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คูมือการปฏิบัติงานการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเลมนี้กลาวถึง 

ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษา หลักเกณฑ

และข้ันตอนการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพ่ือเปนคูมือในการดําเนินการและการลงโทษ 

ทางวินัยนักศึกษาของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของตั้งแตระดับผูบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ เพ่ือให

การดําเนินการและการลงโทษทางวินัยเปนไปอยางถูกตองตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ และขอบังคับ รวมถึงเพ่ือใหนักศึกษาไดทราบแนวทางข้ันตอนในการดําเนินการและการลงโทษ

ทางวินัยนักศึกษา และทราบสิทธิของตนในการดําเนินการดังกลาว อันทําใหการดําเนินการและการลงโทษ 

ทางวินัยนักศึกษาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล อีกท้ังยังเปนแนวปฏิบัติเพ่ือชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจทําให 

ถูกฟองรองดําเนินคดีอันมีสาเหตุมาจากการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยไมถูกตองตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และขอบังคับอีกดวย ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของตามวัตถุประสงคของคูมือเลมนี้ 
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1 

 
บทที่ 1  

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมา /ความจําเปน /ความสําคัญ 

มหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ํากวาปริญญา  

มีวัตถุประสงคในการสราง พัฒนา ประมวล และประยุกตองคความรูท้ังมวลและดําเนินการใหมีการเรียนรู 

ในองคความรูดังกลาว รวมตลอดท้ังเผยแพรความรู สงเสริม ปองกันและรักษาสุขภาพอนามัย ทะนุบํารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และการกีฬา เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคมเปนสวนรวม และเพ่ือให 

บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงมีภาระหนาท่ีในการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับแผนการศึกษา

แหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมุงเนนใหบัณฑิตมีความรู ความสามารถในวิชาชีพ  

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกตอสังคมและมีความใฝรูและเรียนรูดวยตนเอง 0

1 และเพ่ือใหการผลิตบัณฑิต

สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี มหาวิทยาลัยจึงกําหนดขอหามและขอปฏิบัติของนักศึกษาเพ่ือเปนแบบแผนใหนักศึกษา

ปฏิบัติตามหรือตองหามปฏิบัติท่ีเรียกวาขอกําหนดทางวินัย ซ่ึงหากนักศึกษาฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตาม 

ขอปฏิบัติดังกลาว ก็จะตองถูกดําเนินการทางวินัยและถูกลงโทษทางวินัย โดยการดําเนินการและการลงโทษ

ทางวินัยนักศึกษานั้นตองปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา ซ่ึงการดําเนินการ

ทางวินัยนักศึกษานั้นโดยหลักตองสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวน เวนแตเปนความผิดท่ีกําหนดไววา

สามารถสั่งลงโทษไดโดยไมตองสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวน 

การดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ตามท่ีปรากฏหลักฐาน 

เปนเอกสารไดมีการปรับปรุงแกไขมาแลวถึง 4 ฉบับ เริ่มตั้งแต ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2518 1

2 แลวถูกยกเลิกและไดบัญญัติเปนขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา  

พ.ศ. 2547 2

3 แลวถูกยกเลิกและไดบัญญัติเปนขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553 3

4 

แลวถูกยกเลิกและไดบัญญัติเปนขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 25614

5 ซ่ึงใชบังคับอยู 

ณ ปจจุบัน โดยไดมีการปรับปรุงและพัฒนาท้ังขอกําหนดทางวินัย การดําเนินการทางวินัย โทษทางวินัย  

การอุทธรณ และใหสิทธิแกนักศึกษาผูถูกลงโทษเพ่ิมมากข้ึนกวาการดําเนินการท่ีผานมาดวย 

                                                
1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550, มาตรา 7, มาตรา 8, ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 68 ก (วันที่ 16 ตุลาคม 

2550), 5-6. 
2 มหาวิทยาลัยมหิดล, “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2518,” 3 กรกฎาคม 2518. 
3 มหาวิทยาลัยมหิดล, “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547,” 28 กันยายน 2547. 
4 มหาวิทยาลัยมหิดล, “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553,” 8 ตุลาคม 2553. 
5 มหาวิทยาลัยมหิดล, “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561,” 17 ธันวาคม 2561. 
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กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี มีภาระหนาท่ีในการดําเนินการทางวินัยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยพิจารณาเสนอความเห็นเสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการเก่ียวกับการดําเนินการและการลงโทษ 

ทางวินัยนักศึกษา เปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา รวมถึงใหคําปรึกษาและตอบขอหารือ

แกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษา และโดยท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล

ผลักดันใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลอันเปนกลยุทธหนึ่งเพ่ือใหบรรลุ

เปาประสงคตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในเรื่อง Management for Sustainaility6 การดําเนินการและ

การลงโทษทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลดวย ดังนั้น ผูจัดทํา 

จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานการดําเนินการและการลงโทษวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเลมนี้ข้ึน เพ่ือให 

การดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาเปนรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันโดยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับและประกาศท่ีเก่ียวของ ลดความเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิด 

ความเสียหายจากการฟองรองเปนคดีความตอศาล และเพ่ือใหนักศึกษาทราบแนวทาง ข้ันตอนและสิทธิของตน

ในการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาดวย 

 

1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเปนคูมือในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

2) เพ่ือใหการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาเปนรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 

โดยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับและประกาศท่ีเก่ียวของ ลดความเสี่ยง 

ท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายจากการฟองรองเปนคดีความตอศาล 

3) เพ่ือใหนักศึกษาทราบแนวทาง ข้ันตอนและสิทธิของตนในการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา  

 

1.3 ขอบเขต 

คูมือปฏิบัติงานการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาเลมนี้เปนคูมือท่ีกลาวถึงการดําเนินการ

และการลงโทษทางวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. 2561 ไดแก การกลาวหา การสอบสวน การพิจารณาความผิด การลงโทษ โดยประกอบดวยเนื้อหา

เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติดานวินัยนักศึกษา โครงสรางการบริหาร

จัดการ กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน ข้ันตอนและเทคนิค 

                                                
6 มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักงานอธิการบดี, กองแผนงาน, “แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 – 2566,”  

กองแผนงาน , https://op.mahidol.ac.th/pl/wp-content/uploads/2019/08/แผนระยะ-4-ป-มหิดล-Update.pdf  (สืบคนเมื่อวันที่  21 

กันยายน 2562). 
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ในการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขในการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษา  

แตไมรวมถึงการรองขอรอการลงโทษหรือบรรเทาโทษ การพิจารณารอการลงโทษ การลดเวลาการลงโทษ  

การยกโทษ และการอุทธรณ  

 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะหรือคําจํากัดความ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

“นักศึกษาผูถูกกลาวหา” หมายความวา นักศึกษาท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางวินัยนักศึกษา 

“นักศึกษาผูถูกลงโทษ” หมายความวา นักศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

“สวนงาน” หมายความวา สวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัย และใหรวมถึงโครงการจัดตั้ง 

สวนงานอ่ืนท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

“หัวหนาสวนงาน” หมายความวา หัวหนาสวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษาผูถูกกลาวหา

สังกัดอยู และใหรวมถึงหัวหนาโครงการจัดต้ังสวนงานอ่ืนท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษาผูถูกกลาวหาสังกัดอยูดวย 

“อาจารยประจํา” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาหรือปริญญาตรีท่ีนักศึกษา 

ผูถูกกลาวหาศึกษาอยู 

“เจาหนาท่ี” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกตําแหนง 

“ผูสั่ งแตงตั้ ง” หมายความวา ผู มี อํานาจสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนตามขอบั ง คับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 

“คณะกรรมการสอบสวน” หมายความวา คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ซ่ึงเปนคณะบุคคล 

ท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูสั่งแตงตั้งใหดําเนินการสอบสวนวินัยนักศึกษา 

“ขอกําหนดทางวินัย” หมายความวา ขอปฏิบัติหรือขอหามท่ีกําหนดใหตองปฏิบัติตามหรือ 

ตองหามกระทํา โดยกําหนดไวเปนเรื่องตาง ๆ อันเปนฐานของความผิดทางวินัย 
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บทที ่2  

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

2.1 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 

ผูดํารงตําแหนงนิติกรมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติโดยท่ัวไปเก่ียวกับการพิจารณา วินิจฉัยปญหากฎหมาย 

รางและพิจารณาตรวจรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ จัดทํา  นิติกรรม รวมรวมขอเท็จจริง 

และพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัยบุคลากร  

การรองทุกขหรืออุทธรณ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเ ก่ียวของ ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีจําเปนตองใชผู มีความรู  

ความชํานาญในวิชาการทางกฎหมาย 6

7 โดยการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาเปนงานท่ี 

ผูดํารงตําแหนงนิติกรตองปฏิบัติดวย เนื่องจากมีลักษณะเปนการสอบสวน รวบรวมขอเท็จจริงและ

พยานหลักฐาน เพ่ือดําเนินการและลงโทษทางวินัยกับนักศึกษาท่ีกระทําผิดวินัย  

อยางไรก็ตาม ผู ท่ีไมใชผูดํารงตําแหนงนิติกรก็สามารถดําเนินการและลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

ใหเปนไปอยางถูกตองได หากมีความรูความเขาใจหลักเกณฑและข้ันตอนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 

2.2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1) ปฏิบัตหินาท่ีกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 

2) ปฏิบัติหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นในขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน เพ่ือเสนออธิการบดี

พิจารณาสั่งการใหดําเนินการทางวินัยกับนักศึกษาผูถูกกลาวหาหรือยุติเรื่อง 

3) กรณีท่ีเปนความผิดวินัยท่ีมิใชความผิดวินัยอยางรายแรง ปฏิบัติหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบและ 

ใหความเห็นในรายงานการลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากสวนงานท่ีรายงานมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอ

อธิการบดีพิจารณาสั่งการ 

4) กรณีท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ปฏิบัติหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นในรายงาน

ผลการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งลงโทษหรือสั่งการอยางอ่ืน รวมถึงรายงาน 

การลงโทษทางวินัยนักศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย  

5) ใหคําปรึกษาและตอบขอหารือเก่ียวกับการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาแกเจาหนาท่ี 

                                                
7 มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักงานอธิการบดี, กองทรัพยากรบุคคล, “มาตรฐานกําหนดตําแหนง (Job Description),” กองทรัพยากร

บุคคล, https://http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=221 (สืบคนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562). 
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2.3 โครงสรางการบริหารจัดการ 

 
ภาพท่ี 1 โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล,  

ท่ีมา: กองแผนงาน สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล, 25627

8 

                                                
8 มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักงานอธิการบดี, กองแผนงาน, “โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล,” กองแผนงาน, 

https://op.mahidol.ac.th/pl/mahidolorganization2018 (สืบคนเมื่อวันที่ 15 กนัยายน 2562). 
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ภาพท่ี 2 โครงสรางการบริหารงานกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหดิล,  

ท่ีมา: กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล, 25628

9 

 
ภาพท่ี 3 ภาระหนาท่ีของกลุมงานวินัยและคดี,  

ท่ีมา: กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล, 25629

10  

                                                
9 มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักงานอธิการบดี, กองกฎหมาย, “โครงสรางการบริหารงาน,” กองกฎหมาย, https://op.mahidol.ac.th/la/

โครงสรางการบริหารงาน (สืบคนเมื่อวันที่ 15 กนัยายน 2562). 
10 เร่ืองเดียวกัน. 
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 มหาวิทยาลัยมหิดลประกอบดวยสวนงานท้ังท่ีมีการจัดการเรียนการสอนและไมไดจัดการเรียน 

การสอนรวม 37 สวนงาน ดังปรากฏตามภาพท่ี 1 ซ่ึงกองกฎหมายเปนหนวยงานหนึ่งภายใตสํานักงาน

อธิการบดี มีพันธกิจในการสราง ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย บังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน และสงเสริมสนับสนุนระบบ

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 10

11 โดยกองกฎหมายไดแบงงานภายในเปน 3 กลุมงาน ซ่ึงกลุมงานวินัยและคดี 

มีภาระหนาท่ีในการดําเนินการทางวินัยกับนักศึกษา ตามภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 

 
 

 

ภาพท่ี 4 โครงสรางการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 ในการดําเนินการทางวินัยนักศึกษานั้นตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาเพ่ือสอบสวน

ในเรื่องท่ีกลาวหา เวนแตเปนกรณีท่ีอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานสามารถสั่งลงโทษไดโดยไมตองแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน โดยปกติแลวหัวหนาสวนงานจะเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 

เวนแตเปนกรณีท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาหลายสวนงานหรือมีเหตุอันสมควรอ่ืน จะใหอธิการบดีเปนผูสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาก็ได และเม่ือคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเสร็จแลว 

จะตองรายงานผลการสอบสวนเสนอตอผูสั่งแตงตั้งเพ่ือสั่งลงโทษหรือยุติเรื่อง กรณีท่ีหัวหนาสวนงานไดสั่ง

ลงโทษทางวินัยท่ีมิใชความผิดวินัยรายแรงแลวตองรายงานการลงโทษตออธิการบดีเพ่ือทราบ และกรณีท่ี

อธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานท่ีไดรับมอบอํานาจไดสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแลวตองรายงานการลงโทษ

ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบดวย 

                                                
11 มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักงานอธิการบดี, กองกฎหมาย, “ประวัติ วิสัยทัศน พันธกิจ,” กองกฎหมาย, https://op.mahidol.ac.th/ 

la/vision (สืบคนเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562). 
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บทที ่3  

หลักเกณฑวิธกีารปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 

3.1 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

3.1.1 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)  

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเปนความตกลงระหวางประเทศหรือสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน  

โดยมุงคุมครองเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ปและยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ซ่ึงประกอบดวยหลักพ้ืนฐาน 4 

ประการ ไดแก1112    

1) การหามเลือกปฏิบัติตอเด็กและการใหความสําคัญแกเด็กทุกคนเทาเทียมกันโดยไมคํานึงถึง 

ความแตกตางของเด็ก ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ หรือสังคม 

ทรัพยสิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอ่ืนๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผูปกครองทางกฎหมาย 

ท้ังนี้ เพ่ือใหเด็กมีโอกาสท่ีเทาเทียมกัน 

2) การกระทําหรือการดําเนินการท้ังหลายตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนอันดับแรก 

3) สิทธิในการมีชีวิต การอยูรอด และการพัฒนาทางดานจิตใจ อารมณ สังคม 

4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการใหความสําคัญกับความคิดเหลานั้น 

ประเทศไทยไดภาคยานุวัติหรือใหความยินยอมท่ีจะผูกพันตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เม่ือวันท่ี 27 

มีนาคม 2535 12

13 โดยอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ 12 13

14  กําหนดใหเด็กมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นโดยเสรี 

                                                
12 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเหงชาติ , "ความรูดานสิทธิมนุษยชน ," คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเหงชาติ , 

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx 

(สืบคนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562). 
13 United Nations, "CHAPTER IV HUMAN RIGHTS, 11. Convention on the Rights of the Child," United Nations Treaty 

Collection, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en (สืบคนเมื่อวันที่ 15 

สิงหาคม 2562). 
14 Convention on the Rights of the Child Article 12 

1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those 

views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and 

maturity of the child. 

