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ค ำน ำ 
 

 งานวินัยนักศึกษาและสวัสดิภาพนักศึกษา  ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา เพ่ือให้
เป็นรูปแบบและมาตรฐาน และทิศทางเดียวกัน ซึ่งในความหมายของงานวินัยนักศึกษา หมายถึง   
การด าเนินการใดๆเพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ แบบแผน โดยการออกกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และลงโทษผู้ฝ่าฝืนเพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง  เพ่ือให้เกิด
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน  และเพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  อีกทั้งยังต้อง
ดูแลรับผิดชอบการใช้ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุขตาม
อัตภาพจนส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติได้ในอนาคต อีกท้ังสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาอย่างถูกต้องตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป 
 ในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ.2558 ซึ่งใช้บังคับแทนข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยและการปกครอง                   
พ.ศ.2537  ซึ่งเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา รวมทั้งได้มีการออกประกาศ  
กฎ ระเบียบ  ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา  
 ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาคาดหวังว่า คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาเล่มนี้
จะเกิดประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี และ
ขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือแนะน าการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาเล่มนี้ให้ส าเร็จ
เรียบร้อยด้วยดี หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังบกพร่องอยู่ ผู้จัดท าขอน้อมรับและจะน าไปปรับปรุง พัฒนาใน
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
  การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือที่รู้จักกันในนามมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเสมือนขุมพลัง
ทางปัญญาของสังคมในแง่การเป็นแหล่งผลิตปัญญา ทั้งในเชิงองค์ความรู้หรือบุคลากร เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการโดยรวมและทั้งเฉพาะด้านของสังคม ทั้งระดับกว้าง ระดับลึกและทั้งมิติที่เป็นนามธรรม
ระยะยาว และรูปธรรมเฉพาะหน้า บทบาทและหน้าที่หนักหน่วงและส าคัญยิ่งต่อการตอบสนอง     
ความต้องการของสังคมจึงนับเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ดังเป็นที่ทราบดีซึ่งหากขุมพลัง                  
ทางปัญญาเปี่ยมด้วยความลึกซึ้ง หนักแน่น มั่นคง ย่อมน ามาพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของสังคม
โดยรวมสืบไปในอนาคต เนื่องด้วยอุดมศึกษาเป็นรากฐานของสังคม (ณรงค์ศักดิ์ เสรีใจธรรม, 2545 : 
49) จากแนวคิดที่ระบุจึงกล่าวได้ว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่ผลิตผู้น าทางวิชาการ               
ที่สามารถชี้น าปัญญาแก่สังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ภารกิจที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตนั้น นอกจาก
จะให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบัณฑิต
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 
  การด า เนิ นการด้ านกิจการนักศึกษาหรือ พัฒ นานั กศึกษาเป็ นกิจกรรมที่
สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรภารกิจหลักของฝ่ายกิจการนักศึกษาหรืองานพัฒนา
นักศึกษาต้องประกอบด้วย (1) จัดบริการต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่า
เรียนในการจัดบริการเพ่ือให้บริการนักศึกษา นั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องค านึงถึงการให้บริการแก่
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางกาย (2) ส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ประเมินตนเองการเลือกอาชีพ การพัฒนาด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์  ร่างกาย คุณธรรม จริยธรรม 
และทักษะการใช้เทคโนโลยี (3) ศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาให้เอ้ือต่อ
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา (4) ด าเนินกิจการที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย, 
2543: 1) 
   การก าหนดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพราะการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก
จ าเป็นต้องมีกติกาในการอยู่ร่วมกัน  มหาวิทยาลัยก็เช่นกันจ าเป็นต้องมีกติกาเกี่ยวกับวินัยการ
ปกครองนักศึกษา เพ่ือให้เกิดสภาวะในการอยู่ร่วมกันอย่างศานติสุข อีกทั้งเพ่ือรักษามารยาทและ
ประพฤติอันดีงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักศึกษาและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  
ดังส าเนาว์  ขจรศิลป์ (2537) กล่าวว่างานวินัยนักศึกษาเป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของฝ่ายกิจการ
นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในทุกประเทศได้จัดให้มีงานวินัยนักศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก คือช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติตามกฎ ระเบียบ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศเอ้ือต่อการสอน  
และเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัยในตนเองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทุกแห่งก็จัด
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ให้มีงานวินัยนักศึกษา หรือหน่วยวินัยนักศึกษา หรืออย่างน้อยก็มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
เช่นเดียวกัน วัตถุประสงค์ของงานวินัยนักศึกษาโดยทั่วไปมี ดังนี้ 
   (1) เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีความรู้และตระหนักในกฎระเบียบ ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคคลในสังคม 
   (2) เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน ตลอดจนเข้าใจเคารพ
สิทธิของผู้อื่น 
   (3) เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจตนเอง โดยเฉพาะลักษณะที่มีความเก่ียวพันกับ
พฤติกรรม เช่น อารมณ์ ค่านิยม และระดับคุณธรรม เป็นต้น 
   (4) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะลักษณะที่เก่ียวกับพฤติกรรม 
   (5) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบตนเอง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง เป็นพลเมืองที่ดี และมีส่วนร่วม เสริมสร้าง และจรรโลงความเป็นระเบียบวินัยของสังคม 
   (6) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันสร้างบรรยากาศท่ีมีความอบอุ่น และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ให้ เอ้ือต่อการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา ตลอด จนการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา  
  โดยเป้าหมายของกลุ่มงานวินัยในสถาบันอุดมศึกษา คือ เพ่ือเผยแพร่ ตีความกฎ 
ระเบียบ และให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของนักศึกษาตามกฎหมาย เพ่ือให้สามารถระงับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือรักษาและส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันสร้างบรรยากาศของการเรียน  การสอน
และการพัฒนานักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
มีวินัยในตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีและมีส่วนเสริมสร้างและจรร โลงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สังคม (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543: 16 – 17) ซึ่งภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้เป็นภาระหน้าที่ของกลุ่มงาน
วินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ในการที่จะดูแลส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบ
วินัย มีบุคลิกภาพที่ดี เคารพกฎหมายบ้านเมือง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
โดยไม่ท าความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง หมู่คณะหรือมหาวิทยาลัย  และส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่ มี
ความรู้และประกอบด้วยคุณธรรม  จริยธรรม ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558  
   งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีภารกิจหลักในการด าเนินการใดๆเพ่ือให้
นักศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ  แบบแผน  โดยการออกกฎ ระเบียบข้อบังคับ และลงโทษผู้ฝ่าฝืน
เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง  เพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน  อีกท้ังยังต้องดูแลรับผิดชอบการใช้ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนอย่างมี
ความสุขตามอัตภาพจนส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  อันจะน าไปสู่การพัฒนา
สังคมและประเทศชาติได้ในอนาคต  
  ปัจจุบันพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จากบิดา มารดา
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุให้
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นักศึกษาขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เช่น การไม่ตั้งใจเรียน การแต่งกายไม่
สุภาพ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษา เป็นต้น จึงท าให้มีผลกระทบไปถึง
สภาพความเป็นอยู่และชีวิตจิตใจของนักศึกษา รวมถึงการอบรมสั่งสอนให้ประสบผลส าเร็จในทาง
วิชาการและพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเผชิญอยู่กับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่
มักไม่ได้จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความถนัดและความสนใจได้เต็มตามศักยภาพของนักศึกษา 
และเมื่อเรียนจบไปแล้วก็ยังไม่อาจพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้เท่าที่ควร ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและ
ปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถาบัน การควบคุมตนเองให้อยู่ในสถาบันและในสังคมได้ด้วยความสงบสุข อันมีผลท าให้มหา
วิยาลัยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยและนักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนไปด้วย
ความราบรื่นปราศจากความวุ่นวาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรปลูกฝังและส่งเสริมวินัยแก่นักศึกษาให้
สามารถประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ถูกที่ควรด้วยตัวของนักเรียนเอง อันจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งแก่ตนเองและสังคมส่วนรวมในอนาคต 
  การพัฒนาวินัยนักศึกษานั้นถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของวินัยทางสังคม เพราะบุคคลที่มี
วินัยในตนเองจะเป็นผู้ที่สามารถควบคุมยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การพัฒนาวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพราะเป็นบุคคลที่อยู่ในวัย
ควรแก่การส่งเสริมการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เป็นวัยที่มีความคิดเป็นอิสระตัดสินใจ
อย่างรวดเร็ว วู่วาม แสดงออกทางอารมณ์อย่างรุนแรง จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่
กล่าวมานั้น อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ และเป็นปัญหาของ
มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นจึงต้องได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์และผู้ที่
เกี่ยวข้องกันแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนดังกล่าว 

  จากความส าคัญดังกล่าว คณะอาจารย์และผู้ที่เก่ียวข้องควรร่วมมือกันในการช่วยกัน
พัฒนาทางด้านวินัยเสริมสร้างวินัยให้แก่นักศึกษา โดยอาศัยวิธีการสอดแทรกวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอน มีการปลูกฝังความมีวินัยให้แก่นักศึกษา โดยการให้ค าแนะน าและอบรม
สั่งสอนให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพ่ือให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้เขียนซึ่งปฏิบัติงาน
ด้านวินัยนักศึกษา เห็นว่าการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                       
ซึ่งด าเนินงานมานานกว่า  20  ปี โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย วินัยและการ
ปกครองนักศึกษา พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นข้อบังคับฉบับเดิม  ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การศึกษา
เล่าเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาในปัจจุบัน  ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนา
วินัยนักศึกษาตามความติดเห็นของบุคลากรฝ่ายต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือน าผล
การศึกษามาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนาวินัยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อไป  

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ว่าด้วยวินัยและการปกครอง พ.ศ.2537 ลงวันที่ 18 เมษายน 2537 และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2558 
มหาวิทยาลัยได้ประกาศยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยและการปกครอง  
พ.ศ.2537 และประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ลง
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วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เนื่องจากข้อบังคับเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยฉบับเดิม มีการใช้บังคับมา
เป็นระยะเวลานาน บทบัญญัติและการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน อีกทั้งยัง
ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามรูปแบบการสอบสวนทางวินัย และการปฏิบัติราชการทางปกครอง  
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางในการปฏิบัติ
ราชการ  
   มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส าคัญของวินัยนักศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้าน
วินัยนักศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนิ นงานด้านวินัย
นักศึกษา เพ่ือให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน อีกท้ังสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานด้านวินัย
นักศึกษาอย่างถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์          

1) เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาแก่นักศึกษาที่กระท าผิดวินัย เพ่ือให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล  ความรู้ และการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 เพ่ือป้องกันสิทธิของตน และรับรู้กระบวนการการ
ด าเนินการทางวินัย  ในกรณีที่ตนถูกด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 

3) เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการการด าเนินงานด้านวินัย
นักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ.2558  
 
3. ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ            
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านวินัยนักศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษา 
หลักการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษา หลักการลงโทษวินัยนักศึกษา 
บทบาท อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา  อ านาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา  ขั้นตอนการด าเนินการสอบสวนวินัยนักศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการอุทธรณ์
ค าสั่ งลงโทษทางวินัยนักศึ กษา และการปฏิบัติตนของนักศึกษากรณี ได้รับโทษให้บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ หรือถูกลงโทษคุมความประพฤติ  เทคนิคในการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน และระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ซึ่งในแต่ละ
ขั้นตอนการด าเนินงานจะครอบคลุม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
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4. ค ำจ ำกัดควำม/นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วินัยนักศึกษา หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ  ประกาศต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง 

การด าเนินการทางวินัยนักศึกษา หมายถึง การด าเนินการใดๆ ตั้งแต่การรับแจ้งว่ามีนักศึกษา
กระท าผิดวินัยนักศึกษา  การสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนวินัย การลงโทษทางวินัย และให้
หมายความรวมถึงการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาด้วย 

ผู้ถูกสั่งลงโทษ  หมายถึง  นักศึกษาที่ถูกด าเนินการทางวินัยนักศึกษา และได้มีค าสั่งลงโทษ
ทางวินัยนักศึกษาแก่นักศึกษาผู้นั้นแล้ว 

คณะกรรมการวินัยนักศึกษา   หมายถึง  คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เพ่ือท าหน้าที่
พิจารณาสอบสวนและลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
 เจ้าหน้าที ่  หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง  พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาหรือรอง
อธิการบดีที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษา และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการวินัย
นักศึกษา 
 คณะกรรมการสอบสวน  หมายถึง  คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  คณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา  คณะกรรมการวินัยนักศึกษา  และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ป ระธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษามอบหมายให้มีหน้าที่สอบสวน 
 อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  หมายถึง  รองอธิการบดีผู้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาลงนามในค าสั่ง
ลงโทษทางวินัยนักศึกษาแทนอธิการบดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
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กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 
 

 ในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา หรือดูแลความประพฤติของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้าน
วินัยนักศึกษาจะต้องมีความรู้  ทักษะ  และหลักเกณฑ์ พ้ืนฐานในการยึดถือในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดความกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในบทนี้ จะได้กล่าวถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 2.2 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
 2.3 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 เป็นพระราชบัญญัติจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อันเป็นกฎหมายแม่บทให้การด าเนินการต่างๆ หรือสถาปนาก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งในมาตรา ๑๕ (๒) ได้ให้อ านาจสภามหาวิทยาลัย ออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือกฎเกณฑ์  ขึ้นใช้บังคับภายในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงอ านาจได้ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุม ดูแลตลอดจนส่งเสริมความประพฤติของนักศึกษาให้ปฏิบัติในแนวทางที่
ถูกต้อง ดีงาม ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 2.1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เป็นกฎหมายกลางหรือ
กฎหมายมาตรฐานกลางในการปฏิบัติราชการทางปกครอง ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน                 
เป็นการก าหนกหลักเกณฑ์  ขั้นตอนต่างๆ ส าหรับการด าเนินงานทางปกครองครองเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย  มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รักษา
ประโยชน์สาธารณะได้ และอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน  อีกทั้งยั งเป็นการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งในการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา จ าเป็นต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายดังกล่าว เนื่องด้วยมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา  
การให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานในการพิจารณาทางปกครอง  การพิจารณา
ทางปกครอง  องค์ประชุมกรรมการสอบสวน  การออกค าสั่งลงโทษ  และการอุทธรณ์ค าสั่งทาง
ปกครอง เป็นต้น 
 2.1.3 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  มีขึ้นโดย
ผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพ่ือให้มีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน เกี่ยวกับการกระท าหรือการละเว้นการ
กระท าที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระท าหรือ
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การละเว้นการกระท าที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย ซึ่งตามอ านาจหน้าที่ของศาลปกครองดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหรือ               
ค าสั่งทางปกครอง การกระท าละเมิดในทางปกครอง หรือการท าสัญญาทางปกครอง อันเป็นเรื่องของ
กฎหมายมหาชน และโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจ าเป็นต้องมีกระบวนการเป็นพิเศษ
ต่างจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป เพราะผลแห่งค าพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ง
กฎหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษา กรณีที่นักศึกษาไม่พอใจค าสั่งลงโทษทางวินัยอันเป็นค าสั่ง
ทางปกครอง  นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษสามารถยื่นฟ้องศาลปกครองได้ ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งทาง
ปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 2.1.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก (ซึ่งรวมถึงนักศึกษาด้วย) ให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน และก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และก าหนดวิธีการส่งเสริมความ
ร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 2.1.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526  เป็นกฎหมายที่
ก าหนดระเบียบวิธีการเกี่ยวกับงานสารบรรณ เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ตั้งแต่การจัดท าการรับ 
ส่ง การเก็บรักษา การยืม ไปจนถึงการท าลายเอกสารของหนังสือราชการ ที่ทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา เนื่องจาก การด าเนินการทางวินัยนักศึกษา จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว เฉกเช่นการปฏิบัติราชการอ่ืนๆ 
 2.1.6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548  
เป็นระเบียบหลักเกณฑ์  วิธีการ  มาตรการ ในการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความ
ประพฤติของนักเรียน  โดยการลงโทษนักศึกษาซึ่งมีความมุ่งหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน  
 2.1.7 กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
  กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 เป็น
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 64 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งกฎกระทรวง
ดังกล่าวก าหนดให้นักเรียนและนักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 

 2.1.8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
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  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 เป็นข้อบังคับที่
ออกตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 โดยสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งข้อบังคับดังกล่าว เป็นข้อบังคับท่ีก าหนดฐานความผิดวินัยนักศึกษา หรือ
วินัยนักศึกษาที่พึงรักษาและปฏิบัติ  ก าหนดวิธีการสืบสวน  สอบสวนวินัยนักศึกษา  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการวินัยนักศึกษา  รวมถึงกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย 
กระบวนการออกค าสั่งลงโทษ  กระบวนการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ และวิธีการด าเนินการทางวินัย
นักศึกษาทั้งกระบวนการ  ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ ใช้ในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 2.1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์และการคุมความประพฤตินักศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การท ากิจกรรม
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และการคุมความประพฤตินักศึกษาที่ถูกลงโทษท างวินัยนักศึกษา                     
เป็นประกาศที่ออกตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้ วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ.2558 เป็นประกาศที่หลักเกณฑ์ วิธีการ การท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และการคุม
ความประพฤตินักศึกษาท่ีถูกลงโทษท างวินัยนักศึกษา อันเป็นการลงโทษทางวินัยสถานหนึ่ง 
 2.1.10 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการสอบประจ าภาคของ
นักศึกษา พ.ศ.2551 
  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการสอบประจ าภาคของ
นักศึกษา พ.ศ.2551 เป็นประกาศที่ก าหนดระเบียบ ขั้นตอน ข้อก าหนด ข้อปฏิบัติ และมาตรการใน
การสอบประจ าภาคของนักศึกษา ซึ่งหากพบว่านักศึกษากระท าการทุจริตในการสอบ อันเป็นการ             
ฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง นักศึกษาผู้ฝ่าฝืนจะถูกด าเนินการทางวินัย
นักศึกษา 
 2.1.11 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 
  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 เป็นประกาศที่ก าหนดการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และดูสวยงาม อีกทั้งก าหนดการแต่งกายในการ
เข้าสอบประจ าภาค หรือการติดต่อราชการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด้วย 
 2.1.12 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 เป็นการก าหนดและแต่งตั้งให้ข้าราชการ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพ่ือให้มี
อ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
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 2.1.13 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา 
  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา ก าหนดขึ้นเนื่องจากที่ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้ง
เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคม แต่เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ไม่
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินการเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา จึ งจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายเพ่ิมเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม โดยก าหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีอ านาจกักตัวนักเรียน นักศึกษษ ที่ก่อเหตุได้
ชั่วคราวไม่เกิน 6 ชั่วโมง เพ่ือน าส่งเจ้าพนักงานต ารวจ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี  รวมถึง
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมแนะแนว กวดขั้นและมีมาตรการในการดูแลนักเรียนและ
นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.1.14 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 
  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ก ำหนดขึ้นเนื่องจำกได้ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำประชำชนทั่วไปต่ำงได้รับควำมเดือดร้อนร ำคำญและได้รับอันตรำยในกำรสัญจรไปมำ
จำกกรณีที่มีกำรรวมตัวกันเพ่ือแข่งรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำง จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรกำร
เพ่ือป้องกันภัยสังคม อีกทั้งเพ่ือระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหำกำรรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพ่ือก่อควำม
เสียหำยแก่ผู้อื่น นอกจำกนี้ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกรับผิดชอบให้แก่เด็กและเยำวชน ผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และสังคมในทุกภำคส่วน ให้ตระหนักถึงควำมปลอดภัย กำรให้ควำมคุ้มครองกับชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน รวมตลอดทั้งเป็นกำรยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของผู้มีอำยุต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ที่เข้ำ
ไปในสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรที่เปิดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำรและแก้ไข
ปัญหำกำรจ ำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำหรือหอพักในบริเวณ
ใกล้เคียงสถำนศึกษำ และลงโทษผู้ประกอบกำรที่กระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย  ซึ่งถือว่ำเป็นกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม รวมทั้งเพ่ือระงับและป้องกันกำรกระท ำอันเป็นผลต่อ
ควำมสงบเรียบร้อยของสังคม 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องข้างต้น เป็นกฎหมายหลักที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา  
เพ่ือให้การด าเนินการท างวินัยนักศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย และมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินการอย่างสูงสุด 
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2.2 หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 
  งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา  ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้ให้ความส าคัญกับความมีวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยถือว่าวินัยนักศึกษาเป็น
กระบวนการหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่ใช้เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่พัฒนาตนเอง เมื่อนักศึกษา
ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในตนเองแล้ว  การพัฒนาเพ่ือต่อยอดในกระบวนการอ่ืนๆ            
ก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้าใจต่อการเป็นผู้มีระเบียบวินัยเพ่ือใช้ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัย ซึ่งในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา  จะยึดหลักตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ.2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นหลักในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้แล้ว               
ยังยึดหลักต่าง ๆ ใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา ดังนี้ 
 2.2.1 หลักการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา 
 2.2.2 หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
 2.2.3 หลักการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 2.2.4 หลักการพิจารณาทางปกครอง 
 2.2.5 บทบาท อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน 
  
