
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย วินัย

นักศึกษา เพ่ือเปนการดํารงไวซ่ึงเกียรติของมหาวิทยาลัย การสงเสริมใหนักศึกษารูจักสิทธิ และหนาท่ีความ

รับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ฐานะประชากรของ

มหาวิทยาลัยและพลเมืองของสังคม การมีมารยาทและความประพฤติท่ีดีงามเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

สังคม ประเพณี วัฒนธรรม จนสามารถบรรลุเปาหมายทางการศึกษา และเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๓ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงไดตราขอบังคับนี้ไวดังตอไปนี้ 
 

 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย 

วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 

 ขอ ๒ ใหยกเลิกขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๗ 

 บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับใดซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 

 ขอ ๓ ใหใชขอบังคับนี้นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 

 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 “คณะ” หมายความวา สวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา

ดวย การจัดตั้งสวนงานใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีมีการจัดการ

เรียนการสอน 

 “หอพักนักศึกษา” หมายความวา หอพักนั ก ศึ กษามหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลยี พระจอม เกล า 

พระนครเหนือ 



 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 “รองอธิการบดี” หมายความวา รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาหรือผู ท่ีไดรับมอบหมาย 

จากอธิการบดีใหกํากับดูแลฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 “คณบดี” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเทาของคณะ 

  “รองคณบดี”  หมายความวา รองคณบดี รองผูอํานวยการวิทยาลัยฝายกิจการนักศึกษาหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายใหกํากับดูแลฝายกิจการนักศึกษาของคณะ 

 “อาจารย” หมายความวา ผูสอนหรือผูบรรยายประจํารายวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย และรวมถึง

อาจารยพิเศษ อาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการหรือกิจกรรมดวย 

 “เจาหนาท่ี” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด

มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานพิเศษ และลูกจางประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

 “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียนเฉพาะ

รายวิชาดวย ยกเวน นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน 

 “คณะกรรมการวินัยนักศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการวินัยนักศึกษาของ มห า วิ ท ย าลั ย ห รื อ

คณะกรรมการวินัยนักศึกษาของคณะ หรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของหอพักนักศึกษา ท่ีไดรับการแตงตั้ง

ตามขอบังคับนี้ 

 “คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง” หมายความวา คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะ 

หรือหอพัก หรือมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับนี้เพ่ือสอบขอเท็จจริง หรือรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน และเสนอ

ความเห็นตอผูมีอํานาจสั่งการ 

 “ภาคการศึกษา” หมายความวา ชวงเวลาท่ีสถานศึกษาเปดสอนตามปกติติดตอกัน ซ่ึงในหนึ่งป

การศึกษาจะมีสองภาคการศึกษา 

 “ตักเตือน” หมายความวา สั่งสอนใหรูสํานึก 

 “ภาคทัณฑ” หมายความวา การตําหนิโทษหรือคาดโทษ 

 “ทัณฑบน” หมายความวา ถอยคําหรือหนังสือสัญญาวาจะไมประพฤติละเมิดตามเง่ือนไขท่ีไดใหไว 

 “พักการศึกษา” หมายความวา ใหหยุดการเรียนในมหาวิทยาลัยชั่วคราวในระยะเวลาหนึ่ง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 

 “ใหออก” หมายความวา การใหพนจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดวยกรณีใด กรณีหนึ่งตาม



คําสั่งของมหาวิทยาลัย 

 “ไลออก” หมายความวา การสั่งใหคัดชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยและ 

สงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลา ๑ ป 

 “โทษอ่ืน ๆ” หมายความวา ความผิดท่ีตองรับโทษดวยวิธีอ่ืน ตามความเหมาะสมนอกเหนือจากโทษท่ี

มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวตามขอบังคับนี้ 
 

 ขอ ๕ นักศึกษาท่ีไดกระทําผิดวินัยนักศึกษากอนวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ ถายังไมไดรับโทษฐาน

กระทําความผิดวินัยตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๗ หากขอบังคับใดเปนคุณแกนักศึกษายิ่งกวาใหนําขอบังคับนั้นมาใชบังคับ 
 

