
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วาดวย  วินัยนักศึกษา   

พ.ศ.  2547 
------------------- 

 
โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย วินัยนักศึกษา  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  18 (2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ.  2531  
สภามหาวิทยาลัยจึงตราขอบังคับไว  ดังตอไปน้ี 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวย  วนัิยนักศึกษา  
พ.ศ.  2547” 

ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชตั้งแตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป 
ขอ 3  ภายใตบังคับขอ  5  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวย  วินัย 

นักศึกษา  พ.ศ.  2516 
บรรดาขอความในขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมกีลาวไวใน 

ขอบังคับนี้  หรือท่ีขอบังคับนี้กลาวไวเปนอยางอื่น  หรือท่ีขัดแยงกับความในขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับ 
น้ีแทน 

ขอ 4  ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาทุกระดับท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
 “คณะ”  หมายความวา  หนวยงานทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการเรียน

การสอน 
 “คณบดี”  หมายความวา  หัวหนาหนวยงานระดับคณะและใหหมายความรวมถึง   

หัวหนาหนวยงานอื่นท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
 “เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยและใหหมายความ

รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย 
ขอ 5  นักศึกษาท่ีกระทําความผิดวินัยนักศึกษากอนวนัท่ีขอบังคับนี้บังคบัใช  ถายังไมไดรับ

โทษฐานกระทําความผิดวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2516  
หากขอบังคับใดที่เปนคุณแกนักศึกษาย่ิงกวาใหนําขอบังคับนั้นมาใชบังคับ 

ขอ 6  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 



 
 

 หมวดที่   2 
วินัยนักศึกษา 

ขอ 7  นักศึกษาตองปฏิบัตติามขอบังคับ   และระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ    
และตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ 

ในกรณีท่ีคณะมีความจําเปนตามลักษณะเฉพาะของหลักสูตรการเรยีนการสอน   
ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะออกระเบียบ   เชน   ระเบียบวาดวย 
การฝกภาคปฏิบัติ  ระเบียบวาดวยการฝกงาน   แลวเสนอใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 8  นักศึกษาตองรักษาความสามัคครีะหวางกัน   เชน  ไมกอเหตุทะเลาะววิาท  หรือ 
ทํารายรางกาย  ดูหม่ิน แสดงอาการเหยียดหยาม   และตองรักษาไวซ่ึงความเรียบรอยและเกียรต ิ
ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 9  นักศึกษาตองประพฤตตินเปนสุภาพชน   ไมประพฤติในสิ่งท่ีอาจนํามาซึ่งความ 
เสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ขอ 10  นักศกึษาตองเชื่อฟง และแสดงความเคารพตอบรรดาผูสอนของมหาวิทยาลัยและ
ตองปฏิบัติตามคาํสั่งหรือคําตักเตือนของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบ 

ขอ 11  ในกรณีท่ีมีเหตุสมควร  เม่ือบรรดาผูสอนหรือเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยขอตรวจ
บัตรประจําตวันักศึกษา   นักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา เชน ในการใชบริการหองสมุด  
หรือหองปฏิบัติการตางๆ   ในหองสอบ   หรือในมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในรางกายและ
ทรัพยสิน  เปนตน 

ขอ 12  นักศกึษาตองปฏิบัติตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 
ระเบียบหรือขอปฏิบัติวาดวยการสอบของคณะท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ

การสอบของมหาวิทยาลัย  ใหถือวาเปนระเบียบของมหาวิทยาลัยดวย 
ขอ 13  นักศกึษาตองแตงกายใหสุภาพเหมาะสมแกกาลเทศะหรือแตงเครื่องแบบนักศึกษา  

เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย  และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย  อันไดแก  
13.1  ในงานพิธีและในการสอบไลหรือการสอบกลางภาคใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
13.2  ในกรณีท่ีจําเปนตองมีเครื่องแบบเฉพาะในหองทดลองปฏิบัติงานหรือ 

เครื่องแบบเฉพาะสายวิชาชีพ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
13.3  ในโอกาสทั่วไปใหนักศึกษาแตงกายสุภาพ 

ขอ 14  โทษผิดวินัยมี  4  สถาน  คือ 
14.1  ไลออก 
14.2  ใหพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา   มีกําหนดไมเกิน 

สองปการศึกษา 
14.3  ทําทัณฑบน 
14.4  วากลาวตักเตือน 

 
 



 
 
ขอ 15  นักศกึษาผูใด 

15.1  ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษ  หรือ
ความผดิอันไดกระทําโดยประมาท 