2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and 

administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner 

consistent with the procedural rules of national law. 
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ในทุก ๆ เรื่อง ท่ีมีผลกระทบตอเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนพิจารณาทางตุลาการและทางปกครองใด ๆ 

ท่ีมีผลกระทบตอเด็ก  

ดังนั้น หากนักศึกษาท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณและยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย การดําเนินการ

และการลงโทษทางวินัยกับนักศึกษารายดังกลาว ตองคํานึงถึงสิทธิของนักศึกษาท่ีเปนเด็กตามอนุสัญญาวาดวย

สิทธิเด็กดวย 

3.1.2 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 14

15 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กไดรับการอุปการะเลี้ยงดู อบรม 

สั่งสอน และมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม รวมท้ังปองกันมิใหเด็กถูกทารุณกรรม ตกเปนเครื่องมือในการแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดย “เด็ก” ตามพระราชบัญญัติดังกลาว หมายถึง 

บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูท่ีบรรลุนิติภาวะดวยการสมรส ซ่ึงเด็กอาจเปนนักศึกษา 

ท่ีกําลังศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนได ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาว

กําหนดให นักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของสถานศึกษา นักศึกษาผูใดฝาฝน ผูบริหารสถานศึกษาของ

นักศึกษานั้นสามารถดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบได เม่ือไดอบรมสั่งสอนหรือ

ลงโทษนักศึกษาแลว ใหผูบริหารสถานศึกษาแจงใหผูปกครองวากลาวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง และ

การลงโทษนักศึกษาใหกระทําเทาท่ีสมควรเพ่ือการอบรมสั่งสอนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด15

16 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไวตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 16

17 โดยระเบียบดังกลาว 

มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาวา หามลงโทษนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง 

หรือแบบกลั่นแกลง หรือลงโทษดวยความโกรธ หรือดวยความพยาบาท โดยใหคํานึงถึงอายุของนักศึกษา และ

ความรายแรงของพฤติการณประกอบการลงโทษดวย การลงโทษนักศึกษาใหเปนไปเพ่ือเจตนาท่ีจะแกนิสัยและ

ความประพฤติไมดีของนักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางท่ีดีตอไป ดังนั้น  

การดําเนินการและการลงโทษทางวินัยกับนักศึกษาท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณและยังไมบรรลุนิติภาวะ 

ดวยการสมรส ตองคํานึงถึงสิทธิของนักศึกษาท่ีเปนเด็กตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ดวย 

 

                                                
15 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอนที่ 95 ก (วันที่ 2 ตุลาคม 2546). 
16 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546, มาตรา 64 และมาตรา 65. 
17 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548, ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 35 ง 

(วันที่ 26 เมษายน 2548). 
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3.1.3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253918 มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและ

ข้ันตอนในการดําเนินงานทางปกครอง การจัดทําคําสั่งทางปกครองและการบังคับทางปกครอง เพ่ือให 

การดําเนินงาน การจัดทําคําสั่งและการบังคับทางปกครองเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ 

ในการใชบังคับกฎหมายใหสามารถรักษาประโยชนสาธารณะได และอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน อีกท้ัง

ยังเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

การสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษามีลักษณะเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของอธิการบดีหรือหัวหนา

สวนงานท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาซ่ึงมีผลกระทบตอสถานภาพของ

สิทธิหรือหนาท่ีของนักศึกษา การสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาจึงถือเปนคําสั่งทางปกครอง และการดําเนินการ

ทางวินัยนักศึกษามีลักษณะเปนการเตรียมการและการดําเนินการของอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานเพ่ือจัดให

มีการสั่งลงโทษทางวินัย การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาจึงถือเปนการพิจารณาทางปกครองหรือวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง ซ่ึงการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาตองมีหลักเกณฑท่ีประกัน 

ความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการดําเนินการไมต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น  

การดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาจึงตองคํานึงถึงหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดวย และหากการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาในเรื่องใด 

ท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ไมไดกําหนดไว แตพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวไว ก็ใหนําหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชกับการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาในเรื่อง 

นั้นดวย 

3.1.4 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 18

19 เปนกฎหมายท่ีจัดตั้ง 

ศาลปกครองข้ึนเพ่ือใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีขอพิพาททางกฎหมายปกครองระหวางเอกชนกับ

หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกัน เก่ียวกับ 

การกระทําหรือการละเวนการกระทําท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ 

การกระทําหรือการละเวนการกระทําท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี

                                                
18 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, ราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนที่ 60 ก (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2539). 
19 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 94 ก (วันที่ 10 

ตุลาคม 2542). 
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ตามกฎหมาย ซ่ึงตามอํานาจหนาท่ีของศาลปกครองดังกลาวเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการออกกฎหรือคําสั่ง 

ทางปกครอง การกระทําละเมิดในทางปกครอง หรือการทําสัญญาทางปกครอง อันเปนเรื่องของกฎหมาย

มหาชน โดยเฉพาะการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ

กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอ่ืนใดเนื่องจากกระทํา 

โดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบข้ันตอน 

หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะ 

เปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับ

ประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 

ตามท่ีไดกลาวมาแลววา การสั่ งลงโทษทางวินัยนักศึกษาถือเปนคําสั่ งทางปกครอง ดังนั้น  

การสั่งลงโทษทางวินัยจึงตองคํานึงถึงความชอบดวยกฎหมาย โดยตองคํานึงถึงอํานาจหนาท่ีในการสั่งลงโทษ 

รูปแบบข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการจัดทําคําสั่งลงโทษ ความสุจริต การไมเลือกปฏิบัติ 

โดยไมเปนธรรม การใชดุลพินิจโดยชอบในการสั่งลงโทษ หากการสั่งลงโทษไมชอบดวยกฎหมายแลว นักศึกษา

ผูถูกลงโทษซ่ึงถือเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายก็มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือใหเพิกถอน 

การสั่งลงโทษดังกลาวและเรียกคาสินไหมทดแทนได 

3.1.5 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 19

20 มหาวิทยาลัยมหิดลเปนนิติบุคคล มีฐานะ 

เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซ่ึงไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน โดยเปนสถาบันอุดมศึกษา

ท่ีจัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ํากวาปริญญามีวัตถุประสงคในการสราง พัฒนา ประมวล และ

ประยุกตองคความรูท้ังมวล ดําเนินการใหมีการเรียนรูในองคความรูดังกลาว รวมตลอดท้ังเผยแพรความรู 

สงเสริมปองกันและรักษาสุขภาพอนามัย ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และการกีฬา เพ่ือให

เกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม มีภารกิจในการใหบริการทางการศึกษาและทางวิชาการ ใหบริการ 

ทางการแพทย การพยาบาลและการสาธารณสุข อันเปนการบริการสาธารณะของรัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จึงถือเปนหนวยงานทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดวย โดยมี

อธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและเปนผูแทนของมหาวิทยาลัย

ในกิจการท้ังปวง และมีสภามหาวิทยาลัยเปนผูควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย ซ่ึงตาม

                                                
20 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550, ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 68 ก (วันที่ 16 ตุลาคม 2550). 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีในการออกขอบังคับและ

ประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยจึงมีอํานาจและ

หนาท่ีในการออกขอบังคับและประกาศเก่ียวกับวินัยนักศึกษาดวย 

3.1.6 ขอบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 20

21 เปนหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย 

กําหนดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาปฏิบัติถูกตองตามระเบียบวินัย อยูรวมกันอยางสงบสุข สรางบรรยากาศการเรียนรู 

ในการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย โดยเปนบทบัญญัติเก่ียวกับขอกําหนดทางวินัยท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติตามหรือ

ตองหามปฏิบัติ การดําเนินการและการลงโทษทางวินัย องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

อุทธรณ รวมถึงการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรวินัยนักศึกษา ดังนั้น การดําเนินการและการลงโทษทางวินัย

นักศึกษาตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว 

ท้ังนี้ หากหลักเกณฑเรื่องใดท่ีขอบังคับนี้ไมไดกําหนดไว หรือกําหนดไวแตมีหลักเกณฑท่ีประกัน 

ความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการดําเนินการต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก็ใหนําหลักเกณฑตามท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดไวมาเปนหลักเกณฑในการ

ดําเนินการและลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

3.1.7 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552 21

22 และ 

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม เปนขอบังคับท่ีกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ตั้งแตการรับ

นักศึกษา ระบบการจัดการศึกษา การจัดการหนวยกิต สัญลักษณแสดงผลการศึกษา การตัดสินผลการศึกษา 

การลงทะเบียน การลด เพ่ิม ถอนรายวิชา การลาพักการศึกษา การจําแนกสภาพนักศึกษา การพนสภาพ 

การเปนนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา รวมถึงการใหสัญลักษณ F กรณีท่ีทุจริตในการสอบ ซ่ึงการทุจริตในการ

สอบเปนความผิดวินัยนักศึกษา นอกจากจะถูกดําเนินการทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัย

นักศึกษาแลว นักศึกษารายนั้นยังตองไดสัญลักษณ F ในรายวิชาท่ีทุจริตดวย  

ท้ังนี้ การใหสัญลักษณ F ในรายวิชาท่ีทุจริตดังกลาว ไมถือเปนการสั่งลงโทษทางวินัย แตมีลักษณะ 

เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยกับ

นักศึกษาซ่ึงมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของนักศึกษาจึงถือเปนคําสั่งทางปกครอง การสั่งให

                                                
21 มหาวิทยาลัยมหิดล, “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561,” 17 ธันวาคม 2561. 
22 มหาวิทยาลัยมหิดล, “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552,” 27 เมษายน 

2552. 



13 

 
สัญลักษณ F ดังกลาวจึงตองคํานึงถึงความชอบดวยกฎหมายดวย กลาวคือ การสั่งใหนักศึกษาไดสัญลักษณ F 

ตองคํานึงถึงอํานาจหนาท่ีในการสั่ง 22

23 รูปแบบข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการสั่งใหนักศึกษาได

สัญลักษณ F ความสุจริต การไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และการใชดุลพินิจโดยชอบในการสั่งใหนักศึกษา

ไดสัญลักษณ F 

3.1.8 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

และการดําเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 6 กําหนดใหนักศึกษาตองรักษาและ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีบัญญัติไวในขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยและสวนงานโดยเครงครัด 

อยูเสมอ การประพฤติผิดจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวินัยใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดําเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552 23

24 ขอ 10 ไดกําหนดจรรยาบรรณ 

ท่ีนักศึกษาพึงรักษาและปฏิบัติตามไว เชน รับผิดชอบตอหนาท่ี ปฏิบัติตอผูอ่ืนเหมือนปฏิบัติตอตนเอง ยึดถือ

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เปนตน 

3.1.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ  

หนังสือเวียนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ี ศธ 0517/ว 2042 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2554 ไดกําหนด 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ โดยกําหนดหนาท่ี 

ของผูควบคุมการสอบเม่ือพบการทุจริตใหเก็บหลักฐานการทุจริต จัดทําบันทึกเหตุการณทุจริต และเสนอบันทึก

เหตุการณทุจริตตอหัวหนาสวนงานเพ่ือพิจารณาดําเนินการใหสัญลักษณ F หรือลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริต 

ในการสอบ รวมถึงวิธีปฏิบัติในกรณีท่ีนักศึกษารับสารภาพวากระทําทุจริต และการดําเนินการทางวินัย 

กรณีท่ีนักศึกษาไมยอมรับสารภาพวากระทําทุจริต  

ท้ังนี้ มีขอสังเกตวา แนวปฏิบัติดังกลาวยังไมไดมีการปรับปรุงแกไขตามท่ีไดมีการแกไขปรับปรุง

ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี โดยการใหสัญลักษณ F  

ตามแนวปฏิบัตินี้สามารถสั่ งใหนักศึกษาไดสัญลักษณ F ในรายวิชาท่ีทุจริตได เทานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ขอ 22 ท่ีไดแกไขโดย

                                                
23 เทียบเคียง นางจินตนา ปญญานะ กับ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กับพวกรวม 3 คน, คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.164  

(ศาลปกครองสูงสุด 2562). 
24 มหาวิทยาลัยมหิดล, “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการ

ดําเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552,” 18 พฤศจิกายน 2552. 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 ซ่ึงเปน

ขอบังคับท่ีออกภายหลังแนวปฏิบัติฉบับนี้ และการดําเนินการทางวินัยตามแนวปฏิบัตินี้ตองดําเนินการ 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ดวย 

 

3.2 หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 

3.2.1 ขอกําหนดทางวินัยนักศึกษา 

ขอหามและขอปฏิบัติท่ีเปนขอกําหนดทางวินัยท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติหรือตองหามปฏิบัติกําหนดไวใน

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 6 ถึงขอ 8 ดังนี้ 

1) นักศึกษาตองรักษาและปฏิบัติตามวินัยและจรรยาบรรณท่ีบัญญัติไวในขอบังคับและประกาศของ

มหาวิทยาลัยและสวนงานโดยเครงครัดอยูเสมอ (ขอ 6) 

2) นักศึกษาตองรักษาไวซ่ึงความสามัคคี ความสงบเรียบรอย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของ มหาวิทยาลัย 

หามกอเหตุวุนวาย ทํารายรางกาย หรือทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอ่ืน (ขอ 7(1)) 

3) นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมประพฤติในสิ่งท่ีอาจนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย หรือเสียหาย

แกตนเอง บุคคลอ่ืนหรือมหาวิทยาลัย (ขอ 7(2)) 

4) นักศึกษาตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําตักเตือนของอาจารยและเจาหนาท่ีของ 

มหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหนาท่ี (ขอ 7(3)) 

5) นักศึกษาตองแตงชุดนักศึกษา หรือแตงกายสุภาพเรียบรอย ใหถูกตองตามขอบังคับและประกาศ

ของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน ในกรณีท่ีเขาชั้นเรียน เขาหองสอบ หรือติดตอสวนงานภายในมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาตองแขวนหรือแสดงหรือติดบัตรประจําตัวนักศึกษา เพ่ือใหอาจารยหรือเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบไดตลอดเวลา (ขอ 7(4)) 

6) นักศึกษาตองไมดื่มสุรา ของมึนเมา ในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือเม่ืออยูในชุดนักศึกษา (ขอ 7(5)) 

7) นักศึกษาตองไมสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ของมหาวิทยาลัย (ขอ 7(6)) 

8) นักศึกษาตองไมเลนการพนัน หรือกระทําการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการพนันหรือมีสวนเก่ียวของสนับสนุน 

การพนันท่ีผิดกฎหมายทุกชนิด (ขอ 8(1)) 

9) นักศึกษาตองไมกระทําการใด ๆ ท่ีเขาขายเปนการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดท่ีมีโทษ 

ทางอาญา (ขอ 8(2)) 

10) นักศึกษาตองไมกระทําการใด ๆ ท่ีเขาขายเปนการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีมีโทษ 

ทางอาญา ซ่ึงเปนการกระทําอุกอาจรายแรง (ขอ 8(3)) 
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11) นักศึกษาตองไมกระทําการใด ๆ แกทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยเจตนา เปนเหตุใหเกิด 

ความเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง (ขอ 8(4)) 

12) นักศึกษาตองไมครอบครองหรือนําอาวุธปน หรือสิ่งอันตรายรายแรง เขามาในมหาวิทยาลัย  

ซ่ึงอาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของผูอ่ืน (ขอ 8(5)) 

13) นักศึกษาตองไมกระทําการลามก อนาจาร หรือกระทําความผิดเก่ียวกับเพศ หรือประพฤติผิด

ศีลธรรมอันดี อันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง (ขอ 8(6))  

14) นักศึกษาตองไมทํารายรางกายผูอ่ืนเปนเหตุใหมีผูไดรับอันตรายสาหัส หรือถึงแกความตาย หรือ

เปนเหตุใหเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง (ขอ 8(7)) 

15) นักศึกษาตองไมตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา 

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ (ขอ 8(8)) 

16) นักศึกษาตองไมทุจริตในการสอบของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานอ่ืนท้ังท่ีเปนของรัฐหรือเอกชน 

(ขอ 8(9)) 

17) นักศึกษาตองไมจัดทํา เผยแพร หรือมีไวครอบครองซ่ึงสื่อ สิ่งพิมพ สิ่งวาด หรือสิ่งเขียน หรือ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือกระทําการอ่ืนใด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง  

(ขอ 8(10)) 

18) นักศึกษาตองไมปลอมลายมือชื่อผูอ่ืน ปลอมเอกสารหรือแกไขขอความในเอกสารท่ีแทจริง หรือ 

ใชเอกสารเชนวานั้นเปนหลักฐานตอมหาวิทยาลัย ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

(ขอ 8(11)) 

19) นักศึกษาตองไมกระทําการใด ๆ ท่ีนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ความเปนนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยและเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง (ขอ 8(12)) 

ท้ังนี้ การฝาฝนขอหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 8 (1)  

ถึง (12) ถือวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

3.2.2 การดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 

1) การกลาวหา  

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คําวา “กลาวหา” หมายความวา ฟอง, กลาวโทษ 

โดยคําวา “ฟอง” เปนคํากริยา หมายความวา กลาวหาหรือกลาวโทษตอผูใหญหรือตอศาล และคําวา 
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“กลาวโทษ” เปนคํากริยา หมายความวา แจงวากระทําผิด 24

25 ดังนั้น การกลาวหาจึงเปนการแจงตอหัวหนา 

สวนงานวามีนักศึกษากระทําผิดวินัย โดยการกลาวหาวานักศึกษาผูใดกระทําความผิดทางวินัยสามารถกลาวหา

ไดท้ังทางวาจาและเปนลายลักษณอักษรตอหัวหนาสวนงาน หรือหัวหนาสวนงานอาจรับรูเองวานักศึกษาผูนั้น

กระทําความผิดทางวินัย การกลาวหาตองระบุใหไดวานักศึกษาผูใดกระทําความผิดทางวินัยในเรื่องใด 

ตามพยานหลักฐานในเบื้องตนใด เม่ือหัวหนาสวนงานรับทราบการกลาวหาหรือรับรูวานักศึกษาผูใดกระทํา

ความผิดทางวินัย ก็ใหหัวหนาสวนงานดําเนินการทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2561 การกลาวหาเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินการทางวินัย แตหากการกลาวหานั้น 

ยังไมสามารถระบุไดวานักศึกษาผูใดกระทําความผิดทางวินัยเรื่องใด หรือไมปรากฏพยานหลักฐานในเบื้องตน 

วานักศึกษากระทําความผิดทางวินัย หัวหนาสวนงานตองดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงเพ่ือใหทราบ

ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องตนกอน ซ่ึงการสืบสวนหาขอเท็จจริงนี้ยังไมถือวาเปนการดําเนินการ 

ทางวินัย 

หัวหนาสวนงานท่ีมีอํานาจดําเนินการทางวินัยตองเปนหัวหนาสวนงานท่ีนักศึกษาผูถูกกลาวหานั้น

สังกัดอยู และหากเปนกรณีท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาหลายสวนงานหรือมีเหตุสมควรอ่ืน หัวหนาสวนงาน 

อาจเสนอใหอธิการบดีดําเนินการทางวินัยก็ได 

2) การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

คณะกรรมการสอบสวนเปนคณะบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวน กลาวคือ มีอํานาจหนาท่ี 

ในการรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายเพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องท่ีมีการกลาวหา 

โดยใชหลักการไตสวนซ่ึงจะตองแสวงหาความจริงวานักศึกษาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา

หรือไม แมนักศึกษาผูถูกกลาวหาจะไมไดอางหรือยกข้ึนเปนขอตอสูก็ตาม เพ่ือพิสูจนใหเห็นความผิดหรือ 

ความบริสุทธิ์ของนักศึกษาผูถูกกลาวหา 

อธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานแลวแตกรณีเปนผู มี อํานาจแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวน  

โดยคณะกรรมการสอบสวนตองประกอบดวย  ประธานกรรมการซ่ึงเปนอาจารยประจําของสวนงานท่ีเก่ียวของ

และควรเปนสวนงานท่ีนักศึกษาผูถูกกลาวหาสังกัดอยู และกรรมการอ่ืนอีกอยางนอยสองคน โดยใหกรรมการ

คนหนึ่งเปนเลขานุการ และอาจมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย

วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 15 

                                                
25 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อางคําวา “กลาวหา, ฟอง, กลาวโทษ,” http://www.royin.go.th/dictionary/ 

(สืบคนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562). 
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ตามท่ีไดกลาวมาแลววาการดําเนินการทางวินัยถือเปนการพิจารณาทางปกครอง ดังนั้น ผูท่ีจะถูก

แตงต้ังเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนจึงตองไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 25

26 หรือมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการสอบสวนไมเปนกลางตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง 26

27 ซ่ึงหากแตงตั้งผูท่ีมีลักษณะ

ตองหามดังกลาวเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวน อาจถูกนักศึกษาผูถูกกลาวหายื่นคัดคานกรรมการ

สอบสวนผูนั้นได และทําใหการสั่งลงโทษไมชอบดวยกฎหมายดวย27

28   

เม่ือมีการคัดคานกรรมการในคณะกรรมการสอบสวน ใหผูสั่งแตงตั้งแจงการคัดคานไปยังประธาน

กรรมการ และใหประธานกรรมการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 1528

29 และมาตรา 1629

30  

                                                
26 มาตรา 13  เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได 

(1) เปนคูกรณีเอง 

(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 

(3) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปน

ญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น 

(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 

(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี 

(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
27 มาตรา 16  ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณา

ทางปกครองซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองใน

เร่ืองนั้นไมได 
28 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, คําอธิบายหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: ประชาน, 2554), 22. 
29 มาตรา 15  เม่ือมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคูกรณีคัดคานวากรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมี

ลักษณะดังกลาว ใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดคานนั้น ในการประชุมดังกลาวกรรมการผูถูกคัดคานเมื่อได

ชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลวตองออกจากที่ประชุม 

ถาคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผูถูกคัดคานในระหวางที่กรรมการผูถูกคัดคานตองออกจากที่ประชุม ใหถือวา

คณะกรรมการคณะนั้นประกอบดวยกรรมการทุกคนที่ไมถูกคัดคาน 

ถาที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ให

กรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปได มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและใหเปนที่สุด 

การยื่นคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
30 มาตรา 16  ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณา

ทางปกครองซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองใน

เร่ืองนั้นไมได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการดังนี้ 

(1) ถาผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นหยุดการพิจารณาเร่ืองไวกอนและแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือ

ประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณี 

(2) ถามีคูกรณีคัดคานวาผูนั้นมีเหตุดังกลาว หากผูนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่คัดคานนั้น ผูนั้นจะทําการพิจารณาเร่ืองตอไปก็ไดแตตอง

แจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณี 
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อยางไรก็ตาม การกระทําใด ๆ ของกรรมการผูถูกคัดคานไดกระทําไปกอนหยุดการปฏิบัติหนาท่ี 

ยอมไมเสียไป แตคณะกรรมการสอบสวนจะเห็นสมควรดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดเสียใหมก็ได และถาปรากฏ

ภายหลังวากรรมการคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย  

อันเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการสอบสวน การพนจากตําแหนงเชนวานี้ 

ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 17 และมาตรา 19 

การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนนั้นมีระยะเวลาเรงรัดกําหนด โดยกําหนดใหคณะกรรมการ

สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันท่ีประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงต้ัง 

ซ่ึงกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนมีความจําเปนไมอาจดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา

ดังกลาว ก็ใหเสนอขอขยายระยะเวลาการสอบสวนตอผูแตงตั้งไดครั้งละไมเกิน 30 วันนับแตวันท่ีครบกําหนด 

แตขอขยายระยะเวลาไดไมเกิน 2 ครั้ง ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 

2561 ขอ 16 

3) การสอบสวน 

3.1) การแจงขอเท็จจริงท่ีกลาวหา ฐานความผิดทางวินัยและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ และการแจง

สิทธิท่ีจะชี้แจงและนําพยานหลักฐานมาแกขอกลาวหา 

ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน เม่ือคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานหรือ

ดําเนินการใดเพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องท่ีมีการกลาวหาเสร็จแลว คณะกรรมการสอบสวนตองแจง

ขอเท็จจริงท่ีกลาวหาวานักศึกษากระทําความผิด ฐานความผิดทางวินัยและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของเทาท่ีมี 

ใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาทราบ รวมท้ังตองแจงใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาทราบดวยวามีสิทธิท่ีจะชี้แจงและ 

นําพยานหลักฐานมาแกขอกลาวหาไดภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 17 และขอ 18 และยังเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

ไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 ดวย 

3.2) การพิจารณาความผิด การกําหนดโทษ และการรายงานผลการสอบสวน 

เม่ือคณะกรรมการสอบสวนแจงขอเท็จจริง ฐานความผิดและพยานหลักฐานใหนักศึกษาผูถูกกลาวหา

ทราบและนักศึกษาผูถูกกลาวหาไดชี้แจงและนําพยานหลักฐานมาแกขอกลาวหาแลว หรือไมไดชี้แจงและ 

                                                
(3) ใหผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงผูนั้นเปนกรรมการอยูมีคําส่ังหรือมีมติโดยไมชักชา 

แลวแตกรณี วาผูนั้นมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนั้นหรือไม 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสอง และมาตรา 15 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ีมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ไมนําพยานหลักฐานมาแกขอกลาวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาขอเท็จจริง

และพยานหลักฐานวา นักศึกษาผูถูกกลาวหากระทําความผิดทางวินัยตามท่ีกลาวหาจริงหรือไม หากกระทํา

ความผิดจริงการกระทําของนักศึกษาผู ถูกกลาวหาเปนความผิดวินัยฐานใด ตามขอใดของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 และสมควรไดรับโทษสถานใด โดยใหคณะกรรมการ