 ขอ ๖ ใหอาจารยและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเปนผูมี

ระเบียบวินัยตามขอบังคับนี้ 
 

 ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจออกประกาศ หรือกําหนด

หลักเกณฑ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีปญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพ่ือปฏิบัติตาม

ขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนท่ีสุด 

 

หมวดท่ี ๑ 

วินัยนักศึกษา 

 

 ขอ ๘ นักศึกษาตองรักษาวินัยตามท่ีกําหนดเปนขอหาม และขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยู

เสมอ ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
 

 ขอ ๙ นักศึกษาตองปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตระหนักในสิทธิและหนาท่ีของนักศึกษาในฐานะของผูท่ี

ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีรัฐจัดใหจากภาษีของประชาชน จึงไมควรกระทําการอยางใดอยางหนึ่งท่ีไม

เหมาะสมกับสภาวะความเปนนักศึกษา 
 

 ขอ ๑๐  นักศึกษาตองเคารพสิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของอาจารยเจาหนาท่ีหรือของผูอ่ืนประพฤติตน

ใหอยูในความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในทุก

โอกาส ไมกระทําการใดๆอันกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิเสรีภาพหนาท่ี เชื้อชาติ ศาสนา หรือการคุกคาม



ทางเพศ 
 

 ขอ ๑๑   นักศึกษาตองไมละเมิดกฎหมายอาญา กฎหมายแพง หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีรัฐกําหนดไว 

หรือ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งของมหาวิทยาลัย หรือของคณะ หรือของหอพักนักศึกษา 
 

 ขอ ๑๒  นักศึกษาตองแตงกายสุภาพ ใหสะอาดเรียบรอย ในลักษณะสุภาพชนใหถูกกาลเทศะ หรือ

ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย และ

ตองไมแสดงกิริยาอาการใดๆ อันไมสมควรเม่ืออยูภายในมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๑๓  นักศึกษาตองมีความซ่ือตรง ประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมแสดงอาการดูหม่ิน เหยียดหยาม

ผูอ่ืน มีมารยาทอันดีงาม ไมประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางท่ีนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย หรือเสียหายตอชื่อเสียง 

และเกียรติคุณของตน หมูคณะ ผูปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๑๔ นักศึกษาตองรักษาไวซ่ึงความสามัคคี ไมทําการกอกวน รบกวนความสงบเรียบรอยปกติสุข

ของผูอ่ืน หรือทําการอยางใดอยางหนึ่งท่ีขัดขวางอันเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน หรือกระทําการใดๆอัน

กอใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๑๕ นักศึกษาตองไมเปนผูกอการ หรือมีสวนรวมในการทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายระหวาง

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือบุคคลอ่ืน 
 

 ขอ ๑๖ นักศึกษาตองประพฤติและปฏิบัติตนตออาจารยเจาหนาท่ีดวยความสุภาพ มีสัมมาคารวะไม

แสดงกิริยาอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลู ดูถูก ดูหม่ินเหยียดหยาม หรือทํารายรางกายและตองปฏิบัติตาม

คําสั่งหรือ คําตักเตือนของอาจารยหรือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบ 
 

 ขอ ๑๗ นักศึกษาตองไมมีไวในครอบครองหรือเพ่ือจําหนายจายแจกซ่ึงบุหรี่ สุราเมรัย ของมึนเมา สิ่ง

เสพติด หรือสารควบคุมใดๆ รวมถึงการหามไวในครอบครองซ่ึงวัสดุอุปกรณเพ่ือใชสําหรับการเสพสิ่งเสพติด 

หรือสารควบคุมใด ๆ หรือสูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติดนั้นๆในบริเวณพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๑๘ นักศึกษาตองไมทําผิดระเบียบการใชยานพาหนะ การใชอาคารสถานท่ี หรือพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัย หรือเขาพักอาศัยอยูภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกินกําหนดเวลา ตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด เวนแตไดรับอนุญาต 
  



 ขอ ๑๙ นักศึกษาตองไมใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสใดๆ เพ่ือการกระทําผิดทางสื่อหรือมีไวใน

