ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
....................................
เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไดมีโอกาสใชขอบังคับวินัยนักศึกษาเปนกรอบและแนวทาง
ในการใชสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลในสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน ซึ่งจะชวยปองกันนักศึกษาใหพน
จากสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการเรียนในสังคมมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจ ตามมาตรา ๒๔ (๒) แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๔๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ จึงออกขอบังคับ
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินยั นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินยั นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย ” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล
“ อธิการบดี ” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
“ สวนงาน ” หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงวิทยาเขตที่มี
การเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
“หัวหนาสวนงาน” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน รวมถึงรองอธิการบดี
ที่ไดรับมอบหมายใหดูแลวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
“ เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย” หมายความวา ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลที่ปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
หมวด ๑
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ ๕ นักศึกษาตองรักษาวินยั และจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามที่บัญญัติไวในขอบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย และสวนงานโดยเครงครัดอยูเสมอ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยใหดําเนินการตามขอบังคับนี้

๒
ขอ ๖ นักศึกษาตองรักษาไวซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบรอย ชือ่ เสียง และเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย หามกอเหตุวนุ วาย ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย หรือทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือ
ของบุคคลอื่น
ขอ ๗ นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมประพฤติในสิ่งที่อาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
หรือเสียหายแกตนเอง บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ นักศึกษาตองเชื่อฟงคําสั่ง และปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําตักเตือนของอาจารยและเจาหนาที่
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ นักศึกษาตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย และถูกตองตามขอบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานทีก่ ําหนด
ในกรณีที่เขาชั้นเรียน เขาหองสอบ หรือติดตอสวนงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตอง แขวน/แสดง/ติดบัตรประจําตัวนักศึกษา เพื่อใหอาจารยหรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบได
ตลอดเวลา
ขอ ๑๐ นักศึกษาตองไมดื่มสุรา ของมึนเมา ในมหาวิทยาลัยและทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
หรือเมื่ออยูในชุดเครื่องแตงกายนักศึกษา
ขอ ๑๑ นักศึกษากระทําการดังตอไปนี้ ถือวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) เลนการพนัน หรือทําธุรกิจเกี่ยวกับการพนันหรือมีสวนเกีย่ วของสนับสนุนการพนัน
ทุกชนิด
(๒) เสพ มีไวในครอบครอง มีไวเพื่อขายหรือจําหนาย รวมทั้งเปนตัวแทนขาย หรือ
จําหนายซึ่งยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดใหโทษที่ผิดกฎหมาย
(๓) กระทําการลักทรัพย กรรโชกทรัพย ฉอโกง ยักยอกทรัพย ขมขู บังคับขืนใจ รีดไถ
บุคคลอื่น หรือทุจริตในเรื่องการเงิน
(๔) ครอบครอง หรือนําอาวุธปน หรือวัตถุอันตรายเขามาในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเปนเหตุ
ใหเกิดอันตรายแกชวี ิตและทรัพยสินของผูอื่น
(๕) ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี กระทําการลามก อนาจาร หรือกระทําความผิดเกีย่ วกับเพศ
อันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
(๖) ทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายผูอื่น เปนเหตุใหมีผูไดรับอันตรายสาหัส หรือถึงแก
ความตาย หรือเปนเหตุใหเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
(๗) กระทําผิดอาญา โดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เจตนาทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระทําการเชนวานัน้ รวมถึงตองไมกระทําการ
อื่นๆอันกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอนื่
(๙) จัดทํา เผยแพร หรือมีไวในครอบครองซึ่ง สื่อ สิ่งพิมพ สิ่งวาด หรือสิ่งเขียน หรือ
กระทําการอื่นใด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอนื่

