
 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 

_____________________________ 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรมีข้อบังคับเก่ียวกับวินัยนักศึกษา เพื่อมารยาทและความประพฤติอัน
ดีงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักศึกษาและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ.2533 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 24 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2536  จึงมีมติให้ตราข้อบังคับเก่ียวกับวินัยนักศึกษาดังต่อไปนี้  

หมวดที่ 1 
ข้อความทั่วไป 

ข้อที่ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ. 2536 ” 

ข้อที่ 2  ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อที่ 3  ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนี้ 
“มหาวิทยาลัย”หมายถึง”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” 
“อธิการบดี ” หมายถึง ”อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี“ 
“นักศึกษา” หมายถึง “นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” 
ข้อที่ 4  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ  หรือ

ค าสั่งเพ่ือปฎิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้     
หมวด  2 

วินัยนักศึกษา 
ข้อ 5  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของ

มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
ข้อ 6  นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 7  นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย

แก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือมหาวิทยาลัย 
ข้อ 8  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย 

และต้องไม่น าขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมไทยมาปฏิบัติ 



 
 

ข้อ 9  นักศึกษาต้องไม่น าสุราหรือของมึนเมาใดๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยและต้องไม่
เสพสุราหรือของมึนเมาใดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 10 นักศึกษาต้องไม่เล่น  หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใดๆ เป็นอันขาด 
รวมทั้งไม่เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ท่ีมีการเล่นการพนันด้วย 

ข้อ 11 นักศึกษาต้องเชื่อฟังค าสั่งหรือค าแนะน าตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 

ข้อ 12 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาได้ทันที  เมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

ข้อ 13 ให้นักศึกษาอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ในเวลาที่ก าหนดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป 

ข้อ 14 นักศึกษาต้องไม่กระท าตนเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว จนมีเรื่องเสียหายถึงผู้อ่ืนหรือ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 15   นักศึกษาต้องไม่ลัก ยักยอก หรือท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือมหาวิทยาลัย 
ข้อ 16 นักศึกษาต้องไม่กระท าการทุจริตใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่าง

ร้ายแรง 
ข้อ 17 นักศึกษาต้องไม่น าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ใน

ครอบครอง 
ข้อ 18 นักศึกษาต้องไม่มีหรือพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถใช้เป็นอาวุธหรืออาจ

ใช้ต่างอาวุธเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
ข้อ 19 นักศึกษาต้องไม่ก่อการหรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาด้วยกัน

หรือกับผู้อ่ืน หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อย 
ข้อ 20 นักศึกษาผู้ใดเป็นผู้ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคดีถึงเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจต้องรีบรายงานพฤติกรรมนั้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือส่วนกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทันท ี

ข้อ 21 นักศึกษาผู้ใดต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันกระท าโดยประมาทถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

หมวด  3 
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

ข้อ  22 ให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานกรรมการ 



 
 

 หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา  เป็นกรรมการ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  เป็นกรรมการ 
 หัวหน้างานวินัยนักศึกษา   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการวินัยนักศึกษา อาจขอให้นายกองค์การบริหารหรือประธานสภา
นักศึกษาเข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาด้วยก็ได้ 

หมวด  4 
โทษฐานผิดวินัย 

ข้อ 23 นักศึกษาที่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศหรือค าสั่งใดๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระท าผิดวินัย และอาจได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่งดังนี้ 
  (1)  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (2)  ภาคทัณฑ์ 
  (3)  ให้พักการศึกษา 
  (4)  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

(5)  โทษอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
หมวด  5 

การสอบสวนและการลงโทษการกระท าผิดวินัย 
ข้อ 24 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสอบสวนการกระท าผิดวินัยของ

นักศึกษา เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืนเป็นกรณีๆ ไปและเม่ือได้ท าการสอบสวนการ
กระท าผิดวินัยดังกล่าวแล้วให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงโทษ
นักศึกษาผู้นั้นต่อไป 

ข้อ 25 ในการสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการ
กระท าผิดวินัยและเพ่ือพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระท าผิดวินัยนั้นให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้
สอบสวนการกระท าผิดวินัย มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

เรียกสอบสวนนักศึกษาท่ีกระท าผิดวินัย หรือผู้ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดวินัย 
เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการกระท าผิดวินัย 
ข้อ 26 ผู้ที่มีอ านาจสั่งลงโทษความผิดทางวินัยนักศึกษาได้แก่ อธิการบดี หรือผู้ซึ่งอธิการบดี

มอบหมาย 
ข้อ 27 เมื่อได้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้รีบแจ้งต่อบิดา มารดาหรือผู้ปกครองนักศึกษาผู้

นั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีเพ่ือทราบ 



 
 

  
    ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน เมษายน พ.ศ. 2536 
 
                         วิจิตร  ศรีสอ้าน 
           (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


