
(สําเนา) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วาดวยวินัยนักศึกษา  
พ.ศ. 2547 

----------------- 
 โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    วาดวยวินัยนักศึกษา      อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 18 (2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531  สภามหาวิทยาลัยจึงตราขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

  
หมวดที่  1   
บททั่วไป 

 ขอ  1  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยวินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2547” 
 ขอ  2  ขอบังคับนี้ใหใชต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  3  ภายใตบังคับขอ  5  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยวินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2516 

บรรดาขอความในขอบังคับ   ระเบียบ   คําสั่ง  หรือประกาศอื่นใดที่มีกลาวไวในขอบังคับนี้  หรือท่ีขอบังคับนี้กลาว
ไวเปนอยางอื่น  หรือท่ีขัดแยงกับความในขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ  4  ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
“นักศึกษา”  หมายความวา นักศึกษาทุกระดับที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
“คณะ”  หมายความวา หนวยงานทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
“คณบดี”    หมายความวา   หัวหนาหนวยงานระดับคณะและใหหมายความรวมถึง     หัวหนาหนวยงานอื่นที่มีการ

จัดการเรียนการสอน 
“เจาหนาที่มหาวิทยาลัย” หมายความวา  เจาหนาที่มหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ขอ  5  นักศึกษาท่ีกระทําความผิดวินัยนักศึกษากอนวันที่ขอบังคับนี้บังคับใช    ถายังไมไดรับโทษฐานกระทําความผิดวินัย
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2516  หากขอบังคับใดที่เปนคุณแกนักศึกษายิ่งกวาใหนําขอบังคับ
นั้นมาใชบังคับ 
 ขอ  6  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
  

หมวดที่  2 
วินัยนักศึกษา 

 ขอ  7  นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ    และระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ    และตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยู
เสมอ 

ในกรณีท่ีคณะมีความจําเปนตามลักษณะเฉพาะของหลักสูตรการเรียนการสอน     ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะออกระเบียบ   เชน   ระเบียบวาดวยการฝกภาคปฏิบัติ   ระเบียบวาดวยการฝกงาน  แลวเสนอใหอธิการบดี
พิจารณาอนุมัติ 
 ขอ  8  นักศึกษาตองรักษาความสามัคคีระหวางกัน  เชน  ไมกอเหตุทะเลาะวิวาท  หรือทํารายรางกาย  ดูหม่ิน  แสดงอาการ
เหยียดหยาม  และตองรักษาไวซึ่งความเรียบรอยและเกียรติของมหาวิทยาลัย 



 ขอ  9  นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสุภาพชน    ไมประพฤติในสิ่งที่อาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ขอ 10  นักศึกษาตองเช่ือฟง         และแสดงความเคารพตอบรรดาผูสอนของมหาวิทยาลัยและตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือคํา
ตักเตือนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่โดยชอบ 
 ขอ 11  ในกรณีท่ีมีเหตุสมควรเม่ือบรรดาผูสอนหรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจบัตรประจําตัวนักศึกษา  นักศึกษา
ตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา เชน ในการใชบริการหองสมุด  หรือหองปฏิบัติการตาง ๆ ในหองสอบ  หรือในมาตรการ เพื่อรักษา
ความปลอดภัยในรางกายและทรัพยสิน  เปนตน 
 ขอ 12  นักศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 

ระเบียบหรือขอปฏิบัติวาดวยการสอบของคณะที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัย ใหถือ
วาเปนระเบียบของมหาวิทยาลัยดวย 
 ขอ 13  นักศึกษาตองแตงกายใหสุภาพเหมาะสมแกกาละเทศะหรือแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา     เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอย  และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย อันไดแก 

13.1  ในงานพิธีและในการสอบไลหรือการสอบกลางภาคใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
13.2  ในกรณีท่ีจําเปนตองมีเคร่ืองแบบเฉพาะในหองทดลองปฏิบัติงาน หรือเคร่ืองแบบเฉพาะสายวิชาชีพ    ใหเปน 

ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
13.3  ในโอกาสทั่วไปใหนักศึกษาแตงกายสุภาพ 

 ขอ 14  โทษผิดวินัยมี  4  สถาน  คือ 
14.1  ไลออก 
14.2  ใหพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา  มีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา 
14.3  ทําทัณฑบน 
14.4  วากลาวตักเตือน 

 ขอ 15  นักศึกษาผูใด 
15.1  ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก      เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ        หรือความผิดอันไดกระทําโดย             

