
 
 
 
 

    ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
               วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

.................................... 
 

เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไดมีโอกาสใชขอบังคับวินัยนักศึกษาเปนกรอบและแนวทาง
ในการใชสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลในสังคมแหงการเรียนรูรวมกนั  ซ่ึงจะชวยปองกันนักศึกษาใหพน
จากส่ิงท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนในสังคมมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจ ตามมาตรา   ๒๔ (๒)    แหง     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหดิล    พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๔๔๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ จึงออกขอบังคับ           
ไวดังตอไปนี ้

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยมหดิล วาดวยวินยันักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”  
ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล วาดวยวินยันักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย ”   หมายความวา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
“ อธิการบดี ”    หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล 
“ สวนงาน ”   หมายความวา   คณะ วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงวิทยาเขตท่ีมี

การเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
“หัวหนาสวนงาน”  หมายความวา   คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  รวมถึงรองอธิการบดี

ท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
“ เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย” หมายความวา ขาราชการ ลูกจาง และพนกังานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยมหดิลท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย 
“นักศึกษา”   หมายความวา   นักศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี    ระดับปริญญาตรี   และ

ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล   
 

           หมวด ๑ 
               วินัยและการรักษาวินัย 
 

   ขอ ๕  นกัศึกษาตองรักษาวินยัและจรรยาบรรณ   และปฏิบัติตามท่ีบัญญัติไวในขอบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย และสวนงานโดยเครงครัดอยูเสมอ  

                การประพฤติผิดจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวนิัยใหดําเนินการตามขอบังคับนี้ 
 
 



   
 
๒ 

 

ขอ ๖  นักศึกษาตองรักษาไวซ่ึงความสามัคคี ความสงบเรียบรอย ช่ือเสียง และเกยีรติคุณของ
มหาวิทยาลัย  หามกอเหตุวุนวาย ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย หรือทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือ
ของบุคคลอ่ืน 

ขอ ๗  นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมประพฤติในส่ิงท่ีอาจนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย 
หรือเสียหายแกตนเอง  บุคคลอ่ืนหรือมหาวิทยาลัย 

ขอ ๘  นกัศึกษาตองเช่ือฟงคําส่ัง และปฏิบัติตามคําส่ัง หรือคําตักเตือนของอาจารยและเจาหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๙ นักศึกษาตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย และถูกตองตามขอบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานท่ีกําหนด   

              ในกรณีท่ีเขาช้ันเรียน เขาหองสอบ หรือติดตอสวนงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตอง แขวน/แสดง/ติดบัตรประจําตัวนักศึกษา เพื่อใหอาจารยหรือเจาหนาท่ีของมหาวทิยาลัยตรวจสอบได
ตลอดเวลา 

ขอ ๑๐  นกัศึกษาตองไมดื่มสุรา ของมึนเมา ในมหาวิทยาลัยและทุกวทิยาเขตของมหาวิทยาลัย 
หรือเม่ืออยูในชุดเคร่ืองแตงกายนกัศึกษา   

ขอ ๑๑  นักศึกษากระทําการดังตอไปนี้ ถือวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรง 
 (๑)  เลนการพนัน หรือทําธุรกิจเกี่ยวกับการพนันหรือมีสวนเกีย่วของสนับสนุนการพนัน 

ทุกชนิด 
 (๒) เสพ มีไวในครอบครอง มีไวเพื่อขายหรือจําหนาย  รวมท้ังเปนตัวแทนขาย หรือ

จําหนายซ่ึงยาเสพติด หรือส่ิงเสพติดใหโทษท่ีผิดกฎหมาย 
 (๓)  กระทําการลักทรัพย กรรโชกทรัพย ฉอโกง ยักยอกทรัพย  ขมขู บังคับขืนใจ รีดไถ

บุคคลอ่ืน หรือทุจริตในเร่ืองการเงิน  
(๔)  ครอบครอง หรือนําอาวุธปน หรือวัตถุอันตรายเขามาในมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจเปนเหตุ

ใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของผูอ่ืน 
(๕) ประพฤตผิิดศีลธรรมอันดี กระทําการลามก อนาจาร หรือกระทําความผิดเกีย่วกับเพศ 

อันเปนเหตุใหเส่ือมเสียแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
(๖) ทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายผูอ่ืน เปนเหตุใหมีผูไดรับอันตรายสาหัส หรือถึงแก

ความตาย หรือเปนเหตุใหเส่ือมเสียตอช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
(๗)  กระทําผิดอาญา โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ี

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) เจตนาทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระทําการเชนวานัน้ รวมถึงตองไมกระทําการ
อ่ืนๆอันกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวทิยาลัยหรือผูอ่ืน 

(๙) จัดทํา เผยแพร หรือมีไวในครอบครองซ่ึง ส่ือ ส่ิงพิมพ ส่ิงวาด หรือส่ิงเขียน หรือ
กระทําการอ่ืนใด  อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวทิยาลัยหรือผูอ่ืน 



   
 
