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                     ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัตติอนิสิตนักศึกษา 
 

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาชองรัฐ/เอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ 
 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติ   
    ตอนิสิตนักศึกษา 

 ๒. คําอธิบายนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัตติอนิสิตนักศึกษา 
 

  ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความ
คลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ ทั้งนี้ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตอไปได นั้น  
 

ผลของการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ดังกลาวทําใหสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงสามารถพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพอันสงผลตอเนื่องใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาพรวมของประเทศ
มีความเจริญกาวหนาขึ้น ในอีกดานหนึ่งผลของการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ 
ศึกษาระดับอุดมศึกษากลับทําใหเกิดปญหาเรื่องคุณภาพอันมีสาเหตุเน่ืองมาจากการที่
สถาบันอุดมศึกษาบางแหงที่ไดรับการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษายังขาดความ
รับผิดชอบตอสังคม เชน การที่สถาบันอุดมศึกษาบางแหงเปดดําเนินการหลักสูตรการเรียน  
การสอนโดยไมไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน หรือการที่สถาบันอุดมศึกษาบางแหงเปด
ดําเนินการหลักสูตรการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งโดยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน         
ที่กําหนด หรือการที่สถาบันอุดมศึกษาบางแหงเปดดําเนินการหลักสูตรการเรียนการสอน    
โดยไม จัดให มีอาจารยประจําหลักสูตรให เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา หรือการที่



สถาบันอุดมศึกษาบางแหงเปดดําเนินการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยไมคํานึงถึงเกณฑ
มาตรฐานขององคกรวิชาชีพตางๆ จนทําใหผูสําเร็จการศึกษาไมสามารถนําคุณวุฒิที่ไดไปใช  
ในการประกอบวิชาชีพได เปนตน  

 

การจัดการศึกษาโดยไมคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ดังกลาวทําใหนิสิตนักศึกษาไดรับความเดือดรอนเสียหายมากจนบางรายยากที่จะแกไขหรือ
เยียวยาได ทั้งน้ี เน่ืองจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาที่ใชระยะเวลานาน     
โดยกอนที่นิสิตนักศึกษาจะไดรูวาสถาบันอุดมศึกษาที่ตนศึกษาอยูนั้นจัดการศึกษาไมเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษาและเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไมสามารถนําคุณวุฒิที่ไดไปใชในการ
ประกอบอาชีพไดก็เสียเวลาศึกษาไปกวาสองถึงสามปแลว เปนตน และเพื่อเปนการแกไขปญหา
ดังกลาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึง
ปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษาขึ้นเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับนิสิตนักศึกษา รวมทั้งเปนมาตรการหนึ่งในการคุมครองนิสิตนักศึกษา
ผูรับบริการทางการศึกษา โดยมุงหวังที่จะใหเกิดความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความรักใครเมตตา     
รวมตลอดถึงความเขาใจอันดีระหวางอาจารยกับลูกศิษยอันจะชวยใหสามารถลดจํานวนปญหา
ความขัดแยงระหวางสถาบันอุดมศึกษากับนิสิตนักศึกษาลงได  

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใครขอสงประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษา มาเพ่ือโปรดทราบ
และพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ๑-๒) 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย 
จักขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงนาม      กําจร  ตติยกว ี
   (รองศาสตราจารยกําจร  ตติยกวี) 

        รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
กลุมกฎหมาย 
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๒๖ 
โทรสาร  ๐๒๓๕๔ ๕๖๐๙ 

 



         
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏบิตัิตอนิสตินักศกึษา 

----------------------------------------- 
 

  โดยท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนิสิตนักศึกษา และเปนมาตรการในการคุมครอง
สิทธินิสิตนักศึกษา โดยมุงหวังใหเกิดความเขาใจ ลดความขัดแยง และนําไปสูการมีมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษา         
ไวดังตอไปน้ี  