ประมาท 
15.2  เปนตัวการยุยงและกอเหตุวุนวายรายแรงใหเกิดขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัย       เวนแตการใชสิทธิโดยชอบดวย

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
15.3  กระทําการทุจริต  หรือประพฤติมิชอบอันเปนการเสื่อมเสียรายแรงแกมหาวิทยาลัย 
ถือวาเปนผูกระทําผิดวินัยอยางรายแรงถึงขนาดใหลงโทษไลออก 

 ขอ 16  นักศึกษาผูใด 
16.1  เลนการพนัน  ดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  เสพยาเสพติดใหโทษหรือเมาสุราอาละวาดในบริเวณมหาวิทยาลัย 
16.2  ลักทรัพย    ฉอโกง      ปลอมเอกสาร      หรือใชเอกสารปลอมเพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวย     

กฎหมาย 
16.3  ประพฤติผิดวินัยตามความในขอ 8    ขอ 9    ขอ 15.2    หรือ 15.3  แตไมรายแรงถึงกับลงโทษไลออก 
ถือวาเปนผูกระทําผิดวินัยอยางแรง  ใหลงโทษพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญามีกําหนดไมเกินสอง

ปการศึกษา 
 ขอ 17  ผูใดกระทําทุจริตในการสอบไมวาจะเปนการสอบไล หรือการสอบกลางภาคก็ตาม    หรือพยายามกระทําการเชนวา
นั้น    ถากระทําผิดไมรายแรงถึงกับไลออก     ใหลงโทษพักการศึกษา     หรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา     มีกําหนดไมเกินสองป
การศึกษา  สุดแตความรายแรงของการกระทําผิด 



โทษทุจริตในการสอบไล   นอกจากจะถูกลงโทษตามที่ระบุไวแลว  ใหถือวาสอบไลตกในรายวิชาที่ทุจริตในการสอบ
ไลนั้นอีกดวย 
 ขอ 18  ผูใดกระทําผิดวินัยในขั้นที่มิไดระบุไวในขอ 15  ขอ 16   และขอ 17  ใหลงโทษดวยการใหพักการศึกษา  หรือพักการ
เสนอขออนุมัติปริญญามีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา  หรือทําทัณฑบน  หรือวากลาวตักเตือน  ตามควรแกกรณี 
 ขอ 19  ในระหวางนักศึกษาถูกลงโทษวินัยขอ 14.2    ขอ 14.3  หรือขอ 14.4  มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหนักศึกษามารายงาน
ตัว  อบรม  บําเพ็ญประโยชน  หรือทํางานใหกับมหาวิทยาลัยควบคูกับการลงโทษทางวินัยก็ได 
 ขอ 20  เม่ือความปรากฏอันเปนการประพฤติผิดวินัย     หรือมีการกลาวหาวานักศึกษาผูใดกระทําความผิดวินัยท่ีพึงตอง
ไดรับโทษตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา       ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาหรือคณบดี        แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อพิจารณาการกระทําของนักศึกษาผูนั้นตามขอบังคับ  วาดวยวินัยนักศึกษา 

กรณีการกระทําเขาลักษณะความผิดในขอ  17    ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 
สวน 

  
หมวดที่  3 
การสอบสวน 

 ขอ 21  ในกรณีท่ีขอเท็จจริงปรากฏโดยแจงชัดวานักศึกษาผูใดมีพฤติกรรม     หรือกระทําความผิดซึ่งเปนความผิดเล็กนอย  
ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาหรือคณบดี   หรือผูท่ีรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา  หรือคณบดีมอบหมายเรียกนักศึกษาผูนั้นมา
วากลาวตักเตือนใหยุติหรือระงับการกระทํา  หรือพฤติการณท่ีกระทํานั้นเสียโดยไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 
 ขอ 22  การตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ  20    ใหแตงตั้งจากบรรดาผูสอน   และหรือเจาหนาที่มหาวิทยาลัย   หรือจะ
แตงตั้งผูชํานาญการหรือบุคคลใดที่เห็นสมควร ประกอบดวยประธานกรรมการ  กรรมการและกรรมการและเลขานุการ  ไมนอยกวา 
3  คน  เปนคณะกรรมการสอบสวน 
 ขอ 23  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน    โดยมิชักชาใหแลวเสร็จภายใน   60   วัน    นับแตวันที่ไดรับทราบ
คําสั่งแตงตั้ง 