 2.2.1 หลกักำรด ำเนินงำนด้ำนวินัยนักศึกษำ 
 เจริญ แฉกพิมาย (2552: 38 - 41) กล่าวว่า กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการ 
นักศึกษา ได้มีหลักในการด าเนินงานท างวินัยนักศึกษา ดังนี้ 
  1) หลักกำรให้ค ำปรึกษำ 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของตนเองและของผู้อ่ืน ตลอดถึงให้รู้จัก
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง ให้รู้จักใช้สติปัญญา เมื่อนักศึกษาได้รับรู้ ได้คิดไตร่ตรองดีแล้วเกิด
สติปัญญา ท าให้สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยได้  นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ยังมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 ได้เผยแพร่
ข้อบังคับดังกล่าวในคู่มือนักศึกษาที่ด าเนินการโดยกลุ่มงานทะเบียน  กองบริการการศึกษา และคู่มือ
วินัยนักศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบเป็นประจ าทุกปี ตลอดถึงเอกสารและการ
ชี้แจงโดยผู้ที่เกี่ยวข้องถึงการรักษาวินัย การประพฤติตนของนักศึกษาในช่วงการปฐมนิเทศ ตลอดทั้ง
การประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ผ่านทางหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด                    
เช่น คณะ ภาควิชา สาขาวิชา ให้ช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึง                  
อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่ถูกด าเนินการท างวินัย เพ่ือให้เข้าใจและสามารถ
รักษาสิทธิและประโยชน์ของตนเอง ในการด าเนินการท างวินัยนักศึกษาได้อย่างเต็มที่   
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  2) หลักกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดวินัย 
   การป้องกัน ปราบปราม เป็นแนวทางการด าเนินการทางวินัยนักศึกษาใน
เชิงรุกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยด าเนินการดังนี้ 
   2.1) มหาวิทยาลัยได้เป็นผู้จัดท าหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา      
โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองความประพฤติ  ซึ่งการออก
หนังสือรับรองความประพฤติจะออกให้นักศึกษาผู้ยื่นค าขอที่ไม่มีประวัติการกระท าผิดวินัยนักศึกษา
เท่านั้น หรือในกรณีนักศึกษาที่มีประวัติการกระท าผิดวินัยนักศึกษามายื่นค าขอ ในหนังสือก็จะระบุ
โดยชัดเจนว่าเป็นผู้มีความประพฤติไม่เรียบร้อย และมีประวัติถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ซึ่งก็จะเป็น
มาตรการหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการกระท าผิดวินัยนักศึกษาได้ เนื่องจาก หนังสือรับรองความประพฤติ
ต้องใช้ประกอบการขอทุนการศึกษา  กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือประกอบการสมัคร
งาน หรือการอ่ืนๆ ซึ่งจะมีการตรวจสอบกับฐานข้อมูลการกระท าผิดวินัยนักศึกษาก่อนออกหนังสือ
รับรองความประพฤติเสมอ 
   2.2) การเพ่ิมเติมภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม จริยธรรม วินัยและภาวะผู้น า            
ด้วยการจัดอบรม หรือค่ายกิจกรรม ให้ความรู้ในด้านศีลธรรมฝึกการปฏิบัติ สมาธิ หรือเสริมสร้างวินัย
และภาวะผู้น า เพ่ือให้รู้จักควบคุมจิตใจของตน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการที่จะควบคุมตนเองให้
อยู่ในกรอบของระเบียบวินัย 
   2.3) ในระหว่างการศึกษามหาวิทยาลัยได้มีโครงการตลอดถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ร่วมรณรงค์ให้นักศึกษารู้จักสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาให้แก่ตนเองและสังคมอย่างสม่าเสมอ เช่น รณรงค์
การไม่ดื่มสุราของมึนเมา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ รณรงค์การแต่งกาย รณรงค์
ร่วมกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และมีกิจกรรมกีฬา กิจกรรมด้านพัฒนาต่าง ๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
วินัยในตนเอง 
   2.4) ได้มีการเผยแพร่โทษทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อที่ 9 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษามีทั้งหมด 6 สถาน 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
    1) วินัยไม่ร้ายแรง  มีโทษ  2  สถาน คือ  
     1) ภาคทัณฑ์ และ  
     2) ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์     
    2) วินัยร้ายแรงคือ มีโทษ 4 สถาน คือ  
     1) คุมความประพฤติ   
     2) ปรับตกรายวิชาหรือทุกรายวิชาตามที่คณะกรรมการ
วินัยนักศึกษาเห็นสมควร   
     3) พักการศึกษาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ภาค
การศึกษา หรือระงับการออกใบปริญญาบัตรมีก าหนดไม่เกิน 1 ปีการศึกษา  
     4) ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา 
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   จะเห็นได้ว่าบทลงโทษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น จะเริ่มจากโทษ
สถานเบาถึงสถานหนัก การเผยแพร่บทลงโทษจึงเป็นสิ่งที่เตือนใจให้นักศึกษาได้เกิดการยับยั้งชั่งใจ               
ในการที่จะต้องกระท าผิดวินัยนักศึกษา เพราะผลที่จะได้รับอาจท าให้จบการศึกษาช้า หรือถูกออกจาก
สถานศึกษา ถือว่าเป็นมาตรการการป้องกัน ป้องปรามที่ส าคัญประการหนึ่งด้วย 
  3) หลักควำมยุติธรรม 
   การให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดหลักการลงโทษตามเหตุผลอัน
สมควร เพ่ือขัดเกลาพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอย่างเสมอหน้ากัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง กระท าความผิด
อย่างเดียวกันก็ต้องลงโทษเท่ากัน  แต่อาจใช้ดุลยพินิจลงโทษหนักเบา ตามสมควรแก่กรณีได้ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการทางวินัยนักศึกษาอย่างมีระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
มหาวิทยาลัยนอกจากจะใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 
เป็นหลักในการพิจารณาแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความส าคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายสูงสุดคือ
รัฐธรรมนูญ และถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อีกด้วย            
เพราะการกระท าการทา งวินัยนักศึกษาที่ได้กระท าผิด ประการแรก มหาวิทยาลัยหรือคณะวิทยาลัย 
จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง  และคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา โดยให้นักศึกษาที่กระท าผิดได้มีโอกาสชี้แจงได้แย้งแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการอย่างเต็มที่ 
ประการที่สอง หากการกระท าความผิดเป็นความผิดที่ร้ายแรง สิทธิของนักศึกษาต้องถูกกระทบรุนแรง
ตามไปด้วย มหาวิทยาลัยได้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากคณะ                
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย จิตวิทยา และสังคม มาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อมูล
กลั่นกรองเสนอแนะต่อผู้บริหาร ประกอบการตัดสินใจที่จะลงโทษนักศึกษาหนักเบาแล้วแต่กรณี  
ประการที่สาม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารที่มีอ านาจลงโทษนักศึกษาจากเหตุผลข้อมูลของทุกฝ่าย
ประกอบการพิจารณาเพ่ือลงนามด าเนินการลงโทษนักศึกษา ตามขั้นตอนที่ประกอบด้วยเหตุผล
เหล่านั้น โดยปราศจากอคติส่วนตัว ประการที่สี่ ระบบขั้นตอน การตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายของ
มหาวิทยาลัย คือ การอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เช่น เห็นว่า
การถูกลงโทษขาดความเป็นธรรม หรือเกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูล นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ
เหล่านี้เพ่ือประกอบเหตุผลอุทธรณ์ คัดค้านค าสั่งลงโทษ หรือแม้แต่เห็นว่าการที่มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการถูกต้องแล้วก็ตาม แต่การลงโทษนั้นกระทบต่อนักศึกษารุนแรงเกินไปหรือกลายเป็นภาระ
หนักเกินไปส าหรับผู้ปกครองก็เป็นเหตุผลที่นักศึกษาขออุทธรณ์เพ่ือแบ่งเบาภาระนั้น  ๆ ได้จาก
มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมและถูกต้อง 
  4) หลักกำรแก้ไข 
   ในสถาบันอุดมศึกษาผู้บริหารตลอดถึงอาจารย์ มักจะมองนักศึกษาในหลาย
มิติ เช่น มองอย่างศิษย์กับอาจารย์ มองอย่างบิดามารดากับบุตร มองอย่างผู้สร้างสรรค์เยาวชนของ
ชาติที่จะเป็นผู้แทนของคนอีกรุ่นหนึ่งในวันข้างหน้า มองอย่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง มองอย่าง
ความเท่าเทียมกันและอิสระต่อกัน ซึ่งมิติเหล่านี้ได้ผสมผสานกันอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
เป้าหมายของการลงโทษจึงมีเป้าหมายเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขมิใช่เป้าหมายของการท าลาย มีเป้าหมาย
เพ่ือการสร้างสรรค์ไม่ว่าตัวการที่ก่อให้เกิดการกระท าผิดนั้นเกิดจากอะไร เช่น ประการแรก เกิดจาก
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ความผิดปกติเกี่ยวข้องกับจิตประสาทของนักศึกษา ประการที่สอง เกิดจากสภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัวหรือของมหาวิทยาลัย  ประการที่สาม เกิดจากการที่นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นๆ หรือไม่มีการยับยั้งชั่งใจ หรือนักศึกษาขาดการไตร่ตรองคิดให้รอบคอบก่อนลงมือกระท า               
สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเพราะการลงโทษควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันสังคมให้พ้นจาก
ผลร้ายของอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และแก้ไขหรือลดทอนผลร้ายของอาชญากรรม               
   สรุปว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากจะด าเนินการด้านการเรียนการ
สอนด้วยการขยายโอกาสให้กับสังคมทางด้านการศึกษาแล้ว ในด้านการส่งเสริมความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้ งทางร่างกายและจิตใจให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ด า เนินการแบบคู่ขนาน                       
หากนักศึกษาฝ่าฝืนกฎ ระเบียบที่จะน าไปสู่การพัฒนาร่วมกันมหาวิทยาลัยก็ใช้วิธีการทางวินัย
นักศึกษา โดยเป็นไปตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ดูแลนักศึกษาที่ได้กระท า
ความผิดต่อไป ตามความเหมาะสมเพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับปรุงพฤติกรรมให้ถูกต้อง  ซึ่งอาจจะให้
นักศึกษาท ากิจกรรม หรือรายงานตัวเป็นระยะ หรือตลอดจนให้ท างานสาธารณะประโยชน์เพ่ือรับใช้
สังคมเพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพ่ือเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการยุติธรรมของสังคม ออกไปสู่สังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขและเพ่ือ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 
 2.2.2 หลักกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ 
  หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษาเป็นเหมือนกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ            
ซึ่งเมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสอบสวนปฏิบัติแล้ว             
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งหมายถึงการยอมรับว่ามีความยุติธรรมในเบื้องต้นของการด าเนินการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา โดยต้องประกอบไปด้วย 
   1) คณะกรรมการที่ด าเนินการสอบสวนต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 
   2) ก่อนเริ่มท าการสอบสวนให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถูกสอบสวนหรือ
พยานทราบว่า การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการที่ท าการสอบสวนอาจเป็นความผิด 
   3) การสอบปากค าผู้ถูกสอบสวน หรือพยาน ห้ามมิให้กรรมการผู้ใดกระท า
การล่อลวง ขู่เข็ญให้สัญญา หรือกระท าการใด ๆ เพ่ือจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   4) ในการสอบปากค าผู้ถูกสอบสวน หรือพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวน
เรียกผู้ที่จะต้องถูกสอบสวนเข้าไปในสถานที่สอบสวนคราวละ 1 คน 
   5) ห้ามมิให้ผู้อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่สอบสวน ยกเว้นทนายของผู้ถูก
กล่าวหาหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในสถานที่สอบสวนเพ่ือประโยชน์แห่งการ
สอบสวน 
   6) การสอบปากค าผู้ถูกสอบสวนหรือพยาน ให้มีการบันทึกถ้อยค า เมื่อได้
บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการท่ีด าเนินการสอบสวนอ่านให้ผู้ถูกสอบสวนฟัง หรือจะให้ผู้ถูก
สอบสวนอ่านถ้อยค าที่ได้บันทึกไว้เองก็ได้ เมื่อผู้ถูกสอบสวนอ่านถ้อยค าเสร็จและเห็นว่าถูกต้องแล้ว 
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ให้ผู้ถูกสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค า ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้าให้กรรมการอย่าง
น้อย 1 คน กับผู้ถูกสอบสวน หรือพยานลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้า 
   7) การบันทึกถ้อยค าผู้ถูกสอบสวน ห้ามมิให้มีรอยขูดหรือลบ หรือบันทึก
ทับข้อความเดิม หากจะแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่า หรือเติมและให้กรรมการอย่าง
น้อย 1 คน กับผู้ถูกสอบสวน หรือพยานลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง 
   8) กรณีผู้ถูกสอบสวนได้ให้ถ้อยค าไว้แล้ว แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ให้บันทึก
เหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย และให้กรรมการสอบสวนทุกคนร่วมลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วย 
   9) กรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานมาให้ถ้อยค าตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ก าหนดไว้แล้ว แต่พยานไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมให้ถ้อยค า หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียก
พยานแล้วไม่มาภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้อง
บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกการสอบสวนและให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อไว้ด้วย 
   10) กรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าพยาน หลักฐานใดจะเป็นเหตุให้
การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรือไม่ใช่พยาน หลักฐานในประเด็นส าคัญ จะงดการสอบสวนพยาน 
หลักฐานนั้นก็ได้แต่ต้องบันทึกไว้ 
   11) การสอบสวนหาพยาน หลักฐานต่าง ๆ ต้องชัดเจน ครบทุกประเด็น 
   12) กรณีท่ีมีการสอบสวนเพิ่มเติม จะต้องมีการยืนยันถ้อยค าที่ได้ให้ไว้เดิม
ด้วย 
 
 2.2.3 หลักกำรลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ 
  การลงโทษแม้จะเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ที่มีอ านาจสั่งการ และใช้ประกอบกับ                 
ดุลยพินิจที่จะเลือกด าเนินการที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สมเหตุสมผลในขอบเขตตามตัวบทกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับได้ก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีอ านาจสั่งการย่อมต้องค านึงถึงความถูกต้องเป็นธรรม 
การให้โอกาสความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาด้วยหลักการ 3 ประการ คือ 
   1) หลักความยุติธรรม 
    หลักการนี้ผู้ที่มีอ านาจสั่งการสามารถใช้ดุลยพินิจตามอ านาจการ
บริหาร แต่อ านาจนั้นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง มีการสอบสวนให้โอกาสกับผู้ถูก
สอบสวนได้ชี้แจงแสดงหลักฐานต่าง ๆ เมื่อสอบสวนจนแน่ชัดว่าบุคคลนั้นได้กระท าความผิดจริง                
และมีกฎระเบียบห้ามไว้ชัดเจนแล้วจึงด าเนินการลงโทษ 
   2) หลักความเป็นธรรม 
    หลักการนี้เป็นหลักการที่ผู้มีอ านาจลงโทษต้องพิจารณาลงโทษผู้ที่
กระท าความผิดเท่าเทียมกัน เสมอภาคกันตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่โดยไม่เลือกที่รักมัก 
ที่ชัง กระท าความผิดอย่างเดียวกันควรต้องได้รับการลงโทษที่เหมือนกัน หรือเท่ากัน แต่ถ้าหากมีเหตุที่
จะต้องได้รับโทษที่ไม่เหมือนกัน ให้ใช้ดุลยพินิจจากหลักการอะไรที่จะพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งแนวทาง
ที่สามารถน ามาพิจารณาประกอบดุลยพินิจของผู้มีอ านาจสั่งการประกอบด้วย 
    2.1) ความหนักเบาของความผิดที่ผู้ถูกลงโทษได้กระท า 
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    2.2) ผลของการกระท าความผิดที่เกิดข้ึน 
    2.3) ประวัติการกระท าความผิดของผู้ที่กระท าความผิดที่เคยได้รับ
มาก่อน 
    2.4) การรับรู้ของผู้กระท าผิดว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิดแต่
ยังฝ่าฝืนกระท าลงไป ซึ่งแตกต่างกับคนที่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าการกระท าอย่างนั้นเป็นความผิด 
    2.5) การให้โอกาสแก่ผู้กระท าความผิดที่พยายามที่จะปรับปรุง
ตนเองให้เป็นคนดี ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจลงโทษ ย่อมสมควรที่จะสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้น
กลับตัวเป็นคนดีได้ตามเจตนา 
    2.6) การกระท าความผิดที่มีเหตุผลบางประการอยู่เบื้องหลัง เช่น 
การกระท าความผิดที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บของตนเอง หรือเกิดจากความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ไม่
สามารถควบคุมได ้ซึ่งไม่ได้เกิดจากเจตนาหรือตั้งใจให้เกิดข้ึน 
   3) หลักความรวดเร็ว 
    การลงโทษผู้ที่กระท าความผิดที่ด าเนินไปตามกระบวนการ ต้องมี
ความรวดเร็ว ไม่ชักช้าปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนาน ซึ่งการกระท าเช่นนั้นจะท าให้ระเบียบวินัยขาดความ
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะผู้ที่ถูกลงโทษจะขาดจิตส านึกต่อความผิดที่ได้กระท า และท าให้บุคคลอ่ืนขาดความ
เชื่อถือต่อกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ด้วย ซ้ าร้ายอาจเป็นช่องทางน าไปสู่การร้องเรียนได้นอกจากนี้ผู้ที่มีอ านาจสั่ง
ลงโทษยังต้องค านึงถึงการให้โอกาสกับเยาวชนได้ปรับปรุงพฤติกรรมด้วยการน าหลักการของกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาร่วมประกอบการพิจารณาด้วยเช่น  ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก เป็นต้น 
 
 2.2.4 หลักกำรพิจำรณำทำงปกครอง 
  เนื่องจากการพิจารณาด าเนินการทางวินัยนักศึกษา เป็นการพิจารณาทางปกครอง 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการมีค าสั่งลงโทษนักศึกษาซึ่งโทษบางกรณี            
มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาซึ่งเป็นฝ่ายอยู่ใต้การบังคับจากหน่วยงานของรัฐ หรือ
มหาวิทยาลัย  และอีกฝ่ายหนึ่งคือมหาวิทยาลัยหรือรัฐ เป็นการออกค าสั่งทางปกครอง ดังนั้นการ
พิจารณาด าเนินการทางวินัยนักศึกษาก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการการพิจารณาทางปกครอง                        
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อีกทั้ งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ก็มีบทบัญญัติในหลายข้อ ที่อ้างอิงหรือให้เจ้าหน้าที่หรือ
คณะกรรมการ ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง  ซึ่งหลักกฎหมายในการพิจารณาทาง
ปกครองที่เก่ียวข้องที่ส าคัญ มีดังนี้ 
   1) หลักนิติรัฐ 
    (โภคิน  พลกุล : 2525) แนวคิดเรื่องนิติรัฐเกิดขึ้นจากการจ ากัด
อ านาจของตนเองของรัฐ ซึ่งเป็นค าที่นักประวัติศาสตร์และนักปรัชญาการเมืองตะวันตกใช้เรียกรัฐ
ประเภทหนึ่ง ซึ่งยอมรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชน เพ่ือที่
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ประชาชนจะได้ใช้สิทธิเสรีภาพพัฒนาบุคลิกภาพของตนได้ตามที่ราษฎรแต่ละคนจะเห็นสมควร นิติรัฐ
เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการใช้อ านาจ
ตามอ าเภอใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บวรศักดิ์  อุวรรณโณ : 2542) ในบางกรณีรัฐต้องรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมจ าต้องบังคับให้ประชาชนกระท าการหรือละเว้นไม่กระท าการบางอย่าง 
องค์กรของรัฐจึงสามารถล่วงล้ าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้เหมือนกัน แต่รัฐให้
ค ามั่นต่อประชาชนว่าองค์ของรัฐจะกล้ ากรายสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกรณีใดและภายใน
ขอบเขตอย่างไร ฉะนั้นในการเข้าไปแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของประชาชนองค์กรของรัฐจะต้อง
ตรวจสอบดูเสียก่อนว่ามีกฎหมายให้อ านาจหรือไม่ และภายในขอบเขตอย่างไร องค์กรเจ้าหน้าที่ของ
รัฐไม่อาจกล้ ากรายสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ตามอ าเภอใจตรงกันข้ามอ านาจขององค์กรเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีอยู่อย่างจ ากัด 
   2) หลักควำมชอบด้วยกฎหมำย 
    ในนิติรัฐการด าเนินการทางปกครองขององค์กรฝ่ายปกครองไม่ว่า
จะเป็นการกระท าที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติการมีพ้ืนฐานที่มาจากอ านาจแห่งระบบ
กฎหมายที่ได้ให้อ านาจแก่องค์กรฝ่ายปกครองในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่ง
ประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ ด้วยเหตุนี้การกระท าขององค์กรฝ่ายปกครองใดหากการกระท านั้นก้าว
ล่วงเข้าไปกระทบสิทธิ เสรีภาพของเอกชนแล้ว องค์กรฝ่ายปกครองจะต้องมีกฎหมายให้อ านาจและ
จะต้องกระท าภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดอ านาจไว้เท่านั้น หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางปกครองประกอบด้วยหลักการย่อย 2 หลักการ คือ (วรเจตน์  ภาคีรัตน์ :2546) 
    2.1) หลักความชอบด้วยกฎหมาย 
    หลักความมาก่อนของกฎหมาย หมายความว่า การกระท าของรัฐที่
ออกมาในรูปของบทบัญญัติของกฎหมายย่อมอยู่ในล าดับที่มาก่อนการกระท าอ่ืนๆ ของรัฐที่เป็นการ
กระท าทางปกครอง ซึ่งการกระท าทั้งหลายขององค์กรฝ่ายปกครองไม่อาจขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายได้ หลักการนี้ก าหนดให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องผูกพนตนต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
บ้านเมือง การผูกพันต่อกฎหมายขององค์กรฝ่ายปกครองอาจมีได้ 2 ลักษณะ คือ กรณีที่กฎหมาย
ก าหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ องค์กรฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ แต่หากกฎหมายไม่มีก าหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ กล่าวคือ เป็น
กรณีที่องค์กรฝ่ายปกครองตัดสินใจด าเนินการตามแผนการปกครองเพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น เช่น การสร้างสวนสาธารณะ ฯลฯ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องละเว้นไม่กระท าการนั้นให้
ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองที่ใช้บังคับอยู่ เหตุผลพ้ืนฐานของการก าหนดให้การกระท าทางปกครองต้อง
ไม่ขัดต่อกฎหมายก็เนื่องมาจากหลักความเป็นเอกภาพของรัฐและความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมาย 
เพราะหากยอมให้องค์กรฝ่ายปกครองกระท าการอันขัดต่อกฎหมายได้โดยไม่มีผลร้ายใดๆ                    
ตามมาแล้ว กฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือใช้บังคับในรัฐก็จะหาความหมายอันใดมิได้  ด้วยเหตุนี้องค์กรฝ่าย
ปกครองจึงไม่สามารถก าหนดมาตรการทางกฎหมายใดๆให้ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในบ้านเมือง
ได ้
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    2.2) หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ 
    หลักกฎหมายนี้ได้ก าหนดว่า องค์กรฝ่ายปกครองจะกระท าการ
ใดๆ ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายมอบอ านาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการกระท านั้น ในขณะที่หลักการ
กระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเรียกร้องแต่เพียงองค์กรฝ่ายปกครองกระท าการอยู่ในกรอบ
ของกฎหมายเท่านั้น หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ เรียกร้ององค์กรฝ่ายปกครองยิ่งกว่า กล่าวคือ การ
กระท าขององค์กรฝ่ายปกครองซึ่งแสดงออกโดยฝ่ายปกครองนั้นจะต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับ 
เหตุผลเบื้องหลังหลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ อาจอธิบายได้โดยหลักประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
หลักนิติรัฐและหลักการประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน กล่าวคือ รัฐสภาซึ่งมีสมาชิกได้รับการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมมากที่สุดในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญอัน
กระทบต่อการอยู่ร่วมกันของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับแก่
ประชาชน ด้วยเหตุนี้ หากจะยอมให้องค์กรฝ่ายปกครองเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ดังกล่าวก็จะต้องมีการ
มอบอ านาจจากรัฐสภา ซึ่งจะยอมให้องค์กรฝ่ายปกครองก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้นใช้บังคับตามอ าเภอใจ
โดยอ านาจของตนเองหาได้ไม่ ส่วนหลักนิติรัฐเรียกร้องให้มีก าหนดนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน
ในรูปของกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนจะได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะ
กระท าการใดๆ ลงไปว่ากฎหมายต้องการให้ประพฤติอย่างไร การก าหนดกฎเกณฑ์ที่มีผลเป็นการ
ทั่วไปดังกล่าวจะก าหนดโดยองค์กรฝ่ายปกครองไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากรัฐสภา             
ในที่สุดแล้วเรายังอาจให้เหตุผลส าหรับการยอมรับหลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจได้จากหลักการ
ประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยการตรากฎหมายมาจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
จะท าได้ก็แต่โดยรัฐสภาและภายใต้เงื่อนขี่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ดังนั้นองค์กรฝ่ายปกครองไม่อาจ
กระท าการใดๆ ที่เป็นการล่วงล้ าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ หากรัฐสภาไม่ได้
ตรากฎหมายมอบอ านาจดังกล่าว 
   3) หลกัควำมชัดเจนและคำดหมำยได้ในกำรกระท ำทำงปกครอง 
    โดยเหตุที่การกระท าทางปกครองเป็นการใช้อ านาจฝ่ายเดียวที่
เหนือกว่าของฝ่ายปกครองก าหนดกฎเกณฑ์ให้ปัจเจกชนต้องปฏิบัติ การกระท าขององค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองจึงต้องมีความชัดเจนแน่นอนและเป็นที่คาดหมายได้จากปัจเจกชนผู้ตกอยู่ภายใต้อ านาจ
ปกครอง  อย่างไรก็ตามระดับความชัดเจนแน่นอนและคาดหมายได้ในการกระท าทางปกครองนั้น อาจ
แตกต่างกันออกไปตามสภาพของการกระท าทางปกครอง ยิ่งการกระท าขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองมีลักษณะเป็นการล่วงล้ าสิทธิหรือสร้างภาระให้แก่ปัจเจกชนมากเท่าใด องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองจะต้องก าหนดเนื้อหาของกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนแน่นอนมากขึ้นเท่านั้น แม้กระนั้นในกรณีที่การ
กระท าขององค์กรฝ่ายปกครองเป็นการออกค าสั่งทางปกครองซึ่งใช้บังคับเฉพาะกรณี เนื้อหาในค าสั่ง
ทางปกครองจะต้องมีความชัดเจนแน่นอน  องค์กรฝ่ายปกครองจะออกค าสั่งทางปกครองในลักษณะที่
คลุมเครือและให้ผู้รับค าสั่งทางปกครองไปตีความค าสั่งทางปกครองดังกล่าวเองไม่ได้ มิฉะนั้นแล้วต้อง
ถือว่าค าสั่งทางปกครองนั้นมีความบกพร่องอย่างรุนแรงจนถึงขนาดที่ไม่ก่อให้เกิดผลดังที่ผู้ออกค าสั่ง
ทางปกครองต้องการ กล่าวคือ ค าสั่งทางปกครองจะตกเป็นโมฆะ 
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   4) หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติโดยอ ำเภอใจ 
    ในการด าเนินการทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อม
ไม่อาจหลุดพ้นความผูกพันตามหลักความเสมอภาคไปได้ โดยเหตุที่สิทธิในความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน  สิทธิดังกล่าวจึงผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรในการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและ
การตีความกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงซึ่งในหลักการในเรื่องนี้คือ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะปฏิบัติ
ต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญเหมือนให้แตกต่างกันโดยอ าเภอใจไม่ได้ หรือจะปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญ
แตกต่างกันให้เหมือนกันโดยอ าเภอใจก็ไม่ได้เช่นกันการปฏิบัติโดยอ าเภอใจ หรือการเลือกปฏิบัติ
หมายถึงการปฏิบัติที่อาจหา “เกณฑ์แห่งความแตกต่าง” อันมีน้ าหนักส าคัญระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือ
หลายสิ่งมาอธิบายอย่างสมเหตุสมผลไม่ได้ 
   5) หลักกำรคุ้มครองควำมเชื่อถือและไว้วำงใจ 
    หลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจเป็นหลักในทาง
กฎหมายที ่ก าหนดว่าปัจเจกชนผู้ตกอยู่ภายใต้อ านาจรัฐย่อมสามารถที่จะเชื่อมั่นในความคงอยู่ส าหรับ
การตัดสินใจใดๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐ และความเชื่อมั่นดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครอง              
ในกฎหมายปกครองหลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจเป็นหลักที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการ
ก าหนดว่าค าสั่งทางปกครองที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกไปนั้น หากเป็นค าสั่งที่ให้ประโยชน์
กับบุคคลผู้รับค าสั่งแล้ว องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะเพิกถอนหรือยกเลิกค าสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวได้หรือไม่ประการใด ในเงื่อนไขเช่นใด ก็จะต้องมีบทบัญญัติกฎหมายก าหนดไว้ให้ชัดเจน 
 