ครอบครองซ่ึงสื่อ ภาพ สิ่งพิมพ สิ่งวาด สิ่งเขียน หรือสื่ออ่ืนใดท่ีสอไปในทางท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอ

ชื่อเสียงของผูอ่ืน สังคม หรือของมหาวิทยาลัย หรือเสื่อมเสียตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  
 

 ขอ ๒๐ นักศึกษามีขอกลาวหาวาไดกระทําการละเมิดวินัยนักศึกษา ตองแสดงตนใหความรวมมือไม

ขัดขืน แสดงพยานหลักฐานตออาจารย หรือเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย ไมแสดงหรือกลาวขอความอันเปนเท็จ 

เพ่ือปกปดขอเท็จจริงท่ีจะทําใหตนหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน  
 

 ขอ ๒๑ นักศึกษาตองไมลักทรัพย ยักยอก ฉอโกงทรัพย หรือทําลายทรัพยสินของผูอ่ืนหรือของ

มหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๒๒ กรณีมีเหตุอันสมควรนักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาไดทันที เม่ืออาจารยหรือ

เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ 
 

 ขอ ๒๓ นักศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตนเองและมหาวิทยาลัย โดยมิใหไดชื่อวาเปนผูทุจริต

ประพฤติมิชอบใดๆ หรือพยายามกระทําการนั้น 
 

 ขอ ๒๔ นักศึกษาตองไมประพฤติผิดทางศีลธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงาม หรือกระทําการ

ใดๆอันกอใหเกิดความเสื่อมเสียในทางชูสาว 
 

 ขอ ๒๕ นักศึกษาตองไมมีไวในครอบครองซ่ึงอุปกรณการเลนพนัน หรือเลนการพนัน หรือสนับสนุน

ใหมีการเลนการพนัน 
 

 ขอ ๒๖ นักศึกษาตองไมเสพสุราเมรัย ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใดๆ ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยจนเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกตนเอง ผูอ่ืน หรือสวนรวมของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๒๗ นักศึกษาตองไมปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัย หรือเอกสารอ่ืนใด หรือกระทําการ  

ใด ๆ อันเปนการฝาฝนโดยจงใจเปนเหตุใหทรัพยสินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย หรือปกติสุขสวนรวม

เสียหาย หรือถูกทําลาย 
 

 ขอ ๒๘ นักศึกษาตองไมมีไวในครอบครองหรือพกพาซ่ึงอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งท่ีสามารถใชเปน

อาวุธ หรือสิ่งใชแทนอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนใดเม่ืออยูในบริเวณมหาวิทยาลัย 



 

 ขอ ๒๙ นักศึกษาตองไมประพฤติละเมิดกฎหมายบานเมืองจนตองโทษในคดีอาญา โดยคําพิพากษา

ถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซ่ึงลักษณะความผิดตองไมเปนท่ี

เสื่อมเสียแกเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๓๐ นักศึกษาตองไมกระทําการอ่ืนใดในลักษณะท่ีไมสมควร รวมท้ังตองไมกระทําการใดท่ี

คณะกรรมการวินัยนักศึกษามีมติเปนเอกฉันทเห็นวาการกระทํานั้นเปนการกระทําท่ีผิดวินัยนักศึกษา 

 

หมวดท่ี ๒ 

โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา 

 

 ขอ ๓๑ นักศึกษาผูใดฝาฝนขอหาม หรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยนักศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวใน

หมวด ๑ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยนักศึกษา จักตองไดรับโทษทางวินัยนักศึกษา เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   โทษวินัยนักศึกษามี ๖ สถาน ดังนี้ 

   (๑)  ตักเตือน 

   (๒)  ภาคทัณฑและทําทัณฑบน 

   (๓)  พักการศึกษาตั้งแต ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ปการศึกษา 

   (๔)  ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร มี

กําหนดไมเกิน ๓ ปการศึกษา 

   (๕) ใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาโดย 

     ก. ใหออก 

     ข. ไลออก 

   (๖) โทษอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการวินัยนักศึกษากําหนด 

 

 

 

 



หมวดท่ี ๓ 

คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

 

  ขอ ๓๒ ใหอธิการบดีแตงตั้ งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ประกอบดวย 