๓
(๑๐) กระทําการปลอมลายมือชื่อผูอื่น ปลอมแปลงเอกสารหรือแกไขขอความในเอกสาร
ที่แทจริง หรือใชเอกสารเชนวานั้นเปนหลักฐานตอมหาวิทยาลัย หรือผูอื่นที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแก
มหาวิทยาลัยหรือผูอื่น
(๑๑) จงใจหรือเจตนาทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือผูอื่น เปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรง
(๑๒) กระทําการอื่นใดที่อธิการบดีไดกําหนดวาเปนการกระผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๑๒ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินยั ตามทีบ่ ัญญัติไวในขอบังคับนี้ จักตองไดรับโทษทางวินยั
ในกรณีกระทําผิดวินยั เล็กนอยและมีเหตุอนั ควรงดโทษ ใหหวั หนาสวนงานพิจารณา
งดโทษโดยใหวากลาวตักเตือนก็ได
ขอ ๑๓ โทษทางวินยั มี ๖ สถาน
(๑) วากลาวตักเตือน
(๒) ทําทัณฑบนเปนหนังสือ
(๓) ตัดสิทธิการเขาสอบ
(๔) งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อ เพื่อขออนุมัติ หรือรับปริญญาบัตร หรือ
ประกาศนียบัตร
(๕) ใหพกั การศึกษา มีกําหนดไมเกินหนึ่งปการศึกษา
(๖) ใหพนสภาพนักศึกษา
ขอ ๑๔ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินยั ที่ยังไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินยั อยางรายแรงจะตองไดรับ
โทษทําทัณฑบน ตามความเหมาะสมแกกรณีแหงความผิด แตสําหรับการลงโทษวากลาวตักเตือนใหใช
เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษทําทัณฑบน
ขอ ๑๕ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินยั อยางรายแรง จะตองไดรับโทษตัดสิทธิการเขาสอบ หรืองด
ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร หรือใหพักการศึกษา มี
กําหนดไมเกินหนึ่งปการศึกษา หรือใหพน สภาพนักศึกษาตามความรายแรงแหงกรณี
ขอ ๑๖ ใหหัวหนาสวนงานมีสิทธิออกประกาศเกีย่ วกับวินยั นักศึกษาที่เกีย่ วของกับสวนงานของ
ตนไดเทาทีไ่ มขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ แลวแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ
หมวด ๒
การดําเนินการทางวินัย
ขอ ๑๗ การดําเนินการทางวินัยแกนกั ศึกษา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา
ขอ ๑๘ นักศึกษาผูใดถูกกลาวหา โดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวินัย หรือความ
ปรากฏตอหัวหนาสวนงานวานักศึกษาผูใดกระทําความผิด ใหอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน เวนแตเปนความผิดทีป่ รากฏชัดแจงในกรณีดังตอไปนี้ จะไมสอบสวน
หรืองดการสอบสวนก็ได

๔
(๑) กระทําผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิด จนไดรับโทษจําคุก
หรือโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๒) กระทําผิดวินยั และไดรับสารภาพหรือใหถอยคําเปนหนังสือตอหัวหนาสวนงาน
หรือใหถอยคํารับสารภาพตอคณะกรรมการสอบสวน และไดมกี ารบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนลายลักษณ
อักษร
ขอ ๑๙ คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๘ ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ จํานวนไมนอยกวาสามคน ดําเนินการสอบสวนโดยไมชักชา ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แตวนั ที่ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง
ในกรณีการสอบสวนดําเนินการไมเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหคณะกรรมการสอบสวน
เสนอขอขยายเวลาการสอบสวนจากผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดครั้งละไมเกินสามสิบวัน
ขอ ๒๐ คณะกรรมการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุชื่อพยานหรือไมก็ได ทั้งนีเ้ พื่อใหผูถูกกลาวหาชีแ้ จง
และมีสิทธินําพยานหลักฐานตาง ๆ ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอตอคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อพิจารณา กอนเสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
ขอ ๒๑ การกระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหหวั หนาสวนงานสั่งลงโทษ โดยใหทําทัณฑบนเปน
หนังสือ หรือวากลาวตักเตือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด แลวรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
โดยไมชักชา
ขอ ๒๒ การกระทําผิดวินยั อยางรายแรง ใหหวั หนาสวนงานรายงานกรณีที่เปนสาเหตุและ
รายงานผลการสอบสวน (ถามี) มายังอธิการบดีเพื่อพิจารณาโทษ และสั่งลงโทษตัดสิทธิการเขาสอบ หรือ
งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร หรือใหพัก
การศึกษามีกําหนดไมเกินหนึ่งปการศึกษา หรือใหพน สภาพนักศึกษาตามความรายแรงแหงกรณี
การสั่งลงโทษพักการศึกษา อธิการบดีอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงานสั่งลงโทษ
แทนไดไมเกินหนึ่งภาคการศึกษา
ขอ ๒๓ การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยใหทําเปนหนังสือ และใหผูสั่งลงโทษแจงสิทธิใน
การอุทธรณ รวมทั้งระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวดว ย
เมื่อไดสั่งลงโทษนักศึกษาผูใ ดแลว ใหรบี แจงตอบิดา มารดา หรือผูปกครองของ
นักศึกษาผูนั้น อาจารยที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัย แลวแตกรณีเพื่อทราบ
หมวด ๓
การอุทธรณ
ขอ ๒๔. นักศึกษาผูใด ซึ่งถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้ และไมเห็นดวยกับคําสัง่ ถูกลงโทษ
นักศึกษาผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ในระหวางอุทธรณใหนักศึกษายังคงไดรับโทษ