 2.2.5 บทบำท อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสอบสวน   
  บทบาทและอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  และคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา นั้น ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวได้กล่าวถึงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา  และคณะอนุกรรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  รวมทั้งก าหนด
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  
  1) คณะกรรมกำรวินัยนักศึกษำ 
   1.1) การแตง่ตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
    การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 หมวดที่ 3 ข้อ 12 ได้
ก าหนดให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา โดยอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งประกอบไปด้วย 
    (1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
    (2) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย                           
เป็นรองประธานกรรมการ   
    (3) คณบดีหรือผู้แทน จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 
    (4) ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิทางกฎหมาย                
จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
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    (5) หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา  เป็นกรรมการ 
    (6) หัวหน้างานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ  
   กรรมการวินัยนักศึกษา ประเภทคณบดีหรือผู้แทนคณบดี จ านวน 3 คนนั้น  
ได้มาโดยการให้อธิการบดีพิจารณาและแต่งตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจักต้องเป็นผู้เสนอชื่อคณบดีหรือผู้แทน จ านวน 3 คน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการวิ นัย
นักศึกษา 
   กรรมการวินัยนักศึกษา ประเภทข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมี
คุณวุฒิทางกฎหมาย จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ  ให้อธิการบดีพิจารณาและแต่งตั้งตามความเห็น
ของส านักงานพัฒนานักศึกษา 

  1.2) วาระการด ารงต าแหน่ง 
   1.2.1) กรรมการวินัยนักศึกษาประเภทคณบดีหรือผู้แทน และ

กรรมการวินัยนักศึกษาประเภท ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิทางกฎหมาย  ให้มี
วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการ
แต่งตั้งอีกได ้

   1.2.2) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หัวหน้าส านักงาน
พัฒนานักศึกษา (กรรมการ) และหัวหน้างานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (กรรมการ) มีวาระการด ารงต าแหน่ง ตามต าแหน่งทางบริหาร 

   1.2.3) ให้อธิการบดีโดยค าแนะน าของประธานกรรมการ แต่งตั้ง
กรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการและอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็
ได ้

  1.3) อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
   อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ในหมวดที่ 3 
ข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16 ไว้ดังนี้ 
    (1) สอบสวนวินัยนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ โดยอาจแต่งตั้งบุคคล หรือคณะอนุกรรมการขึ้นมาท าหน้าที่สอบสวนแทน  

   (2) พิจารณาวินิจฉัยและเสนอความเห็นโทษทางวินัยของนักศึกษา
ต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีตามข้อ 25  โดยบทก าหนดโทษที่สามารถพิจารณา
ลงโทษได้ มีดังนี้  

   โทษทางวินัยมี 5 สถาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
    (ก) ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ 

    (1) ภาคทัณฑ์ 
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     (2) คุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

     (ข) ความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่ 
     (1) คุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
     (2 ) ป รั บ ต ก ร าย วิ ช าห รื อ ทุ ก วิ ช า ต าม ที่

คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้โดยค านึงถึงพฤติการณ์และเหตุแห่งการกระท าผิดวิ นัย
นักศึกษา 

     (3) พักการศึกษาตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาแต่ไม่
เกินสี่ภาคการศึกษา หรือระงับการเสนอชื่อให้ส าเร็จการศึกษา หรือระงับการเสนอชื่อเพ่ืออนุมัติ
ปริญญาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา 

     (4) ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา 
    (3) สอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามค าสั่งของรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมายตามข้อ 25 หรืออธิการบดีตามข้อ 31 โดยรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายหรืออธิการบดี
จะต้องก าหนดประเด็นให้สอบสวนเพิ่มเติมตามที่ต้องการ 
    (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
    (5) คณะกรรมการวินัยนักศึกษามีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือ
ท าการใดแทนได้ 

   (6) มีสิทธิไดร้ับเบี้ยประชุมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

  2) คณะอนุกรรมกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ 
   2.1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
    2.1.1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 หมวดที่ 4              
ข้อ 9 ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ซึ่งประธานกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้
แต่งตั้ง  ตามที่คณะเสนอรายชื่อมาและได้ผ่านการตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัติแล้ว ประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    2 .1 .2 ) ให้ ป ระธานคณ ะกรรมการวินั ยนั กศึ กษ า แต่ งตั้ ง 
“คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา” มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย เพ่ือด าเนินการ
สอบสวนต่อไป 
     (1) คณบดี หรือรองคณบดีที่ เกี่ยวข้องเป็นประธาน
กรรมการ 
     (2) อาจารย์หรือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ 
     (3) ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิทาง
กฎหมาย เป็นกรรมการ 
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    2.1.3) ให้ประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา แต่งตั้ง
กรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
    2.1.4) กรณีนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา สังกัดวิทยาเขตหรือหน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง ให้แต่งตั้ง รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือคณบดีที่เก่ียวข้อง เป็นประธาน
กรรมการ 

  2.2) วาระการด ารงต าแหน่ง 
   คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีวาระการด ารงต าแหน่ง

ตามค าสั่งแต่งตั้ง จนกว่าการสอบสวนและเสนอรายการการสอบสวนต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
จะแล้วเสร็จ 

  2.3) อ านาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
    (1) แจ้งรายชื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ และอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆในการสอบสวน พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา
ที่เก่ียวกับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย 
    (2) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูก
กล่าวหาได้ชี้แจงหรือโต้แย้งข้อกล่าวหาโดยน าพยานหลักฐานต่างๆ เช่น พยานบุคคล พยานเอกสาร 
หรือพยานวัตถุท่ีเกี่ยวข้องมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  
    (3) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีอ านาจ
เรียกพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง    และพยานบุคคลมาให้ถ้อยค าต่อคณะอนุกรรมการ ตลอดจนรับฟัง
พยานหลักฐานหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    (4) การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคลทุกปากต้อง
บันทึกถ้อยค าไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ให้ถ้อยค ารวมทั้งผู้สอบสวนลงลายมือชื่อไว้ด้วย 
    หากผู้ให้ถ้อยค าไม่เต็มใจให้ถ้อยค า หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อใน
บันทึกถ้อยค า ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค าอย่างชัดเจน 
    (5) ออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น หรือเห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน 
    (6) ประชุมพิจารณาลงมติว่าการกระท านั้นเป็นความผิดวินัย
นักศึกษาหรือไม่   
    (7) จัดท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
วินัยนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง  

   (6) มีสิทธิไดร้ับเบี้ยประชุมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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2.3 แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1) แนวคิดเกี่ยวกับวินัยนักศึกษำ 
  1.1) ควำมหมำยของวินัย 
   ค าว่าวินัย ได้มีคนให้ค านิยามไว้เป็นจ านวนมาก สรุปได้ดังนี้พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1077) ได้ให้ความหมายของค าว่าวินัยไว้ว่า หมายถึง 
ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ เช่น วินัยทหาร ทหารต้องยึดมั่นในวินัยสิกขาบทของ
พระสงฆ ์
   ราไพ เมฆาวิบูรณ์ (2544: 44) กล่าวว่า วินัยนักศึกษา หมายถึง การควบคุม
พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้นิสิตนักศึกษายึดถือปฏิบัติเพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการตักเตือนและการลงโทษนิสิตหรือนักศึกษา
ที่ละเมิดกฎ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยด้วย 
   กรมวิชาการ (2542: 11) ให้ความหมายของวินัยไว้ว่า หมายถึง ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ข้อตกลงที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวท างในการให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในการดารงชีวิต
ร่วมกัน เพ่ือให้อยู่อย่างราบรื่น มีความสุข ความส าเร็จ โดยอ าศัยการฝึกให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุม
ตนเอง   
   พนัส หันนาคินทร์และคณะ (2542: 38) ให้ความหมายของค าว่าวินัย 
หมายถึง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง กติกา และกฎหมายตามที่สังคมวางไว้หรือตามที่
กลุ่มได้ตกลง อันจะน ามาซึ่งความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงและความปลอดภัย 
   ด ารง ประเสริฐกุล (2542: 215) กล่าวว่า วินัยหมายถึง การรู้จักปกครอง
ตนเอง ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและท าให้เกิดความสงบสุข
ส าหรับตนเองและสมาชิกในสถาบันจากความหมายของคาว่าวินัยดังที่กล่าวมาข้างต้น  พอสรุปได้ว่า 
วินัย คือ กฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่มนุษย์สร้างข้ึนเพื่อให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุขของสังคม ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับการตักเตือน หรือถูก
ลงโทษตามท่ีกฎระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดไว้ 
   โจเซฟ คิงส์เบอรี่ (1989:305) ได้อธิบาย ค าว่าวินัย หมายถึง ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือโดยการแสดงออกเพ่ือให้เห็นว่าบุคคลมีวินัย  อ าจกระท าได้ 2 
วิธี คือ โดยท างกฎหมายหรือข้อบังคับ ค าสั่ง ซึ่งบังคับโดยใช้การลงโทษเป็นเครื่องหนุนหลัง โดยผู้ที่มี
หน้าที่รักษาวินัยหรือผู้บังคับบัญชาท าการสั่งสอน  ฝึกอบรม รวมทั้งให้ความรู้และประสบการณ์
เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความรับผิดชอบจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันด้วย 
   เลออก แมกกินซัน (1975: 85) ได้อธิบายว่า วินัย หรือ Discipline มาจาก
ค าว่า Followers แนวคิดที่เป็นเกณฑ์การตัดสินใจการกระท าผิดทางวินัยโดยตั้งอยู่บนสมมติฐาน 4 
ประการ คือ ข้อปฏิบัติต้องชอบธรรม พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การต้องรู้ชัดเจนว่าจะให้เขาปฏิบัติ
อย่างไร นายจ้างมีสิทธิที่จะได้ก าลังแรงงานหรือการปฏิบัติงานตอบแทนจากลูกจ้างที่มีวินัยดีและเป็น
การร่วมแรงร่วมใจประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมและหน้าที่
ผู้บริหาร มีอ านาจที่จะด าเนินการท างวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนระเบียบโดยเคร่งครัดได้ 
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   อมรา เล็กเริงสินธุ (2540) ได้กล่าวถึง ระเบียบ หมายถึง ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
โรงเรียนก าหนดขึ้นให้นักเรียนปฏิบัติตาม เช่น ระเบียบการเข้าเรียนตรงต่อเวลา ระเบียบเป็นสิ่งที่ท า
ให้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
   วินัย คือ การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนให้เรียนเป็นไปในทางที่พึง
ปรารถนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และบุคลิกภาพให้เป็นที่น่าพึงปรารถนาของสังคม วินัยที่ดี คือ การที่
บุคคลรู้จักการปกครองตนเองและกระท าตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ เพราะได้
เห็นคุณค่าว่า การปฏิบัติตามระเบียบนั้นจะน ามาซึ่งความมีระเบียบและความสงบสุขในสังคม 
   ชาญยุทธ ไสยาศรี (2547) สรุปความหมายว่าวินัย หมายถึงข้อก าหนด 
ระเบียบกฎเกณฑ์แนวปฏิบัติส าหรับให้คนกระท าตาม เพ่ือให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
   ประจักษ์ ปราบงูเหลือม (2547) สรุปความหมายว่าวินัย หมายถึง ความ
ประพฤติของนักเรียนโดยนักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งหรือระเบียบข้อยบังคับของโรงเรียน นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการให้นักเรียนรู้จักควบคุมตนเอง เห็นพ้องกับข้อบังคับที่ก าหนดไว้เพ่ือให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยอันจะน ามาซึ่งความเสมอภาคและเกิดสันติสุขแก่เพ่ือนในโรงเรียน เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรม  
   ประสาท อิศรปรีดา (2547) สรุปความหมายว่า การที่เด็กจะมีวินัยหรือไม่
นั้นขึ้นอยู่กับการสั่งสอนอบรม (Training By Instruction) หรือการปฏิบัติการอย่างเหมาะสมของครู
เมื่อพิจารณาความหมายของวินัยตามวินัยนี้ วินัยจึงเป็นเรื่องย่อยเรื่องหนึ่ง (Subset) ของการจัดการ
ห้องเรียน 
   สมบูรณ์ สิงห์ค าป้อง (2542 อ้างถึงใน สุรจิต ค ามะสอน , 2548) สรุป
ความหมายของค าว่าวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคล ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเอง ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนตามสังคมก าหนดเอาไว้ โดยให้ถือว่าเป็นการ
บังคับให้กระท า 
   สุรจิต ค ามะสอน (2548) จากความหมายของวินัยที่ผ่านมาข้างต้นสรุปได้
ว่า วินัย หมายถึงการอยู่ในระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของสังคม ดังนั้นการส่งเสริมวินัยให้
นักเรียน จึงควรครอบคลุมถึงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้สามารถประพฤติ ปฏิบัติตนในระเบียบ
แบบแผนและข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
   เฉลิมชัย ศรีชาติ (2551) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีระเบียบของบุคคลซึ่งกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม เพ่ือความสงบสุขของ
ตนเองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
   สุภวัลภ์  ถุงจันทร์ (2551) สรุปความหมายว่าวินัย หมายถึง ระเบียบแบบ
แผน ข้อบังคับที่ก าหนดเป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน ส าหรับควบคุมความประพฤติเพ่ือให้การปฏิบัติงานและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   จากความหมายของวินัยที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า วินัย หมายถึงการอยู่ใน 
กฎเกณฑ์ กติกา บรรทัดฐาน รวมทั้ง ระเบียบแบบแผนข้อบังคับของสังคม เพ่ือความสงบสุขของ
ตนเองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ดังนั้นการพัฒนาการส่งเสริมวินัยให้แก่นักเรียนจึง
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ครอบคลุมถึง การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ แบบแผนและ
ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
  1.2) ควำมส ำคัญของวินัย 
   วินัยเป็นข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม ดังนั้น ระเบียบ
วินัยจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง สรุปได้ดังนี้ 
   ภาสกร แก้วชาติ (2548: 22) กล่าวว่า สังคมจ าเป็นต้องมีระเบียบ หรือ
กฎหมายส าหรับควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมนั้น กฎหมายเป็นทั้งเครื่องหมายและ
ข้อบังคับหรือรองรับสิทธิเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน ในขณะเดียวกันกฎหมายก็เป็นเครื่องก าจัดการ
เอารัดเอาเปรียบระหว่างคนที่มีความสามารถสูงกว่าคนที่มีความสามารถน้อยกว่าไปในตัว 
   ชมแข พงษ์เจริญ (2542: 11) กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันในสังคมจ าเป็นต้องมี
ระเบียบวินัยหรือกฎหมายส าหรับควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมนั้น กฎหมายเป็นทั้ง
เครื่องหมายรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน ในขณะเดียวกันกฎหมายยังเป็นเครื่องก าจัดการ
เอารัดเอาเปรียบระหว่างคนที่มีความสามารถสูงกว่าต่อคนที่มีความสามารถน้อยกว่าไปในตัว 
   พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช          
พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2526 กรมประชาสัมพันธ์ (2542: 151) ความตอนหนึ่งว่า  
“....เด็ก ๆ ต้องฝึกหัดอบรมทั้งทางกายทั้งใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบและสุจริตเพ่ือประโยชน์ของตนใน
ภายหน้า เพราะคนที่ไม่เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ในระเบียบและความดียากนักที่จะได้
ประสบความส าเร็จ และความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต...” 
   สรุปได้ว่า วินัยนักศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งส าหรับสถาบันการศึกษา 
เพราะการที่สถาบันท างการศึกษาได้ก าหนดระเบียบวินัยให้นักศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติว่าสิ่งใด
ควรท าและสิ่งใดไม่ควรท า จึงท าให้นักศึกษามีความสามารถในการที่จะควบคุมตนเอง และเคารพสิทธิ
ของผู้อื่นได้พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม สถาบันการศึกษาอย่างมีความสุข 
 