สอบสวนรายงานผลการสอบสวนไปยังผูสั่งแตงตั้ง 

3.2.1) หลักในการพิจารณาความผิดตองพิจารณาใหเปนไปตามหลักดังนี3้031  

(1) หลักนิ ติธรรม  คือ การกระทําใดท่ีจะถือวา เปนความผิดทางวินัยนักศึกษานั้น 

ตองมีบทบัญญัติเปนลายลักษณอักษรวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิดทางวินัยนักศึกษา ถาไมมีบทบัญญัติ

เปนลายลักษณอักษรวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางวินัยนักศึกษาก็ไมถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย

นักศึกษา โดยตองพิจารณาใหเขาองคประกอบของความผิดฐานนั้นทุกประการ ถาขอเท็จจริงบงชี้ 

เขาองคประกอบความผิดขอใด ก็ปรับบทความผิดไปตามขอนั้น 

(2) หลักมโนธรรม คือ การพิจารณาทบทวนใหรอบคอบ โดยพิจารณาตามความเปนจริง 

ความถูกตอง และความเหมาะสม ตามเหตุผลท่ีควรจะเปน 

3.2.2) หลักในการพิจารณากําหนดโทษตองพิจารณาใหเปนไปตามหลักดังนี3้132 

(1) หลักนิติธรรม คือ ตองพิจารณาวาการกระทําผิดทางวินัยดังกลาวมีบทบัญญัติกําหนดให

ลงโทษไดสถานใดบาง ซ่ึงแบงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้ ความผิดวินัยเล็กนอย ความผิดทางวินัยท่ีมิใชวินัย 

อยางรายแรง และความผิดทางวินัยอยางรายแรง  

(2) หลักมโนธรรม คือ การพิจารณาทบทวนใหรอบคอบ โดยตองพิจารณาตามความถูกตอง

เหมาะสมตามเหตุผลท่ีควรจะเปนภายในขอบเขตระดับโทษตามท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไว อยางไรก็ดี แมเปนความผิดอยางเดียวกันก็อาจแตกตางในพฤติการณและ

เหตุผล เชน ลักษณะของการกระทําผิด ผลแหงการกระทําผิด คุณความดี การรูหรือไมรูวาการกระทํานั้น 

เปนความผิด  การให โอกาสแกความประพฤติ  เหตุ เบื้องหลังการกระทําผิด  และโดยท่ีขอบั ง คับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ในสวนของการพิจารณาการสั่งใหรอการลงโทษหรือ 

ลดเวลาการลงโทษหรือยกโทษ กําหนดใหพิจารณาจากประวัติ ความประพฤติ ภาวะแหงจิตใจและ

                                                
31 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สํานักมาตรฐานวินัย, คูมือการดําเนินการทางวินัย, (นนทบุรี: กลุมโรงพิมพ สํานักบริหาร

กลาง สํานักงาน ก.พ., 2549), 90. 
32 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สํานักมาตรฐานวินัย, คูมือการดําเนินการทางวินัย, (นนทบุรี: กลุมโรงพิมพ สํานักบริหาร

กลาง สํานักงาน ก.พ., 2549), 90-92. 
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สภาพแวดลอมของนักศึกษาผูถูกกลาวหา หรือสภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควรปราณี ดังนั้น การพิจารณา

กําหนดโทษของคณะกรรมการสอบสวนจึงสมควรตองพิจารณาองคประกอบดังกลาวในการกําหนดโทษดวย 

(3) หลักความเปนธรรม  คือ การกําหนดโทษตองใหไดระดับเสมอหนากัน นักศึกษาผูใดทําผิด

ตองถูกลงโทษ ไมมียกเวน ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง การกระทําผิดทางวินัยอยางเดียวกันในลักษณะและพฤติการณ

คลายคลึงกัน ตองกําหนดโทษเทากัน 

นอกจากนี้ การกําหนดโทษทางวินัยนักศึกษา ตองไมลงโทษแบบกลั่นแกลง หรือลงโทษดวยความโกรธ 

หรือดวยความพยาบาท โดยใหคํานึงถึงอายุของนักศึกษา และความรายแรงของพฤติการณประกอบ 

การกําหนดโทษ และท่ีสําคัญการกําหนดโทษทางวินัยนักศึกษาตองเปนไปเพ่ือเจตนาท่ีจะแกนิสัยและ 

ความประพฤติไมดีของนักศึกษาผูถูกกลาวหาใหรูสํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางท่ีดีตอไป  

ซ่ึงเปนแนวคิดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

4) การไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาโดยไมแตงตั้งคระกรรมการสอบสวนสามารถทําไดในกรณีท่ีนักศึกษา

ผูถูกกลาวหาไดรับสารภาพเปนหนังสือตออธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน หรือนักศึกษาผูถูกกลาวหากระทําผิด

กฎหมายอาญาและตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ อธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานแลวแตกรณี อาจสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาโดยไมตอง

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือใหคณะกรรมการสอบสวนยุติการสอบสวนก็ได ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 14 วรรคสอง 

ท้ังนี้ มีขอสังเกตวาการสั่งลงโทษทางวินัยแกนักศึกษาโดยไมไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือ

สอบสวนเรื่องดังกลาว ดวยเหตุนักศึกษาผูถูกกลาวหาตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกนั้น อธิการบดีหรือ

หัวหนาสวนงานแลวแตกรณีจะตองแจงขอเท็จจริงท่ีกลาวหา ฐานความผิดทางวินัยและพยานหลักฐาน 

ท่ีเก่ียวของเทาท่ีมีใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาทราบ รวมท้ังตองแจงใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาทราบดวยวามีสิทธิ 

ท่ีจะชี้แจงและนําพยานหลักฐานมาแกขอกลาวหา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 แตสําหรับการรับสารภาพของนักศึกษาผูถูกกลาวหาถือเปนขอเท็จจริง 

ท่ีนักศึกษาผูถูกกลาวหาไดใหไวในคํารับสารภาพ ซ่ึงถือเปนคําใหการหรือคําแถลงแลว ดังนั้น กรณีท่ีนักศึกษา 

ผูถูกกลาวหาไดรับสารภาพเปนหนังสือตออธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานจึงไมจําเปนตองแจงขอเท็จจริง 

ท่ีกลาวหาและสิทธิท่ีจะชี้แจงใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาทราบตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 มาตรา 30 วรรคสอง 
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3.2.3 โทษและการส่ังลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

1) โทษทางวินัยนักศึกษา 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 9 กําหนดใหโทษทางวินัยมี 6 

สถาน ไดแก  

(1) วากลาวตักเตือน (ขอ 9 (1)) 

(2) ทําทัณฑบน (ขอ 9 (2)) 

(3) ตัดสิทธิการเขาสอบในทุกรายวิชาหรือบางรายวิชา (ขอ 9 (3)) 

(4) ใหพักการศึกษา มีกําหนดไมเกินหนึ่งปการศึกษา (ขอ 9 (4)) 

(5) ไมเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนเวลาไมเกินหนึ่งปการศึกษา 

(ขอ 9 (5))  

(6) ใหพนสภาพนักศึกษา (ขอ 9 (6)) 

ท้ังนี้ สถานโทษตาม (3) ถึง (6) นั้น เปนโทษสําหรับกรณีท่ีเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรงเทานั้น 

2) การส่ังลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

การสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาในความผิดวินัยท่ีมิใชความผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึงตองไดรับโทษตาม 

ขอ 9 (1) วากลาวตักเตือน หรือขอ 9 (2) ทําทัณฑบน ใหหัวหนาสวนงานทําเปนหนังสือ แตถาเปน 

การสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาในความผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึงตองไดรับโทษตามขอ 9 (3) ตัดสิทธ ิ

การเขาสอบในทุกรายวิชาหรือบางรายวิชา หรือขอ 9 (4) ใหพักการศึกษา มีกําหนดไมเกินหนึ่งปการศึกษา 

หรือขอ 9 (5) ไมเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนเวลาไมเกินหนึ่งปการศึกษา หรือ

ขอ 9 (6) ใหพนสภาพนักศึกษา ใหอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานท่ีไดรับมอบอํานาจทําเปนคําสั่งมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 19 ถึงขอ 21 

3) การงดโทษทางวินัยนักศึกษา 

กรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวานักศึกษาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ 

หรือนักศึกษาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยโดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางจิตใจหรือปญหาสําคัญ 

ประการอ่ืน ใหสั่งงดโทษทางวินัย และวากลาวตักเตือนนักศึกษาผูถูกกลาวหาดวยวาจา การสั่งงดโทษและ 

วากลาวตักเตือนดวยวาจานี้ไมใชโทษทางวินัยและถือวาไมมีการสั่งลงโทษทางวินัย จึงไมตองแจงสิทธิอุทธรณ 

สิทธิตรวจหรือคัดเอกสาร และสิทธิรองขอรอการลงโทษหรือลดเวลาการลงโทษหรือยกโทษใหนักศึกษา 

ผูถูกกลาวหาทราบ ไมตองแจงการงดโทษและวากลาวตักเตือนดังกลาวใหบิดา มารดา หรือผูปกครองของ
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นักศึกษาผูถูกกลาวหาทราบ และไมตองรายงานการงดโทษและวากลาวตักเตือนดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัยหรือ

สภามหาวิทยาลัย 

3.2.4 การแจงการส่ังลงโทษ สิทธิอุทธรณ สิทธิตรวจหรือคัดเอกสาร และสิทธิรองขอรอการลงโทษ

หรือลดเวลาการลงโทษหรือยกโทษ 

เม่ือไดมีการสั่งลงโทษทางวินัยแกนักศึกษาแลว ไมวาการสั่งลงโทษนั้นจะจัดทําเปนหนังสือหรือทําเปน

คําสั่งมหาวิทยาลัย ตองแจงการสั่งลงโทษนั้นใหนักศึกษาผูถูกลงโทษทราบดวย เนื่องจากการสั่งลงโทษทางวินัย

นักศึกษาถือเปนคําสั่งทางปกครองตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน การสั่งลงโทษดังกลาวจะมีผลเม่ือนักศึกษา 

ผูถูกลงโทษไดรับแจงการสั่งลงโทษ ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตรา 42 และตองระบุสิทธิอุทธรณไวในหนังสือหรือคําสั่งลงโทษ เนื่องจากการสั่งลงโทษดังกลาวไมมีกฎหมาย 

กฎ ระเบียบหรือขอบังคับกําหนดใหเปนท่ีสุด ดังนั้น การสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาจึงเปนคําสั่งทางปกครอง 

ท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงได จึงตองระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และ

ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง ไวในหนังสือหรือคําสั่งลงโทษ ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40 และเนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 21 กําหนดวาในการแจงคําสั่งลงโทษใหแจงสิทธิตรวจหรือคัดเอกสารในการอุทธรณ 

ดังนั้น ในการแจงการสั่งลงโทษจึงตองแจงสิทธิในการตรวจหรือคัดเอกสารดวย และโดยท่ีขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 11 และขอ 12 กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจ 

ในการสั่งใหรอการลงโทษหรือลดเวลาการลงโทษหรือยกโทษ ดังนั้น การแจงการสั่งลงโทษจึงควรแจงสิทธ ิ

ในการรองขอใหรอการลงโทษหรือลดเวลาการลงโทษหรือยกโทษใหนักศึกษาผูถูกลงโทษทราบดวย 

กลาวโดยสรุป เม่ือไดมีการสั่งลงโทษทางวินัยแกนักศึกษาแลว ไมวาการสั่งลงโทษนั้นจะจัดทําเปน

หนังสือหรือทําเปนคําสั่งมหาวิทยาลัย ตองระบุสิทธิอุทธรณ สิทธิตรวจหรือคัดเอกสาร และสิทธิรองขอ 

รอการลงโทษหรือลดเวลาการลงโทษหรือยกโทษไวในหนังสือหรือคําสั่งลงโทษ และตองแจงการสั่งลงโทษ 

ใหนักศึกษาผูถูกลงโทษทราบ 

3.2.5 การแจงการลงโทษใหบิดา มารดา หรือผูปกครองของนักศึกษาผูถูกลงโทษทราบ 

เม่ือไดมีการสั่งลงโทษทางวินัยแกนักศึกษา ถานักศึกษาผูถูกลงโทษเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

ต่ํากวาปริญญาตรี ใหแจงบิดา มารดา หรือผูปกครองของนักศึกษาผูถูกลงโทษทราบถึงการสั่งลงโทษนั้นดวย  

ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 21 วรรคสอง  
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3.2.6 การรายงานการลงโทษ  

ในความผิดวินัยท่ีมิใชความผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึงหัวหนาสวนงานไดลงโทษวากลาวตักเตือน 

เปนหนังสือ หรือทําทัณฑบนเปนหนังสือ เม่ือไดมีการสั่งลงโทษทางวินัยดังกลาวแกนักศึกษาผูถูกลงโทษแลว 

ตองรายงานการลงโทษใหมหาวิทยาลัยทราบ ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. 2561 ขอ 19 สําหรับในความผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึงไดลงโทษตัดสิทธิการเขาสอบในทุกรายวิชาหรือ 

บางรายวิชา หรือใหพักการศึกษา หรือไมเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือ 

ใหพนสภาพนักศึกษา เม่ืออธิการบดีมีคําสั่งลงโทษดังกลาวแกนักศึกษาผูถูกลงโทษแลว ตองรายงานการลงโทษ

ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 22 

กรณีท่ีหัวหนาสวนงานไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดีให เปนผูสั่ งลงโทษตัดสิทธิการเขาสอบ 

ในทุกรายวิชาหรือบางรายวิชา หรือใหพักการศึกษา เม่ือหัวหนาสวนงานมีคําสั่งลงโทษแลวตองรายงานการลงโทษ

