
ขอบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดล  

วาดวยวินัยนกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา

ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบวินัย อยูรวมกันอยางสงบสุข สรางบรรยากาศการเรียนรู     

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภา

มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกขอบังคับไว

ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”  

ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

“สวนงาน” หมายความวา สวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัย  และใหรวมถึงโครงการจัดต้ังสวนงาน

อ่ืนที่จัดใหมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   

“หัวหนาสวนงาน” หมายความวา หัวหนาสวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัย และใหรวมถึงหัวหนา

โครงการจัดต้ังสวนงานอ่ืนที่จัดใหมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ

น้ี ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการใหปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและถือเปนที่สุด 

 ใหอธิการบดีมีอํานาจออกประกาศกําหนดแนวทางการปฏิบัติการเก่ียวกับวินัยและการดําเนินการ

ทางวินัยนักศึกษาตามคําแนะนําของคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยนักศึกษา0

๑ 

 

หมวด ๑ 

วินัยและการรกัษาวินัย 

 

ขอ ๖ นักศึกษาตองรักษาและปฏิบัติตามวินัยและจรรยาบรรณที่บัญญัติไวในขอบังคับ และประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและสวนงานโดยเครงครัดอยูเสมอ 

การประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยใหดําเนินการตามขอบังคับน้ี 

                                                 
๑ เพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ขอ ๗ นักศึกษาพึงรักษาวินัยดังตอไปน้ี 

(๑) นักศึกษาตองรักษาไวซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบรอย ช่ือเสียง และเกียรติคุณของ

มหาวิทยาลัย หามกอเหตุวุนวาย ทํารายรางกาย หรือทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอ่ืน 

(๒) นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมประพฤติในสิ่งที่อาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือ

เสียหายแกตนเอง บุคคลอ่ืนหรือมหาวิทยาลัย 

(๓) นักศึกษาตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําตักเตือนของอาจารยและเจาหนาที่ของ

มหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหนาที่ 

(๔) นักศึกษาตองแตงชุดนักศึกษา หรือแตงกายสุภาพเรียบรอย ใหถูกตองตามขอบังคับและประกาศ

ของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน  

ในกรณีที่เขาช้ันเรียน เขาหองสอบ หรือติดตอสวนงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองแขวนหรือ

แสดงหรือติดบัตรประจําตัวนักศึกษา เพ่ือใหอาจารยหรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบไดตลอดเวลา 

(๕) นักศึกษาตอง  ไมด่ืมสุรา ของมึนเมา ในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือเมื่ออยูในชุดนักศึกษา 

(๖) นักศึกษาตองไมสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๘ นักศึกษากระทําการดังตอไปน้ี  ถือวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(๑) เลนการพนัน  หรือกระทําการใด ๆ ที่เก่ียวกับการพนันหรือมีสวนเก่ียวของสนับสนุนการพนันที่

ผิดกฎหมายทุกชนิด 

(๒) กระทําการใด ๆ ที่เขาขายเปนการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดที่มีโทษทางอาญา   

(๓) กระทําการใด ๆ ที่เขาขายเปนการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยที่มีโทษทางอาญา ซึ่งเปนการ

กระทําอุกอาจรายแรง 

(๔) กระทําการใด ๆ แกทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยเจตนา เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก

มหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

(๕) ครอบครองหรือนําอาวุธปน หรือสิ่งอันตรายรายแรงเขามาในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิด

อันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของผูอ่ืน 

(๖) กระทําการลามก อนาจาร หรือกระทําความผิดเก่ียวกับเพศ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอันดี  

อันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

(๗) ทํารายรางกายผูอ่ืนเปนเหตุใหมีผูไดรับอันตรายสาหัส หรือถึงแกความตาย หรือเปนเหตุใหเสื่อม

เสียแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

(๘) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

(๙)1

๒ กระทําการทุจริตในการสอบหรือการวัดผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืนทั้งที่

เปนของรัฐหรือเอกชน หรือทุจริตในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