  (๑) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

  (๒) รองคณบดี/รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา หรือรองคณบดีรองผูอํานวยการท่ีไดรับ

มอบหมาย เปนกรรมการ   

  (๓) ผูทรงคุณวุฒิ (ดานจิตวิทยา สังคมวิทยา การปกครอง กฎหมาย) จํานวนไมเกิน ๔ คน เปน

กรรมการ 

  (๔) ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา เปนกรรมการ 

  (๕) หัวหนางานวินัยและพัฒนานักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

  (๖) เจาหนาท่ีงานวินัยและพัฒนานักศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ 
 

  ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามขอ ๓๒ มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 

  (๑) ปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเก่ียวกับวินัยนักศึกษาเสนอตอ

มหาวิทยาลัย 

  (๒) เสนอปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม หลักเกณฑการพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษาเสนอตอ

มหาวิทยาลัย 

  (๓) ออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง โดยไมขัดแยงกับขอบังคับนี้ 

  (๔) กําหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาดานระเบียบวินัย และสงเสริมจริยธรรมใหกับนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

  (๕) กําหนดบทลงโทษ และวิธีการลงโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดวินัยนักศึกษาการพิจารณาวินิจฉัย

ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ใหถือตามเสียงขางมาก กรณีมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานคณะกรรมการ

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก ๑ เสียงเพ่ือชี้ขาด โดยใหบันทึกความเห็นแยงของกรรมการไวในรายงานการประชุมดวย 

  (๖) หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ขอ ๓๔ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ หรือหอพักนักศึกษา ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ ประกอบดวย 



   ก. รองคณบดี หรือรองผู อํานวยการฝายกิจการนักศึกษา หรือผู ท่ี ไดรับมอบหมาย 

    เปนประธานกรรมการ 

   ข. ผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทนภาควิชาตางๆ ภายในคณะ หรือวิทยาลัยตามท่ีคณบด ี

    เห็นสมควร เปนกรรมการ  

   ค. หัวหนางานกิจการนักศึกษาของคณะ หรือวิทยาลัย เปนกรรมการและเลขานุการ 

  (๒) คณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจําหอพักนักศึกษา ประกอบดวย 

   ก. ประธานกรรมการหอพักนักศึกษา เปนประธานกรรมการ 

   ข. อาจารยหรื อ เจ าหน า ท่ี ท่ี มีหน า ท่ีดู แลหอพักนัก ศึกษาจํ านวนตาม ท่ีประธาน 

    หอพักเห็นสมควร เปนกรรมการ 

   ค. ผูทรง คุณวุฒิด านต างๆ ตามท่ีประธานกรรมการหอพักนัก ศึกษาเห็นสมควร 

    เปนกรรมการ 

   ง. เจาหนาท่ีหอพักนักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

 ขอ ๓๕ ใหมีคณะกรรมการตาม ขอ ๓๔ มีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 

  (๑) เสนอวิธีการ และสงเสริมความประพฤตินักศึกษาของคณะหรือหอพักนักศึกษา ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยวินัยนักศึกษา หรือระเบียบขอบังคับอ่ืน 

  (๒)  พิจารณาแนวทางดําเนินการพัฒนานักศึกษาในดานจริยธรรมและสงเสริมคุณธรรมในคณะ

หรือหอพักนักศึกษา 

  (๓) เสนอใหมหาวิทยาลัย คณะ หรือหอพักนักศึกษา ออกระเบียบ คําสั่ง ประกาศ เพ่ือสงเสริม

ระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในคณะหรือหอพัก 

  (๔) เสนอใหผูมีอํานาจสั่งการสั่งลงโทษ หรือดําเนินการกับนักศึกษาท่ีกระทําผิดวินัยนักศึกษาใน

คณะ หรือหอพักนักศึกษา กรณีเปนความผิดรายแรงใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการเสนอบทลงโทษใหถือ

ตามเสียงขางมากของคณะกรรมการ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานคณะกรรมการออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก ๑ 

เสียงเพ่ือชี้ขาด โดยใหบันทึกความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมดวย 

  (๕) หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะ หอพักนักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

 

 



หมวดท่ี ๔ 

การดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 

 