ใหอธิการบดีทราบ และใหอธิการบดีรายงานการลงโทษดังกลาวไปสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป ซ่ึงเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 20 วรรคสอง และขอ 22 

 

3.3 สิทธิของนักศึกษาในการดําเนินการและการลงโทษทางวินัย 

3.3.1 สิทธิคัดคานกรรมการสอบสวนหรือผูพิจารณาในการดําเนินการและการลงโทษทางวินัย 

การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาถือเปนการพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงหากกรรมการสอบสวนคนใด 

หรือหัวหนาสวนงาน หรืออธิการบดี เปนผูมีสวนไดเสียในการดําเนินการทางวินัย โดยมีลักษณะตองหาม 

เปนผูพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 หรือ 

มีเหตุอ่ืนซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาในการดําเนินการทางวินัยไมเปนกลางตามพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 16 กรรมการสอบสวน หรือหัวหนาสวนงาน หรืออธิการบดี 

ผูนั้นจะเปนผูพิจารณาในการดําเนินการและลงโทษทางวินัยนักศึกษาผูถูกกลาวหาไมได ท้ังนี้เปนไปตาม

หลักการกระทําโดยเจาหนาท่ีท่ีมีความเปนกลาง 32

33 ซ่ึงนักศึกษาผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานกรรมการสอบสวน

หรือผูพิจารณาในการดําเนินการและลงโทษทางวินัยผูนั้นได และหากผูมีสวนไดเสียหรือมีสภาพรายแรง 

อันอาจทําใหการพิจารณาในการดําเนินการทางวินัยไมเปนกลางเปนผูพิจารณาในการดําเนินการและการ

ลงโทษทางวินัย จะทําใหการสั่งลงโทษไมชอบดวยกฎหมายและอาจถูกศาลเพิกถอนการสั่งลงโทษนั้นได3334  

                                                
33 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, คําอธิบายหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, 22. 
34 เร่ืองเดียวกัน, 88. 
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3.3.2 สิทธิในการตรวจดูหรือคัดสําเนาเอกสารหลักฐาน 

นักศึกษาผู ถูกกลาวหามีสิทธิตรวจดูหรือคัดสําเนาเอกสารหรือพยานหลักฐานได ท้ังระหวาง 

การดําเนินการทางวินัยและในการอุทธรณ เพ่ือการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตน แตนักศึกษา 

ผูถูกกลาวหาไมอาจตรวจดูหรือคัดสําเนาเอกสารอันเปนตนรางคําวินิจฉัย เชน รางรายงานผลการสอบสวน 

หรือรางคําวินิจฉัยอุทธรณ ได อยางไรก็ตาม หากเปนกรณีท่ีตองรักษาเอกสารหลักฐานไวเปนความลับ 

เจาหนาท่ีอาจเสนอความเห็นตออิการบดีหรือหัวหนาสวนงานเพ่ือสั่งไมอนุญาตใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาตรวจดู

หรือคัดเอกสารหรือพยานหลักฐานดังกลาวได ท้ังนี้เปนไปตามหลักการเขาถึงขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 3 4

35 

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 31 และมาตรา 32 และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 28  

3.3.3 สิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริง ฐานความผิดและพยานหลักฐาน 

นักศึกษาผูถูกกลาวหามีสิทธิไดรับทราบขอเท็จจริงท่ีกลาวหา ฐานความผิดทางวินัยและพยานหลักฐาน

ท่ีเก่ียวของ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 17 ซ่ึงเปนไปตาม 

หลักการรับฟงผูถูกกระทบสิทธ3ิ5

36 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 

3.3.4 สิทธิในการโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน 

นักศึกษาผู ถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะชี้แจงและนําพยานหลักฐานมาแกขอกลาวหา ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 18 ซ่ึงเปนไปตามหลักการรับฟงผูถูกกระทบสิทธิ 3 6 37 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 

3.3.5 สิทธิในการมีทนายความ ท่ีปรึกษาหรือผูแทนในการดําเนินการทางวินัย  

นักศึกษาผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขามาในการดําเนินการทางวินัย และ

มีสิทธิแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีกําหนดแทนตนเอง 

ในการดําเนินการทางวินัยได ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 23 และ

มาตรา 24 

 

                                                
35 เร่ืองเดียวกัน, 23. 
36 เร่ืองเดียวกัน, 23. 
37 เร่ืองเดียวกัน, 23. 



25 

 
3.3.6 สิทธิในการไดรับการพิจารณาโดยรวดเร็ว  

การดําเนินการทางวินัยนักศึกษานั้นมีกําหนดระยะเวลาใหการดําเนินการทางวินัยแลวเสร็จภายใน 60 

วันนับแตวันท่ีประธานกรรมการทราบคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน โดยอาจขอขยายระยะเวลา 

ไดครั้งละไมเกิน 30 วันแตไมเกิน 2 ครั้ง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561  

ขอ 16 ดังนั้น ระยะเวลาสูงสุดในการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาคือ 120 วันนับตั้งแตประธานกรรมการ 

ทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ท้ังนี้เปนไปตามหลักความเรียบงาย รวดเร็วและถูกตอง 37

38 ใน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 33 อยางไรก็ตาม ในสวนของการพิจารณา

และการสั่งลงโทษนั้น ไมมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนดระยะเวลาการพิจารณาและ 

การสั่งลงโทษไว ผูพิจารณาและสั่งลงโทษตองพิจารณาและสั่งลงโทษโดยเร็วตามหลักขางตนดวย 

3.3.7 สิทธิในการไดรับการพิจารณาโดยสมบูรณ  

การดําเนินการทางวินัยนักศึกษา คณะกรรมการสอบสวน หัวหนาสวนงาน หรืออธิการบดี  

ตองพิจารณาพยานหลักฐานท่ีตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง โดยแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยาง 

ท่ีเก่ียวของโดยไมผูกพันอยูกับเรื่องรองเรียนกลาวหาหรือพยานหลักฐานของผูรองเรียนกลาวหา ตองรับฟง

พยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของนักศึกษาผูถูกกลาวหาหรือของพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ 

ท่ีนักศึกษาผูถูกกลาวหากลาวอาง ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากนักศึกษาผูถูกกลาวหา พยานบุคคล หรือ

พยานผูเชี่ยวชาญ ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารท่ีเก่ียวของ รวมถึงออกไปตรวจสถานท่ีดวย ซ่ึงนักศึกษา

ผูถูกกลาวหาตองใหความรวมมือกับคณะกรรมการสอบสวน หัวหนาสวนงาน หรืออธิการบดีในการพิสูจน

ขอเท็จจริง และมีหนาท่ีแจงพยานหลักฐานท่ีตนทราบแกคณะกรรมการสอบสวน หัวหนาสวนงาน หรือ

อธิการบดีดวย ท้ังนี้เปนไปตามหลักการพิจารณาแบบไตสวน 38

39 ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 28 และ มาตรา 29 

3.3.8 สิทธิในการไดรับแจงวิธีการอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังลงโทษ  

นักศึกษาผูถูกลงโทษมีสิทธิไดรับแจงวิธีการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งลงโทษ ซ่ึงเปนไปตามหลักการแจง

สิทธิในการอุทธรณ3940 ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40 และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 21 

                                                
38 เร่ืองเดียวกัน, 22. 
39 เร่ืองเดียวกัน, 23. 
40 เร่ืองเดียวกัน, 23-24. 
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3.3.9 สิทธิในการรองขอรอการลงโทษหรือลดเวลาการลงโทษหรือยกโทษ 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 11 และขอ 12 วรรคสอง 

กําหนดวา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามีคําสั่งใหรอการลงโทษ หรือเม่ือนักศึกษาผู ถูกลงโทษรองขอให 

บรรเทาโทษ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามีคําสั่งใหลดเวลาการลงโทษหรือยกโทษ ดังนั้น นักศึกษาผูถูกลงโทษ 

จึงมีสิทธิในการรองขอใหรอการลงโทษถึงแมวามหาวิทยาลัยจะไมไดหยิบยกข้ึนมาพิจารณาเองก็ตาม และ 

มีสิทธริองขอใหลดเวลาการลงโทษหรือยกโทษดวย 

 

3.4 แนวคิด/งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1) การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาข้ึน 

เปนการถาวร มีอํานาจสอบสวนวินัยนักศึกษาและเสนอความเห็นโทษทางวินัยนักศึกษาตอผูมีอํานาจลงโทษ 

และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาเพ่ือทําการสอบสวนแทนได โดยเม่ือคณบดีหรือ

ประธานกรรมการวินัยนักศึกษาไดรับรายงานการกลาวหาวากระทําผิดวินัยนักศึกษาหรือพบการกระทําผิดวินัย

นักศึกษาเอง ใหคณบดีหรือประธานกรรมการวินัยนักศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในเบื้องตน

เพ่ือพิจารณาวาการกระทําของนักศึกษาผูถูกกลาวหามีมูลความผิดหรือไม แลวรายงานไปยังคณะกรรมการ

สอบสวนวินัยนักศึกษาเพ่ือพิจารณาสั่งการยุติเรื่องหรือแตงต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา โดย

คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาตองดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 60 

วันนับจากวันท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้ง แลวรายงานการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาพิจารณา

และเสนอความเห็นโทษไปยังรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือมีคําสั่งลงโทษตอไป โดยมีโทษทางวินัย  

6 สถานไดแก (1) ภาคทัณฑ (2) ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (3) คุมความประพฤติ (4) ปรับตกรายวิชาหรือ

ทุกรายวิชา (5) พักการศึกษา หรือระงับการเสนอชื่อใหสําเร็จการศึกษา (6) ไลออกและลบชื่อจากการเปน

นักศึกษา 40

41 การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้นแตกตางกับการดําเนินการทาง

วินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปนการถาวรและมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา

ไดดวย แตการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึน 

เปนครั้งคราวท่ีมีการกลาวหา และคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาไมมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

                                                
41 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สํานักงานพัฒนานักศึกษา, งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา, คูมือปฏิบัติงานดานวินัยนักศึกษา, (ม.ป.ท.: 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560), http://www.ubu.ac.th/web/files_up/37f2018062012533410.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562). 
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สอบสวนวินัยนักศึกษาได รวมถึงมีสถานโทษทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีก็แตกตางกัน 

2) การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยกําหนดใหมี

คณะกรรมการสอบสวนเปนการถาวร มีอํานาจสอบสวนการกระทําผิดวินัยนักศึกษา แลวเสนอเรื่อง 

พรอมความเห็นตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งลงโทษ โดยมีโทษทางวินัย 5 สถาน ไดแก (1) ตักเตือน 

เปนลายลักษณอักษร (2) ภาคทัณฑ (3) พักการศึกษา (4) พนสภาพการเปนนักศึกษา (5) โทษอ่ืน ๆ  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร เชน ตัดคะแนนความประพฤติ 4142 การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารนีั้นแตกตางกับการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่อง

ท่ีมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนเปนการถาวรและสถานโทษท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถ

กําหนดนอกเหนือจากท่ีขอบังคับกําหนดได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สวนกิจการนักศึกษา, งานวินัยนักศึกษาและการทหาร, คูมือปฏิบัติงานดานวินัยนักศึกษา, (ม.ป.ท.: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2554), http://web.sut.ac.th/dsa/discipline/images/vinai2555.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562). 
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บทที ่4  

ข้ันตอนและเทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

4.1 ข้ันตอนและเทคนิคในการปฏิบัติงาน 

4.1.1 แผนภาพการดําเนินการและการลงโทษทางวินัย 
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1) กรณีหัวหนาสวนงานเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 
ภาพท่ี 5 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยหัวหนาสวนงาน 
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2) กรณีอธิการบดีเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนื่องจากเรื่องท่ีกลาวหาเก่ียวของกับ

นักศึกษาหลายสวนงานหรือมีเหตุอันสมควรอ่ืน 

 
ภาพท่ี 6 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยอธิการบด ี
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4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4.2.1 การกลาวหาหรือความปรากฏตอหัวหนาสวนงาน 

การกลาวหาถือเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา การกลาวหาเปนไดท้ังทางวาจา

และเปนลายลักษณอักษร การกลาวหาอาจเปนในรูปแบบของหนังสือท่ีลงลายมือชื่อผูกลาวหา หรือในรูปแบบ

ของหนังสือท่ีไมลงลายมือชื่อบุคคลใดท่ีเรียกวาบัตรสนเทห การกลาวหาตองกลาวหาตอหัวหนาสวนงาน 

กลาวคือตองกลาวหาเปนวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรตอหัวหนาสวนงาน แตหากเจาหนาท่ีผูใดรับรูรับทราบ

การกลาวหาก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนงาน โดยการกลาวหาตองระบุไดวา 

เปนนักศึกษาผูใด ทําผิดเรื่องอะไร และตองมีพยานหลักฐานในเบื้องตนดวย หากไมสามารถระบุไดเชนนั้น 

ก็ถือวายังไมมีการกลาวหา ซ่ึงหัวหนาสวนงานอาจสั่งการใหยุติเรื่องหรือใหสืบสวนหาขอเท็จจริงตอไปก็ได  

โดยการกลาวหาวานักศึกษากระทําความผิดทางวินัย อาจมาจากอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา หรือ

บุคคลภายนอก ซ่ึงรูเห็นการกระทําความผิดก็ได หากเปนการกลาวหาหรือความปรากฏตออธิการบดี  

ใหอธิการบดีสงเรื่องดังกลาวใหหัวหนาสวนงานท่ีนักศึกษาผูถูกกลาวหาสังกัดอยูเพ่ือดําเนินการทางวินัย 

4.2.2 การพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบ้ืองตน 

เม่ือหัวหนาสวนงานไดรับรายงานการกลาวหาหรือความปรากฏตอหัวหนาสวนงานเอง ใหหัวหนา 

สวนงานพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องตนวา จากขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องตนนั้น