๕
ขอ ๒๕ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหผูอุทธรณทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อของตนในหนังสือ
นั้นดวย และใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอื่นหรือมอบหมายใหคนอืน่ อุทธรณ
แทนตนไมได
ขอ ๒๖ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ ผูประสงคจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการ
สอบสวนได สวนบันทึกถอยคําพยานบุคคลหรือเอกสารอื่น ใหเปนดุลยพินิจของหัวหนาสวนงานหรือ
คณะกรรมการสอบสวนแลวแตกรณี ทีจ่ ะอนุญาตใหตรวจหรือคัด โดยใหคํานึงถึงเหตุผลและความจําเปน
เปนกรณี ๆ ไป
ขอ ๒๗ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกินเจ็ดคนโดย
ตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมายอยางนอยหนึ่งคนซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง และ
ใหมวี าระการดํารงตําแหนงเทาอธิการบดีที่แตงตั้ง
ขอ ๒๘ คณะกรรมการอุทธรณมอี ํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วินิจฉัยสั่งการเรื่องที่อุทธรณ
(๒) ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใดๆ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
(๓) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งซึง่ อยู
ในอํานาจของคณะกรรมการก็ได
(๔) หนาที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๒๙ การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันทําการนับจาก
วันทราบคําสั่งหรือควรทราบคําสั่งลงโทษ
ขอ ๓๐ ในการอุทธรณใหยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการโดยตรง และใหคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยและสั่งการใหเสร็จภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ เวนแตมีเหตุผล
ความจําเปน ก็อาจขยายเวลาได แตไมเกินหกสิบวันนับจากวันครบกําหนด ทั้งนีจ้ ะตองบันทึกเหตุแหงการ
นั้นไว
ขอ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา การสั่งลงโทษสมควรแกความผิด หรือเห็นวาการสั่ง
ลงโทษนั้นไมถูกตองหรือไมเหมาะสมหรือไมเปนธรรม ใหเสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบดี เพื่อสั่ง
ยกอุทธรณหรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ แลวแตกรณี
คําวินิจฉัยตามวรรคแรกใหถือเปนยุติและใหคณะกรรมการแจงคําวินจิ ฉัยใหผูอุทธรณ
ทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
ขอ ๓๒ การนับเวลาตามขอบังคับนี้ หากเวลาสิ้นสุดตรงกับวันหยุดทําการของมหาวิทยาลัย
ใหนับวันเริ่มทําการถัดวันหยุดเปนวันสุดทายแหงเวลา
ขอ ๓๓ ใหอธิการบดีเปนผูร ักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมอี ํานาจสั่งการใหปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และถือเปนทีส่ ุด

๖
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๔ ในกรณีที่ไดมีการดําเนินการทางวินยั หรือมีการยื่นเรื่องอุทธรณไวกอนวันที่ขอบังคับนี้มี
ผลใชบังคับใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ ตอไป
จนกวาจะแลวเสร็จ
ขอ ๓๕ ในระหวางทีย่ ังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนคณะกรรมการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่

๘

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

