ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2547
------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย วินัยนักศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531
สภามหาวิทยาลัยจึงตราขอบังคับไว ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 1
พ.ศ. 2547”
ขอ 2
ขอ 3
นักศึกษา พ.ศ.

ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย วินัยนักศึกษา

ขอบังคับนี้ใหใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ภายใตบังคับขอ 5 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย วินัย
2516
บรรดาขอความในขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มกี ลาวไวใน
ขอบังคับนี้ หรือที่ขอบังคับนี้กลาวไวเปนอยางอื่น หรือที่ขัดแยงกับความในขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับ
นี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาทุกระดับที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
“คณะ” หมายความวา หนวยงานทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียน
การสอน
“คณบดี” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับคณะและใหหมายความรวมถึง
หัวหนาหนวยงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน
“เจาหนาที่มหาวิทยาลัย” หมายความวา เจาหนาที่มหาวิทยาลัยและใหหมายความ
รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอ 5 นักศึกษาที่กระทําความผิดวินัยนักศึกษากอนวันที่ขอบังคับนี้บังคับใช ถายังไมไดรับ
โทษฐานกระทําความผิดวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2516
หากขอบังคับใดที่เปนคุณแกนักศึกษายิ่งกวาใหนําขอบังคับนั้นมาใชบังคับ
ขอ 6 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้