(๑๐) จัดทํา เผยแพร หรือมีไวครอบครองซึ่งสื่อ สิ่งพิมพ สิ่งวาด หรือสิ่งเขียน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

หรือกระทําการอ่ืนใด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง  

                                                 
๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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(๑๑) ปลอมลายมือช่ือผูอ่ืน ปลอมเอกสารหรือแกไขขอความในเอกสารที่แทจริง หรือใชเอกสารเชน

วาน้ันเปนหลักฐานตอมหาวิทยาลัย ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง  

(๑๒) กระทําการใด ๆ ที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกเกียรติศักด์ิความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

และเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง  

  

หมวด ๒ 

โทษและการพจิารณาโทษทางวินัย 

 

ขอ ๙ โทษวินัยมี ๖ สถาน 

(๑) วากลาวตักเตือน  

(๒) ทําทัณฑบน  

(๓) ตัดสิทธิการเขาสอบในทุกรายวิชาหรือบางรายวิชา   

(๔) ใหพักการศึกษา มีกําหนดไมเกินหน่ึงปการศึกษา 

(๕) ไมเสนอช่ือเพ่ือขออนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนเวลาไมเกินหน่ึงปการศึกษา  

(๖) ใหพนสภาพนักศึกษา 

ขอ ๑๐ 2

๓ นักศึกษาผูใดกระทําความผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ ใหหัวหนาสวนงาน

พิจารณางดโทษโดยใหวากลาวตักเตือนดวยวาจาโดยไมตองต้ังคณะกรรมการสอบสวน และอาจพิจารณานํา 

ขอ ๑๓ มาใชโดยอนุโลมก็ได 

ขอ ๑๑ 3

๔ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยที่มิใชความผิดวินัยอยางรายแรง ใหหัวหนาสวนงานหรือ

อธิการบดีมีอํานาจสั่งลงโทษตามขอ ๙ (๑) หรือ (๒)  

นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งลงโทษตามขอ ๙ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)  

การสั่งลงโทษสถานใดเพียงใด ใหพิจารณาตามความรายแรงแหงพฤติการณและผลของการกระทํา

ความผิด 

การสั่งลงโทษตามขอ ๙ (๓) และ (๔) อธิการบดีอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงานเปนผูสั่งลงโทษ

แทนไดและรายงานอธิการบดีเพ่ือทราบ 

ขอ ๑๒ 4

๕ ในการพิจารณาลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิดวินัย ใหคํานึงถึงประวัติ ความประพฤติ ภาวะ

แหงจิตใจและสภาพแวดลอมของผูน้ัน หรือสภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควรปรานี 

เมื่อปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ ผูมีอํานาจสั่งลงโทษจะมีคําสั่งลงโทษนอยกวาโทษที่กําหนดไวสําหรับ

ความผิดน้ัน หรือรอการลงโทษไว โดยอาจกําหนดใหนักศึกษาผูถูกลงโทษเขาโครงการพัฒนาตนเองหรือบําเพ็ญ

สาธารณะประโยชน หรือปฏิบัติงานใหกับหนวยงานเพ่ือใหโอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาที่กําหนดดวยก็ได  

                                                 
๓ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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เหตุบรรเทาโทษ ไดแก นักศึกษาผูกระทําความผิดมีปญหาเก่ียวกับสุขภาพจิต มีคุณความดีมาแต

กอน รูสึกความผิดและพยายามบรรเทาผลรายแหงความผิดน้ัน ลุแกโทษตอมหาวิทยาลัยหรือผูเสียหาย หรือให

ขอเท็จจริงตอมหาวิทยาลัยอันเปนประโยชนตอการพิจารณา หรือเหตุอ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นวามีลักษณะทํานอง

เดียวกัน 

การกระทําการทุจริตในการสอบหรือการวัดผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืนทั้งที่เปน

ของรัฐหรือเอกชน หรือทุจริตในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามขอ ๘ (๙) มิใหใชเหตุบรรเทาโทษ เวนแต

คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยนักศึกษามีมติไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่เขารวมประชุมเห็นควร

บรรเทาโทษ 

ขอ ๑๓ ในกรณีการกระทําผิดวินัยนักศึกษามีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางจิตใจ หรือปญหาสําคัญ

ประการอ่ืนมหาวิทยาลัยอาจสั่งใหนักศึกษาผูน้ันอยูในความดูแลของนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือ

จิตแพทย  และมหาวิทยาลัยอาจนําความเห็นของนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยาหรือจิตแพทยมาประกอบการ

บรรเทาโทษหรืองดโทษก็ได 

 

หมวด ๓ 

การดําเนินการทางวินัย 

 

ขอ ๑๔ เมื่อมีกรณีนักศึกษาผูใดถูกกลาวหา โดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวินัย หรือความ

ปรากฏตอหัวหนาสวนงานวานักศึกษากระทําความผิดทางวินัย ใหหัวหนาสวนงานดําเนินการทางวินัยตาม

ขอบังคับน้ีโดยไมชักชา เวนแตกรณีที่เก่ียวของกับนักศึกษาหลายสวนงานหรือที่มีเหตุสมควรอ่ืน อาจใหอธิการบดี

ดําเนินการก็ได 

ในกรณีนักศึกษาที่ถูกกลาวหารับสารภาพเปนหนังสือตออธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน หรือผูน้ัน

ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก อธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานอาจสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาโดยไมตองต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน หรือใหคณะกรรมการสอบสวนยุติการสอบสวนก็ได  

ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวย ประธานซึ่ง

เปนอาจารยประจําของสวนงานที่เก่ียวของ และกรรมการสอบสวนอ่ืนอีกอยางนอยสองคน โดยใหกรรมการ

สอบสวนคนหน่ึงเปนเลขานุการและอาจใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน และสรุปสํานวนพรอมความเห็นโดยไมชักชา 

ทั้งน้ีใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประธานคณะกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่งแตงต้ัง 

ในกรณีที่มีความจําเปนคณะกรรมการสอบสวนอาจเสนอขอขยายระยะเวลาการสอบสวนจาก 

ผูมีอํานาจแตงต้ังไดครั้งละไมเกินสามสิบวันแตตองไมเกินสองครั้ง  

ขอ ๑๗  ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงขอเท็จจริงที่กลาวหาวานักศึกษากระทําความผิด ฐาน

ความผิดทางวินัยและพยานหลักฐานที่เก่ียวของเทาที่มีใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาทราบ รวมทั้งแจงสิทธิแกนักศึกษา

ผูถูกกลาวหาวามีสิทธิที่จะช้ีแจงและนําพยานหลักฐานมาแกขอกลาวหาได   
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ขอ ๑๘  นักศึกษาผูถูกลาวหามีสิทธิช้ีแจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือ ตอคณะกรรมการสอบสวน

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงตามขอ ๑๗  

ขอ ๑๙ 5

๖ ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาใหความเห็นวานักศึกษาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย

หรือไม ถาผิดเปนความผิดวินัยฐานใด และสมควรลงโทษสถานใด โดยจะตองนําเหตุตามขอ ๑๒ มาประกอบการ

พิจารณาดวย และใหจัดทํารายงานผลการสอบสวนเปนหนังสือเสนอตอผูสั่งแตงต้ัง 

 กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวานักศึกษากระทําผิดวินัย ใหคณะกรรมการสอบสวน

เสนอรายงานผลการสอบสวนไปยังผูสั่งแตงต้ัง เพ่ือเสนอผูมีอํานาจสั่งลงโทษพิจารณาสั่งลงโทษตอไป เวนแตใน

กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวานักศึกษากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและเสนอใหลงโทษตามขอ ๙ 

(๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานผลการสอบสวนไปยังคณะกรรมการจรรยาบรรณ

และวินัยนักศึกษาเพ่ือพิจารณาและทําความเห็นเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งลงโทษตอไป 

กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวานักศึกษาไมไดกระทําผิดวินัย ใหคณะกรรมการสอบสวน

เสนอรายงานผลการสอบสวนไปยังผูสั่งแตงต้ัง แลวใหผูสั่งแตงต้ังพิจารณาสั่งยุติเรื่องดังกลาวและแจงใหนักศึกษา 

ผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว 

ขอ ๒๐6

๗ (ยกเลิก) 

ขอ ๒๑ 7

๘ การสั่งลงโทษตามขอ ๙ (๑) และ (๒) ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษจัดทําเปนหนังสือ แตถาเปน

การสั่งลงโทษตามขอ ๙ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษจัดทําเปนคําสั่งของมหาวิทยาลัย 

เมื่อไดมีคําสั่งลงโทษนักศึกษาแลวใหแจงสิทธิอุทธรณตามขอ ๒๗ และขอ ๒๘ ใหนักศึกษาทราบดวย 

และสําหรับนักศึกษาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะใหแจงบิดา มารดา หรือผูปกครองของนักศึกษาทราบการลงโทษน้ันดวย 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่มีการลงโทษนักศึกษาตามขอ ๙ (๓)  (๔) (๕) หรือ (๖) ใหอธิการบดีรายงานการ

ลงโทษตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบดวย 

 

หมวด ๓/๑8

๙ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยนักศกึษา 

 

ขอ ๒๒/๑ ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เรียกวา คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย

นักศึกษา ประกอบดวย  

(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธาน  

(๒) ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายจากภายนอก จํานวนหน่ึงคน เปนกรรมการ 

(๓) หัวหนาสวนงานที่คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดลเลือก จํานวนสามคน เปนกรรมการ    

(๔) นิติกร กองกฎหมาย จํานวนหน่ึงคน เปนเลขานุการ  

                                                 
๖ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙ เพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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อธิการบดีอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการไดจํานวนหน่ึงคน  

ขอ ๒๒/๒ คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยนักศึกษามีหนาที่ดังตอไปน้ี 

(๑) พิจารณากลั่นกรองรายงานผลการสอบสวนวินัยอยางรายแรงที่เสนอใหลงโทษตามขอ ๙ (๓) (๔) 

(๕) และ (๖) และเสนอความเห็นตออธิการบดีเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา  

(๒) เสนอแนะแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติการเก่ียวกับวินัยและการ

ดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 

(๓) หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ขอ ๒๒/๓ คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยนักศึกษามีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระของ

อธิการบดีผูสั่งแตงต้ัง และถาอธิการบดีพนจากตําแหนงใหคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยนักศึกษาพนจาก

ตําแหนงดวย  

ในกรณีคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยนักศึกษา พนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึงและยังไมได

แตงต้ังคณะกรรมการชุดใหม ใหคณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะแตงต้ังคณะกรรมการชุดใหม 

 

หมวด ๔ 

คณะกรรมการอุทธรณวินัยนักศึกษา 

 

ขอ ๒๓ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณวินัยนักศึกษาคณะหน่ีง ซึ่งมหาวิทยาลัยแตงต้ังประกอบดวย 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย เปนประธาน 

(๒) ผูแทนสภาคณาจารย  จํานวนสองคน เปนกรรมการ               

(๓) ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษาหรือผูแทน  เปนกรรมการ 

กรรมการตาม (๒) ตองมาจากตางสวนงานกัน 

ใหผูอํานวยการกองกฎหมายหรือผูแทนเปนเลขานุการ และใหเจาหนาที่ของกองกฎหมายหน่ึงคน

เปนผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๒๔ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง

และอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได  

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการอุทธรณพนจากตําแหนงตามวาระใหดําเนินการแตงต้ังผูดํารง

ตําแหนงใหมภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่ประธานคณะกรรมการอุทธรณเดิมพนจากตําแหนง กรณีที่ยังมิได

แตงต้ัง ใหประธานคณะกรรมการอุทธรณเดิมปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงต้ังผูดํารงตําแหนงใหม  