  ขอ ๓๖ เม่ือความปรากฏวานักศึกษาของมหาวิทยาลัยประพฤติผิดวินัย หรือมีการกลาวหาวา

นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยนักศึกษา นักศึกษาผูนั้นตองไดรับการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาตามขอบังคับนี้

โดยเทาเทียมกัน ใหอธิการบดี หรือรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา แลวแต

กรณี แตงตั้คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงไมนอยกวา ๓ คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ และ

กรรมการและเลขานุการ เพ่ือทําหนาท่ีในการตรวจสอบและหาขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณและการกระทํา

ความผิดวินัยนักศึกษาพรอมใหเสนอความเห็นเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา โดยอาจพิจารณาแตงตั้งจาก อาจารยผูสอน ขาราชการหรือพนักงาน

มหาวทิยาลัย หรือจะแตงตั้งจากผูชํานาญหรือบุคคลท่ีเห็นสมควรก็ได 

  ในกรณีการประพฤติผิดวินัย หรือการกลาวหาวากระทําผิดวินัยของนักศึกษาเปนการกระทําผิดชัด

แจงและลักษณะของการกระทําผิดไมซับซอนมีเง่ือนงํา และผูกระทําผิดใหการยอมรับ หรือเปนความผิด

เล็กนอย ไมรายแรง ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิการบดีหรือคณบดี 

หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา หรือบุคคลท่ีรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพัก

นักศึกษามอบหมายแลวแตกรณี เรียกนักศึกษาผูนั้นมาดําเนินการทางวินัย และใหยุติ หรือระงับการกระทํานั้น

เสียโดยไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 
 

  ขอ ๓๗ ในการสอบขอเท็จจริงตองมีกรรมการสอบขอเท็จจริงอยางนอยเกินก่ึงหนึ่ง จึงเปนองค

คณะดําเนินการสอบขอเท็จจริงไดความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ตองประกอบดวย คํากลาวหา 

คําแกขอกลาวหา ขอเท็จจริง เหตุผลการพิจารณาผลการพิจารณาและการเสนอโทษ ในการทําความเห็นเพ่ือ

เสนอตออธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา

แลวแตกรณี ใหถือตามเสียงขางมากของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก ๑ เสียง เพ่ือชี้ขาด โดยใหบันทึกความเห็นแยงไวในรายงาน

การประชุมดวย 
 

 ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงดําเนินการสอบขอเท็จจริงโดยมิชักชา ใหแลวเสร็จภายใน 

๖๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง กรณีสอบขอเท็จจริงไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลาใหคณะกรรมการ



สอบขอเท็จจริงขอขยายเวลาการสอบขอเท็จจริงจากผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงไดคราว

ละไมเกิน ๓๐ วัน ไมเกิน ๒ ครั้ง 
 

 ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง มีอํานาจขอพยานหลักฐานท่ีอยูในความครอบครองของ

บุคคลท่ีเก่ียวของ หรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
 

 ขอ ๔๐ นักศึกษาท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย มีสิทธินําพยานหลักฐานตางๆ มาแสดงตอ

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพ่ือพิจารณากอนเสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
 

 ขอ ๔๑ ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตามขอ ๓๖ จายคาเบี้ยประชุมดวยเงินรายได

ของมหาวิทยาลัย ใหแกกรรมการสอบขอเท็จจริง ในอัตราครั้งละสามรอยบาทตอคน  
 

 ขอ ๔๒  ผูมีอํานาจสั่งลงโทษนักศึกษาไดแก 

  (๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย มีอํานาจ

ลงโทษทุกสถานความผิด 

  (๒) คณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา มีอํานาจลงโทษเฉพาะสถานความผิดตามขอ 

๓๑ (๑) และขอ ๓๑ (๒) โดยสั่งลงโทษไดแตเฉพาะนักศึกษาในสังกัดคณะ หรือนักศึกษาท่ีทําผิดวินัยนักศึกษา

ในบริเวณหอพักนักศึกษา แลวแตกรณี 
 

 ขอ ๔๓ คําสั่งลงโทษใหระบุลักษณะการกระทําผิด พรอมท้ังโทษท่ีไดรับโดยชัดแจง และใหแจงสิทธิ

