
 
 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
วาดวย  วินัยนักศกึษา  พ.ศ.๒๕๕๐ 

--------------------------------------------------------- 
 

  โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพื่อมารยาทและ 
ความประพฤติเรียบรอย เพื่อใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนบัณฑิต 
ที่ดีพรอมที่จะรับใชสังคมในอนาคต 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย วินัย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“ผูอํานวยการ”  หมายถึง  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
“นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

หมวดที่ ๑ 
วินัยและการรักษาวินัยนกัศึกษา 

 

ขอ ๔ นักศึกษาตองปฏิบัติและรักษาวินัยนักศึกษาอยางเครงครัด โดยรักษาไว
ซึ่งเกียรติของความเปนนักศึกษา  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามตองรับโทษตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๕ นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  และคําสั่ง
ใด ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 



 ๒ 
 

ขอ ๖ นักศึกษาตองดํารงตนเปนสุภาพชน  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  มีความ
รับผิดชอบในหนาที่ของตน  เคารพตอสิทธิและหนาที่ของผูอ่ืน 
   ขอ ๗ นักศึกษาตองเปนผูมีศีลธรรม  และจรรยามรรยาทอันดี  ไมปฏิบัติตน
ในทางที่จะกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลยัและสังคม 
   ขอ ๘ นั กศึ กษาต อง รั กษาไว ซึ่ งความสงบเรี ยบร อย   ไม ก อให เกิ ด 
การแตกความสามัคคีหรือกอการทะเลาะวิวาทระหวางนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษา 
ตางสถาบัน  หรือบุคคลอื่น 
   ขอ ๙ นักศึกษาตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามระเบียบ  ประกาศ  หรือ
คําสั่งของมหาวิทยาลัย 
   ขอ ๑๐ นักศึกษาตองพกบัตรประจําตัวนักศึกษาทุกครั้งที่เขามาในมหาวิทยาลัย 
และตองแสดงบัตรนักศึกษาไดทันที 
   ขอ ๑๑ นักศึกษาจะอยูภายในบริเวณอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเกินเวลา
ตามระเบียบหรือคําสั่งใด ๆ ของมหาวิทยาลัย   เกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่ที่กําหนดไวไมได  
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนกรณี ๆ  ไป 
   ขอ ๑๒ นักศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่ง  คําตักเตือน  โดยชอบของคณาจารยหรือ
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่โดยชอบ 
   ขอ ๑๓ นักศึกษาตองไมเลนการพนันหรือมีอุปกรณสําหรับการเลนการพนัน 
ไวในครอบครอง 
   ขอ ๑๔ นักศึกษาตองไมนําสิ่งเสพติดตองหามตามกฎหมายทุกประเภท รวมทั้ง
สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขามาหรือมีไวในครอบครองหรือเสพในบริเวณมหาวิทยาลัย 
   ขอ ๑๕ นักศึกษาตองไมพกพาอาวุธหรือมีอาวุธไวในครอบครอง  หรือส่ิงเทียบ
อาวุธเขามาภายในมหาวิทยาลัย 
   ขอ ๑๖ นักศึกษาตองไมประพฤติผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
   ขอ ๑๗ นักศึกษาตองมีสัมมาคาราวะ  ไมกลาวคําสบประมาณ  หรือแสดงกิริยา
วาจาไมสุภาพ  กาวราว  ตอคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
   ขอ ๑๘ นักศึกษาตองไมดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ ขัดตอกฎหมาย  ขอบังคับ  
ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใด ๆ ของมหาวิทยาลัย 
   ขอ ๑๙ นักศึกษาตองไมกระทําหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการใด ๆ ซึ่งอาจทําให
เสื่อมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
   ขอ ๒๐ นักศึกษาตองไมประพฤติตนไมเหมาะสมในทางเพศในที่สาธารณะ 
   ขอ ๒๑ นักศึกษาตองไมทุจริตในการสอบหรือการวัดผล 



