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(สําเนา) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วาดวยวนิัยนกัศึกษา  
พ.ศ.  2547 

 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีวัตถุประสงคใหนกัศึกษาเปนบัณฑิตท่ีด ี มีความรู         
คูคุณธรรม สามารถเปนผูนําและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมและดํารงตนอยางมีความสุข บนพ้ืนฐานของ 
ความรกัสามัคคี และมีสํานกึรวมรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม วินัยนักศึกษาเปนองคประกอบหนึ่งใน
กระบวนการเสริมสรางคุณสมบัติดังกลาว ตลอดจนดํารงไวซ่ึงความถูกตอง ดีงามและความสงบสุขของ
สวนรวม 
 

  ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร พ.ศ. 2522 และโดยมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุม ครั้งท่ี 268 
(1/2547)  เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2547  จึงใหกําหนดขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยวินัย
นักศึกษา ไวดงันี ้
  ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยวนิัยนกัศึกษา 
พ.ศ.  2547” 
  ขอ 2 ขอบังคับนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับ
นี้ หรือท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
  ขอ 4 ในขอบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา   มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร และหมายรวมถึง
หนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 
  ขอ 5 วินัยและการรักษาวนิัย 
  นักศึกษาตองรกัษาวินัยโดยเครงครดัอยูเสมอ   ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามตองรับ
โทษตามขอบังคับนี ้
   5.1 นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ   คําส่ัง  ประกาศ หรือ          
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย   
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   5.2 นักศึกษาตองมีศีลธรรมและจรรยามรรยาทอันดีงาม 
   5.3 นักศึกษาพึงประพฤตตินเปนพลเมืองดี สังวรในสิทธิ หนาท่ีและความ    
รับผิดชอบท้ังของตนเองและผูอ่ืน 
   5.4 นักศึกษาตองรกัษาช่ือเสียงและเกียรติคณุของมหาวทิยาลัย 
   5.5 นักศึกษาตองรกัษาความสงบเรยีบรอย ไมกอใหเกิดการแตกความสามัคคี 
หรือกอการทะเลาะววิาทระหวางนักศึกษาของมหาวทิยาลัย    หรือนักศึกษาตางสถาบันหรือบุคคลอ่ืน 
   5.6 นักศึกษาตองแสดงความสุภาพ  ไมแสดงความกาวราวหรือลบหลูดูหม่ิน
อาจารยหรือเจาหนาท่ีของมหาวทิยาลัยผูปฏิบัติงานตามหนาท่ี ท้ังอยูตอหนาและลับหลัง 
   5.7 นักศึกษาตองไมประพฤติตนในทางท่ีไมสมควรแกการเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลาวคือ 
    5.7.1 ใหขอมูลหรือรายงานเท็จตอมหาวิทยาลัย  
    5.7.2 พูดจาหรือแสดงกิริยาหยาบคาย 
    5.7.3 เลนการพนัน  หรือกระทําการใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพนัน 
    5.7.4 เสพสุรา  ของมึนเมา หรือส่ิงเสพติดใหโทษ อันอาจจะเปนเหตุ
ใหเส่ือมเสียช่ือเสียงแกตนเองและสวนรวม 
    5.7.5 ประพฤติตน หรือกระทําการใด ๆ ใหเปนท่ีเส่ือมเสียในทาง     
ชูสาว 
    5.7.6 ลักทรัพย ยักยอก  ฉอโกง  หรือทําใหเสียทรัพยซ่ึงเปนของผูอ่ืน
หรือมหาวิทยาลัย 
    5.7.7 มีวัตถุหรือส่ิงของอันไมชอบดวยกฎหมายอยูในครอบครอง 
    5.7.8 กระทําความผิดอาญาในลักษณะเปนท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติ
คุณของมหาวิทยาลัย 
    5.7.9 กระทําหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการอ่ืนใด ซ่ึงอาจทําใหเส่ือมเสีย
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
    5.7.10 การทุจรติในการวัดผล 
    5.7.11 การทุจรติทางวิชาการดวยการลอกผลงานทางวิชาการ หรือ
การสรางขอมูลเท็จ 
  ขอ 6 นักศึกษาผูใดเปนผูกอหรือมีสวนเกี่ยวของเปนคดถึีงพนักงานสอบสวนหรือ
เจาหนาท่ีฝายปกครอง ตองรีบรายงานพฤตกิารณนั้นทันทีตออาจารยท่ีปรึกษา หรืออาจารยฝายกิจการ       
นักศึกษาคณะท่ีตนสังกัดหรือกองกจิการนักศึกษาหรอืหนวยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา 
  ขอ 7 โทษผิดวินัยมี  4   สถาน คือ 
   7.1 ตักเตือนและทําทัณฑบน 
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   7.2 ภาคทัณฑและมหาวิทยาลัยอาจส่ังใหเขาโครงการพัฒนาตนเอง หรือ
บําเพ็ญประโยชนสาธารณะไมเกิน 100 ช่ัวโมงตอปการศึกษา 
   7.3 พักการเรียนตั้งแต 1 ภาคการศึกษาถึง 2 ปการศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษา
กระทําความผิดในภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษา ใหพักการเรยีนตั้งแตภาคการศึกษาท่ีนักศึกษา
กระทําความผิดเปนตนไป โดยใหใชบังคับกับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเปนรายปดวย  หรืองดการ
ออกหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย หรือระงับการเสนอช่ือใหไดรับอนุมัติประกาศนยีบัตร หรือ
ปริญญาบัตร ตั้งแต 1 ภาคการศึกษา ถึง  2 ปการศึกษา  