การอุทธรณใหนักศึกษาผูถูกลงโทษทราบเปนลายลักษณอักษร โดยใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง 

หากผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งใหจัดหาพยานมาลงลายมือชื่อ เพ่ือยืนยันวาไดแจงคําสั่งใหผู

ถูกลงโทษทราบแลวเม่ือวัน เวลาใด หรือในกรณีแจงใหผูถูกกลาวหาทราบทางไปรษณียใหมีใบตอบรับยืนยัน

การรับทราบคําสั่งลงโทษ 
 

 ขอ ๔๔ เม่ือมหาวิทยาลัยมีคําสั่งลงโทษแลว ใหงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

ดําเนินการ ดังนี้ 

  (๑) แจงนักศึกษาผูถูกลงโทษและผูปกครอง 

  (๒) แจงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  (๓) แจงคณะ หรือหอพักนักศึกษาท่ีนักศึกษาสังกัด 



  (๔) บันทึกขอมูล 
 

 ขอ ๔๕ ใหคณะหรือหอพักนักศึกษาแลวแตกรณี เม่ือไดมีการสั่งลงโทษนักศึกษาแลวตองดําเนินการ 

ดังนี้ 

  (๑) แจงนักศึกษาผูถูกลงโทษและผูปกครอง 

  (๒) แจงภาควิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

  (๓) แจงมหาวิทยาลัย 

      (๔) บันทึกขอมูล 

 

หมวดท่ี ๕ 

การอุทธรณคําสั่งลงโทษ 

 

 ขอ ๔๖ การขออุทธรณคําสั่งลงโทษตองดําเนินการดวยตนเองและเพ่ือตนเองเทานั้น 

 

 ขอ ๔๗ ใหนักศึกษาท่ีถูกมหาวิทยาลัย คณะ หรือหอพักนักศึกษา สั่งลงโทษวินัยไมรายแรงท่ีมีอัตรา

โทษต่ํากวาพักการศึกษา มีสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษตออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่ง

ลงโทษ โดยยื่นเรื่องผานงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  
 

 ขอ ๔๘ ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา หรือผูท่ีอธิการบดี มอบหมาย มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด

ตามขอ ๔๗ เพ่ือใหยกอุทธรณ เพ่ิมโทษ ลดโทษ บรรเทาโทษ ยกโทษ แลวแตกรณี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ี

ไดรับเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษ และคําวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา หรือผูท่ีอธิการบดี

มอบหมายใหถือเปนท่ีสุด 
 

 ขอ ๔๙ ใหนักศึกษาท่ีถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษวินัยรายแรงท่ีมีอัตราโทษตั้งแตพักการศึกษา ๑ ภาค

การศึกษาข้ึนไป มีสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษตออธิการบดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ โดย

ยื่นเรื่องผานงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
 

 ขอ ๕๐ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด หรือแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน เพ่ือพิจารณา

เสนอขอมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีตามขอ ๔๙ เพ่ือสั่งใหยกอุทธรณ เพ่ิมโทษ ลด

โทษ บรรเทาโทษหรือยกโทษแลวแตกรณีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษ และคํา



วินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 
 

 ขอ ๕๑ ในระหวางการยื่นอุทธรณนักศึกษายังคงไดรับโทษตามคําสั่งนั้น เวนแตกรณีมีเหตุผลพิเศษอัน

ควรไดรับการบรรเทาโทษไวกอน (การยื่นอุทธรณไมถือวาเปนเหตุผลพิเศษ) ใหนักศึกษายื่นคํารองตอ

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายแลวแตกรณี พรอมเหตุผลพิเศษ

นั้น เพ่ือขอบรรเทาโทษ โดยแสดงเหตุผลชี้แจงใหเห็นเปนพฤติการณพิเศษเพ่ือขอบรรเทาโทษไวกอนจนกวาจะ

มีคําวินิจฉัยชี้ขาดตามขอ ๔๘ หรือ ๕๐ แลวแตกรณี 
 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

                                                           (ลงนาม) เกษม สุวรรณกุล 
 

                                                     (ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล) 

                                        นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