 2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

  2.1) ควำมหมำยของวินัยในตนเอง 
  กรมวิชาการ (2542) สรุปความหมายว่า วินัยในตนเอง หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ 
ข้อตกลงที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในการด ารงชีวิตร่วมกันเพ่ือให้อยู่
ราบรื่นมีความสุข ความส าเร็จ โดยอาศัยการฝึกอบรมให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุมตนเอง ทักษะย่อย
และพฤติกรรมที่แสดง มีดังนี้ 
   1) ตรงต่อเวลา พฤติกรรมที่แสดงได้แก่ ปฏิบัติงานทันเวลาก าหนด 
   2) วางแผนในการใช้เวลาในการท างานและการด าเนินชีวิต พฤติกรรมที่
แสดง ได้แก่ แบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมด าเนินชีวิตประจ าวัน 
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   3) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหมู่คณะ และเคารพกฎกติกาของสังคม
พฤติกรรมที่แสดงได้แก่ เคารพกฎหมายบ้านเมือง กฎจราจร ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม 
   4) รู้จักประเมินตนเอง พฤติกรรมที่แสดงได้แก่ บอกข้อดีข้อเสียในการ
ท างาน 
   5) ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลาย พฤติกรรมที่แสดงได้แก่แสดงมารยาท
ได้ถูกต้องตามกาลเทศะอย่างสม่ าเสมอ 
   6) ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน พฤติกรรมที่แสดงได้แก่ไม่พูดเท็จแอบอ้าง
หรือน าของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง  
  กรมวิชาการ (2542) สรุปความหมายว่า วินัยในตนเอง หมายถึงการที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งประพฤติตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความเต็มใจโดยไม่มีใครหรือมีอ านาจใดมาบังคับ เป็นการ
สมัครใจ ของตนเอง ซึ่งเกิดจากจิตส านึกภายในให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้น เช่น การทิ้งเศษกระดาษลง
ถังขยะ การเข้าแถวในการรับบริการ เป็นต้น  
  จ าลอง พนมชัย (2551) สรุปความหมายว่า วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมตนเองทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ให้ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง โดยไม่ได้
เกิดจากกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของสังคมแต่เกิดจากการเห็นคุณค่าในสิ่งที่ท า และไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ตนเองและสังคม 
  เฉลิมชัย  ศรีชาติ (2551) สรุปความหมายว่า ความมีวินัยในตนเองหมายถึง การที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถควบคุมตนเองได้ทั้งทางอารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ และพฤติกรรม ทั้งทาง
กาย วาจา ใจ ให้ปฏิบัติได้ด้วยความเหมาะสม โดยเกิดจากจิตส านึก และค่านิยมที่ 
ดีงาม เป็นไปตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ ของสังคม โดยไม่ได้เกิดจากการบังคับจากภายนอก แม้จะมีสิ่งเร้าก็
ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ๆ  
  สรุปได้ว่า ความมีวินัยในตนเอง หมายถึงความสามารถของบุคคลในการควบคุม
อารมณ์หรือบังคับพฤติกรรมของตนเอง ให้เชื่อฟังและประพฤติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผนอันดี
งามต่าง ๆ ที่สังคมยอมรับ โดยตนเองมองเห็นคุณค่าที่จะกระท าเพ่ือให้เกิดผลดีต่อตนเอง และสังคม
ส่วนรวม 
  2.2) ควำมส ำคัญของกำรมีวินัยในตนเอง 
  เชาว์  มณีวงศ์ (ม.ป.ป.) สรุปความหมายว่า ช่วยให้นักเรียนควบคุม ดูแลตนเองและ
สังคมส่วนรวมได้ด้วยความสงบสุขเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการเล่าเรียน การท างาน ช่วยน าคนไปสู่
การท าความดี ความเจริญ เว้นข้อห้ามท าตามตามสั่งบางประการเพ่ิมพลังในการท างาน เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สังคมเป็น
สุขร่มเย็น ดังนั้นพอสรุปความส าคัญของวินัยได้ว่า วินัยช่วยให้คนมีระเบียบในตนเอง ลดความขัดแย้ง 
เกิดความสามัคคี ด ารงตนอยู่ในสังคม และท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
  ทินกร  นาสว่าง (2551) กล่าวถึง ความส าคัญของการมีวินัยในตนเอง อาจสรุปได้ว่า
วินัยในตนเองเป็นวินัยที่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ เพราะวินัยในตนเองมีความส าคัญต่อการ
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พัฒนาประเทศ และสังคมในทุก ๆ ด้าน ประเทศใดที่ผู้คนมีวินัยในตนเองมาก ประเทศนั้นย่อมมีความ
เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ดังนั้น การปลูกฝังให้เด็กมีวินัยในตนเอง ควรต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัย
เพ่ือให้ซึมซับเป็นนิสัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ย่อมน าผลจากการที่มีวินัยในตนเองไปพัฒนาตนเอง 
พัฒนาชุมชนตลอดจนพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรืองเท่าทันอารายะประเทศ 
  สรุปได้ว่า การมีวินัยในตนเองมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะวินัยในตนเองมี
ความส าคัญทั้งต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติ วินัยจะช่วยควบคุมดูแลให้บุคคลนั้น
ประพฤติสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรและเป็นการป้องกันไม่ให้ไปก้าวก่ายในสิทธิของผู้อื่น 
  2.3) ทฤษฎีกำรเกิดวินัยในตนเอง 
  1) ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาการของวินัยแห่งตนลักษณะ “วินัยแห่งตน”   
มีความส าคัญต่อการแสดงออกทางจริยธรรม และคุณธรรมของบุคคลมาก และอาจจะส าคัญมากกว่า
ลักษณะทางความรู้ดีชั่ว และความสามารถกระท าดี กระท าชั่วด้วย ฉะนั้นการให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การก าเนิดและการเจริญเติบโตของจิต ลักษณะการมีวินัยแห่งตนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นในเรื่องนี้
นักจิตวิทยาพัฒนาการ มีความเห็นว่า ความมีวินัยแห่งตนหรือ ความสามารถควบคุมตนเองอย่าง
ถูกต้อง เป็นหลักชัยของการพัฒนาทางจิตบุคคล นั่นคือความมีวินัยแห่งตน เป็นหลักส าคัญของผู้ที่
บรรลุวุฒิภาวะทางจิต ฉะนั้น การมีวินัยแห่งตน จึงสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับพัฒนาการทาง
จิตของบุคคลได้ด้วย ทฤษฎีที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของวินัยแห่งตนมี 2 ทฤษฎี (ดวง
เดือน พันธุมนาวิน, 2523) 
   1.1) ทฤษฎีเมาเวอร์ (Mower) ว่าด้วยจุดก าเนิดของการควบคุมตน 
   1.2) ทฤษฎีของเพคและแฮวิคเฮิสต์ (Peck and Havighurst) ว่าด้วยการ
พัฒนาแรงจูงใจทางจริยธรรม ซึ่งยึดการควบคุมอีโก้ และซุปเปอร์อีโก้ เป็นหลักความมีวินัยในตนเอง
เป็นคุณสมบัติส าคัญที่บุคคลควรจะมี เพราะผู้ที่มีวินัยในตนเองจะมีคุณธรรม ประพฤติตนอย่างมี
เหตุผล ไม่ก่อความวุ่นวายแก่สังคม การศึกษาทฤษฏีที่ว่าด้วยการเกิดวินัยจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะให้ทราบ
ว่าวินัยในตนเองมีที่มาอย่างไร เพ่ือที่จะได้ปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลได้ (ไพบูลย์ ข่าขัน
มะลิ. 2548) 
  ความมีวินัยในตนเองเป็นคุณสมบัติส าคัญที่บุคคลควรจะมี เพราะผู้ที่มีวินัยในตนเอง
ถือว่าเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติตนอย่างมีเหตุผลไม่ก่อความวุ่นวายในสังคม การศึกษาทฤษฎีที่ว่าด้วย
การเกิดวินัยในตนเอง จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ทราบว่าวินัยในตนเองมีที่มาอย่างไร เพ่ือที่จะได้
ปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ 
   2) ทฤษฎีแรงจูงใจทางหลักจริยธรรม การที่บุคคลจะกระท าพฤติกรรมทางจริยธรรม
ต่างๆ นั้น ความต้องการกระท าเป็นสาเหตุส าคัญ เพคและแฮวิกเฮิสต์ (Peck and Havighurst) ก็เห็น
ความส าคัญนี้ และเชื่อว่าการควบคุมของอีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Superego) ร่วมกันช่วยให้เกิด
ความต้องการแสดงพฤติกรรมเพ่ือผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผล นักทฤษฎีทั้งสองเห็นว่าพลังควบคุมของอีโก้
ในบุคคลจะมีมากหรือน้อยก็ได้ และแต่ละบุคคลจะมีพลังควบคุมอีโก้แลซุปเปอร์อีโก้ในส่วนผสมที่ ไม่
เท่ากันและอาจแบ่งบุคคลตามลักษณะทั้งสองนี้ร่วมกันออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 
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   2.1) พวกปราศจากจริยธรรม หมายถึง พวกที่มีพลังทั้งสองน้อยมาก โดย
บุคคลจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง และเห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว เป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้บุคคล
ประเภทนี้ถูกควบคุมโดยเห็นแก่ตัวของตนเอง 
   2.2) พวกเอาแต่ได้ หมายถึง บุคคลที่พลังควบคุมอีโก้น้อย แต่พลังควบคุม
ของซุปเปอร์อีโก้มีมากขึ้นแต่จัดอยู่ในประเภทปานกลางค่อนข้างน้อยบุคคลประเภทนี้จะยังยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลางและกระท าทุกอย่างเพ่ือความพอใจและผลได้ ตัวเองเป็นคนไม่จริงใจ ลักษณะปรากฏ
ต้ังแต่วัยเด็กตอนต้น และในคนบางประเภทจะติดตนไปจนตาย 
   2.3) พวกชอบคล้อยตาม หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้น้อยเหมือน
สองประเภทแรก แต่มีพลังควบคุมของ ซุปเปอร์อีโก้มากกว่า คืออยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก
พวกนี้จะยึดพวกพ้องเป็นหลัก และคล้อยตามผู้อ่ืนโดยไม่ไตร่ตรอง บุคคลประเภทนี้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของสังคมและกลุ่ม 
   2.4) พวกตั้งใจจริงแต่ขาดเหตุผล หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้ใน
ระดับปานกลาง แต่มีพลังควบคุมของซุปเปอร์อีโก้มาก จะเป็นผู้ยอมรับกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคม
เข้าไปในลักษณะของตนเอง จะเป็นผู้ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายอย่างเคร่งครัด เห็นว่ากฎเกณฑ์เป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้จะก่อผลเสียต่อผู้อ่ืนก็ไม่สนใจ บุคคลประเภทนี้จะเป็นหลักของชุมชน เพราะมีความ
มั่นคงของการกระท าและความเชื่อ คนอ่ืนเห็นง่าย แต่ขาดความยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล คนประเภทนี้
จึงยังเป็นคนไม่สมบูรณ์ทางจริยธรรม 
   2.5) พวกเห็นแก่ผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล คือบุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้มากและ
ในขณะเดียวกันก็มีพลังควบคุมของซุปเปอร์อีโก้มากด้วย ซึ่งท าให้เกิดความสมดุลระหว่างการกระท า
ตามกฎเกณฑ์ ของสังคม และความสมเหตุสมผล โดยยึดการเห็นแก่ผู้ อ่ืนทั่วไปเป็นหลัก บุคคล
ประเภทนี้มีความสามารถในการควบคุมตนเองอย่างมีเหตุผล ไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของสังคม หรืออยู่ใต้
อิทธิพลของสังคมอย่างปราศจากเหตุผล บุคคลประเภทนี้จะท าอะไรต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล 
เพ่ือผู้อ่ืน และพร้อมที่จะร่วมมือกับสังคม คนประเภทนี้มีไม่มากในสังคม แต่นักทฤษฎีทั้งสองเชื่อว่า
เป็นบุคลิกภาพที่พัฒนาสูงสุดของมนุษย์จากการวิจัยลักษณะของบุคคลตามทฤษฎีนี้ปรากฏว่าผู้ถูก
ศึกษาแต่ละคนจะมีลักษณะผสมหลายประเภทพร้อมกัน แต่จะสามารถเห็นลักษณะที่เด่นชัดที่สุดของ
แต่ละบุคคลได้ไม่ยากนัก เด็กแต่ละคนจะเริ่มมีบุคลิกประเภทใดประเภทหนึ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ตั้ งแต่
อายุ10 ปี แต่ยังไม่เด่นชัดนัก แต่เม่ือโตขึ้นบุคลิกภาพประเภทนั้นจะเด่นชัดขึ้นทุกที 
  3) ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเรอร์ (Mawrer) 
      การเกิดความมีวินัยในตนเองนั้นจะต้องมีพ้ืนฐานมาตั้งแต่ระยะแรกจนกระท้ังเติบโต
ขึ้นมาสิ่งส าคัญ คือ ความสัมพันธ์ของผู้เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเลี้ยงดู อันจะน าสู่ความสามารถ
ในการให้รางวัลตนเอง หรือสามารถควบคุมตนเองเมื่อเติบโตขึ้นซึ่งเมาเรอร์ได้อธิบายว่าทารกหรือเด็ก
ต้องการจะเรียนรู้จากผู้ที่เลี้ยงดูตน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   3.1) บุคคลที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กทารก คือ บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองดูแลที่เป็นผู้ที่บ าบัด ตอบสนองความต้องการของทารก เช่น ได้กินนมเมื่อหิว มีผู้ปัดยุงให้
เมื่อถูกยุงกัด เมื่อทารกได้รับการบ าบัดหรือตอบสนองความต้องการก็จะรู้สึกสบาย พอใจ และมี
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ความสุข ความรู้สึกเหล่านั้นจะรุนแรงมากข้ึน และติดตรึงอยู่ในส านึกจนโตขึ้น รวมทั้งที่ทุกครั้งที่ได้รับ
การตอบสนองความต้องการจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองอยู่ด้วย เด็กจึงเกิดความรักความพอใจใน
บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดู เมาเรอร์เชื่อว่า ความรู้สึกรัก และพอใจของเด็กเหล่านี้เกิดจาก
การเรียนรู้ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการของเด็กเอง ดังนั้นบุคคลส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
คือ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลนั้นเอง 
   3.2) ความรัก ความพอใจ ความผูกพันของเด็กที่มีต่อบิดามารดา  
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล น าไปสู่การปฏิบัติตามค าสั่งสอน หรือใช้เป็นตัวอย่างที่เด็กจะเลียนแบบทั้งค าพูด 
และการกระท า ท าให้เขาเกิดความสุข ความพอใจ อันเป็นลักษณะของการให้รางวัลแก่ตนเองการ
เลียนแบบเหล่านั้นจะท าตามท่ีดีและไม่ดีตราบที่ลักษณะเหล่านั้นอยู่ในตัวของผู้ที่ตนเองรัก  และพอใจ 
ความสามารถในการให้รางวัลตนเองโดยการเลียนแบบนี้เมาเรอร์เชื่อว่าจะปรากฏในเด็กที่อ ายุ
ประมาณ 8-10 ปี และจะพัฒนาต่อไปจนสมบูรณ์เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น ผู้ที่มีวุฒิภาวะทางจิตอย่าง
สมบูรณ์จึงเป็นผู้มีความสามารถที่จะควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผลในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
การตอบโต้เมื่อเกิดความรู้สึกคับข้องใจ ความกลัว เป็นต้น ส าหรับผู้ที่ขาดวินัยในตนเอง หรือขาดการ
ควบคุมตนเอง ก็เพราะไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ตั้งแต่วัยทารก จึงกลายเป็นบุคคลที่ขาดการยับยั้งชั่งใจใน
การกระท า กลายเป็นผู้ที่ท าผิดเกณฑ์ และกฎหมายบ้านเมืองอยู่เสมอ  ดังนั้น การเลี้ยงดูในวัยเด็ก
อย่างมีความสุข อบอุ่น และผ่านการอบรมสั่งสอน หรือจากการเลียนแบบที่ดีงามจากผู้ที่เลี้ยงดูเด็กเอง 
และจะพัฒนามาเป็นลักษณะเด่นชัดในจิตส านึกของบุคคล  และกลายเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องมีเหตุผล
ของบุคคลต่อไป  
  2.4) กำรส่งเสริมและเสริมสร้ำงวินัย 
   การเสริมสร้างวินัย  มีบุคคลสาคัญท างการศึกษาได้ให้แนวคิดในการ
เสริมสร้างวินัย สรุปได้ดังนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 21) ได้ระบุแนวคิดใน
การสร้างวินัยไว้  5 ประการ คือ 
   1) การท าให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยให้บุคคลรู้เห็นและปฏิบัติพฤติกรรม
ที่ดีเพ่ือเป็นพื้นฐานและปฏิบัติต่อเนื่อง จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เคยชินที่ดี 
   2) การใช้วัฒนธรรมในสังคมเป็นแนวปฏิบัติผสมผสานกับหลักการท าให้เกิด
เป็นพฤติกรรมเคยชิน เช่น การท าความเคารพด้วยการไหว้ เมื่อพบผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เด็กท าได้โดยง่ายแต่
การเข้าแถวไม่ใช่วัฒนธรรมไทย เด็กไม่ได้เห็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอดังเช่นการไหว้ของไทย ดังนั้น การ
ไหว้จึงง่ายต่อการปฏิบัติมากกว่าการเข้าแถว 
   3) การใช้องค์รวมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ พฤติกรรมและสติปัญญา 
ซึ่งเป็นหลักการทางการศึกษา และหลักพัฒนาจริยธรรม คือ มีความเข้าใจในความสาคัญของสิ่งที่จะ
กระท า มีความพอใจและยอมรับในสิ่งที่จะกระท าย่อมนาไปสู่ความพร้อมในการกระท า 
   4) การใช้แรงหนุนสภาพจิตใจเป็นการตั้งความมุ่งมั่นหรืออุดมการณ์และ
พยายามจะปฏิบัติตามเป้าหมายที่มุ่งมั่นไว้ ซึ่งอ าจท าให้เกิดการเปรียบเทียบ แม้ว่าความภาคภูมิใจใน
ผลการปฏิบัติ หากใช้มากเกินไปจะกลายเป็นการดูถูก ดูหมิ่นผู้อื่นอันเกิดจากการเปรียบเทียบและการ
พ่ึงพาก าลังใจจากภายนอก 
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   5) การใช้กฎเกณฑ์บังคับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้เกิดวินัยได้ชั่วขณะหนึ่ง   
เมื่อไม่มีผู้ใดควบคุมวินัยจะหายไป จึงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง 
  พระธรรมปิฎก (2551: 18 - 22) ได้กล่าวถึงวิธีการเสริมสร้างวินัย ไว้ดังนี้ 
   1) สร้างวินัยด้วยการท าให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน การฝึกวินัยที่ดีที่สุดอาศัย
ธรรมชาติของมนุษย์คือ ใช้ธรรมชาติของมนุษย์มาเป็นเครื่องช่วย คือ ท าให้เป็นไปตามธรรมชาติ หรือ
สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์นั่นเอง หมายความว่า มนุษย์ที่ด าเนินชีวิตโดยทั่วไปนี้อยู่กันด้วย
ความเคยชินที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้ เมื่อพบเห็นอะไรแล้วจะปฏิบัติการอะไรอย่างไร เราท าไปตาม
ความเคยชินกันเป็นส่วนใหญ่ 
   2) สร้างวินัยให้ได้ผลด้วยระบบสัมพันธ์ขององค์รวม การฝึกวินัย คือ ฝึกให้
เป็นศีล นั้นจะได้ผลดีต้องอาศัยระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ
กันด้วย คือเป็นระบบองค์รวมที่องค์ร่วมจะต้องประสานกัน หมายความว่า ในการฝึกฝนพัฒนามนุษย์
หรือการศึกษานี้จะต้องให้องค์ประกอบ3 ส่วน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ประสาน
ไปด้วยกัน ท าให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์แล้วสิ่งที่ฝึกนั้นก็จะกลายเป็นชีวิตจริงของเขา ฉะนั้น เวลาเรา
ฝึกท าอะไรอย่างหนึ่งจึงต้องดูทั้งสามด้าน คือ 
    2.1) ด้านพฤติกรรม ถ้าเขามีพฤติกรรมที่ดีด้วยความเคยชินก็ดีแล้ว 
    2.2) ด้านจิตใจ ถ้าเขามีความพึงพอใจหรือมีความสุขในการท า
พฤติกรรม นั้น พฤติกรรมนั้นจะมั่นคงยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นท างด้านจิตใจ จะต้องคอยดูว่าท าอย่างไรจะ
ให้เขาตั้งอยู่ในวินัยด้วยความสุข มีความพึงพอใจ 
    2.3) ด้านปัญญา ถ้าเขามีความรู้เข้าใจเหตุผล มองเห็นคุณค่า 
มองเห็นประโยชน์ของการกระท าหรือพฤติกรรม นั้น ความรู้ความเข้าใจนั้นก็จะมาหนุนองค์ประกอบ
ฝ่ายจิตใจท าให้เขายิ่งมีความพอใจและความสุขในการปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นยิ่งขึ้นไปอีก 
   3) สร้างวินัยโดยใช้ปัจจัยอ่ืนช่วยเสริม วินัยจะท าให้เกิดความสุข และ
ประพฤติปฏิบัติด้วยความพึงพอใจ  โดยใช้ปัจจัยอย่างอ่ืนมาช่วยอีกก็ได้  เช่น มีกัลยาณมิตรขอ
ยกตัวอย่างว่า ถ้าครูอาจารย์น่ารักท าให้เด็กมีความอบอุ่น สบายใจ เด็กก็อยากจะเชื่อฟัง ครูอาจารย์ที่
เขารัก เคารพ และศรัทธานั้นพอพูดอะไรลูกศิษย์ก็อยากท าอยู่แล้ว และเขาก็มีความสุขที่จะท าตาม
ด้วย วินัยก็เกิดได้ง่าย 
   4) สร้างวินัยด้วยแรงหนุนของสภาพจิตใจ อีกวิธีหนึ่งซึ่งเอาปัจจัยมานา คือ 
การตั้งเป็นอุดมคติในจิตใจ ท าให้ใจมีความฝักใฝ่มุ่งมั่นอย่างแรง เช่น ชนชาติหนึ่งตั้งเป้าหมายใฝ่ฝันว่า 
ชาติเราจะต้องยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงปรากฏไปทั่วโลกว่าเป็นชาติที่มีวินัย เพ่ือให้ชาติของเรายิ่งใหญ่ ขอให้
คนของเราปฏิบัติอย่างนี้ ๆ ด้วยความที่มีเป้าหมายอย่างแรง เป็นอุดมคต ิใฝ่ตั้งใจจริงจังอย่างนี้ ก็ท าให้
คนปฏิบัติตามวินัยได ้
   5) สร้างวินัยโดยใช้กฎเกณฑ์บังคับ  อีกวิธีหนึ่งคือการสร้างวินัยโดยใช้
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์บังคับควบคุม โดยมีการลงโทษ วิธีนี้ก็สร้างวินัยได้แต่เป็นวิธีที่ไม่ดีและไม่
ถูกต้อง ไม่เข้ากับหลักการของธรรม เป็นวิธีที่ไม่ถูกธรรม คือ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎ
ธรรมชาติ มนุษย์จะมายัดเยียดเอาศีลใส่ให้แก่กันไม่ได ้ศีลเกิดจากการฝึกให้มีข้ึนในตัวตน  
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   อย่างไรก็ตาม การใช้กฎเกณฑ์บังคับนี้ บางครั้งได้ผลเมื่อกฎเกณฑ์นั้นไม่บีบ
บังคับรุนแรงเกินไป และมีช่วงเวลายาวพอที่จะให้คนผ่านเข้าสู่ความเคยชินจนเขาไม่รู้ตัวพอกลายเป็น
ความเคยชินไปแล้วก็เข้าสู่กฎธรรมชาติตามวิธีแรกคือ  เป็นวินัยพ้ืนฐานที่ เกิดขึ้นโดยการสร้าง
พฤติกรรมเคยชิน มันกลายเป็นเรื่องของความเคยชินตามธรรมชาติที่มารับทอดจากการใช้อ านาจบีบ
บังคับอันนั้นต่างหากที่ได้ผล การใช้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับมาฝึกวินัยให้คนมีศีลนี้ มีวิธีที่จะ
ท าให้ได้ผลได้โดยไม่ให้อยู่แค่เป็นการใช้อ านาจกดบีบบังคับและลงโทษ แต่ต้องให้จิตใจของคนเกิด
ความรู้สึกส านึกว่าเป็นการฝึก โดยให้เขารู้เข้าใจมองเห็นเหตุผลและประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับนั้น ๆ ความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกในการฝึกนี้ จะท าให้เขาเกิดมีความพึงพอใจหรือความ
เต็มใจขึ้นมาในระดับหนึ่งที่จะท าตาม และก็ท าให้ได้ผล ซึ่งก็คือท าให้เข้าสู่ระบบการศึกษาที่แท้จริง 
โดยมีองค์ประกอบสามส่วน คือ พฤติกรรมสภาพจิตใจ และปัญญา เข้ามาประสานกัน 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540 ) ให้แนวคิดในการสร้างวินัยไว้ 5 ประการ คือ 
 1. การกระท าให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยให้บุคคลรู้เห็น และประพฤติพฤติกรรมที่ดี เพ่ือ
เป็นพื้นฐาน ปฏิบัติต่อเนื่องจนเกิดเป็นพฤติกรรมเคยชินที่ดี 
 2. การใช้วัฒนธรรมในสังคม เป็นแนวปฏิบัติผสมผสานกับหลักการท าให้เป็นพฤติกรรมเคย
ชิน เช่น การท าความเคารพด้วยการไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เด็กท าได้โดยง่าย แต่การเข้าแถวไม่ใช่
วัฒนธรรมไทย เด็กไม่เห็นแบบอย่างที่ดีเสมอ ดังเช่น การไหว้ของไทย ดังนั้นการไหว้จึงง่ายกับการ
ปฏิบัติมากกว่าการเข้าแถว 
 3. การใช้องค์รวม เป็นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจพฤติกรรม และสติปัญญาซึ่งเป็นหลักการ
ทางการศึกษา และหลักการพัฒนาจริยธรรม คือ มีความเข้าใจในความส าคัญของสิ่งที่จะกระท าที่มี
ความพอใจ และยอมรับในสิ่งที่จะกระท า ย่อมน าไปสู่ความพร้อมในการกระท า 
 4. การใช้แรงหนุนสภาพจิต เป็นการตั้งความมุ่งมั่น หรืออุดมการณ์และพยายามปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่มุ่งมั่นไว้ ซึ่งอาจท าให้เกิดการเปรียบเทียบแม้ความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติหากใช้มาก
เกินไปจะกลายเป็นดูถูกดูหมิ่นผู้อ่ืน อันเกิดจากการเปรียบเทียบ และพ่ึงพาก าลังใจจากภายนอก 
 5. การใช้กฎเกณฑ์บังคับ เป็นวิธีหนึ่งท าให้เกิดวินัยได้ชั่วระยะหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ใดควบคุมวินัยก็
จะหายไป จึงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง 
 กรรณิกา ลิมพะสุด (อัญจนา ประสานชาติ , 2545) ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือ
เสริมสร้างวินัยส าหรับนักเรียนไว้ดังนี้ 
  1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติตนในห้องเรียน เพ่ือให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมที่คาดหวั งของ
นักเรียน ซึ่งข้อตกลงต้องร่วมกันเห็นชอบระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อมีการกระท าผิดในข้อตกลง ก็มี
การทบทวนด้วยวิธีใหม่ เพ่ือที่ครูจะได้ไม่บ่น พูดซ้ าซาก พร่ าเพรื่อ ชวนให้เกิดความเบื่อหน่าย และมี
อารมณ์อยากต่อต้าน 
 2. เมื่อมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเกิดขึ้น ศึกษาสาเหตุให้ชัดเจน แล้วช่วยกันคิดหาแนว
ทางแก้ไขท่ีหลากหลายโดยมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน คือ แก้ปัญหาเพ่ือเป็นแนวทางให้เด็กคิดแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเองต่อไป พฤติกรรมที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้ากิจกรรมในชั้นเรียนท าสิ่งที่ซ้ าไม่
น่าสนใจ ต่ ากว่าความสามารถของเด็ก หรือสูงกว่าความสามารถของเด็กที่จะท าส าเร็จได้ เด็กก็จะ
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หาทางออกอย่างอ่ืนที่ก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมตามมา ดังนั้นจึงต้องหาสาเหตุของพฤติกรรมที่พบ
ก่อน จึงจะแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
 3. ครูเป็นแบบอย่างให้กับเด็กได้ มีข้อตกลงกันอย่างไร ครูก็ควรท าเป็นตัวอย่างในเรื่อง
เหล่านั้นส าหรับเด็ก ไม่ใช่ครูแนะน าให้นักเรียนปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง แต่ครูก็ปฏิบัติอีกอย่างตรงข้าม 
เช่น ครูสอนให้เด็กพูดจาดีๆ กับเพ่ือน รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธเพ่ือน ไม่ส่งเสียงดังไม่ทะเลาะกัน 
แต่เมื่อเด็กท าผิดครูเองจับเด็กเขย่า ตะคอก ขู่เด็กเสียงดัง หรือครูมีปัญหากันเองทะเลาะกันเสียงดัง 
ขัดกับที่ครูแนะน าเด็กเกิดความสับสนว่าจะปฏิบัติอย่างไร 
 4. มีความสม่ าเสมอในการปฏิบัติต่อเด็กทุกคนโดยเท่าเทียมกัน  มีความยุติธรรมในการ
วินิจฉัยปัญหาต่างๆ ด้วยเหตุผล และหลักการ ตามข้อตกลงเป็นจุดส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของ
ใคร เอาจริง ท าจริง ก็ได้ผลจริง ถ้าครูท าได้เด็กก็จะศรัทธาในตัวครู วินัยก็จะเกิดตามมา  บางครั้งมี
กรณีท าผิดเกิดขึ้น นักเรียนกลุ่มหนึ่งถูกลงโทษ อีกกลุ่มหนึ่งผิดในกรณีเดียวกันครูเพิกเฉยเพราะว่ากลุ่ม
นั้นล้วนแต่เป็นลูกของผู้มีอิทธิพล หรือมีพระคุณต่อตนเอง หรือโรงเรียนถ้าท าเช่นนั้นเมื่อไรเด็กทั้งสอง
กลุ่มจะไม่เชื่อ และหมดศรัทธาในตัวครู กลุ่มแรกจะเกิดความมุ่งร้ายมองเห็นความไม่ยุติธรรม ความไม่
สม่ าเสมอของครู ครูเลือกปฏิบัติ กลุ่มหลังจะได้ใจท าอีก และจะไม่เกิดการเรียนรู้ที่จะท าให้ตนมีวินัย 
เพราะเข้าใจในแนวปฏิบัติไม่ถูกต้อง เมื่อกรณีเด็กกระท าผิดไม่ว่าเรื่องใด  ข้อเตือนใจส าหรับครู คือ ไม่
ว่าเรื่องใดไม่ควรน าเด็กไปเปรียบเทียบกันว่า ท าไมเด็กคนนี้ท าไม่เหมือนคนนี้ เพราะเป็นการสร้าง
ความรู้สึกมุ่งร้ายเกิดขึ้นกับเด็ก ทั้งต่อตัว และเพ่ือนที่ได้รับการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
บ่อยครั้งที่ครูเผลอพูดว่า “เมื่อไรเธอจะท าตัวได้เรียบร้อยน่ารักเสียที เขาท าตัวได้ดีมากสม่ าเสมอ ครู
ชื่นชมทุกคนถ้าเธอท าตัวได้ครึ่งหนึ่งของเขา ห้องก็จะสงบกว่านี้เธอนี่ไม่รู้อะไร น่าเบื่อ” ถ้ามีการพูด
แบบนี้ซ้ าๆไม่นานกรณีปัญหาระหว่างเด็กท่ีถูกเปรียบเทียบกันก็จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่
ในวัยที่เริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่น 
 5. ปรับเปลี่ยนเทคนิค ในการจัดการเรื่องวินัยให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ในแต่ละวัย มี
ความแตกต่างกัน เทคนิคที่เคยใช้มาแล้ว อาจจะใช้ไม่ได้อีกในวันหนึ่ง 
 6. ให้เด็กรู้แผนงานแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ ช่วยเตรียมตัวเตรียมใจ รู้อะไรที่ครูมีต่อตัวเขาใน
การเรียน ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ตามแผนงานที่ก าหนด  หรือตามข้อตกลงที่ก าหนดมีป้าย
ประกาศแจ้งให้ทราบ ประกอบกับการมีสัญญาณ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่จะช่วยในการด าเนินงานตาม
แผนงาน 
 7. เมื่อมีพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่เรียกร้องความสนใจจากครูตลอดเวลา ครูอาจใช้วิธีเมิน
เฉยไม่สนใจ การไม่ให้ความสนใจบางครั้งจะช่วยหยุดพฤติกรรมนั้นๆ ได้ดีในท านองเดียวกัน ถ้ามี
พฤติกรรมอะไรที่ครูคิดว่าเป็นอันตรายต่อเด็ก ต่อบุคคลอ่ืน ก็ต้องเข้าไปจัดการทันทีเพ่ือหยุด
พฤติกรรมนั้น เมื่อเด็กสงบแล้วจึงพูดด้วย สอบถามสาเหตุ และช่วยคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา
นั้นๆ ในบางครั้งการกระท าต่างๆ ของเด็กสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคน ครูต้องสื่อสารให้ตรงกับ
เด็กให้ตรงประเด็น เปิดเผยความรู้สึกของครูของเพ่ือน เพ่ือยกระดับจิตส านึกของเด็ก 
 8. สิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยในการจัดการกับวินัยได้ดี สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่อบอุ่น 
เต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจ ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จะช่วยท าให้เด็กมีจิตใจสงบท างานต่างๆ 
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ผ่านไปด้วยดี เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ต้องแก้ไข การใช้กลุ่มเพ่ือนในห้องเรียนเด็กจะดูแลกันเอง ผลที่ได้
ออกมาดีกว่าที่ผู้ใหญ่ไปคอยก ากับ 
 9. มีมุมสงบให้เด็กไปนั่งสงบจิต สงบใจ เมื่อเกิดอารมณ์เสีย ไม่พอใจ อันเป็นต้นเหตุที่ท าให้
เกิดสับสนวุ่นวายในห้องเรียน โดยมุมนี้ไม่มีมุมท าโทษ แต่เป็นมุมที่เด็กเข้าไปนั่งท าใจให้สงบ โดยไม่มี
ใครไปรบกวนสมาธิ อาจจะท าเป็นบ้านหลังเล็กๆ ในห้องเรียน เด็กโมโหจะได้เข้าไปนั่ง เป็นที่รู้กันว่าใน
ห้องเรียนคนอ่ืนๆ จะไม่ไปรบกวน พอเด็กสบายใจขึ้น เด็กก็จะเดินออกมาเอง แล้วเข้าร่วมกิจกรรม
ของห้องเรียนต่อไป 
 นอกจากนี้ในการเด็กที่ควบคุมตนเองไม่ได้ และไม่อยู่ในสภาพที่จะอธิบายเหตุผลได้การท า
นอกเวลาจะช่วยเด็กได้ การให้เวลานอกนั้นจะต้องให้ประสบการณ์ทางบวกให้แก่เด็ก คือเวลานอก
ไม่ใช่การลงโทษ เด็กไม่ควรได้รับการขู่ให้เกิดความกลัวในเรื่องนี้ เวลานอกไม่ได้ท าให้ขายหน้า และ
การให้เวลานอก ท าได้นานเท่าที่เด็กจะสงบ และช่วงเวลานี้ ผู้ใหญ่และเด็กควรจะได้คุยกันเกี่ยวกับ
ความรู้สึก การให้เวลานอกเพ่ือท าให้จิตสงบโรงเรียนบางแห่งให้เด็กนั่งเก้าอ้ีที่มุมใดมุมหนึ่ง โดยไม่ต้อง
ท างาน แต่นั่งหันหน้าไปดูเพ่ือนๆ ที่ก าลังท างานอยู่ในห้อง นั่งนานเท่าที่ต้องการ เมื่อเห็นว่าตัวเองจะ
เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสงบแล้วก็กลับเข้าร่วมกิจกรรมต่อได้ การมองการท างานของเพ่ือนจะช่วยให้
การเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
 กล่าวโดยสรุป คือ แนวทางในการเสริมสร้างวินัยนักเรียนนั้น มีอยู่หลายแนวทางซึ่งแต่ละ
แนวทางนั้นล้วนแต่เป็นแนวทางที่ดี ผู้ใช้เองจะต้องพิจารณาเลือกใช้แนวทางที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
เพศ วัย สถานที่ สถานการณ์ โดยเริ่มตั้งแต่การอบรม สั่งสอนให้รู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ท าตัว
เป็นแบบอย่างให้เด็กดู รวมทั้งการควบคุมความประพฤติด้วย นอกจากนั้นกิจกรรมการเสริมสร้างวินัย
บางครั้งครูเองจะต้องท างานร่วมกันกับเด็ก ใกล้ชิด เอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ าเสมอสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ปกครอง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส าคัญของระเบียบวินัยซึ่งจะเป็นการช่วยให้เด็ก
พัฒนาวินัยในตนเองได้ต่อไป 
 จากที่กล่าวถึงวิธีการสร้างวินัยตามที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า การเสริมสร้างพัฒนาวินัยใน
ตนเองเป็นสิ่งที่ได้ผลที่สุดในการฝึกอบรมเยาวชน เพราะระเบียบวินัยมิได้ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิดแต่
หากสามารถท าให้บุคคลแต่ละคนมีระเบียบวินัยเกิดขึ้นในจิตใจขึ้นได้ บุคคลนั้นก็จะได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกฝนดีแล้ว และหากบุคคลเช่นนี้เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม สังคมนั้นก็จะได้ชื่อ
ว่าเป็นสังคมที่สงบสุข 
  2.5) กำรลงโทษทำงวินัย 
   ค าว่าการลงโทษท างวินัย ได้มีคนให้ค านิยามไว้เป็นจ านวนมาก สรุปได้ดังนี้ 
   สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2543: 40) กล่าวว่า การลงโทษ หมายถึง การ
ให้ผลกรรมหลังจากแสดงพฤติกรรมท าให้พฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง ซึ่งผลกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่
จ าเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งที่ไม่พึงพอใจ หากแต่จะเป็นอะไรก็ได้ที่ตามหลังพฤติกรรมนั้น  แล้วท าให้
พฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง 
   ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540: 184 - 185) ได้กล่าวถึงการลงโทษไว้ว่า ใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในสังคมจะพบว่า มีการนาเอาสภาพการณ์หรือสิ่งเร้าที่บุคคลไม่พึงพอใจมาใช้
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กันอย่างแพร่หลาย เช่น การตัดสินใจลงโทษจ าคุก การปรับการให้สอบตก การต าหนิ การไม่ให้การ
ยอมรับ เป็นต้น สภาพการณ์และสิ่งเร้าที่บุคคลไม่พึงพอใจที่ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมนั้นมีความ
แตกต่างจากสภาพการณ์หรือสิ่งเร้าที่บุคคลไม่ พึงพอใจที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในแง่ของ
ประเภทและวิธีการที่ใช้ หากไม่มีความจ าเป็นแล้วจงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้การลงโทษให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ ทั้งนี้เพราะการลงโทษอาจเกิดผลข้างเคียงตามมาหลายประการ การลงโทษหมายถึง 
การให้ผลกรรมที่อินทรีย์ไม่ต้องการ หรือการถอดถอนสิ่งที่อินทรีย์ต้องการออกมาภายหลังที่อินทรีย์
แสดงพฤติกรรมแล้วมีผลท าให้พฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง 
   จากความหมายของการลงโทษดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การลงโทษ 
หมายถึง การให้ผลกรรมที่อินทรีย์ไม่ต้องการหรือการให้ผลกรรมหลังจากแสดงพฤติกรรมท าให้
พฤติกรรมนั้น ลดลงหรือยุติลง 
   การที่คนหมู่มากอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์
ในการปฏิบัติตนเพ่ือให้สังคมสามารถด ารงอยู่อย่างสงบสุข  และมีพัฒนาการในทิศทางที่เหมาะสม 
มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา เป็นระบบสังคมที่ประกอบด้วยบุคคลจ านวนมาก (นักศึกษา) ที่มีความ
แตกต่างทั้งในทางกายภาพและท างจิตใจ (Physical andPsychological Differences) มาอยู่ร่วมกัน 
จึงจ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ส าหรับการอยู่และกระท ากิจกรรมร่วมกันอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้องค์การ
สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ 
   เป้าหมายของการปกครองดูแลนักศึกษาที่ส าคัญคือ การปกครองและดูแล
นักศึกษาให้มีสวัสดิภาพ  ความเป็นอยู่  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงสุด  รวมทั้งให้นักศึกษา
มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ในระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียน  ไม่ก่อความเดือดร้อนล าคาญ
หรือละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน กล่าวได้ว่าความประพฤติส าคัญมากเพราะคนจะมีความรู้ความสามารถ
เพียงใดก็ตาม ถ้าความประพฤติไม่ดี ความรู้ความสามารถก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้
เกิดผลดีได้ ดังนั้นการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคคลจึงเป็นเรื่องส าคัญ  สิ่งที่ใช้ควบคุมความ
ประพฤติ โดยทั่วไปได้แก่ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งใช้บังคับหรือควบคุม
ประชาชนทุกคนที่อยู่ในรัฐ ประเทศ และแคว้นต่าง ๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเมิดจะถูกลงโทษตาม
ความผิดแต่ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้น นอกจากจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของบ้านเมืองแล้วยังถูก
ควบคุมความประพฤติโดยวินัยขององค์การอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 
 3) งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  1) งำนวิจัยในประเทศ 