ในกรณีที่ตําแหนงประธานคณะกรรมการอุทธรณวางลงกอนกําหนด ใหดําเนินการแตงต้ังผูดํารง

ตําแหนงใหมแทนภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง ผูซึ่งไดรับแตงต้ังเปนประธาน

คณะกรรมการอุทธรณแทนน้ัน ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 
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ขอ ๒๕ คณะกรรมการอุทธรณวินัยนักศึกษามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(๑) พิจารณาและวินิจฉัยสั่งการเรื่องที่อุทธรณ 

(๒) เรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาไดตาม

ความจําเปน 

(๓) แตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคล เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงซึ่งอยูในอํานาจของ

คณะกรรมการอุทธรณก็ได 

(๔) หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ขอ ๒๖ การประชุมตองมีกรรมการอุทธรณมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

จึงจะเปนองคประชุม  

ในการประชุม ถาประธานคณะกรรมการอุทธรณไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

หรือไมมีประธาน ใหที่ประชุมเลือกกรรมการอุทธรณคนหน่ึงทําหนาที่ประธานคณะกรรมการอุทธรณ 

การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมากของผู เขาประชุม  ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน

คณะกรรมการอุทธรณในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 

หมวด ๕ 

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

 

ขอ ๒๗ การอุทธรณ ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทาน้ัน และใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันได

รับทราบหรือถือวาทราบคําสั่ง           

การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณและแสดงใหเห็นวา คําสั่ง

ไมถูกตอง ไมเหมาะสมหรือไมไดรับความเปนธรรมอยางไร พรอมลงลายมือช่ือ สวนงานที่สังกัด และที่อยูของ

นักศึกษาผูอุทธรณ 

ในการอุทธรณ ถานักศึกษาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในช้ันพิจารณาของคณะกรรมการ

อุทธรณ ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองย่ืนหรือสงหนังสือ

ขอแถลงการณดวยวาจาน้ันตอประธานคณะกรรมการอุทธรณโดยตรง ทั้งน้ีตองกอนที่คณะกรรมการอุทธรณจะมี

คําวินิจฉัย 

ขอ ๒๘ นักศึกษาผูอุทธรณมีสิทธิ ขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน หรือ

เอกสารที่เกี่ยวของได แตทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของผูมีคําสั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือจะอนุญาตภายใตเง่ือนไขอยาง

ใดก็ได  

กรณีการขอคัดบันทึกถอยคําบุคคลตามวรรคแรก หากผูมีคําสั่งลงโทษ พิจารณาแลวเห็นวา

พยานหลักฐานดังกลาวมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการอุทธรณ จะอนุญาตใหคัดบันทึกถอยคําบุคคลโดยไมระบุ

ช่ือบุคคลก็ได 

ขอ ๒๙ นักศึกษาผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการอุทธรณคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน ถาผูน้ันมีเหตุ

อยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 



- ๘ - 

(๑)  รูเห็นเหตุการณในการกระทําที่อุทธรณ  

(๒)  มีสวนไดเสียในการกระทําที่อุทธรณ  

(๓)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับนักศึกษาผูอุทธรณ 

(๔)  เปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับ 

ผูกลาวหาหรือผูมีคําสั่ง  

(๕)  มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําใหการพิจารณาอุทธรณเสียความเปนธรรม 

การคัดคานกรรมการอุทธรณน้ัน ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ 

หรือแจงเพ่ิมเติมเปนหนังสือกอนที่คณะกรรมการอุทธรณเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณ  

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหน่ึง กรรมการอุทธรณผูน้ันจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาเรื่องที่

อุทธรณน้ันก็ได  ถากรรมการอุทธรณผูน้ันมิไดขอถอนตัวใหประธานคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาขอเท็จจริงที่

คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงน้ันนาเช่ือถือ  ใหแจงกรรมการอุทธรณผูน้ันทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องน้ัน เวน

แตประธานคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาเห็นวาการใหกรรมการอุทธรณผูน้ันรวมพิจารณาเรื่องดังกลาวจะเปน

ประโยชนย่ิงกวาเพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม จะอนุญาตใหกรรมการอุทธรณผูน้ันรวมพิจารณาอุทธรณ

ก็ได 

ขอ ๓๐ เพ่ือประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่นักศึกษาผูลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง

ลงโทษเปนวันทราบคําสั่งลงโทษ 

ถานักศึกษาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษและผูแจงไดแจงคําสั่งลงโทษให

นักศึกษาผูถูกลงโทษทราบพรอมกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษใหนักศึกษาผูถูกลงโทษแลว ใหผูมีหนาที่แจงคําสั่ง

ลงโทษทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่แจง และลงลายมือช่ือผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน  

โดยถือวันที่แจงน้ันเปนวันที่นักศึกษาผูถูกลงโทษไดรับทราบคําสั่งลงโทษ 

ถาไมอาจแจงใหนักศึกษาผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรง ใหแจงเปนหนังสือ

สงสําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหนักศึกษาผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของนักศึกษาผูถูกลงโทษ

ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหสองฉบับเพ่ือใหนักศึกษาผูถูกลงโทษเก็บไว

หน่ึงฉบับ และใหนักศึกษาผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษและสงกลับคืนมาเพ่ือเก็บ

ไวเปนหลักฐานหน่ึงฉบับ  ในกรณีเชนน้ีเมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย

ลงทะเบียนวานักศึกษาผูถูกลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษฉบับ

ที่ใหนักศึกษาผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษกลับคืนมา ใหถือวานักศึกษาผูถูก

ลงโทษไดรับทราบคําสั่งลงโทษแลว 

ขอ ๓๑ การอุทธรณ ใหทําหนังสือถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ โดยการย่ืนหรือสงหนังสือ

อุทธรณจะย่ืนหรือสงตอประธานคณะกรรมการอุทธรณโดยตรง หรือผานหัวหนาสวนงานที่นักศึกษาผูอุทธรณ

สังกัดก็ได และใหหัวหนาสวนงานน้ันดําเนินการตามขอ ๓๒ 

ในกรณีที่มีผูนําหนังสืออุทธรณมาย่ืน ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือใหแกผู ย่ืนอุทธรณ และ

ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย และใหถือวันที่

รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันย่ืนหนังสืออุทธรณ 
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ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียออก 

ใบรับฝากเปนวันย่ืนหนังสืออุทธรณ และเมื่อไดรับหนังสือแลวใหผูรับหนังสือดําเนินการออกใบรับหนังสือ และ

ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย 

เมื่อไดย่ืนหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว นักศึกษาผูอุทธรณจะย่ืนหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสาร

หลักฐานเพ่ิมเติมกอนที่คณะกรรมการอุทธรณจะมีคําวินิจฉัยเรื่องอุทธรณก็ได โดยย่ืนหรือสงตรงตอประธาน

คณะกรรมการอุทธรณ  

ขอ ๓๒ เมื่อหัวหนาสวนงานไดรับหนังสืออุทธรณที่ไดย่ืนหรือสงตามขอ ๓๑ แลว ใหหัวหนาสวนงาน

จัดสงหนังสืออุทธรณพรอมสําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งของนักศึกษาผูอุทธรณ สํานวนการสอบสวน และ

สํานวนการดําเนินการทางวินัย พรอมคําช้ีแจงของผูมีคําสั่ง และเอกสารที่เก่ียวของไปยังประธานคณะกรรมการ

อุทธรณภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

ขอ ๓๓ เรื่องอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนเรื่องอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญ ตามขอ ๒๗ 

และใหคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาโดยเร็ว แตทั้งน้ีไมเกินหกสิบวันนับแตไดรับหนังสืออุทธรณ  

ในกรณีที่มีปญหาวาเรื่องอุทธรณรายใดเปนเรื่องที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม ใหคณะกรรมการ