หมวดที่ 2
วินัยนักศึกษา
ขอ 7 นักศึกษาตองปฏิบัตติ ามขอบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ
และตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ
ในกรณีที่คณะมีความจําเปนตามลักษณะเฉพาะของหลักสูตรการเรียนการสอน
ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะออกระเบียบ เชน ระเบียบวาดวย
การฝกภาคปฏิบัติ ระเบียบวาดวยการฝกงาน แลวเสนอใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
ขอ 8 นักศึกษาตองรักษาความสามัคคีระหวางกัน เชน ไมกอเหตุทะเลาะวิวาท หรือ
ทํารายรางกาย ดูหมิ่น แสดงอาการเหยียดหยาม และตองรักษาไวซึ่งความเรียบรอยและเกียรติ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ 9 นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมประพฤติในสิ่งที่อาจนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ขอ 10 นักศึกษาตองเชื่อฟง และแสดงความเคารพตอบรรดาผูสอนของมหาวิทยาลัยและ
ตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําตักเตือนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่โดยชอบ
ขอ 11 ในกรณีที่มีเหตุสมควร เมื่อบรรดาผูสอนหรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจ
บัตรประจําตัวนักศึกษา นักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา เชน ในการใชบริการหองสมุด
หรือหองปฏิบัติการตางๆ ในหองสอบ หรือในมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในรางกายและ
ทรัพยสิน เปนตน
ขอ 12 นักศึกษาตองปฏิบตั ิตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด
ระเบียบหรือขอปฏิบัติวาดวยการสอบของคณะที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
การสอบของมหาวิทยาลัย ใหถือวาเปนระเบียบของมหาวิทยาลัยดวย
ขอ 13 นักศึกษาตองแตงกายใหสุภาพเหมาะสมแกกาลเทศะหรือแตงเครื่องแบบนักศึกษา
เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย อันไดแก
13.1 ในงานพิธีและในการสอบไลหรือการสอบกลางภาคใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
13.2 ในกรณีที่จําเปนตองมีเครื่องแบบเฉพาะในหองทดลองปฏิบัติงานหรือ
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 นักศึกษาผูใด
15.1 ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
15.2 เปนตัวการยุยงและกอเหตุวุนวายรายแรงใหเกิดขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัย
เวนแตการใชสิทธิโดยชอบดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
15.3 กระทําการทุจริต หรือประพฤติมิชอบอันเปนการเสื่อมเสียรายแรงแก
มหาวิทยาลัย
ถือวาเปนผูกระทําผิดวินัยอยางรายแรงถึงขนาดใหลงโทษไลออก
ขอ 16 นักศึกษาผูใด
16.1 เลนการพนัน ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เสพยาเสพติดใหโทษหรือเมาสุรา
อาละวาดในบริเวณมหาวิทยาลัย
16.2 ลักทรัพย ฉอโกง ปลอมเอกสาร หรือใชเอกสารปลอมเพื่อแสวงหาประโยชน
อันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
16.3 ประพฤติผดิ วินัยตามความในขอ 8 ขอ 9 ขอ 15.2 หรือ 15.3 แตไม
รายแรงถึงกับลงโทษไลออก
ถือวาเปนผูกระทําผิดวินัยอยางแรง ใหลงโทษพักการศึกษาหรือพักการเสนอ
ขออนุมัติปริญญา มีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา
ขอ 17 ผูใดกระทําทุจริตในการสอบไมวาจะเปนการสอบไล หรือการสอบกลางภาคก็ตาม
หรือพยายามกระทําการเชนวานั้น ถากระทําผิดไมรา ยแรงถึงกับไลออก ใหลงโทษพักการศึกษา
หรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา มีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา สุดแตความรายแรงของการ
กระทําผิด
โทษทุจริตในการสอบไล นอกจากจะถูกลงโทษตามที่ระบุไวแลว ใหถอื วาสอบไลตก
ในรายวิชาที่ทุจริตในการสอบไลนั้นอีกดวย
ขอ 18 ผูใดกระทําผิดวินัยในขั้นที่มิไดระบุไวในขอ 15 ขอ 16 และขอ 17 ใหลงโทษ
ดวยการใหพกั การศึกษา หรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญามีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา หรือ
ทําทัณฑบน หรือวากลาวตักเตือน ตามควรแกกรณี
ขอ 19 ในระหวางนักศึกษาถูกลงโทษวินัยขอ 14.2 ขอ 14.3 หรือขอ 14.4 มหาวิทยาลัย
จะกําหนดใหนักศึกษามารายงานตัว อบรม บําเพ็ญประโยชน หรือทํางานใหกับมหาวิทยาลัยควบคู
กับการลงโทษทางวินัยก็ได
ขอ 20 เมื่อความปรากฏอันเปนการประพฤติผดิ วินัย หรือมีการกลาวหาวานักศึกษาผูใด
กระทําความผิดวินัยที่พึงตองไดรับโทษตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา ใหรองอธิการบดี
ฝายการนักศึกษาหรือคณบดี แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพือ่ พิจารณาการกระทําของนักศึกษา
ผูนั้นตามขอบังคับ วาดวยวินัยนักศึกษา
กรณีการกระทําเขาลักษณะความผิดในขอ 17 ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