นักศึกษาผูใดไดรับโทษตามความใน 7.3 มหาวิทยาลัยอาจนํามาตรการรอการ
ลงโทษ มาบังคับใชก็ได  ท้ังนีใ้หเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร    
   7.4 ลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา   
  ขอ 8 การกระทําผิดวินัยดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนการกระทําความผิดวินัยรายแรง 
   8.1 เปนตวัการ ผูใช ผูสนับสนุนใหเกิดเหตวุุนวายรายแรงขึ้นในมหาวิทยาลัย
หรือกอใหเกิดการแตกความสามัคคใีนระหวางนกัศึกษาเปนสวนรวม หรือกอการทะเลาะววิาท ทําราย
รางกายผูอ่ืนเปนเหตใุหเกิดอันตรายแกกายหรือจติใจ หรืออันตรายสาหัส ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
   8.2 เสพหรอืมีไวในครอบครอง  หรือมีไวเพ่ือขาย หรือจาํหนาย รวมท้ังเปน
ตัวแทนขาย หรือจําหนายซ่ึงยาเสพติด หรือส่ิงเสพติดใหโทษ 
   8.3 ประพฤตช่ัิว  อันเปนเหตใุหเกิดความเส่ือมเสียแกตนเองหรือมหาวิทยาลัย 
   8.4 กระทําผิดอาญาโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคกุเวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   8.5 การกระทําอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนดวาเปนการกระทําผิดวนิยั
รายแรง 
  ขอ 9 นักศึกษาผูไดกระทําผิดวนิยัอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจพิจารณาส่ังลงโทษ ดังนี ้
   9.1 ภาคทัณฑตลอดสภาพการเปนนักศึกษา และพักการเรียนตั้งแต 1 ภาค
การศึกษา  ถึง 2 ปการศึกษา ในกรณีท่ีนกัศึกษากระทําความผิดในภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษาให
พักการเรยีนตั้งแตภาคการศึกษาท่ีนักศึกษากระทําความผิดเปนตนไป โดยใหบังคับใชกับนกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนเปนรายปดวย  หรืองดการออกหนังสือรบัรองของมหาวทิยาลัย หรือระงับการเสนอช่ือ
ใหไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปรญิญาบัตรตั้งแต 1 ภาคการศึกษาถึง 2 ปการศึกษา 
   9.2 ลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
  ขอ 10 กรณีนกัศึกษาประพฤตตินผิดระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวทิยาลัย      
นักศึกษาตองไดรับโทษตามระเบียบ ขอบังคับนัน้  ๆ 
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  ขอ 11 ในการพิจารณาส่ังลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิดวนิยันักศึกษา  หากมีเหตอัุนควร
ลดหยอนใหนํามาประกอบการพิจารณาส่ังลงโทษได 
  ขอ 12  การดําเนนิการสอบสวนพิจารณาโทษและเกณฑการลงโทษนกัศึกษาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ขอ 13 ใหอธิการบดีรกัษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติาม
ขอบังคับนี้  ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินจิฉัยและใหถือเปนท่ีสุด 
  
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  มีนาคม  2547 

     (ลงช่ือ)           เกษม    สุวรรณกุล 
             (ศาสตราจารย ดร. เกษม    สุวรรณกุล) 
                                                                           นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
           สําเนาถูกตอง 
    สัมภาส   แกวสมวงค 
(นายสัมภาส   แกวสมวงค)                ทิพวัลย/พิมพ 
     นักกิจการนกัศึกษา                 สัมภาส/ราง/ทาน 


