาถึงสามปีการศึกษา 

๑๒.๕  ลบชื�อออกจากการเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 

ข้อ ๑๓  นกัศึกษาที�กระทาํผิดวินยัตามขอ้บงัคบันี�  จะถกูพิจารณาและลงโทษตามควรแก่พฤติการณ์

และความร้ายแรงแห่งการกระทาํ ดงันี�  

๑๓.๑  การกระทาํผิดตามขอ้ ๑๐.๑ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการนั�น 

 ๑๓.๒  การกระทาํผิดตามขอ้ ๑๐.๒  ถึงขอ้ ๑๐.๘ หรือกรณีอื�นที�มีพฤติการณ์ร้ายแรงใน

ระดบัเดียวกนั ใหพิ้จารณาและลงโทษตามขอ้ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 

 ๑๓.๓  การกระทาํผิดตามขอ้ ๑๐.๙ ถึงขอ้ ๑๐.๑๒ หรือกรณีอื�นที�มีพฤติการณ์ร้ายแรงใน

ระดบัเดียวกนั ใหพิ้จารณาและลงโทษตามขอ้ ๑๒.๓-๑๒.๔ 



 ๑๓.๔  การกระทาํผิดตามขอ้ ๑๐.๑๓ ถึงขอ้ ๑๐.๑๘ หรือกรณีตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดของ

ศาลให้ลงโทษจาํคุก หรือกรณีอื�นที�มีพฤติการณ์ร้ายแรงในระดบัเดียวกนั ใหพ้ิจารณาและลงโทษตามขอ้๑๒.๕ 

 ๑๓.๕  การกระทาํผิดตามขอ้ ๘  และขอ้ ๙ ใหพ้ิจารณาและลงโทษตามขอ้ ๑๒.๔ – ๑๒.๕  

 ๑๓.๖  การกระทาํอนัไม่เหมาะสมตามขอ้ ๑๑  ใหพ้ิจารณาเป็นความผิดทางวินยัโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ้ ๑๔  อาจกาํหนดโทษทางวินยัตามขอ้ ๑๒.๑  ถึงขอ้ ๑๒.๔  ไดต้ามความ

ร้ายแรง 

      ในกรณีที�เห็นสมควร ผูม้ีอาํนาจสั�งลงโทษอาจกาํหนดใหน้กัศึกษากระทาํกิจกรรมบริการสังคม 

หรือสาธารณะประโยชน ์หรืออาจกาํหนดใหน้กัศึกษาไปรายงานตวัต่อบุคคลหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเป็น

ครั� งคราว 

หมวด ๓ 

การรักษาวนัิย 

ข้อ ๑๔  ใหค้ณะกรรมการที�มหาวิทยาลยัแต่งตั�งซึ� งประกอบดว้ยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

อาจารยฝ่์ายวินยันกัศึกษา คณบดีหรือรองคณบดีที�ไดรั้บมอบหมาย อาจารยที์�ปรึกษา และอาจารย ์ที�ปรึกษา

หอพกั  มีอาํนาจหนา้ที�สอดส่อง ดูแล สังเกตการณ์ และขจดัเหตุที�อาจก่อใหเ้กิดการกระทาํผดิวินยั   ตามควร

แก่กรณี 

ข้อ ๑๕  เมื�อปรากฏวา่มีนกัศึกษากระทาํผิดวินยั ใหอ้าจารยที์�ปรึกษาของนกัศึกษา ผูน้ั�น อาจารยที์�

ปรึกษาหอพกักรณีที�นักศึกษาผูน้ั�นพกัอยูห่อพกัมหาวิทยาลยั และคณบดีที�นกัศึกษาผูน้ั�นศึกษาอยูห่รือผูที้�

คณบดีมอบหมายทาํการรวบรวม และสรุปขอ้เทจ็จริง รวมทั�งพยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง แลว้รายงาน

มหาวิทยาลยัเพื�อทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๖  เมื�อไดรั้บรายงานตามขอ้ ๑๕ แลว้ ใหอ้ธิการบดีหรือผูที้�อธิการบดีมอบหมายพิจารณา

ความผิดและระดบัโทษ และมีคาํสั�งลงโทษทางวินยั ตามความหนกัเบาของการกระทาํผดิ 

 อธิการบดีหรือผูที้�อธิการบดีมอบหมายอาจแต่งตั�งคณะกรรมการขึ�น เพื�อพิจารณากรณีความผิดและ

ระดบัโทษดงักล่าวในวรรคก่อน หรือพิจารณากาํหนดใหน้กัศึกษากระทาํกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณะ

ประโยชน ์หรือกาํหนดให้นกัศึกษาไปรายงานตวัตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ ๑๓ วรรคทา้ย และเสนอความเห็นต่อ

ผูมี้อาํนาจสั�งลงโทษก่อนกไ็ด ้ คาํสั�งลงโทษทางวินยัตามขอ้บงัคบันี�  ใหถื้อเป็นที�ยติุ 

 

  ประกาศ ณ วนัที� ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

            (ศาสตราจารยศุ์ภมาศ  พนิชศกัดิ�พฒันา) 

            นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 