15.2  เปนตวัการยุยงและกอเหตุวุนวายรายแรงใหเกิดข้ึนในบริเวณมหาวิทยาลัย 
เวนแตการใชสิทธิโดยชอบดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

15.3  กระทําการทุจริต หรอืประพฤติมิชอบอันเปนการเสื่อมเสียรายแรงแก
มหาวิทยาลัย 

ถือวาเปนผูกระทําผดิวินัยอยางรายแรงถึงขนาดใหลงโทษไลออก   
ขอ 16  นักศึกษาผูใด 

16.1  เลนการพนัน   ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เสพยาเสพติดใหโทษหรือเมาสุรา
อาละวาดในบริเวณมหาวิทยาลัย 

16.2  ลักทรัพย  ฉอโกง  ปลอมเอกสาร  หรือใชเอกสารปลอมเพ่ือแสวงหาประโยชน
อันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

16.3  ประพฤติผิดวินัยตามความในขอ  8   ขอ  9  ขอ 15.2   หรือ 15.3  แตไม 
รายแรงถึงกับลงโทษไลออก 

ถือวาเปนผูกระทําผิดวินัยอยางแรง   ใหลงโทษพักการศึกษาหรือพักการเสนอ 
ขออนุมัติปริญญา   มีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา 

ขอ 17  ผูใดกระทําทุจริตในการสอบไมวาจะเปนการสอบไล  หรือการสอบกลางภาคก็ตาม  
หรือพยายามกระทําการเชนวานั้น   ถากระทําผิดไมรายแรงถึงกับไลออก  ใหลงโทษพักการศึกษา  
หรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา   มีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา   สุดแตความรายแรงของการ
กระทําผิด 

โทษทุจริตในการสอบไล นอกจากจะถูกลงโทษตามที่ระบุไวแลว ใหถอืวาสอบไลตก
ในรายวิชาท่ีทุจริตในการสอบไลน้ันอีกดวย 

ขอ 18  ผูใดกระทําผิดวินัยในข้ันท่ีมิไดระบุไวในขอ  15  ขอ 16  และขอ  17  ใหลงโทษ 
ดวยการใหพกัการศึกษา  หรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญามีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา  หรือ 
ทําทัณฑบน  หรือวากลาวตกัเตือน  ตามควรแกกรณี 

ขอ 19  ในระหวางนักศึกษาถูกลงโทษวินัยขอ 14.2  ขอ 14.3 หรอืขอ  14.4  มหาวิทยาลัย
จะกําหนดใหนักศึกษามารายงานตัว  อบรม  บําเพ็ญประโยชน  หรือทํางานใหกับมหาวิทยาลัยควบคู
กับการลงโทษทางวินัยก็ได 

ขอ 20  เม่ือความปรากฏอนัเปนการประพฤติผิดวินัย  หรือมีการกลาวหาวานักศกึษาผูใด
กระทําความผิดวินัยท่ีพึงตองไดรับโทษตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา   ใหรองอธิการบดี 
ฝายการนักศึกษาหรือคณบดี   แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพือ่พิจารณาการกระทําของนักศกึษา 
ผูน้ันตามขอบังคับ  วาดวยวินัยนักศึกษา 

กรณีการกระทําเขาลักษณะความผดิในขอ  17  ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 



 
 

หมวดที่  3 
การสอบสวน 

ขอ 21  ในกรณีท่ีขอเท็จจริงปรากฏโดยแจงชัดวานักศกึษาผูใดมีพฤติกรรมหรือกระทํา 
ความผิดซึ่งเปนความผดิเล็กนอย ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาหรือคณบดี หรือผูท่ีรองอธิการบดี
ฝายการนักศึกษา  หรือคณบดีมอบหมายเรียกนักศึกษาผูน้ันมาวากลาวตักเตือนใหยุติหรือระงับการ
กระทํา  หรือพฤติการณท่ีกระทํานั้นเสีย  โดยไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

ขอ 22  การตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ  20 ใหแตงตั้งจากบรรดาผูสอน และหรือ 
เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย หรือจะแตงตั้งผูชาํนาญการหรือบุคคลใดที่เห็นสมควร  ประกอบดวยประธาน
กรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและเลขานุการ  ไมนอยกวา  3  คน  เปนคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 23  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน  โดยมิชักชาใหแลวเสรจ็ภายใน  60 
วัน  นับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง 

ในกรณีการสอบสวนดําเนนิการไมเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหคณะกรรมการเสนอ
ขอขยายเวลาการสอบสวนจากผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการไดครั้งละไมเกิน  30  วัน 