  แก้ว  แก้วมงคล (2550) ได้ศึกษาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  ก่อนการพัฒนาการ
ด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนยังขาดความรู้
ความเข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็นความส าคัญในการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ ขาดการนิเทศติดตาม
และประเมินผล อีกทั้งขาดการสรุปผลการด าเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเอง โดยเฉพาะ
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ด้านการรักษาความสะอาด การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้  กลยุทธ์ใน
การศึกษาดูงาน และกลยุทธ์การนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน เพิ่มขึ้น และร่วมมือกันด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ได้ครบทั้ง 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 2) ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 3) ได้ก าหนดกิจกรรมในการ เสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (2) กิจกรรม
ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน และ (3) กิจกรรมนักเรียนตัวอย่าง4) ได้จัดกิจกรรมในการเสริมสร้าง
วินัยในตนเองของนักเรียน จ านวน 3 กิจกรรม ในเวลาที่ก าหนด5) ได้นิเทศติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ (6) ได้ด าเนินการประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน ส่งผลให้ นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนี้1) ด้านการรักษาความสะอาด นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 23 คน มีการปรับพฤติกรรมโดยดูแลความสะอาดร่างกายเสื้ อผ้า ห้องเรียนและบริเวณที่
รับผิดชอบได้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน                        
  ณฐพล  นาราษฎร์ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดแคน
โนนมันปลา กิ่งอ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พบว่ากลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนยังขาดความรู้
ความเข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็นความส าคัญในการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ การก าหนดนโยบายของ
โรงเรียนไม่ชัดเจน การด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา ไม่ครอบคลุมและขาดการมีส่วนร่วมของครูทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องขาดการนิเทศติดตามและประเมินผล อีกทั้งขาดการสรุปผลการ
ด าเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองโดยเฉพาะด้านกิริยามารยาท ด้านการรักษาความ
สะอาดร่างกาย  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จึงได้พัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน  โดยใช้กลยุทธ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่ากลุ่มผู้ร่วม
ศึกษาค้นคว้าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินงาน
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนเพ่ิมขึ้น และได้ร่วมมือกันด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน  1) ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ดังนี้ “เร่ง
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านกิริยามารยาท ด้านการรักษาความสะอาดร่างกาย  2)  ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา) ได้
ก าหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนจ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมโฮม
รูม (2) กิจกรรมการรักษาความสะอาดร่างกาย  ได้จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน จ านวน 3 กิจกรรม ได้นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 6) ได้
ด าเนินการประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน บุคลากรมีความตั้งใจและเสียสละในการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  1) ด้านกิริยามารยาทมีการปรับ
พฤติกรรม โดยใช้ค าพูดได้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ 2) ด้านการรักษาความสะอาดร่างกาย มีการปรับ
พฤติกรรม โดยดูแลผม เล็บ แขน ขา และฟันได้สะอาดด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
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นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศแบบมีส่วนร่วม และใช้กิจกรรมในการพัฒนา (1) 
กิจกรรมโฮมรูม (2) กิจกรรมการรักษาความสะอาดร่างกาย 

  ปรีชา  หลักค าพันธ์ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าค ารวม อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย ก่อนการพัฒนาการ
ด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุกคนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็นความส าคัญในการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ การก าหนดโยบายของ
โรงเรียนไม่ชัดเจน การด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาไม่ครอบคลุมและครูทุกคนไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอน
การด าเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องขาดการนิเทศติดตามและประเมินผล อีกทั้งขาด
การสรุปผลการด าเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองโดยเฉพาะ ด้านการรักษาความสะอาด 
เพ่ิมข้ึนกลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า จึงได้พัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน  โดยใช้กล
ยุทธ์ การศึกษาดูงาน และการนิเทศแบบมีส่วนร่วม หลังการศึกษาดูงานพบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุก
คนมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนเพ่ิมขึ้น และหลังการนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุกคนได้
ร่วมมือกันด าเนินงาน ดังนี้ 1) ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน ดังนี้  “เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน  ด้านการรักษาความสะอาด  ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนได้ก าหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียน โดยใช้ พัฒนานักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน คือ (1) กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม (2) กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน (3) กิจกรรมนักเรียนตัวอย่าง  ได้จัดกิจกรรม
ในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ในเวลาที่ก าหนด คณะครูมีความตั้งใจ เสียสละในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และ ได้ด าเนินการประเมินและสรุปผลการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มปกติมีวินัยในตนเอง ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีข้ึน  ด้านการรักษาความสะอาด นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 36 คน 
มีการปรับพฤติกรรมโดยดูแลความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า ห้องเรียนและบริเวณท่ีรับผิดชอบ ได้สะอาด
เรียบร้อยทุกวัน 

  สมบูรณ์  นครชัย (2550) ผลการศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลได้ 
ดังนี้ 1. ก่อนการพัฒนางานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบั น
ปัญหาของนักเรียน มีพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียน ที่ยังไม่เหมาะสม 3 ด้าน คือ ด้านความ
สะอาด ด้านการเข้าแถว และด้านการแสดงความเคารพ โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนการ
พัฒนาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 48 คน ที่ร่างกายไม่ค่อยสะอาด เครื่องแต่งกายไม่สะอาด ไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย การท าความสะอาดห้องเรียน และบริเวณที่มอบหมายยังขาดการเอาใจใส่ ทิ้ง
ขยะไม่ถูกท่ี การเข้าแถวเคารพธงชาติไม่เป็นระเบียบ ไม่ตรง ไม่เรียงล าดับสูง ต่ าสนทนากันในขณะเข้า
แถว เดินแถวเข้าห้องเรียนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เดินแตกแถว และเดินแซงแถว การเดินแถวมา
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จากบ้านและกลับจากโรงเรียน เมื่อพ้นเขตรั้วโรงเรียนแถวจะไม่เป็นระเบียบ จะแตกแถว เวลาเดินมา
ไม่พร้อมกัน การเข้าแถวรับอาหารและซื้อของไม่เรียงตามล าดับก่อน-หลังการแสดงความเคารพไม่ถูก
ระเบียบ ครูละเลยต่อหน้าที่ ท าให้นักเรียนขาดวินัย เกิดผลในทางลบต่อโรงเรียนเสมอมา ผลการ
ด าเนินการพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากขึ้น คือ 
ด้านความสะอาดนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาบรรลุเป้าหมาย ด้านการเข้าแถวนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาบรรลุเป้าหมาย และด้านการแสดงความเคารพนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  มี
การพัฒนาบรรลุเป้าหมาย 

  สุเมธ  ศรีสุระ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนประชาบ ารุง   กิ่งอ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุก
คนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  ขาดความตระหนักและไม่เห็นความส าคัญ  การด าเนินงานเสริมสร้าง
วินัยตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบการก าหนดนโยบายของโรงเรียนไม่ชัดเจน การด าเนินกิจกรรม
ไม่ชัดเจน การด าเนินกิจกรรมไม่ครอบคลุม  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องขาดการนิเทศและติดตามและ
ประเมินผลอีกทั้งขาดการสรุปผลการด าเนินงาน  ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองโดยเฉพาะด้าน
การรักษาความสะอาดเพ่ิมขึ้น ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน  โดยใช้กลยุทธ์  การประชุมปฏิบัติการและการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดยด าเนินการดังนี้ 1. 
ก าหนดนโยบายในการพัฒนางานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน เร่งเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียนในด้านการรักษาความสะอาด 2. แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 
3. ก าหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน จ านวน 3  กิจกรรม ดังนี้  1. กิจกรรม
โฮมรูม  2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ 3. กิจกรรมนักเรียนต้นแบบ   และผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ให้การนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม  
ผลการศึกษาการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนด้านความสะอาด นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการ
ปรับพฤติกรรมโดยดูแลความสะอาดห้องเรียน  อาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนเป็นที่น่าพอใจ 

  ทินกร  นาสว่าง (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเทื่อม อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ดังนี้ ก่อน
การพัฒนา การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนยังไม่เป็นระบบและขาดความต่อเนื่อง
บุคลากรขาดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยด้านการรักษาความ
สะอาด จ านวน 16 คน ได้ด าเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมระดมสมอง และ
การปฏิบัติตามขั้นตอน การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า 1) ที่ประชุมได้
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยเร่งเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนด้านการรักษาความสะอาด มีการประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน ในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 4 กิจกรรม โดยใช้พัฒนานักเรียนกลุ่ม
ปกติและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน คือ (1) กิจกรรมค่ายธรรมฝึกวินัย (2) กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน(3) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน (4) กิจกรรมยกย่องนักเรียนตัวอย่าง 4) ด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา
นักเรียนครบทุกกิจกรรมในเวลาที่ก าหนด 5) ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 6) ประเมิน และสรุปผลการด าเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
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มีการปรับพฤติกรรม การมีวินัยในตนเองดีขึ้นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการรักษาความสะอาด นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 16 คน มีการปรับพฤติกรรม โดยดูแลความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า ห้องเรียน
และบริเวณท่ีรับผิดชอบได้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน 

  วิภาวี  วิชัยวงษ์ (2551) ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัย
นักเรียนด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่าเมื่อด าเนินการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความ
รับผิดชอบครบทั้ง 2 วงรอบแล้ว โดยในวงรอบที่ 2 เพ่ิมกลยุทธ์ในการด าเนินงาน การรายงานถึง
ชุมชน ในการประกาศรายชื่อนักเรียนที่มาสาย และหนีเรียนปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง60 
คน มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการแต่งกาย ด้านการตรงต่อเวลาด้าน
การรักษาความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ โดยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมีการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองตลอดระยะเวลาของการด าเนินการ นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี 
การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนก็ต้องมีความเข้าใจปัญหาของนักเรียนที่แท้จริงรวมทั้งความจ า
เป็นบางอย่างของแต่ละบุคคลและครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาและเสริมสร้างวินัยนักเรียนของ
โรงเรียนประสบความส าเร็จได ้

  สุภาพร  ขนันเยี่ยม (2551)  ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ าขุ่นโนนผางาม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการศึกษา
ค้นคว้าได้ดังนี้  ผลการศึกษาสภาพปัญหาก่อนการพัฒนา พบว่า การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนยังไม่เป็นระบบ ขาดการนิเทศ ติดตามและประเมินผล อีกทั้งขาดการสรุปผลการ
ด าเนินงาน ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็นความส าคัญในการด าเนินงาน 
ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองด้านการรักษาความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า ผลการพัฒนาการ
ด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ในการศึกษาดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการปฏิบัติ พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญในการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน เพ่ิมขึ้น และสามารถ
ด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนทั้ง6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโดยเร่งเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านการ
รักษาความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า  2) การแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตน เองของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าขุ่นโนนผางาม  3) การก าหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม (2) กิจกรรมเฝ้าระวัง
นักเรียน (3) กิจกรรมนักเรียนต้นแบบ และ (4) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 4) การจัดกิจกรรมในการ
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน จ านวน 4 กิจกรรม 5) การนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 6) การด าเนินการประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน ส่งผลให้ นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น 

  สุรางค์ปัญสังกา (2551)  ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการศึกษา
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ค้นคว้าได้ ดังนี้ ก่อนการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า การจัด
กิจกรรมพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนยังไม่สอดคล้องกับปัญหา ครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาวินัยของนักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนขาดวินัย ด้านความสะอาด ด้าน
ตรงต่อเวลาและความสะอาด จึงได้พัฒนาการด าเนินการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนใน
วงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมและการปฏิบัติ ตามขั้นตอนการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน 
จ านวน 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) ก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน 2) แต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนา 
3) ก าหนดกิจกรรมในการพัฒนา 4) ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด 5)นิเทศติดตามประเมินผล
ระหว่างการด าเนินการ 6) ประเมินสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนเพิ่มขึ้น และได้ร่วมมือกันด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 

  2) งำนวิจัยต่ำงประเทศ 

  เบสท์ (2001) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนสมมุติฐานการศึกษา
นี้คือ การปรากฏตัวผู้ใหญ่คนหนึ่งในชั้นเรียนในระหว่างการสอน จะลดจ านวนการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
วินัยระหว่างครูกับนักเรียนลง วิธีการศึกษาใช้รูปแบบเชิงกึ่งทดลองที่ใช้เวลากลุ่มตัวอย่างเท่ากันทั้ง 2 
กลุ่ม ในการออกแบบครั้งนี้ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมี 5 กลุ่ม เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ใน รัฐจอร์เจีย การสังเกตวินัยนักเรียนครั้งนี้รวมทั้งสิ้นกระท า600 ครั้ง ผลการศึกษาพบว่า มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญอย่างยิ่งระหว่างจ านวนเฉลี่ยของปฏิสัมพันธ์ทางวินัยระหว่างครูกับนักเรียน
เมื่อมีกับเมื่อไม่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาปรากฏตัวในห้องเรียนในระหว่างการสอนปฏิสัมพันธ์ทางวินัย
ระหว่างครูกับนักเรียน ที่มีจ านวนน้อยครั้งที่สุดเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่มีการปรากฏตัวของผู้ใหญ่
หลาย ๆ เงื่อนไข สมมุติฐานที่เป็นโฆษะซึ่งปรากฏตัวของผู้ใหญ่ในห้องเรียนระหว่างการสอน จะไม่มี
ผลต่อจ านวนการมีปฏิสัมพันธ์ทางวินัยนั้นถูกปฏิเสธสมมุติฐานที่กล่าวว่าการปรากฏตัวของผู้ใหญ่ใน
ห้องเรียนระหว่างการสอนจะมีผลต่อจ านวนการมีปฏิสัมพันธ์ทางวินัยนั้นเป็นที่ยอมรับได้ผลการศึกษา
ครั้งนี้เสนอแนะว่าโรงเรียนที่น าผู้ใหญ่เข้ามาในห้องเรียนในระหว่างการสอนอาจจะเห็นเป็นปัญหาทาง
วินัยน้อยลงได้ 

  เพค (2001) ได้ศึกษาการส ารวจวิธีการแทรกแซงที่ครูระดับชั้นประถมศึกษาใช้กับ
ภาระงานด้านพฤติกรรมในห้องเรียน โดยถามครูว่าครูส่งเสริมนักเรียนให้ประพฤติตนอย่างเหมาะสม
อย่างไร ทั้งด้านการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง และด้านการปฏิบัติเพื่อแสดงปฏิกิริยาในการศึกษาเชิง
คุณภาพใช้การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 6 คนและครูประจ าชั้น
จ านวน 5 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกและการสัมภาษณ์ท่ีบันทึกเทปไว้ซึ่งน ามาตรวจสอบหา
แบบแผน แนวความคิด และความสัมพันธ์กับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยจากวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบนั้น เพ่ือให้ช่วยตีความข้อมูลผลที่เกิดจากข้อมูลพบแนวคิดหลายประการ คือ 
บรรยากาศโรงเรียน การจัดห้องเรียน การเน้นพฤติกรรมที่ผิด ๆ ของนักเรียนปัญหาพฤติกรรมเชิง
ประวัติ วินัยนักเรียน บทบาทของผู้ปกครองมาตรการการปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลง วิธีการ
แทรกแซง และบุคลิกศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดสร้างสรรค์มาก และมี
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ภาระผูกพันกับมาตรฐานที่ออกแบบไว้ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม และไม่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม บุคลิกศึกษาอาจจะเป็นมาตรการส าหรับการปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่สุดที่ระบุ
ได้จากข้อมูล ควรให้ความสนใจในแนวคิดนี้ให้มากขึ้น และควรจัดรวมเข้าใจในหลักสูตรด้วย 

  แอนโทนี่ (2002) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมลักษณะบุคคลศึกษาที่มีต่อนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเล็กในชนบทโรงหนึ่ง เพ่ือวิเคราะห์การประมาณค่าและความเข้าใจ
ของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะบุคคลที่ระบุไว้ตามท่ีเสนอในโปรแกรมนี้ และเพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมในระหว่างการด าเนินโปรแกรมนี้วิธีการศึกษาใช้การ
ออกแบบพหุวิธี คือ ใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันทางภาษาเพ่ือส ารวจความเข้าใจและการประมาณค่า
เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่ได้ระบุไว้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากรายงานการละเมิดวินัยโรงเรียนได้
น ามาใช้วัดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญใน
กลุ่มทดลองเก่ียวกับความเข้าใจ และการประมาณค่าของนักเรียนในด้านลักษณะของบุคคลตามที่ระบุ
ไว้ ไม่มีการวัดความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในด้านการละเมิดวินัยหรือข้อมูลทางพฤติกรรม 