 ๓ 
 
   ขอ ๒๒ นักศึกษาตองไมแสดงขอมูลอันเปนเท็จตอมหาวิทยาลัย 
   ขอ ๒๓ นักศึกษาตองไมกระทําความผิดตอกฎหมายใด ๆ รวมทั้งตองไมมีสวน
เกี่ยวของในลักษณะตัวการ ผูใช  ผูสนับสนุน  หรือพยายามกระทําความผิด  ในสถานที่ที่ทํา
กิจกรรม  บริเวณหอพักของมหาวิทยาลยั และในมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๒ 
บทลงโทษ 

 

   ขอ ๒๔ นักศึกษาที่ฝาฝนกฎ   ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และคําสั่งใด ๆ ของ
มหาวิทยาลัยใหถือวากระทําผิดวินัยนักศึกษา  จะตองรับโทษดังตอไปนี้ 
   ๒๔.๑ ตักเตือน 
   ๒๔.๒ ทําทัณฑบน 
   ๒๔.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ 
   ๒๔.๔ พักการศึกษา 
   ๒๔.๕ พนสภาพนักศึกษา 
   ๒๔.๖ โทษอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
  ขอ ๒๕ หลักเกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ 
   ๒๕.๑ ใหนักศึกษาแตละคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน 
ตลอดระยะเวลาที่คงสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   ๒๕.๒  การตัดคะแนนความประพฤติแตละครั้ งให ตัดไม ตํ่ากวา  
๕ คะแนน  โดยใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวน ตามขอ ๒๙ 
   ๒๕.๓ นักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติคร้ังเดียว  หรือ 
หลายครั้งรวมกันตั้งแต ๔๐ คะแนน แตไมเกิน ๖๐ คะแนน จะตองถูกลงโทษพักการศึกษา  
๑  ภาคการศึกษาปกติ 
   ๒๕.๔ นักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติคร้ังเดียว  หรือ 
หลายครั้งรวมกันเกินกวา ๖๐ คะแนน  แตไมเกิน ๑๐๐ คะแนน จะตองถูกลงโทษพักการศึกษา  
๒ ภาคการศึกษาปกติ 
   ๒๕.๕ นักศึกษาผู ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติคร้ังเดียว  หรือ 
หลายครั้งรวมกันเกินกวา ๑๐๐ คะแนน จะตองถูกลงโทษใหพนสภาพนักศึกษา 
  อัตราการตัดคะแนนความประพฤติในแตละฐานความผิดจะเปนเทาใดนั้น   
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 



 ๔ 
 
  ขอ ๒๖ กรณีที่นักศึกษาถูกลงโทษตามขอ  ๒๔ .๔ ,   ๒๕ .๓   และ  ๒๕ .๔   
ภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษาใหถือวานักศึกษาจะตองพักการศึกษา  ต้ังแตภาคการศกึษาที่
กระทําความผิดเปนตนไป 
  ขอ ๒๗ นักศึกษาผู ใดที่กระทําความผิดและถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา   
ถามีเหตุอันควรบรรเทาโทษ  มหาวิทยาลัยอาจนํามาตรการรอการลงโทษ  หรือแกไขเปลี่ยนแปลง
โทษในภายหลังเมื่อพฤติกรรมของนักศึกษาไดเปลี่ยนไปในทางที่ ดี ข้ึน   มาใชบังคับก็ได   
สวนหลักเกณฑ  และวิธีการใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๒๘ นักศึกษาผูใดตองโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปน
ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ใหนักศึกษาผูนั้นพนสภาพนักศึกษา 
 

หมวดที่ ๓ 
การดําเนินการทางวินยั 

 

  ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาคณะหนึ่ง  มีหนาที่สอบสวน
การกระทําความผิดวินัยนักศึกษา  องคประกอบของคณะกรรมการใหเปนไปตามบัญชีแนบทาย
ขอบังคับนี้ 
  ขอ ๓๐ ผูมีอํานาจลงโทษผูที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาตามขอบังคับนี้  ไดแก
อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ขอ ๓๑ เมื่อมหาวิทยาลัยมีคําสั่งลงโทษนักศึกษาผูใดแลวใหดําเนินการแจงเปน
หนังสือตอบิดา  มารดา  หรือผูปกครองของนักศึกษาผูนั้นทราบ 
  ขอ ๓๒ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณวินัยนักศึกษาคณะหนึ่ง  มีหนาที่
พิจารณาคําอุทธรณการลงโทษทางวินัยของนักศึกษาในกรณีที่มีการรองอุทธรณ  องคประกอบ
ของคณะกรรมการใหเปนไปตามบัญชีแนบทายขอบังคับนี้ 
  ขอ ๓๓   การอุทธรณการลงโทษใหทํา เปนหนังสือ   โดยยื่นตอประธาน
คณะกรรมการอุทธรณวินัยนักศึกษาภายใน ๑๕ วันนับต้ังแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งลงโทษ   
และใหถือวาการอุทธรณเปนสิทธิเฉพาะตัว 
  ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณวินัยนักศึกษา พิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ  แลวเสนอความเห็นตออธิการบดี  และใหถือ
คําวินิจฉัยของอธิการบดีเปนที่สุด 
  ขอ ๓๕ ใหผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดวินัยนักศึกษา เอกสารประกอบสํานวนการสอบสวน  และคําสั่งลงโทษของ
มหาวิทยาลัย  โดยจะตองรายงานสรุปเกี่ยวกับการกระทําความผิดวินัยนักศึกษา   และ 



 ๕ 
 
ผลการดําเนินการใหมหาวิทยาลัยทราบปการศึกษาละ ๑ คร้ัง  ภายใน ๑๕ วัน  นับต้ังแตวันที่ 
สอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒  ของแตละปการศึกษาแลวเสร็จ 
  ขอ ๓๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจในการออก
ระเบียบหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้  กรณีมีปญหาในการวินิจฉัยตีความ 
ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๕ มกราคม พ.ศ ๒๕๕๐ 
 

อารีย  วงศอารยะ 
(นายอารีย  วงศอารยะ) 

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บัญชีแนบทาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

--------------------------------- 
องคประกอบคณะกรรมการสอบสวนวนิัยนักศึกษา ที่ขอ ๒๙ อางถึง 

ซ่ึงประกอบดวย 
--------------------------------- 

๑. ในกรณีผูกระทําความผิดเปนนกัศึกษาคณะใดคณะหนึ่ง  โดยไมมีนกัศึกษา
จากคณะอืน่เกี่ยวของใหคณะกรรมการสอบสวนวินยันักศึกษา  ประกอบดวย 
 ๑.๑  คณบด ี         ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา            กรรมการ 
 ๑.๓  อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา            กรรมการ 
 ๑.๔  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศกึษา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๕    หัวหนางานวินัยนักศึกษา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒. ในกรณีผูกระทําความผิดเปนนกัศึกษาระหวางคณะตั้งแตสองคณะ  ใหมี
คณะกรรมการสอบสวนวนิยันักศกึษา  ประกอบดวย 
 ๒.๑  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา        ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาของคณะที่เกี่ยวของ     กรรมการ 
 ๒.๓  อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาที่เกีย่วของ           กรรมการ 
 ๒.๔  ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๕     หัวหนางานวนิัยนักศึกษา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓. ในกรณีนักศกึษากระทําความผิดฐานทุจริตการสอบ  ใหมีคณะกรรมการ
สอบสวนวินยันักศึกษา  ประกอบดวย 
 ๓.๑  รองอธกิารบดีฝายวชิาการ        ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  อาจารยประจําวิชา              กรรมการ 
 ๓.๓  อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา             กรรมการ 
 ๓.๔  ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๕    หัวหนางานวินัยนักศึกษา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 



 ๗ 
 

บัญชีแนบทาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

--------------------------------- 
องคประกอบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณวินยันกัศึกษา ที่ขอ ๓๒ อางถึง 

ซ่ึงประกอบดวย 
--------------------------------- 

ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณวนิัยนกัศึกษา ประกอบดวย 
 ๑.๑  อธิการบดี           ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  รองอธกิารบดีที่เกีย่วของ             กรรมการ 
 ๑.๓  คณบดีทีเ่กี่ยวของ              กรรมการ 
 ๑.๔  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศกึษา            กรรมการ 
 ๑.๕  นิติกร                กรรมการ 
 ๑.๖  หวัหนางานวินยันกัศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 