ขอ 24  ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจขอพยานหลักฐานที่อยูในความครอบครองของ
บุคคลที่เก่ียวของ หรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 25  นักศกึษาผูถูกกลาวหาวากระทําความผดิวินัย   มีสิทธินําพยานหลักฐานตางๆ   
ท้ังพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอตอคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา  กอนเสร็จส้ินการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 26  ภายในบังคับขอ  23   ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นตอรองอธิการบดี
ฝายการนักศกึษาเพื่อวินิจฉัยและส่ังลงโทษตามควรแกความผดิ 

ถาเปนความผิดเขาลักษณะที่จะไดรับโทษตามความในขอ 14.1 แหงขอบังคับนี้ให
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษานําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ 

หมวดที่  4 
การอุทธรณ 

ขอ 27  นักศึกษาท่ีถูกลงโทษตามขอบังคับ  วาดวยวนัิยนักศึกษา  ซ่ึงไมเห็นดวยกับคําสั่ง
ถูกลงโทษหรือมีขอเท็จจริงเพ่ิมเติม   อันจะทําใหโทษตามที่ไดรับลดลงหรือเปล่ียนแปลงไป  นักศึกษา
ผูน้ันมีสิทธิย่ืนคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษพรอมดวยเหตุผลตอรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา   
ภายในกําหนด  15  วัน  นับแตวันท่ีไดรบัคําส่ังลงโทษ  

ในระหวางอุทธรณใหนักศึกษายังคงไดรับโทษนั้น   เวนแตกรณีมีเหตผุลพิเศษ 
อันควรไดรับการทุเลาการบังคับไวกอน   ใหนักศึกษาย่ืนคํารองตอรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา   
โดยแสดงเหตผุลท่ีช้ีใหเห็นถึงพฤติการณพิเศษวาเหตุใดจึงสมควรทุเลาการบังคับไวกอน   ท้ังน้ี   
การท่ีไดย่ืนอุทธรณไมถือเปนพฤติการณพิเศษ  หากรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาพิจารณาอนุญาต
ใหทุเลาการบังคับ  ใหรอการบังคับไวกอนเพื่อรอผลคําวินิจฉัยชี้ขาดตามขอ  28 

 



 
 
 

ขอ 28  ใหอธิการบดีแตงตัง้บรรดาผูสอนหรือเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย   หรือจะแตงตั้ง 
ผูชํานาญการหรือบุคคลใดที่เห็นสมควร   จํานวนไมนอยกวา  10  คน   แตไมเกนิ  20  คน   
เปนคณะกรรมการอุทธรณกลาง 

เม่ือไดรับคํารองขออุทธรณคําส่ังลงโทษ    ยกเวนโทษตามความในขอ  14.1   
แหงขอบังคับนี้ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณไมนอยกวา  3  คน   จากคณะกรรมการ
อุทธรณกลางประกอบดวยประธานกรรมการ   กรรมการ   ตลอดจนกรรมการและเลขานุการ   ท่ีมิได
เปนกรรมการสอบสวนพิจารณาคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ  เสนอใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ 29  การพิจารณาคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหพิจารณาจากคํารองขออุทธรณคําสั่ง
ลงโทษ  เอกสาร  ถอยคํา  และพยานหลักฐานในชัน้สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมา
ประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการอุทธรณเห็นวา   เพ่ือประโยชนแกการพิจารณาจะทําการสอบสวน
พยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได 

ขอ 30  การวนิิจฉัยช้ีขาดอุทธรณตามขอ  28   ใหอธิการบดีมีคําส่ังยก  ยืน  กลับหรือ 
แกคําสั่ง  ภายในเวลา 30 วัน   นับแตวนัท่ีไดรับรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ 

 คําสั่งในวรรคแรกใหกําหนดเวลาเริ่มมีผลของคําสั่งยอนหลังนับตั้งแตวันท่ีมีคําส่ัง 
ลงโทษ   หรือกําหนดเวลาเริ่มตนของคําส่ังในลักษณะอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

คําวินิจฉัยคํารองขออุทธรณคําส่ังลงโทษของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 
ขอ 31  กรณีอุทธรณคําสั่งลงโทษไลออก   ใหเสนอคาํรองขออุทธรณคําสั่งลงโทษตอ 

สภามหาวิทยาลัย  และคําวนิิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนท่ีสุด 

ประกาศ   ณ   วันท่ี    23   สิงหาคม    พ.ศ.   2547 
 

    (ลงนาม)       พนัส   สมิะเสถียร 

(นายพนัส    สิมะเสถียร) 
 นายกสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 