ในกรณีการสอบสวนดําเนินการไมเสร็จภายในกําหนดเวลา    ใหคณะกรรมการเสนอขอขยายเวลาการสอบสวนจาก
ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการไดคร้ังละไมเกิน  30  วัน 
 ขอ 24  ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจขอพยานหลักฐานที่อยูในความครอบครองของบุคคลท่ีเก่ียวของ        หรือเรียก
บุคคลท่ีเก่ียวของมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 
 ขอ 25  นักศึกษาผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัย   มีสิทธินําพยานหลักฐานตาง ๆ   ท้ังพยานบุคคล   และพยานเอกสาร
มาเสนอตอคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา  กอนเสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 
 ขอ 26  ภายในบังคับขอ  23   ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นตอรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาเพื่อวินิจฉัยและ
สั่งลงโทษตามควรแกความผิด 

ถาเปนความผิดเขาลักษณะที่จะไดรับโทษตามความในขอ 14.1    แหงขอบังคับนี้ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ 

  
หมวดที่  4  
การอุทธรณ 

 ขอ 27  นักศึกษาท่ีถูกลงโทษตามขอบังคับ    วาดวยวินัยนักศึกษา    ซึ่งไมเห็นดวยกับคําสั่งถูกลงโทษหรือมีขอเท็จจริง
เพิ่มเติม อันจะทําใหโทษตามที่ไดรับลดลงหรือเปล่ียนแปลงไป  นักศึกษาผูนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษพรอมดวย
เหตุผลตอรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา  ภายในกําหนด  15  วัน  นับแตวันที่ไดรับคําสั่งลงโทษ  



ในระหวางอุทธรณใหนักศึกษายังคงไดรับโทษนั้น      เวนแตกรณีมีเหตุผลพิเศษอันควรไดรับการทุเลาการบังคับไว
กอน  ใหนักศึกษายื่นคํารองตอรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา      โดยแสดงเหตุผลท่ีชี้ใหเห็นถึงพฤติการณพิเศษวาเหตุใดจึงสมควร
ทุเลาการบังคับไวกอน   ท้ังนี้  การที่ไดย่ืนอุทธรณไมถือเปนพฤติการณพิเศษหากรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาพิจารณาอนุญาตให
ทุเลาการบังคับ  ใหรอการบังคับไวกอนเพื่อรอผลคําวินิจฉัยชี้ขาดตามขอ 28 
 ขอ 28  ใหอธิการบดีแตงตั้งบรรดาผูสอนหรือเจาหนาที่มหาวิทยาลัย           หรือจะแตงตั้งผูชํานาญการหรือบุคคลใดที่เห็น 
สมควร  จํานวนไมนอยกวา  10  คน  แตไมเกิน  20  คน  เปนคณะกรรมการอุทธรณกลาง 

เม่ือไดรับคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ      ยกเวนโทษตามความในขอ  14.1     แหงขอบังคับนี้ใหอธิการบดีแตงตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณไมนอยกวา   3   คน   จากคณะกรรมการอุทธรณกลางประกอบดวย   ประธานกรรมการ  กรรมการ  ตลอดจน
กรรมการและเลขานุการ ท่ีมิไดเปนกรรมการสอบสวนพิจารณาคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ เสนอใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 ขอ 29  การพิจารณาคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ    ใหพิจารณาจากคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษเอกสาร   ถอยคํา   และ
พยานหลักฐานในชั้นสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมาประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการอุทธรณเห็นวา  เพื่อประโยชนแกการพิจารณาจะทําการสอบสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได 
 ขอ 30  การวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณตามขอ 28  ใหอธิการบดีมีคําสั่งยก ยืน กลับหรือแกคําสั่งภายในเวลา  30  วัน  นับแตวันที่
ไดรับรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ 

คําสั่งในวรรคแรกใหกําหนดเวลาเริ่มมีผลของคําสั่งยอนหลังนับตั้งแตวันที่มีคําสั่งลงโทษ   หรือกําหนดเวลาเริ่มตน
ของคําสั่งในลักษณะอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

คําวินิจฉัยคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 31  กรณีอุทธรณคําสั่งลงโทษไลออก      ใหเสนอคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษตอสภามหาวิทยาลัยและคําวินิจฉัยของ
สภามหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด 
  
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2547 
  
      (ลงนาม)         พนัส  สิมะเสถียร 
         (นายพนัส  สิมะเสถียร) 
                        นายกสภามหาวิทยาลัย 
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