อุทธรณเปนผูพิจารณาวินิจฉัย และแจงมติน้ันใหนักศึกษาผูอุทธรณทราบโดยเร็ว  

ขอ ๓๔ นักศึกษาผูอุทธรณจะขอถอนเรื่องอุทธรณ กอนที่คณะกรรมการอุทธรณวินิจฉัยเสร็จสิ้นก็ได 

โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอประธานคณะกรรมการอุทธรณ เมื่อไดถอนเรื่องแลวการพิจารณาอุทธรณใหเปนอันยุติ 

ขอ ๓๕ การพิจารณาเรื่องอุทธรณ ใหคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาจากสํานวนการสอบสวนหรือ

การพิจารณาดําเนินการทางวินัยในเบ้ืองตน ในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติมจาก

บุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่นักศึกษาผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา หากคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาเห็นวาการ

แถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาก็ได 

ในกรณีที่ นัดใหนักศึกษาผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอคณะกรรมการอุทธรณ ใหแจง 

ผูออกคําสั่งลงโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงตอที่ประชุมในครั้งน้ันได ทั้งน้ีใหแจงลวงหนา

ตามควรแกกรณี และเพ่ือประโยชนในการแถลงแกดังกลาวใหผูออกคําสั่งลงโทษหรือผูแทนเขาฟง คําแถลงการณ

ดวยวาจาของนักศึกษาผูอุทธรณได   

ขอ ๓๖ เมื่อคณะกรรมการอุทธรณไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวเสร็จ ใหมีมติดังน้ี 

(๑)  ถาเห็นวาคําสั่งถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติยกอุทธรณ 

(๒)  ถาเห็นวาคําสั่งไมถูกตองและหรือไมเหมาะสมกับความผิดประการใดใหมีมติแกไขเปลี่ยนแปลง  

ใหถูกตองและเหมาะสม แตจะเพ่ิมโทษหนักขึ้นไมได 

(๓)  ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและถูกตองตามกฎหมาย 

ใหมีมติดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

ในกรณีที่มีนักศึกษาถูกคําสั่งลงโทษในการกระทําที่ไดกระทํารวมกัน และเปนความผิดในเรื่อง

เดียวกัน โดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อนักศึกษาคนใดคนหน่ึงใชสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษ

ดังกลาว และผลการพิจารณาเปนคุณแกนักศึกษาผูอุทธรณ แมนักศึกษาคนอ่ืนจะไมไดใชสิทธิอุทธรณหาก
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พฤติการณของนักศึกษาที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะเดียวกันกับกรณีของนักศึกษาผูอุทธรณแลว  

ใหมีมติใหนักศึกษาที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณา ใหมีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับนักศึกษาผูอุทธรณ

ดวย 

ขอ ๓๗ 9

๑๐ เมื่อคณะกรรมการอุทธรณไดมีมติตามขอ ๓๖ แลวใหประธานคณะกรรมการอุทธรณแจง

สภามหาวิทยาลัย นักศึกษาผูอุทธรณ เพ่ือทราบ และแจงผูออกคําสั่งลงโทษเพ่ือดําเนินการตามคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการอุทธรณโดยเร็ว 

ในกรณีที่นักศึกษาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหแจงใหบิดา มารดา หรือผูปกครองของนักศึกษาผูอุทธรณ 

ทราบดวย 

 

หมวด ๖  

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่ไดมีการดําเนินการทางวินัย หรือมีการย่ืนเรื่องอุทธรณโทษไวกอนที่ขอบังคับน้ีมีผล

ใชบังคับ ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จนกวาจะแลวเสร็จ 

เวนแตบทบัญญัติใดแหงขอบังคับน้ีที่เปนคุณแกนักศึกษา ใหใชบทบัญญัติน้ันแทน  

    

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๑ 

 

(ลงนาม) ไกรสทิธ์ิ ตันติศิรินทร 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยไกรสทิธ์ิ ตันติศิรินทร) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

_____________________ 

รวบรวมโดย งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี  
 

                                                 
๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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