  บัลเดอร์สัน (2004) ได้ศึกษาปัญหาพฤติกรรมด้านความรุนแรงและพฤติกรรม
ก้าวร้าวในกลุ่มเด็กวัยรุ่น และเยาวชนมีอัตราสูงมาก ในการวิจัยครั้งนี้จึงทดลองสร้างรูปแบบซึ่ง
ส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเองขึ้นมา เพ่ือลดพฤติกรรมในด้านการละเลยหน้าที่ และ
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนขณะที่อยู่ในโรงเรียน โดยออกแบบให้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองแบบ ABAD, ACAD, ADA ซ่ึงเป็นนักเรียนในชั้นเรียนวิชาพลศึกษา 
ระดับประถมศึกษาจ านวน 4ห้อง และใช้เครื่องมือในการประเมินผลหลายวิธี เช่น การนับจ านวนครั้ง
ที่พฤติกรรมเหล่านั้นปรากฏให้เห็น ค่าเฉลี่ย ร้อยละของจ านวนชั่วโมงเรียน เปรียบเทียบกับวิธีการ
บริหารชั้นเรียนของครู ลักษณะความเป็นผู้น าของนักเรียน นักเรียนที่ถูกรังแกและนักเรียนที่แสดง
พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมด้านการเข้าสังคมในทางบวก รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างนักเรียน และ
พฤติกรรมด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนผลการวิจัยพบว่า กลุ่มของนักเรียนที่ทดลอง
ใช้รูปแบบซึ่งส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นกลุ่มที่แสดงผลสัมฤทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวมาทั้งหมดไปในทิศทางที่ปรารถนา แต่ที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือพบว่า 
ยังมีผลกระทบต่อพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาเพียงสั้น ๆ ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยที่จะมีขึ้นในอนาคต จึง
ควรใช้ระยะเวลาให้นานขึ้นและควรท าการส ารวจผลกระทบของการใช้นักเรียนเป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งมา
จากชั้นเรียนวิชาพลศึกษาในด้านของความต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอน ทักษะทางด้านการ
เข้าสังคมในชั้นเรียนเหล่านั้นเป็นการเพ่ิมเติมด้วย 

  มิลเลอร์ (2005) ได้ศึกษาการประเมินค่าของโปรแกรมการศึกษาวิธีการเลือก
เกี่ยวกับการฝึกฝนภายหลังของการท าให้เกิดผลในปีแรกของโรงเรียนทั่วรัฐเท็กซัสจ าเป็นที่จะต้อง
แก้ปัญหาเพ่ือให้ตรงตามเงื่อนไขความต้องการของวุฒิสภาบิล 1995 จ านวน37 บท ซึ่งทางเขตได้ให้
โปรแกรมทดลองเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเรื้อรังด้านพฤติกรรมการศึกษาการวิจัยที่ถูก
พัฒนาในเขตโรงเรียนของรัฐเท็กซัส เขตบ้านนอกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโรงเรียนทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัส
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ก าลังน าโปรแกรมนี้มาใช้โปรแกรมการศึกษาวิธีการเลือกเกี่ยวกับการฝึกฝนนี้เป็นการฝึกให้นักเรียน
ฝึกฝนตนเองให้เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นยังฝึกฝนนิสัยของนักเรียนพวกที่ชอบท าลาย 
และรวมทั้งการปรับปรุงทางด้านวิชาการและเชิงพฤติกรรมรวมไปถึงทางสังคมการศึกษาการวิจัย
ค าอธิบายของโปรแกรมการศึกษานี้วิธีการเลือกเกี่ยวกับการฝึกฝนและกลยุทธ์นั้นที่น าไปสู่การลด
จ านวนนักเรียนที่เป็นปัญหา ภายหลังการร่วมโปรแกรมอย่างสมบูรณ์การศึกษาถูกอธิบายอย่าง
ละเอียดจากการรับรู้ของประชากร 4 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง แคมปัส และผู้อ านวยการ ซึ่ง
โปรแกรมนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการลดจ านวนนักเรียนที่ เป็นปัญหาภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมอย่าง
สมบูรณ์ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งบทวิจารณ์ของเอกสารเก่า การบันทึกนักเรียนที่ผ่านการ
อบรม และแบบสอบถามการส ารวจจากกลุ่มคน การวิเคราะห์ของข้อมูล การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อนักการศึกษาทั่วสหรัฐอเมริกาเพ่ือด าเนินการโปรแกรมที่ถูกสร้างโครงสร้างเพ่ือนักเรียนที่ท าลายให้
มีจ านวนลดลง ภายหลังร่วมด้วยในโปรแกรมที่เหมือนกันออกแบบเพ่ือตรงตามเงื่อนไขความจ าเป็น
ของท้องถิ่น 

  บอลด์เดอร์สัน (2007) ได้ศึกษาการศึกษาผลกระทบของการใช้รูปแบบซึ่งส่งเสริม
ด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเองที่มีพฤติกรรมในด้านการละเลยหน้าที่และพฤติกรรมด้านการเข้า
สังคมในทางบวกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มอ าเภอเมือง ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มของนักเรียนที่ทดลองใช้รูปแบบซึ่งส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นกลุ่มที่แสดง
ผลสัมฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวมาทั้งหมดไปในทิศทางที่ปรารถนา แต่ที่ส าคัญยิ่งไป
กว่านั้นคือ พบว่า ยังมีผลกระทบต่อพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น พฤติกรรมด้านการเข้า
สังคมในทางบวกและพฤติกรรมด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนนั่นเอง 

  จากแนวคิด  ทฤษฎี   และเอกสารงานวิจัยข้างต้นดังกล่าว จึงจ าเป็นและมี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันในการช่วยกันพัฒนา
ทางด้านวินัยเสริมสร้างวินัยให้แก่นักศึกษา โดยอาศัยวิธีการสอดแทรกวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอน มีการปลูกฝังความมีวินัยให้แก่นักศึกษา โดยการให้ค าแนะน าและอบรมสั่งสอน
ให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพ่ือให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านวินัยนักศึกษาซึ่งเห็นว่าการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        
ซึ่งด าเนินงานมานานกว่า  20  ปี  ซึ่งยังคงใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย วินัยและการ
ปกครองนักศึกษา พ.ศ. 2537 ฉบับเดิมอาจไม่ทันสมัยกับสภาพการณ์และไม่สามารถสนองตอบการ
ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาในปัจจุบัน  ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษาตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือน าผล
การศึกษามาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนาวินัยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อไป  
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บทที่ 3 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 
3.1 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
   1) ร่างหนังสือแจ้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2) จัดท าวาระ จดบันทึก และจัดพิมพ์รายงานการประชุมคณะกรรมการวินัย
นักศึกษา 
   3) ร่างหนังสือโต้ตอบการแก้ไขรายงานการประชุมวินัยนักศึกษา แจ้งเวียนรับรอง
รายงานการประชุม  
   4) ร่างรายงานการพิจารณาคณะกรรมการวินัยนักศึกษา พร้อมค าสั่งลงโทษ และ
แจ้งเวียนรับรองหรือเห็นชอบรายงานการพิจารณา  
   5) จัดท าค าสั่งลงโทษประกอบรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
พร้อมด้วยพยานหลักฐาน เพ่ือเสนออธิการบดีมีค าสั่งลงโทษนักศึกษา 
   6) ยืมเงินทดรองราชการในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา และ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
 2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีหน้าที่
ดังนี้ 
   1) ร่างหนังสือแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และแจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในการสอบสวน 
   2) จัดท าวาระ จดบันทึก และจัดพิมพ์รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษา 
   3) มี ห นั งสื อ เรี ย กนั กศึ กษ า อาจารย์   เจ้ าห น้ าที่  เ พ่ื อ เข้ า ให้ ถ้ อยค าแก่
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
   4) สืบสวน  สอบสวน และแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ ในการสอบสวนวินัย
นักศึกษาที่ถูกกล่าวหา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
   5) จัดท ารายงานการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐานในคดี และสรุปรายงานการ
สอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการวินัยนักศึกษา 
   6) ยืมเงินทดรองราชการในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
 3. รับเรื่องอุทธรณ์จากนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย กรณีอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษเพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดี 
 4. จัดเก็บฐานข้อมูลนักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษาในระบบฐานข้อมูลวินัยนักศึกษาและระบบ
ฐานข้อมูลของกองบริการการศึกษา และ REG 
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 5. ตรวจสอบประวัติการการกระท าผิดวินัยนักศึกษา และออกใบรับรองความประพฤตินักศึกษา
 6. ให้ค าแนะน าและชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจในระเบียบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา ข้อบังคับส าหรับ
นักศึกษาเพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 7. สรุปสถิติการลงโทษนักศึกษาด้านวินัยนักศึกษาประจ าปี และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 
 8. ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หรือถูกด าเนิน
คดีอาญา โดยติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9. ลงข้อมูลใหม่ๆ ของงานวินัยนักศึกษาและการทหารในเว็บส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 10. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ก ากับดูแลการการฝึกและการจัดกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร 
 11. จัดท าข้อมูลการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษา 
 12. จัดโครงการเพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา 
 13. จัดโครงการเพื่อพัฒนาศัยภาพผู้น านักศึกษาและวินัยนักศึกษาแก่นักศึกษา 
 14. พิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาให้
ถูกต้องและทันสมัย 
 15. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)                  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และกฎ ระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้อง 
 16. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

  
คู่มือการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 43 

 

3.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนวินัยนักศึกษา ของงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา               
ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow 
chart) ดังนี้ 
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 เมื่อความปรากฏว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยประพฤติผิดวินัย  หรือมีการกล่าวหาว่า
นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยนักศึกษา นักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา              
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  พ .ศ . 2558 โดยเท่าเทียมกัน                    
ซึ่งขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นสาระส าคัญในการด าเนินการทางวินัย  สามารถแบ่งออกเป็น 9 
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ดังนี้ 
 2.1 การรับแจ้งหรือการรายงานเหตุเมื่อพบเห็นการกระท าผิดวินัยนักศึกษา 
 2.2 การสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
 2.3 การสอบสวนนักศึกษาท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
  2.3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
  2.3.2 การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน 
  2.3.3 ขั้นตอนการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
  2.3.4 การขยายระยะเวลการสอบสวน 
  2.3.5 การจดบันทึกถ้อยค าผู้ถูกสอบสวน 
  2.3.6 การรายงานผลการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
  2.3.7 การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ 
 2.4 การพิจารณาลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 2.5 การออกค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 2.6 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 2.7 การปฏิบัติตามค าสั่งลงโทษ หรือการท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการคุม
ความประพฤต ิ
 2.8 สิทธิของนักศึกษาในการด าเนินการทางวินัย 
 
 2.1 กำรรับแจ้งเรื่องหรือกำรรำยงำนเหตุเม่ือพบเห็นกำรกระท ำผิดวินัยนักศึกษำ 
  การรับแจ้งเรื่องหรือการรายงานเหตุการณ์ เป็นกระบวนการขั้นตอนอันดับแรกใน
การด าเนินการทางวินัย เปรียบเสมือนการรับแจ้งข่าวสารหรือการแจ้งความในทางกระบวนการ
ด าเนินคดีอาญา เนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมากและใช้ชีวิตปกติประจ าวัน เจ้าหน้าที่งานวินัยและ
สวัสดิภาพนักศึกษาและอาจารย์เองอาจไม่สามารถดูแลความประพฤติของนักศึกษาได้ทั่วถึง
ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่นักศึกษาประพฤติตนขัดต่อระเบียบวินัย หรือเป็นความผิดวินัย
นักศึกษา เช่น ทะเลาะวิวาทภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  ปัญหาชู้สาว  ดื่มสุรา  สูบบุหรี่ในที่
ห้ามสูบ  หรือแม้กระทั่งทุจริตการสอบ  หรือกระท าการใดๆ อันข้อบังคับฯ ก าหนดว่าเป็นความผิด 
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ผู้พบเห็นเหตุการณ์ หรือผู้เสียหาย จะต้องด าเนินการแจ้งเรื่องราวหรือรายงาน
เหตุการณ์การกระท าผิดนั้นๆ เพ่ือด าเนินการทางวินัยแก่นักศึกษาผู้นั้น  ดังนี้ 

 1) เมื่ อมี การกล่ าวห าว่ านั กศึ กษามี พฤติ การณ์ กระท าผิ ด วินั ยนั กศึ กษ า                  
หรือมีเหตุกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีนักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยนักศึกษา  ให้ผู้กล่าวหา หรือผู้พบเห็น
เหตุการณ์ ซึ่งอาจเป็นอาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  หรือประชาชนก็ได้  โดยวิธีการแจ้งเป็นหนังสือ
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ต่อคณบดี กรณีที่ทราบว่านักศึกษาผู้นั้นสังกัดคณะใด หรือต่อประธานกรรรมการวินัยนักศึกษา      
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ผ่านงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา) กรณีที่ทราบหรือไม่อาจ
ทราบว่านักศึกษาผู้นั้นสังกัดคณะใด 

 โดยในการแจ้งเป็นหนังสือต่อคณบดี หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษานั้น   
ผู้แจ้งจะแจ้งด้วยวิธีการพิมพ์ หรือเขียนก็ได้ โดยเขียนหรือพิมพ์ลงในแบบฟอร์มแบบรับแจ้งเรื่อง              
(แบบ วน.02) หรืออาจท าเป็นลายลักษณ์อักษร  แต่อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดและสาระส าคัญใน
การแจ้ง ดังนี้ 1 

  (1) ชื่อนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา (ถ้ามี) 
  (2) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์แห่งการกระท า หรือที่กล่าวหา หรือ

พฤติการณ์ที่เป็นที่สงสัยว่ามีการกระท าผิดวินัยนักศึกษาโดยย่อ โดยอาจกล่าวถึงว่ามีใคร ท าอะไร ที่
ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ และมีพฤติกรรมโดยย่ออย่างไร 

  (3) พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่มี) ซึ่งอาจเป็นพยานบุคคล  พยาน
เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น รูปถ่าย วีดีโอ เป็นต้น  

 ข้อยกเว้นในการแจ้ง2 แต่ในกรณีท่ีผู้กล่าวหาหรือผู้แจ้งเหตุการณ์เป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย (ประชาชนทั่วไป) ได้กล่าวหาว่านักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยนักศึกษา แต่ไม่ประสงค์จะ
รายงานหรือแจ้งเป็นหนังสือ  ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือผู้รับแจ้งเรื่องกล่าวหาจากบุคคลภายนอก 
(โดยปกติจะเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ) เป็นผู้รายงานหรือแจ้งเป็นหนังสือต่อคณบดี
หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาแทน แล้วแต่กรณี แทนผู้นั้น 

 2) เมี่อมีหนังสือแจ้งเรื่อง (แบบ วน.02) หรือมีการรายงานเป็นหนังสือ จากผู้พบเห็น
เหตุการณ์   ผู้ เสียหาย ผู้ ร้องเรียนแล้ว คณบดี  หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา                          
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความประพฤติของนักศึกษา จะต้องพิจารณาค าร้องเรียน ประกอบหลักฐานที่มีผู้
ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องมา โดยการพิจารณาสามารถใช้ดุลพินิจได้ดังต่อไปนี้ 

  (1) ในกรณีปรากฏว่าการร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องราวดังกล่าว ปรากฏ
พยานหลักฐาน และมูลกรณีข้อเท็จจริงเป็นดังที่มีการร้องเรียนหรือตามที่รับรายงาน ให้คณบดีหรือ
ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ด าเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาต่อไป  โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง   

  ข้อยกเว้น  หากปรากฏพยานหลักฐานชัดแจ้ง จะไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงก็ได้  โดยให้เสนอประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพ่ือด าเนินการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพ่ือด าเนินการสอบสวนนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยนักศึกษา 

  (2) ในกรณีปรากฏว่าการร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องราวดังกล่าว ไม่ปรากฏ
พยานหลักฐาน และไม่มีมูลกรณีเป็นดังที่มีการร้องเรียนหรือตามที่รับรายงาน หรือเป็นการร้องเรียน
บัตรสนเท่ห์  ให้คณบดีหรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา สั่งยุติเรื่อง 
                                                                 
 1 ข้อ 17 วรรคหนึ่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
 2 ข้อ 17 วรรคสอง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
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 อาจสรุปได้ว่า กระบวนการรับแจ้งหรือการรายงานเหตุเมื่อพบเห็นการกระท าผิด
วินัยนักศึกษา เป็นกระบวนการต้นทางของการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา  หากไม่มีการแจ้งเรื่อง
หรือรายงานการกระท าผิดทางวินัยนักศึกษาแล้ว  ก็ยากที่จะพิสูจน์ความผิด หรือหาพยานหลักฐานมา
ด าเนินการทางวินัยนักศึกษาได้  กระบวนการรับแจ้งหรือการรายงานเหตุการณ์จึงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง 

  
 2.2 กำรสอบสวนหำข้อเท็จจริง 
  เมื่อมีแจ้งเรื่องหรือรายงานเหตุการณ์ ว่าพบนักศึกษาที่มีพฤติการณ์หรือการกระท า
ผิดวินัยนักศึกษาแล้ว (ตามแบบ วน.02) การด าเนินการต่อมา คือกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หรือการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้น เพ่ือจะพิสูจน์ทราบหรือหาข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่
มีการกล่าวหาในเบื้องต้น  
  ซึ่งในการสืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริงตามที่มีการแจ้งหรือรายงานการกระท าผิด
วินัยนักศึกษา  เมื่อคณบดีหรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ได้รับเรื่องแล้วหากปรากฏว่าการ
ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องราวดังกล่าว ปรากฏพยานหลักฐาน และมูลกรณีข้อเท็จจริงเป็นดังที่มีการ
ร้องเรียนหรือตามที่รับรายงาน คณบดีหรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา จะต้องด าเนินการ
แต่งตั้ง “คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง” เพ่ือด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่กล่าวหา 
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 (1) เมื่อคณบดี หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ได้ พิจารณาจาก
พยานหลักฐาน และมูลกรณีท่ีกล่าวหา  หากเห็นว่ามีมูลกรณีตามข้อกล่าวหาว่านักศึกษาได้กระท าผิด
จริง ให้แต่งตั้ง “คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง” โดยไม่ชักช้า ซึ่งเป็นคณะบุคคลหรือบุคคลใดๆ                          
ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ซึ่งปกติเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านวินัยนักศึกษา 
หรือเจ้าหน้าที่งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา (อาจไม่จ าเป็นต้องแต่งตั้งเป็นคณะบุคคลก็ได้)                  
เพ่ือด าเนินการสืบสวน หาข่าว ตรวจสอบ หาข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริง 

 (2) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้ใช้แบบฟอร์มการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (แบบ วน.03) ซึ่ งในกรณีที่ทราบสั งกัดของนักศึกษา                  
ให้คณบดีเป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง (ค าสั่งคณะ หรือวิทยาลัย)  แต่ในกรณีไม่ทราบว่านักศึกษาสังกัดคณะ
ใด ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

 (3) ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ด าเนินการสอบสวนตามระยะเวลาที่ผู้ออก
ค าสั่งแต่งตั้งก าหนด ซึ่งรายละเอียดในรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องปรากฏรายละเอียดใน
สาระส าคัญ ดังนี้  

  (1) ต้องรู้ตัวผู้กระท าผิด 
  (2) พฤติการณ์ หรือเหตุแห่งการกระท าความผิด 
  (3) พยานหลักฐานเบื้องต้น (พยานวัตถุ, พยานบุคคล) 
  (4) รายละเอียดของเหตุการณ์พอสังเขป ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร  
  (5) รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามี 
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 (4) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเสร็จ
สิ้นแล้ว  ให้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง (ซึ่งก็คือคณบดี หรือประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา แล้วแต่กรณี)3 

 ในกรณีที่คณบดีเป็นผู้ออกค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง                        
เมื่อคณบดีได้รับรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว                     
ให้คณบดีผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ส่งส าเนารายงานผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาทราบด้วย4 

 (5) เมื่อคณบดี หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ได้รับรายงานผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว  มีอ านาจใช้ดุลพินิจพิจารณา ดังนี้5 

  (ก) หากปรากฏว่านักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ไม่ปรากฏว่า                
มีพฤติการณ์หรือไม่มีมูลอันเป็นความผิดวินัย  หรือไม่มีพยานหลักฐานพอรับฟังได้ว่าได้มีการกระท าผิด
วินัยนักศึกษา ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาสั่งยุติเรื่อง   

  หรือกรณีที่คณบดีเป็นผู้พิจารณา ให้เสนอความเห็นพร้อมรายงานผลการ
สอบสวนข้อเท็จจริง เสนอต่อประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาสั่งยุติเรื่อง 

  (ข) หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ปรากฏว่านักศึกษาที่ถูกกล่าวหา                
มีพฤติการณ์การกระท าผิดวินัยนักศึกษา  และมีพยานหลักฐานตามสมควร ซึ่งมีมูลกรณีเป็นความผิด
วินัยนักศึกษา  ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา เพื่อด าเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาต่อไป 

 ข้อยกเว้น6  ในกรณีที่คณบดี หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ในเรื่องที่กล่าวหาหรือเรื่องที่ ได้รับรายงานการกระท าผิดวินัยนักศึกษานั้น ปรากฏ
พยานหลักฐานชัดแจ้ง กล่าวคือ มีพยานหลักฐานชัดแจ้ง  เช่นพยานบุคคล  พยานเอกสาร ที่ปรากฏ
ชัดเจนประกอบพฤติการณ์ในการกระท าผิด และรู้ตัวหรือระบุตัวนักศึกษาผู้ถูกกล่าวได้ว่าเป็นใคร 
สังกัดคณะใด  หรือเป็นความผิดซึ่งหน้า  จะไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็ได้ โดยให้
ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา                 
เพ่ือด าเนินการสอบสวนนักศึกษาท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยนักศึกษาต่อไป  

 ในกรณีคณบดีเป็นผู้พิจารณา  ให้เสนอความเห็นพร้อมพยานหลักฐานต่อประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาเพ่ือด าเนินการ
สอบสวนนักศึกษาท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยนักศึกษาต่อไป 

 อนึ่ง การปฏิบัติงานด้านเอกสาร ธุรการ หรืองานสารบรรณเกี่ยวกับขั้นตอนการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริง ในด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                   
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยเคร่งครัด 

                                                                 
 3 ข้อ 18 วรรคสอง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
 4 ข้อ 18 วรรคสาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
 5 ข้อ 18 วรรคสี่  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
 6 ข้อ 18 วรรคหนึ่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
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เนื่องจากในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ ชื่อเสียง จ าเป็นต้องด าเนินการ
ตามระเบียบราชการ ว่าด้วยการรักษาความลับ 

 
 2.3 กำรสอบสวนนักศึกษำที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย 
 
  2.3.1 กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ 
  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และมีการรายงานผลการ
สอบสวนแล้ว ปรากฏผลการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า นักศึกษาท่ีถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ หรือได้กระท า
ผิดวินัยนักศึกษา หรือปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนว่า นักศึกษาผู้ใดได้กระท าผิดวินัยนักศึกษา                   
ซึ่งจะต้องถูกด าเนินการทางวินัยนักศึกษา  ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา จะต้องด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  (1) เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงจากคณะ หรือจากคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง (ในกรณีประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ ง)                       
หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ปรากฏว่านักศึกษาที่ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์การกระท าผิดวินัย
นักศึกษา  และมีพยานหลักฐานตามสมควร ซึ่งมีมูลกรณีเป็นความผิดวินัยนักศึกษา  ให้ประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา” 
  (2) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา (แบบ วน.04) จ านวน                
ไม่น้อยกว่า 3 คนโดยจะต้องแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ผู้มีต าแหน่งและคุณสมบัติดังต่อไปนี้7 
   (ก) คณบดี หรือรองคณบดีที่เก่ียวข้อง  เป็นประธานกรรมการ 
   (ข) อาจารย์หรือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
   (ค) ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิทางกฎหมาย                  
เป็นกรรมการ 
  ในกรณีนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา สังกัดวิทยาเขตหรือหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง                 
ให้แต่งตั้งรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือคณบดีที่เก่ียวข้อง เป็นประธานกรรมการ 
  (3) ประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีอ านาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งคนใด ในคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและ
เลขานุการด้วยก็ได้  และอาจมอบหมายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใด เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
  (4) การพิจารณาแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามหลักวิธีพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง8 กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา จะต้อง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้9 
 