นาเชื่อวานักศึกษาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม หากนาเชื่อไดวานักศึกษาผูนั้นกระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการ 

ทางวินัยตอไป แตหากไมนาเชื่อวาเปนเชนนั้น ก็ใหสั่งการใหยุติเรื่องดังกลาว 

4.2.3 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

เม่ือหนาสวนงานพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องตนแลวเห็นวานาเชื่อวานักศึกษา 

ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย ก็ใหหัวหนาสวนงานแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงตองมีจํานวนไมนอยกวา 

สามคน โดยแตงตั้งอาจารยประจําของสวนงานท่ีเก่ียวของหนึ่งคนเปนประธานกรรมการ และอาจารยประจํา

หรือเจาหนาท่ีของสวนงานท่ีเก่ียวของเปนกรรมการสอบสวนอีกอยางนอยสองคน โดยใหกรรมการสอบสวน

หนึ่งคนเปนเลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

กรณีเรื่องท่ีกลาวหาเก่ียวของกับนักศึกษาหลายสวนงานหรือมีเหตุอันสมควรอ่ืน ใหหัวหนาสวนงาน

รายงานผลการพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องตนไปยังอธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน 
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การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตองไมแตงตั้งบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามหรือมีสภาพรายแรง 

อันอาจทําใหการสอบสวนไมเปนกลางเปนคณะกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง  

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหหัวหนาสวนงานหรืออธิการบดีทําคําสั่งเปนหนังสือ แลวแจง

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหประธานกรรมการทราบ และแจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

พรอมสิทธิในการคัดคานกรรมการสอบสวนใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาทราบดวย 

ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หนังสือแจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปนไป

ตามภาคผนวกท่ี 2 

4.2.4 การคัดคานกรรมการสอบสวน  

หากนักศึกษาผูถูกกลาวหาประสงคคัดคานกรรมการคนใดในคณะกรรมการสอบสวนวามีลักษณะ

ตองหามหรือมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการสอบสวนไมเปนกลางดังกลาว ใหยื่นคําคัดคานเปนหนังสือ 

โดยระบุขอคัดคานพรอมดวยขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเปนเหตุแหงการคัดคานถึงประธานกรรมการ  

เม่ือมีการคัดคานกรรมการสอบสวนคนใดใหกรรมการสอบสวนคนนั้นหยุดปฏิบัติหนาท่ีในการ

ดําเนินการสอบสวน และใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาเหตุคัดคานนั้น  

ใหกรรมการสอบสวนผูถูกคัดคานชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลวออกจากท่ีประชุม โดยใหถือวา

คณะกรรมการสอบสวนนั้นประกอบดวยกรรมการสอบสวนทุกคนท่ีไมถูกคัดคาน ถาท่ีประชุมมีมติใหกรรมการ

สอบสวนผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาท่ีตอไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการสอบสวน 

ท่ีไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการสอบสวนผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปได มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและ

ใหเปนท่ีสุด แลวใหประธานกรรมการแจงมติท่ีประชุมใหกรรมการสอบสวนผูถูกคัดคานและนักศึกษา 

ผูถูกกลาวหาทราบโดยไมชักชา 

4.2.5 การไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

1) กรณีท่ีนักศึกษาผู ถูกกลาวหาไดรับสารภาพวาตนกระทําความผิดทางวินัยเปนหนังสือตอ 

หัวหนาสวนงานหรืออธิการบดี ใหอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานสั่งลงโทษทางวินัยโดยไมตองแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนหรือใหคณะกรรมการสอบสวนยุติการสอบสวน 

ตัวอยางหนังสือรับสารภาพ เปนไปตามภาคผนวกท่ี 3 

2) กรณีท่ีนักศึกษาผูถูกกลาวหากระทําผิดกฎหมายอาญาและตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต

เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ใหอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน 
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แลวแตกรณี แจงขอเท็จจริงท่ีกลาวหา ฐานความผิดทางวินัยและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 8 (8) ใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาทราบ รวมท้ังตองแจง

ใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาทราบดวยวามีสิทธิท่ีจะชี้แจงและนําพยานหลักฐานมาแกขอกลาวหา หากรับฟงไดวา

นักศึกษาผูถูกกลาวหากระทําความผิดทางวินัย ใหสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน หรือใหคณะกรรมการสอบสวนยุติการสอบสวน 

ตัวอยางบันทึกการแจงขอเท็จจริงท่ีกลาวหา ฐานความผิดทางวินัย พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ และ

สิทธิในการชี้แจงแกขอกลาวหา เปนไปตามภาคผนวกท่ี 5 

4.2.6 การดําเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  

การดําเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนใหดําเนินการโดยประชุมปรึกษาหารือกัน 

กลาวคือ มารวมพบกันเพ่ือปรึกษาหารือหรือดําเนินการใด ๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2561 

1) การวางแนวทางการสอบสวน 

เม่ือประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวน

กําหนดแนวทางการสอบสวน โดยใหพิจารณาเรื่องท่ีกลาวหาวามีขอกลาวหาเก่ียวกับเรื่องอะไร อยางไร  

เขาขายเปนความผิดทางวินัยฐานใด ความผิดทางวินัยฐานดังกลาวมีองคประกอบความผิดตามท่ีขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดไวอยางไร และขอเท็จจริงในเบื้องตนนักศึกษา 

ผูถูกกลาวหารับหรือปฏิเสธ มีขออางหรือขอเถียงอยางไร โดยนําขอมูล ขอสงสัย ขอปฏิเสธ และขออางดังกลาว

มากําหนดเปนประเด็นการสอบสวน หลักในการกําหนดประเด็นสอบสวน คือ ตองตั้งประเด็นสอบสวน 

ใหสิ้นกระแสความในจุดสําคัญท่ีจะตองพิสูจนหรือวินิจฉัยในการสอบสวน ซ่ึงไดแก4243  

(1) ประเด็นเก่ียวกับการกระทําในเรื่องท่ีกลาวหา โดยตองพิสูจนวานักศึกษาผูถูกกลาวหา 

ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยางไร เพราะเหตุใด เพ่ือใชในการวินิจฉัยวากระทําผิดวินัยหรือไม 

(2) ประเด็นเก่ียวกับกรณีความผิด โดยตองพิสูจนวานักศึกษาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 

ฐานใด เพ่ือใชในการวินิจฉัยปรับบทลงโทษวาไดกระทําผิดวินัยตามขอใดของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 

(3) ประเด็นเก่ียวกับความรายแรงแหงกรณี โดยตองพิสูจนวา การกระทําของนักศึกษา 

ผูถูกกลาวหามีพฤติการณรายแรงเพียงใด กอใหเกิดความเสียหายรายแรงเพียงใด เพ่ือใชในการกําหนด 

สถานโทษตามความหนักเบาท่ีจะลงโทษแกนักศึกษาผูถูกกลาวหา 

                                                
43 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สํานักมาตรฐานวินัย, คูมือการดําเนินการทางวินัย, 82-83. 
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จากนั้นจึงกําหนดตัวพยานบุคคลและขอซักถามในการสอบปากคําพยานบุคคล กําหนดพยานเอกสาร

หรือพยานวัตถุหรือสถานท่ีท่ีตองตรวจดู  

ท้ังนี้ การวางแนวทางการสอบสวนดังกลาวตองมีจุดมุงหมายเพ่ือพิสูจนความผิดและความบริสุทธิ์ของ

นักศึกษาผูถูกกลาวดวย 

2) การรวบรวมพยานหลักฐาน การรับฟงพยานหลักฐาน และการช่ังน้ําหนักพยานหลักฐาน 

ท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 

เม่ือกําหนดแนวทางการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน

เหลานั้นเพ่ือนํามาพิสูจนประเด็นสอบสวนท่ีไดกําหนดไว โดยการรวบรวมพยานหลักฐานดังกลาวตองเปน

พยานหลักฐานท่ีมิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอ่ืน หรือ 

เปนพยานหลักฐานท่ีเกิดข้ึนโดยชอบแตไดมาเนื่องจากการกระทําโดยมิชอบ หรือเปนพยานหลักฐานท่ีไดมา 

โดยอาศัยขอมูลท่ีเกิดข้ึนหรือไดมาโดยมิชอบ ซ่ึงตองหามรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนขอเท็จจริง  

แตสําหรับพยานหลักฐานท่ีเกิดข้ึนโดยชอบแตไดมาโดยมิชอบนั้น อาจรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจน

ขอเท็จจริงได หากการรับฟงพยานหลักฐานนั้นจะเปนประโยชนตอการอํานวยความยุติธรรมมากกวาผลเสีย 

อันเกิดจากผลกระทบตอมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางวินัยหรือสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานของประชาชน  

โดยใหคํานึงถึงคุณคาในเชิงพิสูจน ความสําคัญ และความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น พฤติการณและ 

ความรายแรงของความผิดทางวินัย ลักษณะและความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําโดยมิชอบ ผูท่ีกระทําการ 

โดยมิชอบอันเปนเหตุใหไดพยานหลักฐานมานั้นไดรับการลงโทษหรือไม เพียงใด 

เม่ือไดพยานหลักฐานท่ีไดจากการรวบรวมและสามารถรับฟงไดแลว ในการพิสูจนขอเท็จจริงใดนั้น 

ตองมีการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานวารับฟงไดเพียงใด โดยตองพิจารณาวาพยานหลักฐานดังกลาว 

เปนพยานหลักฐานท่ีดีท่ีสุดท่ีจะพึงมีในกรณีนั้นหรือไม เปนพยานโดยตรงท่ีระบุวาขอเท็จจริงเชนนั้นไดมีอยู 

โดยไมตองไปคนหาเหตุผลสันนิษฐานอยางใดตอไปอีกหรือไม เปนประจักษพยานหรือไม สําหรับพยานแวดลอม 

หากพิจารณาโดยลําพังจะมีน้ําหนักนอย แตหากพิจารณาประกอบพยานหลักฐานอ่ืนจะทําใหมีน้ําหนักมากข้ึน  

แตสําหรับพยานบอกเลานั้นตองรับฟงดวยความระมัดระวัง 

พยานท่ีถือกันวามีน้ําหนักมาก คือ พยานท่ีไมมีสวนไดเสียเก่ียวของซ่ึงนาจะเปนกลาง พยานท่ีมีเหตุผล

เชื่อมโยงกัน พยานท่ีมีพยานแวดลอมประกอบ พยานคูท่ีใหการตรงกันตั้งแต 2 คนข้ึนไป พยานรวมท่ีใหการ

เปนพยานของท้ังคณะกรรมการสอบสวนและนักศึกษาผูถูกกลาวหา พยานเอกสาร และพยานวัตถุ 

พยานท่ีถือกันวามีน้ําหนักนอย คือ พยานท่ีใหการแตละครั้งไมเหมือนกัน พยานท่ีมีสาเหตุโกรธเคือง

กับนักศึกษาผูถูกกลาวหา พยานท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับนักศึกษาผูถูกกลาวหา พยานท่ีเห็นเหตุการณหรือ 
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ไดยินคนเดียว พยานท่ีอยูในท่ีเดียวกันแตใหการแตกตางกัน พยานท่ีใหการไมสมเหตุสมผล นักศึกษา 

ผูถูกกลาวหาท่ีใหการซัดทอดนักศึกษาผูถูกกลาวหาดวยกัน พยานบอกเลา43

44  

ตัวอยางบันทึกถอยคํา เปนไปตามภาคผนวกท่ี 4 

3) การแจงขอเท็จจริงท่ีกลาวหา ฐานความผิดทางวินัย พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และสิทธิในการ

ช้ีแจงแกขอกลาวหา 

เม่ือรวบรวมพยานหลักฐานและชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานแลว และพิสูจนไดแลววานักศึกษา 

ผูถูกกลาวหาทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยางไร เพราะเหตุใด กอใหเกิดความเสียหายอยางไร เพียงใด และเปนการ

กระทําผิดวินัยฐานใด ตามขอใดของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ .ศ . 2561  

ใหคณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเชิญนักศึกษาผู ถูกกลาวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือแจง 

ขอเท็จจริงท่ีกลาวหา ฐานความผิดทางวินัยและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ ใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาทราบ 

รวมถึงแจงสิทธิในการชี้แจงโตแยงและนําพยานหลักฐานมานําสืบแกขอกลาวหาใหนักศึกษาผูถูกกลาวหา 

ทราบดวย โดยใหโอกาสนักศึกษาผูถูกกลาวหามีสิทธิชี้แจงโตแยงแกขอกลาวหาภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับ

แจงดังกลาว  

ในการแจงขอเท็จจริงท่ีกลาวหา ฐานความผิดทางวินัย พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ และสิทธิในการ

ชี้แจงแกขอกลาวหา ใหทําเปนบันทึกการแจงขอเท็จจริงท่ีกลาวหา ฐานความผิดทางวินัยและพยานหลักฐาน 

ท่ีเก่ียวของ และสิทธิในการชี้แจงแกขอกลาวหาตามตัวอยางในคูมือเลมนี้ โดยจัดทําบันทึกดังกลาวเปน 2 ฉบับ

มีขอความตรงกันพรอมท้ังแนบสําเนาพยานหลักฐาน เชน บันทึกถอยคํา พยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานท่ี

เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย สําหรับสําเนาบันทึกถอยคํานั้นคณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณาปกปดชื่อ

พยานบุคคลหรือขอมูลท่ีอาจระบุถึงพยานบุคคลไดหรือไมแนบบันทึกถอยคําพยานบุคคลก็ไดโดยใหพิจารณาถึง

ความเหมาะสมและการปกปองคุมครองพยานไมใหไดรับความเสียหาย เม่ือนักศึกษาผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ

ในบันทึกท้ัง 2 ฉบับแลวใหสงบันทึกดังกลาวใหนักศึกษาผูถูกกลาวหา 1 ฉบับ และคณะกรรมการสอบสวน 

เก็บไวในสํานวน 1 ฉบับ และหากนักศึกษาผู ถูกกลาวหาไมมาพบคณะกรรมการสอบสวนตามท่ีเชิญ  

ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดสงบันทึก 1 ฉบับใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

โดยจัดสงไปยังภูมิลําเนาของนักศึกษาผูถูกกลาวหา  

ตัวอยางบันทึกการแจงขอเท็จจริงท่ีกลาวหา ฐานความผิดทางวินัย พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ และ

สิทธิในการชี้แจงแกขอกลาวหา เปนไปตามภาคผนวกท่ี 5 

                                                
44 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สํานักมาตรฐานวินัย, คูมือการดําเนินการทางวินัย, 85-88. 
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4) การรับฟงคําช้ีแจงและพยานหลักฐานท่ีนํามาแกขอกลาวหา 

เ ม่ือนักศึกษาผู ถูกกลาวหาไดชี้แจงโตแยงและนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาแลว  

ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาคําชี้แจงและพยานหลักฐานของนักศึกษาผูถูกกลาวหา โดยนําหลัก 

ในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานขางตนมาใชในการพิจารณาคําชี้แจงและพยานหลักฐานดังกลาว 

5) การพิจารณาความผิดและการกําหนดโทษ 

ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเปรียบเทียบขอกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา

กับคําชี้แจงและพยานหลักฐานของนักศึกษาผูถูกกลาวหา ตามประเด็นสอบสวนท่ีไดกําหนดไววาหักลางกัน 

ไดหรือไม เพียงใด  

หากคําชี้แจงและพยานหลักฐานของนักศึกษาผู ถูกกลาวหาสามารถหักลางขอกลาวหาและ

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาได โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญท่ีเปนองคประกอบความผิดทางวินัย  

ก็พิจารณาไดวานักศึกษาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา 

แตหากคําชี้แจงและพยานหลักฐานของนักศึกษาผูถูกกลาวหาไมสามารถหักลางขอกลาวหาและ

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาไดโดยเฉพาะในประเด็นสําคัญท่ีเปนองคประกอบความผิดทางวินัย  

ก็พิจารณาไดวานักศึกษาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาและเปนความผิดทางวินัยฐานดังกลาว  

จากนั้นจึงพิจารณากําหนดสถานโทษและระดับโทษทางวินัยท่ีนักศึกษาผูถูกกลาวหาสมควรไดรับ  

โดยพิจารณาจากพฤติการณความรายแรงแหงการกระทําและความเสียหายท่ีเปนผลโดยตรงจากการกระทําผิด 

รวมท้ังใหพิจารณาประวัติ ความประพฤติ ภาวะแหงจิตใจและสภาพแวดลอมของนักศึกษาผูถูกกลาวหา หรือ

สภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควรปราณีดวย 

6) การรายงานผลการสอบสวน 

ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดทํารายงานผลการสอบสวนโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

(1) ขอเท็จจริงท่ีกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ มีวาอยางไร 

(2) การแจงขอกลาวหา พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ฐานความผิด และสิทธิในการ

ชี้แจงแกขอกลาวหา ใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาทราบ ดวยวิธีใด อยางไร 

(3) คําชี้แจงและพยานหลักฐานของนักศึกษาผูถูกกลาวหา มีวาอยางไร 

(4) ผลการพิจารณาเปรียบเทียบขอกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหากับ 

คําชี้แจงและพยานหลักฐานของนักศึกษาผูถูกกลาวหา พิจารณาไดความวาอยางไร เปนความผิดทางวินัย

หรือไม อยางไร 
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(5) สถานโทษและระดับโทษท่ีนักศึกษาผูถูกกลาวหาสมควรไดรับ  

(6) ขอเสนอแนะ ถามี 

โดยใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนดังกลาวไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน ซ่ึงอาจเปนหัวหนาสวนงานหรืออธิการบดีแลวแตกรณี 

ตัวอยางรายงานผลการสอบสวน เปนไปตามภาคผนวกท่ี 6 

7) ระยะเวลาการสอบสวน และการขยายระยะเวลาการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวนตองดําเนินการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนไปยังผูสั่งแตงตั้งภายใน 

60 วันนับแตวันท่ีประธานกรรมการทราบคําสั่งแตงตั้ง หากคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการ

สอบสวนและรายงานผลการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวได ใหคณะกรรมการสอบสวน 

ทําหนังสือเสนอไปยังผูสั่งแตงตั้งเพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยสามารถขอขยายระยะเวลา 

การสอบสวนไดครั้งละไมเกิน 30 วันนับแตวันท่ีครบกําหนด และสามารถขอขยายระยะเวลาไดไมเกิน 2 ครั้ง 

4.2.7 การพิจารณาผลการสอบสวน 

เม่ือหัวหนาสวนงานหรืออธิการบดีผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดรับรายงานผลการสอบสวน 

ใหพิจารณาตรวจสอบการสอบสวน ดังนี้ 

1) การดําเนินการสอบสวนเปนไปตามข้ันตอนขางตนหรือไม โดยเฉพาะข้ันตอนการแจงขอกลาวหา 

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ฐานความผิด และสิทธิในการชี้แจงแกขอกลาวหาใหนักศึกษาทราบ  

หากคณะกรรมการสอบสวนไมดําเนินการสอบสวนเปนไปตามข้ันตอนดังกลาว ใหผูสั่งแตงตั้งสั่งการคืนสํานวน

การสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนกลับไปดําเนินการสอบสวนในข้ันตอนดังกลาวใหถูกตอง 

2) ตรวจสอบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวารับฟงไดหรือไม ไดความวาอยางไร สอบสวน 

หมดประเด็นหรือไม หากพิจารณาแลววาการสอบสวนยังไมหมดประเด็น ใหผูสั่งแตงตั้งกําหนดประเด็นแลว 

สั่งการใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตามประเด็นดังกลาว แลวใหรายงานผลการสอบสวน 

ไปยังผูสั่งแตงตั้งเพ่ิมเติม 

3) ตรวจสอบการปรับบทฐานความผิดทางวินัยกับขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนวา 

องคประกอบของฐานความผิดทางวินัยเปนไปตามขอเท็จจริงท่ีรับฟงไดหรือไม อยางไร หากปรับบท 

ฐานความผิดทางวินัยไมถูกตองตรงกับขอเท็จจริง ใหผูสั่งแตงตั้งพิจารณาปรับบทฐานความผิดทางวินัยใหม 

ใหถูกตอง แลวสั่งการใหคณะกรรมการสอบสวนไปดําเนินการแจงขอกลาวหา พยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
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ขอกลาวหา ฐานความผิด และสิทธิในการชี้แจงแกขอกลาวหาใหนักศึกษาทราบ ตามฐานความผิดทางวินัย 

ท่ีปรับใหมใหเปนไปตามขอเท็จจริงนั้น 

4) ตรวจสอบสถานโทษและระดับโทษท่ีคณะกรรมการเสนอมาวา เหมาะสมตามความรายแรง 

แหงพฤติการณการกระทําและความเสียหายหรือไม เหมาะสมตามประวัติ ความประพฤติ ภาวะแหงจิตใจและ

สภาพแวดลอมของนักศึกษาผูถูกกลาวหา หรือสภาพความผิดหรือไม หรือเหตุอ่ืนอันควรปราณีหรือไม  

หากสถานโทษและระดับโทษท่ีคณะกรรมการเสนอมาไมเหมาะสมดังกลาว ใหผูสั่งแตงตั้งสั่งลงโทษตามความ

เหมาะสม  

4.2.8 การส่ังลงโทษและการแจงการส่ังลงโทษ 

เม่ือผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณารายงานผลการสอบสวนแลวเห็นวาถูกตองหรือ 

ไดดําเนินการแกไขใหถูกตองแลว ใหพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยแกนักศึกษาผูถูกกลาวหา ดังนี้ 

1) กรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวา นักศึกษาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควร 

งดโทษ หรือนักศึกษาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยโดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางจิตใจหรือปญหาสําคัญ

ประการอ่ืน ใหผูสั่งแตงตั้งสั่งงดโทษทางวินัย และใหเรียกนักศึกษาผูถูกกลาวหามาวากลาวตักเตือนดวยวาจา  

2) กรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวา นักศึกษาผูถูกกลาวหากระทําความผิดทางวินัยท่ีมิใชความผิดวินัย

อยางรายแรง ใหผูสั่งแตงต้ังพิจารณาสั่งลงโทษ วากลาวตักเตือน หรือทําทัณฑบน โดยการสั่งลงโทษทางวินัย 

ท่ีมิใชความผิดวินัยอยางรายแรงนี้ใหทําเปนหนังสือ โดยเรียกนักศึกษาผูถูกลงโทษมาทําหนังสือวากลาวตักเตือน

หรือหนังสือทัณฑบนแลวแตกรณี อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการสั่งลงโทษทางวินัยท่ีมิใชความผิดวินัยอยางรายแรง

จะไมตองทําเปนรูปแบบคําสั่งของมหาวิทยาลัย แตตองประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  

ขอกฎหมายท่ีอางอิง ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ วัน เดือน และปท่ีสั่งลงโทษ ชื่อและ

ตําแหนงของผูสั่งลงโทษ พรอมท้ังมีลายมือชื่อของผูสั่งลงโทษ และตองระบุสิทธิอุทธรณ สิทธิตรวจหรือ 

คัดพยานหลักฐาน และสิทธิรองขอรอการลงโทษในหนังสือลงโทษดวย ท้ังนี้ การสั่งลงโทษทางวินัยท่ีมิใช

ความผิดวินัยอยางรายแรงโดยทําเปนหนังสือนี้ถือวานักศึกษาผูถูกลงโทษไดรับแจงการสั่งลงโทษเม่ือไดลง

ลายมือชื่อในหนังสือลงโทษดังกลาวโดยไมตองมีหนังสือแจงการสั่งลงโทษแตอยางใด 

3) กรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏวา นักศึกษาผูถูกกลาวหากระทําความผิดทางวินัยอยางรายแรง  

ใหผูสั่งแตงตั้งพิจารณาสั่งลงโทษ ตัดสิทธิการเขาสอบในทุกรายวิชาหรือบางรายวิชา หรือใหพักการศึกษา  

มีกําหนดไมเกินหนึ่งปการศึกษา หรือไมเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนเวลาไมเกิน

หนึ่งปการศึกษา หรือใหพนสภาพนักศึกษา กรณีผูสั่งแตงตั้งเปนหัวหนาสวนงานและไมไดรับมอบอํานาจจาก

อธิการบดีใหลงโทษตัดสิทธิการเขาสอบในทุกรายวิชาหรือบางรายวิชา หรือใหพักการศึกษา ใหผูสั่งแตงตั้ง 
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ท่ีเปนหัวหนาสวนงานรายงานผลการสอบสวนท่ีพิจารณาตรวจสอบแลวไปยังอธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งลงโทษ 

โดยการสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงนี้ใหทําเปนคําสั่งมหาวิทยาลัย ซ่ึงตองประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีอางอิง ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ วัน เดือน และปท่ีทําคําสั่ง  

ชื่อและตําแหนงของผูทําคําสั่ง พรอมท้ังลายมือชื่อของผูทําคําสั่ง และสิทธิอุทธรณ ท้ังนี้ เม่ือมีคําสั่งลงโทษแลว

ใหมีหนังสือแจงคําสั่งลงโทษ และสิทธิตรวจหรือคัดพยานหลักฐาน สิทธิรองขอรอลดเวลาการลงโทษหรือ 

ยกโทษใหนักศึกษาผูถูกลงโทษทราบดวย โดยใหถือวานักศึกษาผูถูกลงโทษไดรับแจงคําสั่งลงโทษเม่ือไดลง

ลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษ 

ตัวอยางหนังสือลงโทษ คําสั่งลงโทษ และหนังสือแจงคําสั่งลงโทษ เปนไปตามภาคผนวกท่ี 7 

4.2.9 การแจงการลงโทษและการรายงานการลงโทษ 

1) การแจงการลงโทษตอบิดา มารดา หรือผูปกครอง 

กรณีนักศึกษาผูถูกลงโทษเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวาปริญญาตรี ใหผูสั่งลงโทษแจง 

การลงโทษใหบิดา มารดา หรือผูปกครองของนักศึกษาผูถูกลงโทษทราบดวย แตหากนักศึกษาผูถูกลงโทษ 

เปนนักศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ไมตองแจงการลงโทษใหบิดา มารดา หรือผูปกครองของนักศึกษา 

ผูถูกลงโทษทราบ 

ตัวอยางหนังสือแจงบิดา มารดา หรือผูปกครอง เปนไปตามภาคผนวกท่ี 8 

2) การรายงานการลงโทษ 

(1) กรณีการลงโทษทางวินัยท่ีมิใชความผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึงไดแก การวากลาวตักเตือน

เปนหนังสือ การทําทัณฑบนเปนหนังสือ เม่ือหัวหนาสวนงานสั่งลงโทษทางวินัยท่ีมิใชความผิดวินัยอยางรายแรง

แกนักศึกษาผูถูกลงโทษแลว ใหรายงานการลงโทษดังกลาวไปยังอธิการบดี แตหากการสั่งลงโทษนั้นอธิการบดี

เปนผูสั่งลงโทษ ก็ไมตองรายงานไปยังท่ีใด โดยการรายงานการลงโทษดังกลาว ตองประกอบดวยสําเนารายงาน

ผลการสอบสวนและสําเนาหนังสือสั่งลงโทษ  

(2) กรณีการลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงไดแก การตัดสิทธิการเขาสอบในทุกรายวิชาหรือ