๑. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับขอมูลเก่ียวกับการจัด
การศึกษาที่เปนความจริงและถูกตอง เชน การรับรองปริญญา การรับรองคุณวุฒิโดยหนวยงาน
ของรัฐและสภาวิชาชีพที่เก่ียวของ รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนปจจุบัน 
คาใชจายและระยะเวลาในการศึกษา และผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เปนตน   

๒. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระ ดับปริญญาต รี  เกณฑมาตรฐานหลัก สูตรระ ดับบัณฑิตศึกษา  เปนตน 
สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา สถาบันอุดมศึกษานั้น
จะตองรับผิดชอบตอนิสิตนักศึกษาผูเสียหายในผลแหงความเสียหายที่เกิดขึ้น 

๓. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับบริการ และสวัสดิการ รวมทัง้
ไดรับการดูแลสวัสดิภาพระหวางอยูในสถานศึกษา เชน บริการดานสุขภาพ บริการใหคําปรึกษา 
และแนะแนวอาชีพ สวัสดิการหอพัก และระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     
เปนตน  

๔. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดย
ตองเปนระบบที่ทําใหนิสิตนักศึกษาสามารถไดรับคําแนะนํา ทั้งในดานความรูทางวิชาการและ
คุณธรรมในการดําเนินชีวิตควบคูกัน  

๕. สถาบันอุดมศึกษาพึงใหโอกาสนิสิตนักศึกษาไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับ    
ผลการศึกษา เชน การใหโอกาสนิสิตนักศึกษาดูคําตอบขอสอบของตนที่ผูตรวจไดตรวจและให
คะแนนแลว เปนตน 



๖. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาอยางเสมอภาคเทา
เทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  

๗. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาที่เปนคนพิการตามกฎหมายวา
ดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสมกับประเภทของความพิการ
โดยไมเสียคาใชจาย รวมทั้งไดรับบริการส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ตามกฎหมาย 

๘. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ
โดยอิสระ รวมทั้งไดมีสวนรวมในการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด และขอบังคับ        
ที่เก่ียวกับนิสิตนักศึกษา 

๙. ในการดําเนินการทางวินัยแกนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับหลักนิติธรรม  
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ลงนาม       ชินวรณ บุณยเกียรติ 
 (นายชินวรณ บุณยเกียรติ) 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําอธิบาย 
 นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัตติอนิสิตนักศึกษา 

     
 

  1. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
ที่เปนความจริงและถูกตอง เชน การรับรองปริญญา การรับรองคุณวุฒิโดยหนวยงานของรัฐและสภา
วิชาชีพที่เก่ียวของ รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนปจจุบัน คาใชจายและ
ระยะเวลาในการศึกษา และผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เปนตน   

คําอธิบาย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 56 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชน    

ในการไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงาน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 มาตรา 9 และมาตรา 11 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการเขาตรวจดูและขอขอมูล
ขาวสารราชการ ดังน้ัน นิสิตนักศึกษาจึงมีสิทธิไดรับทราบ เขาถึง ตรวจดู และขอขอมูลหรือขาวสารท่ี
อยูในความครอบครองของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในฐานะที่ เปนหนวยงานของรัฐ รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของบุคคลทั่วไปตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

ในการนี้สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับขอมูลเก่ียวกับการจัด
การศึกษาที่เปนความจริงและถูกตองเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยและพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังกลาว  

2. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปนตน สถาบันอุดมศึกษาใดจัด
การศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา สถาบันอุดมศึกษานั้นจะตองรับผิดชอบตอนิสิตนักศึกษา
ผูเสียหายในผลแหงความเสียหายที่เกิดขึ้น 

คําอธิบาย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ไดบัญญัติคํานิยามคําวา 

“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงคและ
มาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการ
สงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 9     
ไดบัญญัติใหกระบวนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทตองมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ไดบัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา



เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา 48 ไดบัญญัติใหสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือใหการจัดการศึกษาในทุกหลักสูตรการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
และจะตองจัดใหนิสิตนักศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วกัน หากสถาบันอุดมศึกษาแหงใด 
จัดการศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาหรือจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับการศึกษาอยางไมมี
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาก็จะตองรับผิดชอบในผลแหงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

3. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับบริการ และสวัสดิการ รวมทั้งไดรับ
การดูแลสวัสดิภาพระหวางอยูในสถานศึกษา เชน บริการดานสุขภาพ บริการใหคําปรึกษา และแนะ
แนวอาชีพ สวัสดิการหอพัก และระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน  

คําอธิบาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา ขอ 2. ข. ตัวบงชี้ (1) 

กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน สอดคลอง  
กับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมโดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง     
ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมินและใชผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการ
หลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ขอ 
14 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยใหทุกหลักสูตรกําหนด
ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยประเด็นหลัก 4 
ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุน และการให
คําแนะนํานิสิตนักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
ขอ 15 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยใหทุกหลักสูตร
กําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยประเด็นหลัก 
4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุน และการให
คําแนะนํานิสิตนักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ พ.ศ. 2552 ขอ 4 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไดตามเง่ือนไขที่
กําหนดซ่ึงรวมถึงการจัดส่ิงสนับสนุนทางการศึกษาใหเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถาน
ที่ตั้ง การจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดิการนิสิต
นักศึกษา และบริการดานอ่ืนให มีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในท่ีตั้ ง การจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา มีความปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยาง



เพียงพอ และกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2551 ขอ 4 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไดตามเง่ือนไขที่กําหนด
ซึ่งรวมถึงการจัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาใหเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง  
การจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดิการนิสิตนักศึกษา 
และบริการดานอ่ืนใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในที่ตั้ง การจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมตอการจัดการศึกษา มีความปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ 

การท่ีนิสิตนักศึกษาเขามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ถือวานิสิตนักศึกษาอยูใน
ฐานะผูใชบริการสาธารณะดานการศึกษาจากรัฐ โดยอยูในความคุมครองดูแลของสถาบันอุดมศึกษา   
เปนระยะเวลายาวนานจนกวาจะสําเร็จการศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดใหมีระบบ
สนับสนุนและชวยเหลือนิสิตนักศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาท่ีเก่ียวของตามขางตน เชน  การจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะ
แนวอาชีพ  การจัดบริการสวัสดิการนิสิตนักศึกษา รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัด
การศึกษาใหมีลักษณะเปน Campus life มีความปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ
และถูกตองตามหลักสุขลักษณะ เชน หองสมุด หองนํ้า โรงอาหาร การรักษาความปลอดภัย เปนตน 
และหากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
สถาบันอุดมศึกษาน้ันก็จะตองจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับบริการและสวัสดิการ รวมทั้งไดรับการดูแล
สวัสดิภาพระหวางอยูในสถานที่จัดการศึกษานอกที่ตั้งน้ัน เชน บริการดานสุขภาพ บริการให
คําปรึกษา และแนะแนวอาชีพ สวัสดิการหอพัก และระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เปนตน ให เปนไปตามมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ งตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 
และกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
ดวย 

4. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยตองเปน
ระบบที่ทําใหนิสิตนักศึกษาสามารถไดรับคําแนะนํา ทั้งในดานความรูทางวิชาการและคุณธรรมในการ
ดําเนินชีวิตควบคูกัน  

คําอธิบาย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ไดบัญญัติใหการจัด

การศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ไดกําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาไวเปน 3 ดาน 
ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา มาตรฐานดาน
การสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู โดยดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตกําหนดไววา บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ มีความ



สํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ไดกําหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชาตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและ
ตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทาง
ปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 แลวจะเห็นไดวา การปฏิรูปการศึกษามีจุดมุงหมาย        
ใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม และโดยที่สถาบันอุดมศึกษาเปนสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี     
มีความรู รักสูงาน บัณฑิตที่สําเร็จจากสถาบันอุดมศึกษาจะตองแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย 
ความซ่ือสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาใหเปนผูมีสติปญญา 
วิสัยทัศน ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได สถาบันอุดมศึกษาจึงควรจัดให
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา และใชยึดถือ
ปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันทุกคณะและทุกชั้นป ใหนิสิตนักศึกษาไดศึกษาจนประสบความสําเร็จ การ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสมตามความมุงหมายของการปฏิรูป
การศึกษาตอไป 

5. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ 
ผลการศึกษา เชน การจัดใหนิสิตนักศึกษามีโอกาสขอดูคําตอบขอสอบของตนที่ผูตรวจไดตรวจและ      
ใหคะแนนแลว เปนตน 

คําอธิบาย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 56 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชน    

ในการไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงาน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น มาตรา 78 ไดบัญญัติใหรัฐตองดําเนินนโยบายดานการ
บริหารราชการแผนดินโดยจัดระบบงานราชการและงานของรัฐเพ่ือใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม  
ของประชาชน พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 และมาตรา 11 ได
บัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการเขาตรวจดูและขอขอมูลขาวสารราชการ และคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดเคยมีคําวินิจฉัย ที่ สค 37/2550 วินิจฉัยวา “ใบสงเกรด “ร” เปน
ขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองของมหาวิทยาลัย.....ซึ่งโดยปกติมหาวิทยาลัย
จะตองติดประกาศขอมูลดังกลาวไวใหนักศึกษาผูเขาสอบเขาตรวจดูคะแนนได ดังน้ัน ใบสงเกรด “ร” 
จึงเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยได  

เม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามขางตน



แลว จะเห็นไดวา นิสิตนักศึกษามีสิทธิไดรับทราบ เขาถึง ตรวจดู และขอขอมูลหรือขาวสารที่อยูใน
ความครอบครองของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในฐานะที่ เปนหนวยงานของรัฐ รวมทั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในฐานะที่เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจในทางปกครองได  

ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาใหเปนไป
อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสตรวจสอบ
ขอมูลเก่ียวกับผลการศึกษา เชน การจัดใหนิสิตนักศึกษามีโอกาสขอดูคําตอบขอสอบของตนที่ผูตรวจได
ตรวจและใหคะแนนแลว เปนตน  

6. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม
กัน ไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ  

คําอธิบาย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 ไดบัญญัติวางหลักความเสมอภาคไว

วา การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได และโดยที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดการศึกษาดวยความรับผิดชอบ
ที่มีตอสังคม สถาบันอุดมศึกษาจะตองยึดหลักการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและจัดสรรโอกาสทางการ
ศึกษาอยางเปนธรรม ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาอยางเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

7. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาที่เปนคนพิการตามกฎหมายวาดวย 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสมกับประเภทของความพิการโดยไมเสีย
คาใชจาย รวมทั้งไดรับบริการส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรแปลจาก 
สื่อสิ่งพิมพเปนอักษรเบรลลและจากอักษรเบรลลเปนสิ่งพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรผานจอภาพ 
แวนขยายสําหรับบุคคลสายตาเลือนราง หนังสือเสียง เปนตน  

คําอธิบาย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรคสองและวรรคสาม 

บัญญัติรับรองสิทธิของคนพิการวา การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย   
จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือ
บุคคลซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและ
โอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบ
ความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ 



และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 
2551 มาตรา 5 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของคนพิการไว ดังน้ี (1) ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
ตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก     
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ
และรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความตองการจําเปน
พิเศษของบุคคลน้ัน (3) ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปน
พิเศษของคนพิการแตละประเภทและบุคคล และนอกจากพระราชบัญญัติสองฉบับดังกลาวแลว 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ ขอ 1 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาตอ
ในสถาบันในสัดสวนหรือจํานวนที่เหมาะสม และขอ 6 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเขา
ศึกษาจะตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการอยางเหมาะสม เพียงพอและสอดคลองกับความตองการ
จําเปนพิเศษของนิสิตนักศึกษาพิการแตละประเภทความพิการ โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้ง
หนวยงานเฉพาะขึ้นอยางเปนทางการ เพ่ือเปนศูนยกลางในการใหบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิต
นักศึกษาพิการ ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหนิสิตนักศึกษาที่เปนคนพิการตามกฎหมายวาดวย
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสมกับประเภทของความพิการโดยไมเสีย
คาใชจาย รวมทั้งไดรับบริการส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 

8. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการโดยอิสระ 
รวมทั้งไดมีสวนรวมในการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด และขอบังคับ ที่เก่ียวกับนิสิต
นักศึกษา 

คําอธิบาย 
อเล็กซานเดอร แอสติน (Alexander W. Astin, 1984) ศาสตราจารยทางดานการ

อุดมศึกษา แหงมหาวิทยาลัยแคริฟอเนียร ลอสแองเจอลิส (University of California, Los Angeles) 
กลาววา การมีสวนรวมของนิสิตนักศึกษา ไดแก การมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ การมีสวนรวม 
ในกิจกรรมนิสิตนักศึกษา และการมีสวนรวมในลักษณะการชวยงานอาจารย จะสงผลตอการพัฒนา
นิสิตนักศึกษาได แนวคิดในการพัฒนานิสิตนักศึกษาดังกลาวสอดคลองกับหลักกฎหมายของประเทศ
ไทย ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 45 ซึ่งบัญญัติรับรองเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลไววา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ 
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน มาตรา 50 บัญญัติรับรองเสรีภาพในการศึกษาไววา 
บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร
งานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับการคุมครอง และมาตรา 78 ไดบัญญัติใหรัฐตองดําเนินนโยบาย
ดานการบริหารราชการแผนดินโดยจัดระบบงานราชการและงานของรัฐเพ่ือใหการจัดทําและการ



ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชน ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงจะตองจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมีสวนรวม และมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร
งานวิจัยตามหลักวิชาการโดยอิสระ และนอกจากการจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมีสวนรวม และมีโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นทางดานวิชาการดังกลาวแลว สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมี
สวนรวม และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด และขอบังคับ   
ที่เก่ียวกับนิสิตนักศึกษา เพ่ือเปนการสงเสริมประชาธิปไตย และปลูกฝงแนวคิดเก่ียวกับการใหความ
เคารพตอกฎหมายหรือกติกาตางๆ ของบานเมือง 

9. ในการดําเนินการทางวินัยแกนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการให
สอดคลองกับหลักนิติธรรม  

คําอธิบาย 
  ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดกลาวไวในหนังสือคําอธิบาย
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองวา หลักนิติธรรมเปนหลักการปกครองโดยกฎหมาย
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมทั้งตอเอกชนแตละคน และเปนธรรมตอประโยชนสวนรวม อาจจําแนก
สาระสําคัญของหลักนิติธรรมได ดังนี้             

(1) การปฏิบัติตามกฎหมายของทุกองคกรของรัฐ ไมวาจะเปนองคกรที่ใชอํานาจทาง
นิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ โดยแตละองคกรจะมีขอบเขตขอจํากัด
ของการใชอํานาจตางๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน และจะไมมีองคกรใดมี
อํานาจเหนือกฎหมาย 

(2) หลักการแบงแยกอํานาจ เพ่ือมิใหอํานาจรวมอยูในบุคคลเดียวกันจนเกิดการใช
อํานาจโดยไมมีการคานและดุลกัน อันจะเปนการเปดชองใหเกิดการใชอํานาจ
โดยมิชอบโดยงาย 

(3) การมีกฎหมายที่ดี ไดแก มีความชัดเจน มีความแนนอนม่ันคง มีความม่ันคงแหง
สิทธิ และมีขึ้นเพ่ือความดีของสังคม และความดีนั้นยอมทําใหสมาชิกในสังคมทุก
คนไดรับประโยชนและการปฏิบัติที่เปนธรรม 