หมวดที่ 3
การสอบสวน
ขอ 21 ในกรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏโดยแจงชัดวานักศึกษาผูใดมีพฤติกรรมหรือกระทํา
ความผิดซึ่งเปนความผิดเล็กนอย ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาหรือคณบดี หรือผูที่รองอธิการบดี
ฝายการนักศึกษา หรือคณบดีมอบหมายเรียกนักศึกษาผูนั้นมาวากลาวตักเตือนใหยุติหรือระงับการ
กระทํา หรือพฤติการณทกี่ ระทํานั้นเสีย โดยไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได
ขอ 22 การตัง้ คณะกรรมการสอบสวนตามขอ 20 ใหแตงตั้งจากบรรดาผูสอน และหรือ
เจาหนาที่มหาวิทยาลัย หรือจะแตงตั้งผูชาํ นาญการหรือบุคคลใดที่เห็นสมควร ประกอบดวยประธาน
กรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ ไมนอยกวา 3 คน เปนคณะกรรมการสอบสวน
ขอ 23 ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน โดยมิชักชาใหแลวเสร็จภายใน 60
วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง
ในกรณีการสอบสวนดําเนินการไมเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหคณะกรรมการเสนอ
ขอขยายเวลาการสอบสวนจากผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการไดครั้งละไมเกิน 30 วัน
ขอ 24 ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจขอพยานหลักฐานที่อยูในความครอบครองของ
บุคคลที่เกี่ยวของ หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
ขอ 25 นักศึกษาผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัย มีสิทธินําพยานหลักฐานตางๆ
ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอตอคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา กอนเสร็จสิ้นการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
ขอ 26 ภายในบังคับขอ 23 ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นตอรองอธิการบดี
ฝายการนักศึกษาเพื่อวินิจฉัยและสั่งลงโทษตามควรแกความผิด
ถาเปนความผิดเขาลักษณะที่จะไดรับโทษตามความในขอ 14.1 แหงขอบังคับนี้ให
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษานําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
หมวดที่ 4
การอุทธรณ
ขอ 27 นักศึกษาที่ถูกลงโทษตามขอบังคับ วาดวยวินัยนักศึกษา ซึ่งไมเห็นดวยกับคําสั่ง
ถูกลงโทษหรือมีขอเท็จจริงเพิ่มเติม อันจะทําใหโทษตามที่ไดรับลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไป นักศึกษา
ผูน้นั มีสิทธิยื่นคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษพรอมดวยเหตุผลตอรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
ภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันที่ไดรบั คําสั่งลงโทษ
ในระหวางอุทธรณใหนักศึกษายังคงไดรับโทษนั้น เวนแตกรณีมีเหตุผลพิเศษ
อันควรไดรับการทุเลาการบังคับไวกอน ใหนักศึกษายื่นคํารองตอรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
โดยแสดงเหตุผลที่ชี้ใหเห็นถึงพฤติการณพิเศษวาเหตุใดจึงสมควรทุเลาการบังคับไวกอน ทั้งนี้
การที่ไดยื่นอุทธรณไมถือเปนพฤติการณพิเศษ หากรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาพิจารณาอนุญาต
ใหทุเลาการบังคับ ใหรอการบังคับไวกอนเพื่อรอผลคําวินิจฉัยชี้ขาดตามขอ 28

ขอ 28 ใหอธิการบดีแตงตัง้ บรรดาผูสอนหรือเจาหนาที่มหาวิทยาลัย หรือจะแตงตั้ง
ผูชํานาญการหรือบุคคลใดที่เห็นสมควร จํานวนไมนอ ยกวา 10 คน แตไมเกิน 20 คน
เปนคณะกรรมการอุทธรณกลาง
เมื่อไดรับคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ ยกเวนโทษตามความในขอ 14.1
แหงขอบังคับนี้ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณไมนอยกวา 3 คน จากคณะกรรมการ
อุทธรณกลางประกอบดวยประธานกรรมการ กรรมการ ตลอดจนกรรมการและเลขานุการ ที่มิได
เปนกรรมการสอบสวนพิจารณาคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ เสนอใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 29 การพิจารณาคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหพิจารณาจากคํารองขออุทธรณคําสั่ง
ลงโทษ เอกสาร ถอยคํา และพยานหลักฐานในชัน้ สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมา
ประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการอุทธรณเห็นวา เพื่อประโยชนแกการพิจารณาจะทําการสอบสวน
พยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได
ขอ 30 การวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณตามขอ 28 ใหอธิการบดีมีคําสั่งยก ยืน กลับหรือ
แกคําสั่ง ภายในเวลา 30 วัน นับแตวนั ที่ไดรับรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ
คําสั่งในวรรคแรกใหกําหนดเวลาเริ่มมีผลของคําสั่งยอนหลังนับตั้งแตวันที่มีคําสั่ง
ลงโทษ หรือกําหนดเวลาเริ่มตนของคําสั่งในลักษณะอื่นใดตามที่เห็นสมควร
คําวินิจฉัยคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด
ขอ 31 กรณีอุทธรณคําสั่งลงโทษไลออก ใหเสนอคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษตอ
สภามหาวิทยาลัย และคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547
(ลงนาม)
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