บางรายวิชา การใหพักการศึกษา การไมเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร การใหพนสภาพ

นักศึกษา เ ม่ืออธิการบดีสั่ งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแกนักศึกษาผู ถูกลงโทษแลว ใหรายงาน 

การลงโทษดังกลาวไปยังสภามหาวิทยาลัย และหากเปนกรณีท่ีหัวหนาสวนงานไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี 

ใหเปนผูสั่งลงโทษตัดสิทธิการเขาสอบในทุกรายวิชาหรือบางรายวิชา หรือใหพักการศึกษา เม่ือหัวหนาสวนงาน 

มีคําสั่งลงโทษแลวใหรายงานการลงโทษไปยังอธิการบดี และใหอธิการบดีรายงานการลงโทษดังกลาวไปยัง 
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สภามหาวิทยาลัยตอไป โดยการรายงานการลงโทษดังกลาว ตองประกอบดวยสําเนารายงานผลการสอบสวน

และสําเนาคําสั่งลงโทษ  

 

4.3 การพิจารณารายงานการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือ 

สภามหาวิทยาลัย 

เม่ือมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยโดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ไดรับทราบ

รายงานการลงโทษจากสวนงานหรือมหาวิทยาลัยแลวแตกรณี ถึงแมวาสวนงานหรือมหาวิทยาลัยจะรายงาน 

มาเพ่ือทราบ แตก็ไมตัดอํานาจท่ีอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาตรวจสอบการดําเนินการและ 

การลงโทษทางวินัยนักศึกษาในฐานะท่ีเปนผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุมดูแลแลวแตกรณี หากอธิการบดีหรือ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาตามท่ีไดรับรายงาน 

ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนด หรือการดําเนินการและ

การลงโทษทางวินัยนักศึกษาเปนไปโดยไมสุจริต กลั่นแกลง เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม หรือเปนการใชดุลพินิจ

โดยไมชอบ ใหอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยแลวแตกรณี สั่งการใหหัวหนาสวนงานหรืออธิการบดีไปทบทวน

และแกไขการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนด  

ท้ังนี้  กรณีท่ีหัวหนาสวนงานรายงานการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษามายัง

มหาวิทยาลัย หากอธิการบดีพิจารณาประวัติ ความประพฤติ ภาวะแหงจิตใจและสภาพแวดลอมของนักศึกษา 

ผูถูกกลาวหา หรือสภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันควรปราณี แลวเห็นวา สมควรรอการลงโทษไวกอนเพ่ือให

นักศึกษากลับตัวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ก็ใหอธิการบดีมีคําสั่งใหรอการลงโทษโดยมีกําหนดไมเกิน 1 ป  

 

4.4 หลักธรรมาภิบาลกับการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

1) หลักนิติธรรม (Rule of Law) การดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาตองเปนไปตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอยางเครงครัด โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม

ของนักศึกษา ตองดําเนินการทางวินัยโดยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวนแตเปนความผิดท่ีกําหนดวา

ลงโทษไดโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษตองกระทําโดยผูมีอํานาจและอยูในขอบเขตท่ีได

กําหนดไว ไมลงโทษเกินอํานาจหรือนอกเหนือจากท่ีขอบังคับกําหนด 

2) หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาตองยึดม่ัน 

ในความถูกตอง ซ่ือสัตยและสุจริต ตองไมเปนการกลั่นแกลง อาฆาตมาดราย หรือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได 
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3) หลักความโปรงใส (Transparency) การดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาตองโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได  

4) หลักการมีสวนรวม (Participation) การดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

ตองเปดโอกาสใหนักศึกษาผูถูกกลาวหามีสวนรวมในการดําเนินการ โดยตองใหโอกาสนักศึกษาผูถูกกลาวหา 

ในการชี้แจงโตแยงแกขอกลาวหา 

5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) การดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาตองมี

จิตสํานึกในหนาท่ีรวมรับผิดชอบตอสังคม สิทธิและหนาท่ี และเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตางตามหลัก

ประชาธิปไตย  

6) หลักความคุมคา (Value for Money) การดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษา  

ตองบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  
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บทที่ 5  

ปญหา อุปสรรค แนวทางในการแกไข และขอเสนอแนะ 

 

5.1 ปญหา อุปสรรค แนวทางในการแกไข  

การดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษามีหลักเกณฑและข้ันตอนตามท่ีขอบั ง คับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนด ซ่ึงในการปฏิบัติงานมีปญหาอุปสรรคและ 

มีแนวทางแกไขปญหา ดังนี้ 

 

 กรณีท่ี 1 นักศึกษาผูถูกกลาวหาไดเขียนหนังสือรับสารภาพวาตนกระทําผิดวินัย แตไมไดระบุวา 

รับสารภาพตอผูใด หรือรับสารภาพตอบุคคลอ่ืนท่ีไมใชอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน 

 แนวทางการแกไข หากนักศึกษาผูถูกกลาวหาสามารถมาเขียนหนังสือรับสารภาพเพ่ิมเติมได  

ใหนักศึกษาเขียนเพ่ิมเติมวาเรียนอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานท่ีนักศึกษาผูถูกกลาวหาสังกัดอยู หรือ 

ใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาเขียนหนังสือรับสารภาพใหมตามตัวอยางในภาคผนวกท่ี 3 ของคูมือเลมนี้ แตหาก

นักศึกษาไมสามารถมาเขียนหนังสือรับสารภาพเพ่ิมเติมได ใหเจาหนาท่ีนําหนังสือรับสารภาพดังกลาวเสนอ 

ใหอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานท่ีนักศึกษาผูถูกกลาวหาสังกัดอยูทราบ แลวดําเนินการและลงโทษทางวินัย

ตอไป  

 

 กรณีท่ี 2 นักศึกษาผูถูกกลาวหายอมรับสารภาพวาตนกระทําการตามท่ีถูกกลาวหา แตยอมรับ 

แบบภาคเสธ คือ แบงรับแบงสู รับบางปฏิเสธบาง เชน ยอมรับวานําโทรศัพทมือถือเขาไปในหองสอบ  

เปดเครื่องไว ท้ังท่ีทราบแลววาหามนําโทรศัพทมือถือเขาไปในหองสอบ แตไมไดนําโทรศัพทมือถือมาใช 

ในการทุจริตสอบ เปนตน  

 แนวทางการแกไข หากนักศึกษาผูถูกกลาวหายอมรับสารภาพแบบภาคเสธ จะถือวานักศึกษา 

รับสารภาพวาตนกระทําผิดวินัยไมได และจะลงโทษนักศึกษาผูถูกกลาวหาโดยไมแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนไมได ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนในเรื่องดังกลาว 

 

 กรณีท่ี 3 การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาโดยแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงหรือเสนอให

คณะกรรมการอ่ืนพิจารณาและไดสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาโดยไมไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ

ดําเนินการสอบสวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 
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 แนวทางการแกไข การดําเนินการทางวินัยโดยไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีเพียง 2 กรณี 

เทานั้น คือ นักศึกษาผูถูกกลาวหารับสารภาพเปนหนังสือตออธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน หรือนักศึกษา 

ผูถูกกลาวหาถูกคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ดังนั้น หากนักศึกษาผูถูกกลาวหายอมรับสารภาพเปนหนังสือ 

ในการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงก็สามารถลงโทษทางวินัยนักศึกษาแกนักศึกษาผูนั้น

โดยไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนได แตหากนักศึกษาผูถูกกลาวหาไมยอมรับสารภาพเปนหนังสือ  

การลงโทษทางวินัยแกนักศึกษาถือวาไมถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา  

พ.ศ. 2561 โดยผูสั่งลงโทษตองเพิกถอนการสั่งลงโทษทางวินัยดังกลาว และตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

และดําเนินการสอบสวนตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561  

แลวจึงพิจารณาสั่งลงโทษใหม 

 

 กรณีท่ี 4 นายสมชายไดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยและไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

เพ่ือสอบสวนเรื่องดังกลาว ตอมา นายสมเกียรติไดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนซ่ึงไมเก่ียวกับกรณีท่ี 

นายสมชายถูกกลาวหา แตใหคณะกรรมการสอบสวนท่ีสอบสวนเรื่องของนายสมชาย มาสอบสวนเรื่องของ 

นายสมเกียรติดวยโดยไมไดมีการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนข้ึนใหม และไดลงโทษนายสมชายและ 

นายสมเกียรติตามรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว 

 แนวทางการแกไข การสอบสวนนายสมเกียรติของคณะกรรมการสอบสวนดังกลาวเปนการดําเนินการ

ไมถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 เนื่องจากเปนการสอบสวน 

คนละเรื่องคนละกรณี ทําใหการลงโทษทางวินัยแกนายสมเกียรติไมชอบดวยกฎหมาย ผูสั่งลงโทษตองเพิกถอน

การสั่งลงโทษทางวินัยและแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนใหมเพ่ือสอบสวนเรื่องของนายสมเกียรติและ 

สั่งลงโทษตามท่ีเห็นสมควร 

  

 กรณีท่ี 5 นายสมชายและนายสมเกียรติถูกกลาวหาวาทุจริตในการสอบ โดยนายสมชายไดตอบ

ขอสอบตามท่ีนายสมเกียรติใหสัญญาณ แตแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนนายสมชายคณะหนึ่ง 

และแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนนายสมเกียรติอีกคณะหนึ่ง 

 แนวทางการแกไข หากนักศึกษาหลายรายถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยในเรื่องเดียวกัน คราวเดียวกัน

และมีเหตุเก่ียวเนื่องกัน ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสามารถแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดียว

เพ่ือดําเนินการสอบสวนนักศึกษาดังกลาวได 
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 กรณีท่ี 6 กรณีท่ีหัวหนาสวนงานไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดีใหเปนผูสั่งลงโทษตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 9 (3) ตัดสิทธิการเขาสอบในทุกรายวิชาหรือ 

บางรายวิชา หรือขอ 9 (4) ใหพักการศึกษา ซ่ึงขอบังคับกําหนดใหตองทําเปนคําสั่งมหาวิทยาลัย จึงอาจมี

ปญหาในทางปฏิบัติเก่ียวกับการออกเลขท่ีคําสั่งซ่ึงตองเปนเลขท่ีคําสั่งของมหาวิทยาลัยไมใชเลขท่ีคําสั่งของ

สวนงาน 

 แนวทางการแกไข ใหหัวหนาสวนงานจัดทําคําสั่งลงโทษโดยทําเปนคําสั่งมหาวิทยาลัยแลวนําไปให 

งานบริหารเอกสาร กองบริหารงานท่ัวไป ออกเลขท่ีคําสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้  ผูจัดทําคูมือเห็นวา  

การดําเนินการออกเลขท่ีคําสั่งของมหาวิทยาลัยดังกลาวกอใหเกิดความไมสะดวกเรียบรอยในทางปฏิบัต ิ

ของเจาหนาท่ี และเนื่องจากการลงโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีผานมาไมปรากฏวาอธิการบดีเคยมอบอํานาจให

หัวหนาสวนงานสั่งลงโทษแทนแตอยางใด ผูจัดทําจึงเห็นสมควรใหอธิการบดีสงวนอํานาจในการสั่งลงโทษ

ดังกลาวไว โดยไมตองมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงานสั่งลงโทษแทน เพ่ือใหการดําเนินการและการลงโทษ 

ทางวินัยอยางรายแรงเปนรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 20 วรรคสอง กําหนดวา  

การสั่งลงโทษตามขอ 9 (3) ตัดสิทธิการเขาสอบในทุกรายวิชาหรือบางรายวิชา หรือขอ 9 (4) ใหพักการศึกษา 

อธิการบดีอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงานลงโทษแทนได ประกอบกับปญหาและอุปสรรคในกรณีท่ี 6 

ผูจัดทําคูมือเห็นวา เพ่ือใหการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาเปนรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 

และเพ่ือใหการตรวจสอบการดําเนินการและการลงโทษทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 20  

วรรคสอง หรือสมควรสงวนอํานาจการสั่งลงโทษดังกลาวใหเปนอํานาจของอธิการบดีโดยไมตองมอบอํานาจให

หัวหนาสวนงานลงโทษแทน 
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ภาคผนวกท่ี 1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวกท่ี 2 ตัวอยางคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และหนังสือแจงคําส่ังแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน 
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1) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
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2) หนังสือแจงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาใหประธานกรรมการทราบ 
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3) หนังสือแจงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาใหนักศึกษาผูถูกกลาวหาทราบ 
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ภาคผนวกท่ี 3 ตัวอยางหนังสือรับสารภาพ 
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ภาคผนวกท่ี 4 ตัวอยางบันทึกถอยคํา 
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ภาคผนวกท่ี 5 ตัวอยางบันทึกการแจงขอเท็จจริงท่ีกลาวหา ฐานความผิดทางวินัย  

พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และสิทธิในการช้ีแจงแกขอกลาวหา 
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ภาคผนวกท่ี 6 ตัวอยางรายงานผลการสอบสวน 

 



70 

 

 



71 

 

 



72 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 7 ตัวอยางหนังสือลงโทษ คําส่ังลงโทษ และหนังสือแจงการส่ังลงโทษ 
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1) หนังสือวากลาวตักเตือน 
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2) หนังสือทัณฑบน 
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3) คําส่ังลงโทษตัดสิทธิการเขาสอบ 
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4) คําส่ังลงโทษพักการศึกษา 
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5) คําส่ังลงโทษไมเสนอช่ือเพ่ือขออนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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6) คําส่ังลงโทษพนสภาพนักศึกษา 
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7) หนังสือแจงคําส่ังลงโทษ 
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ภาคผนวกท่ี 8 ตัวอยางหนังสือแจงบิดา มารดา หรือผูปกครอง 
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