(4) การชอบดวยกฎหมายของการปกครอง ในการปกครองฝายปกครองจะไดรับมอบ
อํานาจในการใชบังคับกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนมหาชนและประโยชนเอกชน 
ดังนั้น ในการใชอํานาจใดๆ ตอเอกชน รัฐบาลจะตองมีกฎหมายเปนฐานในการใช
อํานาจนั้นได และตองใชอํานาจนั้นใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย การ
ใดที่ทําไปไมถูกตองตามกฎหมายจะตองถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อใหการเปนไปโดย
ชอบดวยกฎหมาย หรือกอใหเกิดความรับผิดเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตอเอกชน 



(5) ความรับผิดของรัฐ ในกรณีที่รัฐกอใหเอกชนคนใดเสียหายในการปฏิบัติหนาที่ 
หรือในการรักษาประโยชนมหาชนอันใดที่จําตองทําใหเอกชนคนใดเสียหาย     
รัฐจะตองชดใชเยียวยาความเสียหายนั้นใหตามที่เปนธรรม 

(6) การมีสิทธิฟองคดีตอศาล การใชอํานาจทุกประเภทจะตองอยูในขอบเขตของ
กฎหมาย จึงจะตองมีการตรวจสอบทางกฎหมายโดยองคกรอิสระเพ่ือใหม่ันใจได
วามีการปฏิบัติตามกฎหมายจริง การฟองคดีตอศาลในกรณีที่เห็นวามีการใช
อํานาจผิดกฎหมาย จึงเปนสิ่งจําเปนเพ่ือเปนหลักประกันสําหรับสังคมที่ยึดหลัก
นิติธรรม 

(7) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของเอกชน สิทธิเสรีภาพของประชาชนตองไมถูก
ลิดรอนโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือโดยไมมีการเยียวยาอยางเปนธรรม 

อาจารยโอภาส  เขียววิชัย กลาวไวในเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการ
พัฒนานักบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยวา วินัย หมายถึง ขอบัญญัติที่วางไวเปนหลักกํากับ
พฤติกรรมและ มีมาตรการสําหรับควบคุมความประพฤติและการกระทํา เพ่ือใหสามารถรักษาความ
เปนระเบียบเรียบรอย อันจะทําใหกิจการตางๆ ดําเนินไปดวยดี กอใหเกิดผลดีและเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือเจตนารมณของหนวยงาน 

 
เม่ือพิจารณาความหมายของหลักนิติธรรมและวินัยตามขางตนแลว จะเห็นไดวา     

หลักนิติธรรมเปนหลักการปกครองโดยกฎหมายเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมทั้งตอเอกชนแตละคน      
และเปนธรรมตอประโยชนสวนรวม และวินัยของนิสิตนักศึกษามีขึ้นเพ่ือเปนหลักกํากับพฤติกรรมของ
นิสิตนักศึกษา เพ่ือใหสามารถรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย อันจะทําใหกิจการตางๆ ของสถาบัน 
อุดมศึกษาดําเนินไปดวยดี กอใหเกิดผลดีและเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของสถาบัน 
อุดมศึกษา โดยจะตองมีมาตรการสําหรับดูแลความประพฤติและการกระทํา กลาวคือ หากนิสิต
นักศึกษาผูใดมีความประพฤติและการกระทําที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม นิสิตนักศึกษาผูนั้นก็จะตอง
ไดรับการดูแลควบคุมพฤติกรรมความประพฤติเพ่ือแกไขปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลวจะไดเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การแกไขปรับปรุงพฤติกรรมความ
ประพฤติ เชน ถูกตัดคะแนนความประพฤติ หรือถูกพักการเรียน เปนตน และเมื่อมีเหตุที่
สถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการทางวินัยกับนิสิตนักศึกษา นอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะตอง
ดํา เ นินการให เปนไปตามกฎหมายด วยความเปนธรรมตามหลัก นิติ ธรรมข างตนแล ว 
สถาบันอุดมศึกษาจะตองยึดหลักเมตตาธรรมประกอบดวย 
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