๓ 

 (๑๐)  กระทําการปลอมลายมือช่ือผูอ่ืน ปลอมแปลงเอกสารหรือแกไขขอความในเอกสาร
ท่ีแทจริง หรือใชเอกสารเชนวานั้นเปนหลักฐานตอมหาวิทยาลัย หรือผูอ่ืนท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
มหาวิทยาลัยหรือผูอ่ืน 

 (๑๑) จงใจหรือเจตนาทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือผูอ่ืน เปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรง  

 (๑๒)  กระทําการอ่ืนใดท่ีอธิการบดีไดกําหนดวาเปนการกระผิดวนิัยอยางรายแรง 
  ขอ ๑๒  นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินยัตามท่ีบัญญัติไวในขอบังคับนี้ จักตองไดรับโทษทางวินยั   

ในกรณีกระทําผิดวินยัเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ  ใหหวัหนาสวนงานพจิารณา    
งดโทษโดยใหวากลาวตักเตือนก็ได   

ขอ ๑๓  โทษทางวินยัมี ๖ สถาน 
(๑)  วากลาวตักเตือน 
(๒)  ทําทัณฑบนเปนหนังสือ 
(๓)   ตัดสิทธิการเขาสอบ 
(๔)  งด  ยับยั้ง  หรือชะลอการเสนอช่ือ  เพื่อขออนุมัติ   หรือรับปริญญาบัตร   หรือ

ประกาศนยีบัตร 
              (๕)  ใหพกัการศึกษา มีกําหนดไมเกินหนึ่งปการศึกษา 
 (๖)   ใหพนสภาพนกัศึกษา 
ขอ ๑๔  นกัศึกษาผูใดกระทําผิดวินยัท่ียังไมถึงข้ันเปนการกระทําผิดวนิยัอยางรายแรงจะตองไดรับ

โทษทําทัณฑบน ตามความเหมาะสมแกกรณีแหงความผิด  แตสําหรับการลงโทษวากลาวตักเตือนใหใช
เฉพาะกรณีกระทําผิดวนิัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซ่ึงยงัไมถึงกับจะตองถูกลงโทษทําทัณฑบน 

ขอ ๑๕  นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินยัอยางรายแรง จะตองไดรับโทษตัดสิทธิการเขาสอบ หรืองด 
ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  หรือใหพักการศึกษา มี
กําหนดไมเกินหนึ่งปการศกึษา  หรือใหพนสภาพนกัศึกษาตามความรายแรงแหงกรณ ี

ขอ ๑๖  ใหหัวหนาสวนงานมีสิทธิออกประกาศเกีย่วกับวินยันกัศึกษาท่ีเกีย่วของกับสวนงานของ
ตนไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกบัขอบังคับนี้ แลวแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ 

         
   หมวด ๒ 

การดําเนินการทางวินัย 
 

ขอ ๑๗  การดาํเนินการทางวนิัยแกนกัศึกษา    ซ่ึงมีกรณอัีนมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวนิัย 
ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา 

ขอ ๑๘  นักศึกษาผูใดถูกกลาวหา    โดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวนิัย   หรือความ
ปรากฏตอหัวหนาสวนงานวานักศึกษาผูใดกระทําความผิด    ใหอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน แตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน เวนแตเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงในกรณีดังตอไปนี้  จะไมสอบสวน
หรืองดการสอบสวนก็ได 



   
 
๔ 

(๑)  กระทําผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาผูนั้นกระทําผิด จนไดรับโทษจําคุก 
หรือโทษท่ีหนกักวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

     (๒)  กระทําผิดวินยั และไดรับสารภาพหรือใหถอยคําเปนหนังสือตอหัวหนาสวนงาน 
หรือใหถอยคํารับสารภาพตอคณะกรรมการสอบสวน และไดมีการบนัทึกถอยคํารับสารภาพเปนลายลักษณ
อักษร 

ขอ ๑๙  คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๘  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  กรรมการและ
เลขานุการ จํานวนไมนอยกวาสามคน ดําเนินการสอบสวนโดยไมชักชา ใหแลวเสรจ็ภายในหกสิบวัน นับ
แตวนัท่ีไดรับทราบคําส่ังแตงต้ัง   
                              ในกรณีการสอบสวนดําเนินการไมเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหคณะกรรมการสอบสวน
เสนอขอขยายเวลาการสอบสวนจากผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไดคร้ังละไมเกินสามสิบวัน 

ขอ ๒๐  คณะกรรมการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน  
ขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุช่ือพยานหรือไมก็ได ท้ังนีเ้พื่อใหผูถูกกลาวหาช้ีแจง 
และมีสิทธินําพยานหลักฐานตาง ๆ ท้ังพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอตอคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อพิจารณา กอนเสร็จส้ินการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ ๒๑  การกระทําผิดวนิัยไมรายแรง  ใหหวัหนาสวนงานส่ังลงโทษ โดยใหทําทัณฑบนเปน
หนังสือ หรือวากลาวตักเตือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด   แลวรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
โดยไมชักชา 