                                                                 
 7 ข้อ 19 วรรคหนึ่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
 8 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 9 มาตรา 13 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
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   (ก) เป็นคู่กรณีเอง 
   (ข) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
   (ค) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือ
เป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง
สองชั้น 
   (ง) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือ
ตัวแทนของคู่กรณี 
   (จ) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
   (ฉ) กรณีอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง10 
  ซึ่ง หากคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาผู้ใด มีเหตุดังกล่าวข้างต้นจะไม่
สามารถพิจารณาสอบสวนหรือท าหน้าที่คณะอนุกรรมการสอบสวนได้ 
 
  2.3.2 กำรคัดค้ำนคณะกรรมกำรสอบสวน 
  นักศึกษาที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งตนต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธิ
คัดค้านบุคคลที่เป็นผู้คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  หากเห็นว่ากรรมการผู้หนึ่งผู้ใดมีสภาพ
ไม่เป็นกลาง อันอาจท าให้การด าเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาเสียความยุติธรรม โดยต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
  (1) ให้นักศึกษาผู้คัดค้าน จัดท าค าคัดค้านเป็นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา โดยระบุข้อคัดค้านพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการ
คัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านนั้นด้วย 
  (2) ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา วินิจฉัยเหตุแห่งการคัดค้านตามหลัก
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยเร็ว  หากเห็นว่ามีเหตุตามที่ผู้คัดค้านอ้างถึงจริง ให้สั่งให้
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พ้นจากหน้าที่ และแต่งตั้งกรรมการหรือ
อนุกรรมการคนใหม่แทน   
  ค าวินิจฉัยในกรณีดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด 
  (3) ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา วินิจฉัยเหตุแห่งการคัดค้านแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุตามที่ผู้คัดค้านกล่าวข้าง  ให้ให้คัดค้านนั้นตกไป และให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
คัดค้านทราบด้วย   
  (4) การวินิจฉัยเหตุแห่งการคัดค้านของประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา และ
การพิจาณาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ยึดปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง11 
 

                                                                 
 10 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 
 11 ดู กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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  2.3.3 ขั้นตอนกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ 
  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา และประธานอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งแล้ว 
จะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  (1) เรียกประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพ่ือแจ้งค าสั่งให้กรรมการ
ทราบโดยทั่วกัน และก าหนดภาระหน้าที่ในการสอบสวน หรือก าหนดประเด็นการสอบสวน ในการ
ประชุมในครั้งแรก 
  (2) ออกหนังสือเชิญผู้ถูกกล่าวหา  พยานบุคคล  ผู้เกี่ยวข้อง  หรือผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้
ถ้อยค าต่อคณะอนุกรรมการสอบสวน หรือมีหนังสือให้หน่วยงานส่งพยานหลักฐานต่างๆ โดยใน
ขั้นตอนการสอบสวน คณะอนุกรรมการสอบสวนจะต้องด าเนินการสอบสวน ดังนี้12 
   (2.1) แจ้งรายชื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ และอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆในการสอบสวน  พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาที่
เกี่ยวกับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย 
   (2.2) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหา
ได้ชี้แจงหรือโต้แย้งข้อกล่าวหาโดยน าพยานหลักฐานต่างๆ เช่น พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือ
พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา (แบบ วน.05, วน.06, วน.
07) 
   (2.3) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีอ านาจเรียก
พยานเอกสารที่ เกี่ยวข้อง และพยานบุคคลมาให้ถ้อยค าต่อคณ ะกรรมการ ตลอดจนรับฟัง
พยานหลักฐานหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   (2.4) การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคลทุกปากต้องบันทึก
ถ้อยค าไว้เป็นหลักฐานและให้ผู้ให้ถ้อยค ารวมทั้งผู้สอบสวนลงลายมือชื่อไว้ด้วย 
   หากผู้ให้ถ้อยค าไม่เต็มใจให้ถ้อยค า หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึก
ถ้อยค า ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค าอย่างชัดเจน 
   (2.5) ออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นหรือเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการสอบสวน 
   (2.6) ประชุมพิจารณาลงมติว่าการกระท านั้นเป็นความผิดวินัยหรือไม่                 
ซึ่งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ต้องพิสูจน์การการกระท าของนักศึกษาผู้ถูก
กล่าวหา ว่าการกระท าของนักศึกษาผู้นั้น เป็นความผิดวินัยนักศึกษากรณี ใด  ประเภทใด                    
มีพยานหลักฐาน  พยานบุคคล หรือรายละเอียดแห่งการกระท าอย่างใด  พร้อมทั้งมีเหตุอันควร
บรรเทาโทษประการ 
   (2.7) จัดท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อประธานคณะกรรมการวินัย
นักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง   

                                                                 
 12 ข้อ 21 (1) – (7) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
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   ทั้งนี้ รายงานการสอบสวนวินัยจะต้องแนบค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัย แบบบันทึการแจ้งข้อกล่าวหา  แบบบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา  แบบบันทึกถ้อยค า
พยาน (ถ้ามี) รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น และพยานหลักฐานทั้งปวงในชั้นการ
สอบสวน (แบบ วน.08, วน.09) รวมเป็นส านวนเดียวกัน  
    
  2.3.4 กำรขยำยระยะเวลำกำรสอบสวน 
  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาแล้ว จะต้องด าเนินการสอบสวนและจัดท ารายงานการ
สอบสวน พร้อมด้วยพยานหลักฐานต่างๆ เสนอต่อผู้ออกค าสั่งแต่ตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน              
นับจากวันที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง13  
  แต่ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีเหตุผล และความจ าเป็น                 
ไม่อาจด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  
ด าเนินการขออนุมัตขิยายระยะเวลาการสอบสวน ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  (1) เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวน
มีเหตุผลและความจ าเป็นไม่อาจด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เนื่องจากอาจมีเหตุที่
ไม่สามารถติดต่อ หรือติดตามผู้ถูกกล่าวหา หรือพยานบุคคลได้  หรือมีกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ท าให้การ
สอบสวนล่าช้า  ให้ขออนุมัติขยายระยะเวลการสอบสวนโดยต้องมีเหตุ ผลและความจ าเป็น
ประกอบการขออนุมัติทุกครั้ง 
  (2) ให้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่อประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
โดยยื่นขยายได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน ทั้งนี้  ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง                    
(สูงสุดจ านวน 30 วัน) 
  (3) อ านาจการพิจารณาขยายระยะเวลาการสอบสวน เป็นดุลพินิจของประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งจะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครั้งละ 15 วัน หรือน้อยกว่า 15 วันก็ได้  
แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง 
  (4) ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ขอขยายระยะเวลาการ
สอบสวนต่อประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาครบแล้ว คือจ านวน 2 ครั้ง และยังปรากฏว่า                   
มีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้  ให้คณะอนุกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษา ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่ออธิการบดี  โดยขอขยายระยะเวลาการสอบสวนได้
ไม่เกิน 30 วัน   
  การพิจารณาขยายระยะเวลาการสอบสวนในครั้งนี้ เป็นเป็นดุลพินิจของอธิการบดีที่
จะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาหรือไม่ก็ได้  ซึ่งการพิจารณาของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 

                                                                 
 13 ข้อ 22 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
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  (5) เมื่อรวมระยะเวลาการสอบสวนและระยะเวลาที่ขยายระยะเวลาการสอบสวน
แล้ว คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีระยะเวลาการสอบสวนทั้งหมด 90 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับลักษณะความผิด  พยานหลักฐาน  และความยากง่ายของคดีท่ีท าการสอบสวนด้วย 
 
  2.3.5 กำรจดบันทึกถ้อยค ำของผู้ถูกสอบสวน  
  ในขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา โดยคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา ถือเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญที่ สุดในกระบวนการสอบสวน เนื่ องจากในชั้นนี้ 
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา จักเป็นผู้ด าเนินการเรียกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่ง
ก็คือนักศึกษา  พยานบุคคล ซึ่งอาจเป็นนักศึกษา เพ่ือนผู้ถูกกล่าวหา เจ้าหน้าที่  หรืออาจารย์ ที่เห็น
เหตุการณ์ รวมทั้ง ออกตรวจพื้นที่ หรือแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ เพ่ือประกอบและพิสูจน์ความผิด
ของผู้กระท า  ซึ่งในชั้นนี้จึงถือเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ และในกระบวนการสอบสวน 
กระบวนการบันทึกถ้อยค า หรือสอบปากค าบุคคล หรือผู้ถูกกล่าวหา เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ
เป็นอันมาก เนื่องจาก บุคคลมีสภาพร่างกาย และจิตใจ ไม่เหมือนพยานวัตถุที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น การจดบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกสอบสวนหรือสอบปากค า จึงมีความส าคัญ และคณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา สามารถด าเนินการได้ดังนี้  
   (1) ต้องให้ผู้ถูกสอบสวนเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นมาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้น
ด้วยวาจา ตั้งแต่ต้นจนจบและซักถามจนเข้าใจเรื่องราวจากการให้ถ้อยค า  จนกระจ่างที่สุดจึงเริ่ม
บันทึก  ซึ่งอาจใช้เครื่องบันทึกเสียงในการสอบสวนได้ แต่ทั้งนี้ เป็นสิทธิของผู้ถูกสอบสวนที่จะอนุญาต
ให้บันทึกเสียงหรือไม่ก็ได้  หากผู้ถูกสอบสวนไม่อนุญาตให้บันทึกเสียง ผู้สอบสวนต้องบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแทน 
   (2) การจดบันทึก ต้องจดให้ตรงกับที่ให้ถ้อยค าและตรงประเด็น 
   (3) ซักถามจะถามอย่างไร ผู้บันทึกต้องรู้ว่าข้อกล่าวหามีประเด็นอย่างไร 
   (4) ผู้บันทึกต้องพิจารณาถึงผู้ถูกสอบสวนที่ให้ถ้อยค าว่าเป็นใครบ้าง เช่น 
เป็นพยาน เป็นผู้ถูกกล่าวหา หรือเป็นผู้กล่าวหา เป็นต้น 
   (5) ต้องบันทึกผู้รู้เห็นเหตุการณ์ทุกคน แม้จะมีข้อเท็จจริงเหมือนกัน 
   (6) ค าว่า “ไม่รู”้ “ไม่เห็น” จะต้องบันทึกไว้อย่าปล่อยทิ้งไว้ 
   (7) พยานแวดล้อมในกรณีไม่มีประจักษ์พยานเป็นเรื่องส าคัญ 
   (8) การสอบถามปากค าและการให้ถ้อยค าต้องสอดคล้องกันในตัว คือ ใคร
ท าอะไรกับใครที่ไหน เมื่อไร ท าท าไม ท าอย่างไร ผลเป็นอย่างไร 
   (9) ผู้ถูกสอบสวนให้ถ้อยค าพาดพิงใคร ต้องสอบปากค าผู้ที่ถูกพาดพิงถึง
ด้วย 
   (10) เมื่อบันทึกถ้อยค าผู้ถูกสอบสวนเรียบร้อยแล้ว ต้องให้ผู้ถูกสอบสวน
อ่านถ้อยค าที่บันทึกไว้ หรืออ่านให้ผู้ถูกสอบสวนฟังอีกครั้งหนึ่ง แล้วบันทึกว่า “อ่านแล้ว” หรือ “อ่าน
ให้ฟังแล้ว” รับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
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   (11) การสอบสวนเพิ่มเติมทุกครั้งต้องอ่านข้อความถ้อยค าที่บันทึกไว้เดิมให้
ผู้ถูกสอบสวนฟังก่อนทุกครั้ง 
 

 2.3.6 กำรรำยงำนผลกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ 
 เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวน ด าเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา ตาม

ระยะเวลาการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จักต้องจัดท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง นั้น
ก็คือ ประธานกรรมการวินัยนักศึกษา เพ่ือให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษาน ารายงานการสอบสวน
ของคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพ่ือพิจารณา
และเสนอบทลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัย  ซึ่งการรายงานผลการสอบสวนต่อผู้มีอ านาจสั่งการ 
เป็นขั้นตอนล าดับที่ผู้มีอ านาจสั่งการใช้ประกอบดุลพินิจที่จะตัดสินใจในการด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป หากการสอบสวนผิดพลาดการรายงานผลก็ผิดพลาดไปด้วยทาให้ขั้นตอนลาดับต่อไปเกิดความ
ผิดพลาดทั้งหมด ดังนั้น ขั้นตอนส่วนนี้ควรชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พอสมควรกะทัดลัด เข้าใจง่าย 
ตั้งแต่เริ่มต้นของเรื่องของเหตุการณ์จนไปจบกระบวนการพร้อมเสนอความเห็นของคณะกรรมการหรือ
ความเห็นแย้งของ คณะกรรมการที่ไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผล ซึ่งมีโครงสร้างการรายงานผล 3 ส่วน 
ดังนี้ 
  (1) ส่วนค าน า (Introduction) เป็นส่วนที่กล่าวถึงเหตุผลที่มีการสอบสวนที่มาของ
มูลเหตุ จนนาไปสู่การแต่งตั้ งคณะกรรมกรดาเนินการ  หรือเป็นการกล่าวถึงที่ ไปที่มาของ
คณะกรรมการชุดนี้ จากสาเหตุอะไร ให้ท าอะไร ใช้เวลาเท่าไร ตามคาสั่งของหน่วยงานอะไร เลขที่
ค าสั่งอะไร ลงวันที่เท่าไหร่ 
  (2) ส่วนเนื้อเรื่อง (Discusstion)เป็นการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดท่ีได้จากการสอบสวนที่
เชื่อมโยงกันของเรื่องนั้น ๆ ทั้งที่ผู้เสียหาย ผู้ถูกกล่าวหา พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของเรื่องจนถึงจุดสิ้นสุดแล้ว จึงนามาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของเรื่อง ซึ่งการจัดการเชื่อมโยง
ของเนื้อหานั้นมีวิธีดาเนินการ 4 วิธีดังนี้ 
   (2.1) วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยเวลาวิธีนี้เป็นการเรียกล าดับและสรุป
เนื้อหาตามเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ก่อนหลังกล่าวคือ สรุปเนื้อหาเรื่องตัวเกิดเหตุการณ์เรื่อยไปว่า 
ใครท าอะไร อย่างไร ในวันเวลานั้น ๆ ไปจนสิ้นสุดของเวลาที่เป็นอันดับสุดท้าย 
   (2.2) วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยพ้ืนที่วิธีนี้ก็คล้ายคลึงกับวิธีการสรุป
เนื้อหาโดยอาศัยเวลา จะแตกต่างกันตรงที่วิธีนี้เปลี่ยนจากเวลาเป็นสถานที่แทน โดยเริ่มต้นจากวันที่
เกิดก่อนและหลังตามลาดับ 
   (2.3) วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยเหตุผล วิธีการนี้จะกล่าวถึงเนื้อเรื่องที่
เป็นสาเหตุของเรื่องเสียก่อน จากนั้นจึงกล่าวถึงผลจากเหตุของเรื่องนั้นตามมา วิธีการนี้ผู้อ่านรายงาน
จะเข้าใจทันทีว่าการสอบสวนไม่หลงประเด็นผู้สอบสวนเองก็ทาการสอบสวนได้ดี 
   (2.4) วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยการตั้งประเด็นปัญหาและการแก้ไข
วิธีการนี้เป็นการสอบสวนที่ผู้สอบสวนได้ตั้งประเด็นไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงการวิเคราะห์มีกี่ประเด็นมาก
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น้อยเพียงใด มีกฎระเบียบกาหนดไว้อย่างไร ซึ่งเนื้อหาก็จะระบุไว้ว่าใคร (Who) ทาอะไร (What) ที่
ไหน (Where) เมื่อไร (When) และอย่างไร (How) เป็นเรื่องเป็นราวตามลาดับแบบการเรียงความ 
  (3) ส่ วนสรุป  (Conclustion) ส่ วนสรุป  เป็ นการ เขี ยนสรุป ความ เห็ น ของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบสวนว่าใครผิด  ใครถูกอย่างไร มีกฎหมายข้อบังคับข้อไหน 
ก าหนดไว้อย่างไร มีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นจุดสาคัญของการสวนสวน เมื่อผู้บังคับบัญชาอ่านแล้ว จะได้
เข้าใจและทราบขั้นตอนการดาเนินการต่อไป และพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นต่อไปสรุปได้ว่าการ
สอบสวนเป็นกระบวนการที่ต้องแสวงหาสิ่งที่ถูกหรือผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้สอบสวนมิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ความจริงหรือความเท็จที่จะได้มานั้นมาจากคู่กรณี  ซึ่งต่างก็คิดว่าตนเองไม่ผิด 
พยานหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งต่างฝ่ายก็พยายามสร้างขึ้นมาเพ่ือปกป้องตนเอง เพราะผู้ที่ถูกสอบสวนก็จะมี
วิธีการปกป้องตนเองจากคณะกรรมการสอบสวนเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนจึงเป็น
บุคคลที่มีความเสียสละ อดทน มีไหวพริบ มีโชค ที่จะทาให้ผู้อ่ืนมีความเชื่อถือไว้วางใจจนนาไปสู่การ
บอกเล่าความจริง ถึงแม้ว่าความจริงจะปรากฏ จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายแต่โดยวิสัยของกรรมการ
สอบสวนแล้วจะยังไม่เชื่ออะไรจนกว่าจะได้ดาเนินการสอบสวนจนจบตามขั้นตอน แล้วนามาวิเคราะห์
แล้วเท่านั้น 
 
  2.3.7 กำรประชุมพิจำรณำของคณะกรรมกำร 
  การประชุมพิจารณาด าเนินการทางวินัยนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา  หรือคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และรวมถึงคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง  ต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณา เพ่ือให้กรรมการได้มาประชุมและเสนอความ
คิดเห็นและมีมติร่วมกัน เพ่ือให้การพิจารณาได้มีการวิเคราะห์  โต้แย้ง ร่วมกัน โดยการประชุม
พิจารณาของคณะกรรมการ ต้องมีลักษณะดังนี้14 
  (1) การประชุมของกรรมการวินัยนักศึกษา หรือคณะอนุกรรมการการสอบสวนวินัย
นักศึกษา หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  (2) การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม  
  (3) ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ จะต้องมีลายมือชื่อของคณะกรรมการที่วินิจฉัย
เรื่องนั้น  ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้มีสิทธิท าความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในค าวินิจฉัยได้ 
  (4) กรณีประธานกรรมการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ในคราวใดให้ประธาน
กรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานแทน 
 
 2.4 กำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ 
  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ได้จัดท ารายงานการสอบสวนพร้อมทั้ง
พยานหลักฐานต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษาแล้ว ในขั้นตอนล าดับต่อมาคือการพิจารณา

                                                                 
 14 ข้อ 24 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
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ลงโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีกระท าผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ที่จะ
เป็นผู้พิจารณารายงานการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาว่า นักศึกษาผู้นั้นมี
พฤติการณ์การกระท าเป็นเช่นใด  ได้กระท าการอันเป็นความผิดวินัยประเภทใด ลักษณะใด มีเหตุอัน
ควรบรรเทาโทษหรือไม่  และควรได้รับโทษทางวินัยสถานใด  เพื่อเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เพ่ือมีค าสั่งลงโทษนักศึกษาต่อไป ซึ่งการพิจารณาของ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  1) ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา เสนอรายงานผลการสอบสวนต่อ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพ่ือประชุมพิจาณาลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่                   
เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อบังคับข้อใด และควรได้รับโทษวินัยสถานใด  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
พฤติการณ์การกระท าความผิดและเหตุบรรเทาโทษ  
  2) การประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม  
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ต้องมีลายมือชื่อของคณะกรรมการที่วินิจฉัยเรื่อง
นั้น  ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้มีสิทธิท าความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในค าวินิจฉัยได้ 
 กรณีประธานกรรมการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในคราวใดให้ประธานมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานแทน 
  3) เมื่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษาได้ประชุมพิจารณาและมีมติแล้ว หากเห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาไม่ได้กระท าความผิดให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้สั่งยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่าผู้
ถูกกล่าวหาได้กระท าความผิดวินัยและควรได้รับโทษ ก็ให้เสนอรายงานผลการพิจารณาและความเห็น
ของคณะกรรมการต่อรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาออกค าสั่งลงโทษต่อไป 

 รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากรองอธิการบดีผู้ที่มิได้ท า
หน้าที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา หรือคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 

 รายงานผลการพิจารณา อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
พฤติการณ์การกระท าความผิด  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของคณะกรรมการวินัย
นักศึกษา  

 ในกรณีที่รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เห็นสมควรให้สอบสวนเพ่ิมเติมประการใด                     
ให้ก าหนดประเด็นให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น  

 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพ่ิมเติมไปให้ผู้สั่งสอบสวน
เพ่ิมเติมโดยไม่ต้องท าความเห็นอีก 
  4) ให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นผู้ออกค าสั่งลงโทษตามควร
แก่กรณี และให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษาแจ้งค าสั่งลงโทษดังกล่าวแก่ผู้ถูกสั่งลงโทษ ภายใน 3 
วันท าการนับแต่วันที่ออกค าสั่งลงโทษ  
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 5) ค าสั่งลงโทษและการแจ้งค าสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
  6) เมื่อการด าเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาตามกระบวนการ เมื่อให้เกิดความยุติธรรม
ครบถ้วนแล้วจึงน าสู่ขั้นตอนการดาเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา แต่ก่อนการจัดท าค าสั่งใด ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นค าสั่งทางปกครอง อันจะมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของนักศึกษาและเพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาภายหลังการออกค าสั่ง ดังนั้น ผู้ด าเนินการควรพิจารณาค าสั่งที่ด าเนินการมา
ตั้งแต่ต้นว่าอยู่ในขอบข่ายดังนี้หรือไม่ คือ 
   1. กระบวนการพิจารณาเพ่ือออกค าสั่งลงโทษนักศึกษาชอบด้วยกฎ 
ระเบียบ หรือกฎหมายหรือไม่ เช่น นักศึกษาได้มีโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลต่อผู้มีอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ฯลฯ  
   2. ค าสั่งที่จะลงโทษนักศึกษาชอบด้วยกฎ หรือระเบียบ กฎหมายที่มีอยู่
หรือไม ่กล่าวคือ การกระท าผิดที่จะออกค าสั่งลงโทษมีข้อห้ามและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
   3. การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจสั่งการกาหนดโทษชอบด้วยเหตุผลถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่ 
   เมื่อการด าเนินการชอบด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการข้างต้นจึงน าไปสู่
การด าเนินการตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558  

 7) โทษทางวินัยมี 6 สถาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 (ก) ความผิดวินัย ได้แก่ 
  (1) ภาคทัณฑ ์

   (2) คุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 

 (ข) ความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่ 
   (1) คุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย

ประกาศก าหนด 
   (2) ปรับตกรายวิชาหรือทุกวิชาตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา

เห็นสมควร ทั้งนี้โดยค านึงถึงพฤติการณ์และเหตุแห่งการกระท าผิดวินัยนักศึกษา 
   (3) พักการศึกษาตั้ งแต่หนึ่ งภาคการศึกษาแต่ ไม่ เกินสี่ภาค

การศึกษาหรือระงับการเสนอชื่อให้ส าเร็จการศึกษาหรือระงับการเสนอชื่อเพ่ืออนุมัติ ปริญญาไม่เกิน
หนึ่งปีการศึกษา 

 (4) ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา 
   ในกรณีผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับโทษวินัยร้ายแรง ตามข้อ (ข) (2) อาจได้รับโทษ
ตาม ข้อ 9 (ข) (1) (3) หรือ (4) เพ่ิมเติมได ้
  8) กรณีนักศึกษากระท าความผิดวินัยร้ายแรง  ถ้าผู้กระท าผิดให้การรับสารภาพ 
หรือให้การอันเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หรือกระท าผิดเป็นครั้งแรก หรือกระท าไปโดยบันดาล
โทสะ  เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของความผิดทั้งด้านเจตนา  แรงจูงใจ  พฤติการณ์การกระท า ถ้ามี
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เหตุอันควรลดหย่อนโทษ หรือมีเหตุอันควรปราณี ให้น ามาประกอบการพิจารณาลงโทษด้วย แต่จะ
ลงโทษต่ ากว่าคุมความประพฤติไม่ได้ 
  9) เมื่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาโทษเป็นประการใดแล้ว งานวินัยและ
สวัสดิภาพนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
จะด าเนินการจัดท ารายงานการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่ง ในรายงานการพิจารณา
ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ก็จะประกอบไปด้วยสาระส าคัญคือ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่ง
การกระท าผิด  ข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  และผลการพิจารณาและบทลงโทษ  พร้อมเสนอ
ค าสั่งลงโทษต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เพ่ือให้พิจารณารายงานการ
พิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา และพิจารณาโทษ  หากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมายเห็นชอบตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเสนอ  ก็จักมีค าสั่งลงโทษนักศึกษา
ต่อไป ซึ่งงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาก็จะแจ้งค าสั่งลงโทษนักศึกษาให้นักศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบต่อไป รวมถึงบันทึกประวัติการกระท าผิดในฐานข้อมูล 
 