ขอ ๒๒  การกระทําผิดวนิยัอยางรายแรง    ใหหวัหนาสวนงานรายงานกรณีท่ีเปนสาเหตุและ
รายงานผลการสอบสวน (ถามี) มายังอธิการบดีเพื่อพิจารณาโทษ และส่ังลงโทษตัดสิทธิการเขาสอบ หรือ
งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  หรือใหพัก
การศึกษามีกําหนดไมเกนิหนึ่งปการศึกษา  หรือใหพนสภาพนกัศึกษาตามความรายแรงแหงกรณ ี

   การส่ังลงโทษพักการศึกษา อธิการบดีอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงานส่ังลงโทษ
แทนไดไมเกนิหนึ่งภาคการศกึษา  

ขอ ๒๓  การลงโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดวินัยใหทําเปนหนังสือ และใหผูส่ังลงโทษแจงสิทธิใน
การอุทธรณ รวมท้ังระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวดวย 

 เม่ือไดส่ังลงโทษนักศึกษาผูใดแลว ใหรีบแจงตอบิดา  มารดา  หรือผูปกครองของ
นักศึกษาผูนั้น  อาจารยท่ีปรึกษาและมหาวทิยาลัย แลวแตกรณีเพื่อทราบ         

        
         หมวด ๓ 

                     การอุทธรณ 
 

ขอ  ๒๔.  นกัศึกษาผูใด ซ่ึงถูกส่ังลงโทษตามขอบังคับนี้   และไมเหน็ดวยกับคําส่ังถูกลงโทษ  
นักศึกษาผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 

               ในระหวางอุทธรณใหนักศึกษายังคงไดรับโทษ 
 



   
 
๕ 

 
ขอ ๒๕  การอุทธรณคําส่ังลงโทษใหผูอุทธรณทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือของตนในหนังสือ

นั้นดวย และใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น  จะอุทธรณแทนคนอ่ืนหรือมอบหมายใหคนอ่ืนอุทธรณ
แทนตนไมได 

ขอ ๒๖  เพื่อประโยชนในการอุทธรณ  ผูประสงคจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการ
สอบสวนได    สวนบันทึกถอยคําพยานบุคคลหรือเอกสารอื่น ใหเปนดุลยพนิิจของหัวหนาสวนงานหรือ
คณะกรรมการสอบสวนแลวแตกรณ ี  ท่ีจะอนุญาตใหตรวจหรือคัด โดยใหคํานึงถึงเหตุผลและความจําเปน
เปนกรณี ๆ ไป 

ขอ ๒๗  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกนิเจ็ดคนโดย
ตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมายอยางนอยหนึ่งคนซ่ึงอธิการบดีแตงต้ัง และ
ใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทาอธิการบดีท่ีแตงต้ัง  

ขอ ๒๘  คณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑)  วินิจฉัยส่ังการเร่ืองท่ีอุทธรณ 
(๒)  ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใดๆ 

มาเพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามความจาํเปน 
(๓)  แตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงซ่ึงอยู

ในอํานาจของคณะกรรมการก็ได 
(๔)  หนาท่ีอ่ืน ๆ   ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ขอ ๒๙  การอุทธรณคําส่ังลงโทษ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันทําการนับจาก
วันทราบคําส่ังหรือควรทราบคําส่ังลงโทษ  

ขอ ๓๐  ในการอุทธรณใหยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการโดยตรง และใหคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยและส่ังการใหเสร็จภายในสามสิบวัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสืออุทธรณ  เวนแตมีเหตุผล
ความจําเปน กอ็าจขยายเวลาได แตไมเกนิหกสิบวนันับจากวันครบกาํหนด ท้ังนีจ้ะตองบันทึกเหตแุหงการ
นั้นไว 

ขอ ๓๑  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวา การส่ังลงโทษสมควรแกความผิด  หรือเหน็วาการส่ัง
ลงโทษน้ันไมถูกตองหรือไมเหมาะสมหรือไมเปนธรรม  ใหเสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบด ี เพื่อส่ัง
ยกอุทธรณหรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ แลวแตกรณ ี

   คําวินิจฉัยตามวรรคแรกใหถือเปนยุติและใหคณะกรรมการแจงคําวินจิฉัยใหผูอุทธรณ
ทราบเปนหนงัสือโดยเร็ว 

ขอ ๓๒  การนับเวลาตามขอบังคับนี้   หากเวลาส้ินสุดตรงกับวนัหยุดทําการของมหาวิทยาลัย   
ใหนับวันเร่ิมทําการถัดวันหยุดเปนวันสุดทายแหงเวลา 

ขอ ๓๓  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้   ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้  ใหอธิการบดีมีอํานาจส่ังการใหปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และถือเปนท่ีสุด 
 

 



   
 
๖ 

 
          หมวด ๔ 
       บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๓๔  ในกรณีท่ีไดมีการดําเนินการทางวินยั หรือมีการยื่นเร่ืองอุทธรณไวกอนวนัท่ีขอบังคับนี้มี

ผลใชบังคับใหดําเนนิการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล วาดวยวนิัยนกัศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗  ตอไป
จนกวาจะแลวเสร็จ 

ขอ ๓๕ ในระหวางท่ียังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวนิัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ 
 

 
      ประกาศ   ณ   วนัท่ี       ๘        ตุลาคม     พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                

                   (ลงนาม)   วิจารณ  พานิช  
               (ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ  พานิช) 
                            นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