2.5 กำรออกค ำสั่งลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ 
 การออกค าสั่งลงโทษทางวินัย นักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษานั้น ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ได้ก าหนดไว้ในข้อ 26 ความว่า  
 “ให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีตามข้อ 25 เป็นผู้ออกค าสั่งลงโทษตามควร
แก่กรณี และให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษาแจ้งค าสั่งลงโทษดังกล่าวแก่ผู้ถูกสั่งลงโทษ ภายในสาม
วันท าการนับแต่วันที่ออกค าสั่งลงโทษ  

ค าสั่งลงโทษและการแจ้งค าสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” 

 
ซึ่งการออกค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งได้ให้ความหมายของ ค าสั่งทางปกครอง หมายความว่า 
 “(1) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
 (2) การอ่ืนทีก่ าหนดในกฎกระทรวง” 
 
 ค าสั่งลงโทษและการแจ้งค าสั่งลงโทษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในหมวด 2 ค าสั่ง
ทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และการแจ้งค าสั่งลงโทษ
ทางวินัยนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในหมวด 4 การแจ้ง ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เช่นเดียวกัน 
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 2.6 กำรอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ 
   มีข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) ดังนี้ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อมีค าสั่งลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษา นักศึกษาที่เป็นผู้ถูกสั่งลงโทษ 
เมื่อได้รับค าสั่งลงโทษแล้ว อาจไม่พอใจค าสั่งลงโทษ หรือเห็นว่าโทษที่ลงแก่ตนเองนั้นร้ายแรงหรือ
รุนแรง หรือไม่เหมาะสม นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษก็มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษดังกล่าวนั้น ซี่ง 
กระบวนการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ เป็นกระบวนการซึ่งให้ผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือมีอ านาจ
พิจารณาในเรื่องนั้นๆ พิจารณาทบทวนการพิจารณาการใช้อ านาจของตนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการอุทธรณ์
ค าสั่งก็ใช้หลักการเดียวกับการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ซึ่งเป็นสิทธิขั้นต้นของผู้รับค าสั่ง ที่จะร้องขอให้หน่วยงานหรือผู้ออกค าสั่งที่กระทบสิทธิแก่ตน ทบทวน
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ค าสั่งอีกครั้งหนึ่ง  โดยกระบวนการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา ผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต้อง
เป็นนักศึกษาที่ถูกลงโทษเท่านั้น  จะมอบหมายหรือให้ผู้ อ่ืนอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษแทนตนไม่ได้  
นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ สามารถอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่ออธิการบดี โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1) นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับนี้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดี               
ณ  ส านักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ  
   ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือ แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าผู้
อุทธรณ์ได้ถูกสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร  พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อและท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์อย่างชัดเจน 
  หากพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ กล่าวคือ ไม่อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายใน 30 วัน 
นับแต่วันไดร้ับค าสั่ง ให้ถือว่าค าสั่งลงโทษทางวินัยเป็นที่สุด  

 2) การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์
แทนผู้อื่นหรือมอบหมายผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
   การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งลงโทษทางวินัย เว้นแต่จะมีการ
สั่งให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งลงโทษ 
  3) นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษและได้รับโทษให้ไล่ออก อาจร้องขอทุเลาค าสั่งลงโทษต่อ
อธิการบดี ณ ส านักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 7 วัน นับแต่วันวันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 
  ให้อธิการบดีวินิจฉัยค าร้องขอทุเลาค าสั่งลงโทษภายใน 7 วันท าการ เมื่ออธิการบดี
ได้วินิจฉัยประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องขอทุเลาค าสั่งลงโทษทราบโดยเร็ว 
  4) ให้อธิการบดีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค า
อุทธรณ์ เว้นแต่เป็นกรณีที่อธิการบดีสั่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาสอบสวนเพ่ิมเติม โดยให้
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงโทษทราบเป็นหนังสือ 
  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร อธิการบดีอาจสั่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาท า
การสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 
  5) ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้อธิการบดีพิจารณาทบทวนค าสั่งลงโทษทางวินัยได้ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าค าสั่งลงโทษทางวินัย  
  การพิจารณาอุทธรณ์ อธิการบดีอาจมอบให้ส านักงานกฎหมายและนิติการเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาก็ได้ 
    ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร อธิการบดีอาจสั่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาท า
การสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้  
  6) เมื่ออธิการบดีได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเห็นว่า  
  (1) การสั่งลงโทษชอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหมาะสมกับความผิดแล้วให้
มีค าสั่งยกอุทธรณ์ 
  (2) การสั่งลงโทษไม่เหมาะสมกับกรณี หรือไม่เหมาะสมกับความผิดให้มีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลงค าสั่งลงโทษให้เหมาะสม 
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  (3) การสั่งลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งและให้ด าเนินการ
ใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
  (4) ข้อความในค าสั่งลงโทษคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีค าสั่งแก้ไข
ค าสั่งในส่วนของข้อความนั้นให้ถูกต้องเหมาะสม 

           ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด  
 7)  ค าสั่งลงโทษอันเป็นที่สุด หรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์อันเป็นที่สุดให้ประธานกรรมการ

วินัยนักศึกษาแจ้งค าสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้  
 (1) ผู้ถูกสั่งลงโทษ 
 (2) คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
 (3) คณะที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 
 (4) ผู้ปกครองนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษ 
 (5) กองบริการการศึกษา 
 (6) อ่ืนๆ 

   8) ในกรณีนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือในกรณีที่
อธิการบดีมิได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
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 2.7 กำรปฏิบัติตำมค ำสั่งลงโทษ หรือกำรท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ และกำร
คุมควำมประพฤติ 
  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อค าสั่งลงโทษนักศึกษาเป็นที่สุด กล่าวคือ นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษมิได้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ
ภายใน 30 วัน หรือนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ และอธิการบดีได้พิจารณา
อุทธรณ์เป็นประการใดแล้ว  ค าสั่งลงโทษนั้นก็จักเป็นที่สุด กล่าวคือ เป็นค าสั่งลงโทษที่บังคับแก่ผู้ถูก
สั่งลงโทษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม  ซึ่งสถานโทษที่จะลงโทษนักศึกษานั้น ในส่วนของ
การลงโทษให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  หรือสั่งลงโทษให้คุมความประพฤตินักศึกษา               
ก็จะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การท ากิจกรรม
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และการคุมความประพฤตินักศึกษาที่ถูกลงโทษท างวินัยนักศึกษา ซึ่ง
ก าหนดให้หน่วยงาน และนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ จะต้องปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
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  1) การสั่งลงโทษนักศึกษาให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  ให้อธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย พิจารณามีค าสั่งให้ผู้ถูกสั่งลงโทษท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 40 ชั่วโมง 
  2) ให้คณบดีที่ เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ เป็นผู้มีอ านาจก ากับ ควบคุม และรับรองในแบบบันทึกการท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ เมื่อครบจ านวนชั่วโมงที่ก าหนด แล้วให้รายงานผลการปฏิบัติต่อประธานกรรมการ
วินัยนักศึกษา 
  3) การสั่งลงโทษนักศึกษาให้คุมความประพฤติ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมาย พิจารณาสั่งให้ลงโทษให้คุมความประพฤติ ตามเงื่อนไขและวิธีการดังต่อไปนี้ 
   1.ให้ไปรายงานตัวต่อคณบดีที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่คณบดีมอบหมาย 
ตามระยะเวลาที่อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เพ่ือคณบดีที่เกี่ยวข้องหรือ
เจ้าหน้าที่ที่คณบดีมอบหมายจะได้สอบถามแนะน าช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่อง
ความประพฤติและการเรียน หรือจัดให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามที่เจ้าหน้าที่และผู้ถูก
สั่งลงโทษเห็นสมควร  หรือ 
   2. ให้ฝึกหัดช่วยเหลืองานหรือท างานในสาขาวิชาที่เห็นสมควร  หรือ 
   3. ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจน าไปสู่การกระท า
ความผิดในท านองเดียวกันอีก  หรือ 
   4. ให้ไปรับการบ าบัดรักษาความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความ
เจ็บป่วยอย่างอ่ืน ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาก าหนด หรือ 
   5. เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเห็นสมควรก าหนด เพ่ือ
แก้ไข ฟ้ืนฟู หรือป้องกันมิให้ผู้ถูกสั่งลงโทษกระท าหรือมีโอกาสกระท าความผิดวินัยนักศึกษาขึ้นอีก 
  4) ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายควบคุมและสอดส่องตามเงื่อนไข  แก้ไขฟ้ืนฟู เพ่ือ
ควบคุมดูแลผู้ถูกสั่งลงโทษ และสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกสั่งลงโทษตามระดับความเสี่ยงหรือแนวโน้ม
ต่อการกระท าผิดซ้ าและระดับความรุนแรงของสภาพของการกระท าผิด เพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูให้ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยกลับตนเป็น
พลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าขึ้นอีก 
  5) ให้รายงานผลการปฏิบัติในประธานกรรมการวินัยนักศึกษา ทราบเป็นระยะ 
  6) ระยะเวลาในการคุมความประพฤติจะต้องไม่ต่ ากว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน  
3 ภาคการศึกษา 
  7) เมื่อผู้ถูกสั่งลงโทษได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ครบตามจ านวนที่
ก าหนดแล้ว หรือในกรณีผู้ถูกสั่งลงโทษถูกคุมความประพฤติภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนด
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษาแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงโทษทราบ และให้บันทึกข้อมูล
ประวัติไว้ 
  8) เมื่อผู้ถูกสั่งลงโทษในกรณีให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือถูกสั่ง
ลงโทษคุมความประพฤติ  ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ระยะเวลา  วิธีการตามประกาศนี้ก าหนดเสร็จสิ้น
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แล้ว  ให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษา ส่งประวัตินักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษกลับไปยังต้นสังกัดหรือ
คณะที่นักศึกษาสังกัด พร้อมทั้งรายงานผลให้คณบดีที่เก่ียวข้องทราบด้วย 
 
 2.8 สิทธิของนักศึกษำในกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
  1) นักศึกษาที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยมีสิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษา หรือคณะอนุกรรมการวินัยนักศึกษา หากเห็นว่ากรรมการผู้หนึ่งผู้ใดมีสภาพไม่เป็นกลาง
อันอาจท าให้การด าเนินการทางวินัยเสียความยุติธรรม  

 2) นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ต่ออธิการบดี              
ณ  ส านักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ  
   3) นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษและได้รับโทษให้ไล่ออก อาจร้องขอทุเลาค าสั่งลงโทษต่อ
อธิการบดี ณ ส านักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 7 วัน นับแต่วันวันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 
  4) ในกรณีนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรื อในกรณีที่
อธิการบดีมิได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน นักศึกษาผู้นั้น มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 
  5) นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาและสอบสวน มีสิทธิจะให้ถ้อยค าต่อคณะอนุกรรมการ
สอบสวนด้วยวาจา  หรือแถลงเป็นถ้อยค าด้วยลายลักษณ์อักษรก็ได้  หรือมีสิทธิจะไม่ให้ถ้อยค าใดๆ 
ต่อคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
  6) ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิชี้แจง หรือโต้แย้งข้อกล่าวหา โดยน าพยานหลักฐานต่างๆ เช่น 
พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา เพ่ือปกป้องสิทธิของตนได้อย่างชอบธรรม 
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3. เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 
 3.1 กำรเตรียมกำรด ำเนินกำรสอบสวนล่วงหน้ำของคณะอนุกรรมกำรสอบสวนวินัย
นักศึกษำ หรือคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง 
 การด าเนินการตามขั้นตอนนี้อาจเป็นการเตรียมการของกรรมการแต่ละคนหรือประธาน
กรรมการสอบสวน หรือประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันก็ได้ ดังนี้ 
  1) แจ้งวันที่รับทราบค าส่งต่อคณะกรรมการ เพ่ือใช้เป็นวันเริ่มต้นก าหนดระยะเวลา
การสอบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่ง (ถ้ามี) 
  2) ศึกษาจุดมุ่งหมายของค าสั่ง 
  3) ศึกษาข้อกล่าวหาว่าเป็นเช่นไร 
  4) ศึกษาเรื่องราวพร้อมกับท าความเข้าใจในข้อเท็จจริงว่าเป็นมาอย่างไร 
  5) ศึกษา ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  6) ตรวจดูสถานที่เกิดเหตุด้วยตนเอง (ถ้ามี) 
  7) พิจารณาจะเรียกสอบสวน ใครก่อน ใครหลัง 
  8) พิจารณาตั้งประเด็นให้สอดคล้องกับรูปเรื่องในการซักถาม 
  9) จัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการสอบสวน 
  10) ศึกษาคดีว่าเป็นมาอย่างไร 
  11) ตรวจสอบภูมิหลังของผู้ถูกสอบสวน 
  12) วิเคราะห์เพื่อก าหนดเวลา สถานที่ เพ่ือที่จะให้ผู้ถูกสอบสวนหรือพยานจะไม่เกิด
ความวิตกกังวล เครียด โดยก าหนดเวลาสถานที่ที่เหมาะสมเพ่ือเป็นการผ่อนคลายและให้เกิดการ
ร่วมมือกันมากข้ึน 
 
 3.2  ข้อควรระวังในกำรปฏิบัติงำน 
  1) ผู้ปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาพึงตระหนักว่า ในการด าเนินงานทางวินัยนักศึกษา              
ให้ถือว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 เป็นข้อบังคับสูงสุด 
  2) กรณีนักศึกษาประพฤติตนผิดระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต้องได้รับโทษตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับนั้นๆ 
  3) ในการพิจารณาสั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา หากมีเหตุอันควร
ลดหย่อนผ่อนโทษ ให้น ามาประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษได้ 
  4) การด าเนินการสอสบสวนพิจารณาโทษและเกณฑ์การลงโทษนักศึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  5) ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย                
วินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 
  6) ระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนดใดของมหาวิทยาลัยว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา
โทษทางวินัยนักศึกษาที่ก าหนดไว้แล้ว หรือแย้งกับระเบียบ ประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
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  7) การประชุมคณะกรรมการปกครอง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบส านวนการ
สอบสวนและโทษทางวินัยนักศึกษาต้องกรรมการเสียงข้างมากขององค์ประชุม 
 3.3 หลักเกณฑ์ส ำคัญท่ีผู้ปฏิบัติงำนวินัยนักศึกษำพึงตระหนัก 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา     พ.ศ.2558 กล่าวไว้ว่า  
  1) เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม 
  2) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และตระหนักในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของบุคคลในสังคม 

 3) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น 
  4) เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจตนเอง  รู้จักพัฒนาตนเองโดยเฉพาะคุณลักษณะที่มี
ความเกี่ยวพันกับพฤติกรรรม  เช่น  ค่านิยม  อารมณ์  และระดับคุณธรรม  เป็นต้น 
  วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นธงน าในการปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาว่าการ
ท างานพึงระลึกถึงเป้าหมายของการท างานนี้ และให้ถือว่าวินัยนักศึกษาฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการบ่ม
เพาะนักศึกษาเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นคนดี 
 
 3.4 จรรยำบรรณของคณะกรรมกำรสอบสวน 
  จรรยาบรรณของกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นสิ่งสาคัญของตัวกรรมการที่ได้รับ
ความไว้วางใจเพ่ือสอบสวนหาข้อเท็จจริง ดังนั้น หากกรรมการมีความประพฤติตามจรรยาบรรณแล้ว 
และเป็นที่ไว้วางใจของผู้ถูกสอบสวน  การสอบสวนก็จะราบรื่นส าเร็จได้โดยเร็ว โดยมีคุณสมบัติ
ประกอบไปด้วย 
   1) เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกสอบสวน 
   2) อ านวยความยุติธรรมแก่คู่กรณีอย่างเสมอภาค โดยถูกต้องตามหลัก
กฎหมายและศีลธรรม 
   3) แสวงหาและรวบรวมหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   4) วิเคราะห์ข้อเท็จจริงให้ได้เหตุผลอันน่าเชื่อถือว่าผู้ ใดผู้หนึ่งได้กระท า
ความผิด 
   5) ให้ความส าคัญในการให้การคุ้มครองพยาน 
   6) รักษาความลับในการสอบสวน และไม่เปิดเผยผลการสอบสวนโดยไม่มี
อ านาจ 
 
 3.5 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค ำนึงถึงในกำรปฏิบัติงำน 
  เงื่อนไข กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการด้านวินัยนักศึกษา ทั้งด้านการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  หรือการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษา จะต้อง
ค านึงถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งบังคับใช้ตาม
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533  ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ถือว่าเป็นกฎหมายปกครอง
และการลงโทษนักศึกษาที่อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี พ.ศ.2533            
นั้นถือได้ว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง นอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษายังต้องค านึงถึงความ
ถูกต้อง แม่นย าในตัวบทกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษากับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวมทั้งต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของตน 
เนื่องจากในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษาข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ เป็นความลับ  ดังนั้น                  
ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาจาเป็นต้องยึดหลักการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในทุก ๆ เรื่อง 
  ในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา  ผู้จัดท าคู่มือได้ยึดหลักการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
มาโดยตลอด ฉะนั้น จึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558  โดยละเอียด รอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบั ติงานวินัย
นักศึกษาทุกคณะ หน่วยงานให้ชัดเจน ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  เพราะมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในลักษณะมหาวิทยาลัยและส่วนการศึกษานอกท่ีตั้ง  
ดังนั้น  การด าเนินการใดๆที่เกี่ยวกับนักศึกษาจึงต้องมีลักษณะครอบคลุมทุกส่วนการศึ กษาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของส่วนการศึกษานั้นๆ ด้วย 
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บทที่ 4 
ปัญหำอุปสรรค  แนวทำงกำรแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 

 
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา ของงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหา อุปสรรคแนวทาง
แก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากการปฏิบัติงานจริงและการติดตาม รวบรวมผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยสรุปไว้ดังนี้ 
 
4.1 ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
  ในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาในฐานะเยาวชนของชาติที่
จะต้องเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในอนาคต ระเบียบวินัยจึงเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
เยาวชนเหล่านั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจาก
จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษาอย่าง
จริงจัง ซึ่งในการที่จะพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยทีดีประพฤติปฏิบัติตัว
เป็นบุคคลที่ดี นั้น ในการด าเนินการดังกล่าวย่อมมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานทั้งจากตัว
ผู้ปฏิบัติงานเอง จากสิ่งแวดล้อมภายนอก รวมทั้งปัจจัยทางด้านอ่ืน ๆ ผู้จัดท าในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ย่อมมองเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงใคร่ขอเสนอปัญหาอุปสรรคใน
บางประเด็นและแนวทางการแก้ไขและพัฒนา ดังนี้ 
  1) ปัญหาด้านการพบเห็นนักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่  มีพฤติกรรมในทางชู้สาว เล่นการพนัน หรือมีพฤติการณ์กระท า
ผิดวินัยเล็กน้อยและไม่ร้ายแรง ซึ่งยังไม่สมควรด าเนินการทางวินัย เมื่อเจอกรณีที่นักศึกษาประพฤติ
ตนหรือปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  ผู้พบเห็นซึ่งเป็นบุคลากร หรือคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยบางท่านจะประสานมายังงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ส านักงานพัฒนา
นักศึกษาให้ไปดูพฤติกรรมของนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติผู้พบเห็นสามารถที่จะด าเนินการ
ตักเตือนก่อนในเบื้องตนได้ในฐานะบุคลากร และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยไม่จ าเป็นต้องให้งาน
งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ไปด าเนินการเองตั้งแต่แรกก็ได้ เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า ซึ่งใน
บางครั้งนักศึกษาประพฤติตนหรือปฏิบัติตัวไม่ถูก ไม่ต้องเหมาะสม ก็ยินยอมรับค าตักเตือนด้วยวาจา
ในเบื้องต้น  ซึ่งหากยังตักเตือนด้วยวาจาแล้ว  บุคลากรและอาจารย์ ก็ยังสามารถส่ งเรื่องให้งานวินัย
และสวัสดิภาพนักศึกษาหรือคณะ ด าเนินการออกหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ 
  2) ปัญหาด้านการแจ้งเรื่องกรณีพบการกระท าผิดวินัยนักศึกษา หรือร้องเรียนกรณีที่
นักศึกษามีพฤติการณ์กระท าผิดวินัยนักศึกษาทั้งที่เกิดภายในมหาวิทยาลัย  คณะ  หอพัก หรือ                  
แม้กระทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย  ผู้พบเห็นพฤติการณ์ ซึ่งอาจเป็นนักศึกษาด้วยกันเอง  เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย  อาจารย์  หรือประชาชนทั่วไปที่พบเห็นเหตุการณ์ ยังละเลยและไม่ให้ความสนใจที่
จะแจ้งเรื่องราวหรือร้องเรียนเข้ามา  โดยคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเองหรือบางรายก็กลัวหรือไม่กล้าที่
จะเข้ามาแจ้งเรื่องต่อมหาวิทยาลัย หรือคณะ ทั้งท่ีตนเองเป็นผู้เสียหายหรือถูกกระท าผิดจากนักศึกษา
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ด้วยกันเอง  แต่กลับไปใช้วิธีการร้องเรียนในโซเชียลมีเดียร์ หรือสื่อสังคมออนไลน์  ท าให้กระบวนการ
สอบสวนทางวินัยนักศึกษายังไม่เกิดขึ้น และไม่สามารถลงโทษหรือปรับปรุงพฤติกรรมนักศึกษา
เหล่านั้นได ้
  3) ปัญหาด้านการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และการประชุม
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ.2558 ก าหนดให้ตัวประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ต้องแต่งตั้งจาก
คณบดี หรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย คณะที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา หรือคณะที่นักศึกษาที่ถูก
กล่าวหาและถูกด าเนินการทางวินัยสังกัดอยู่  ซึ่งคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย มีภาระ
ค่อนข้างมากอยู่แล้ว  กลับต้องมาปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาเพ่ิมอีก              
และในการประชุมการสอบสวนในแต่ละครั้ง ค่อนข้างนัดหมายได้ยากและหาเวลาประชุมได้ยาก  
ประกอบกับข้อบังคับเองได้ก าหนดระยะเวลาการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน ก็เป็นปัญหา
อีกประการหนึ่ง ที่คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ต้องเร่งรัดการสอบสวน ซึ่งในบางครั้งยัง
ไม่ได้ผลการสอบสวนที่สมบูรณ์ ท าให้ต้องมีการขยายระยะเวลาการสอบสวนไปอีก และอาจกระทบ
สิทธิของนักศึกษาที่ถูกสอบสวนเกินสมควร   
  4) ปัญหาบุคลากรในการปฏิบัติ งานด้านวินัยนักศึกษา  พบว่าผู้ปฏิบัติงาน             
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  ซึ่งส่วนมากจะเป็น
เจ้าหน้าที่สังกัดคณะต่างๆ ที่นักศึกษาที่ถูกสอบสวนสังกัด  ยังขาดความรู้ความสามารถหรือความ
ช านาญในการสรุปประเด็นการกระท าความผิด รวมทั้งการจัดล าดับผลการสอบสวนยังไม่ครอบคลุม
และถูกต้อง เมื่อส่งข้อมูลสรุปผลการสอบสวนมายังงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษา เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา เพ่ือพิจารณา
รายงานการสอบสวนและเสนอโทษต่ออธิการบดี นั้น ต้องส่งกลับไปด าเนินการแก้ไข เป็นผลให้
เสียเวลาในการพิจารณาโทษและอาจส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในเรื่องการของการเรียนได้ 
  5) ปัญหาด้านตัวบทกฎหมาย หรือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย
นักศึกษา กล่าวคือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อมีการ
บังคับใช้มาได้ระยะหนึ่ง ก็ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องในข้อกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับ                    
มีปัญหารวมถึงการตีความข้อบังคับ  เช่น  การไม่มีบทก าหนดเกี่ยวกับความผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่ชัดเจน
ไว้ในข้อบังคับ แต่กลับให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาความผิดวินัย                   
ว่า พฤติการณ์ไหนเป็นความผิดวินัยร้ายแรง  พฤติการณ์ไหนเป็นความผิดวินัยธรรมดา ซึ่งเป็นการให้
อ านาจดุลพินิจแก่คณะกรรมการวินัยนักศึกษามากเกินไป  หรือ ไม่มีบทก าหนดเกี่ยวกับ การลงโทษ
นักศึกษาในชั้นก่อนการด าเนินการทางวินัย ว่า จะต้องด าเนินการอย่างไร  รวมถึงยังขาดรายละเอียด
ในส่วนของการปฏิบัติหลายส่วน 
  6) ปัญหาบุคลากรไม่เพียพอต่อการปฏิบัติงาน กล่าวคือ บุคลากรด้านวินัยนักศึกษา
และสวัสดิภาพนักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลทั้งงานด้านวินัยนักศึกษา  วิชาทหาร  ประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา  งานด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักศึกษา  งานด้านยาเสพติดและแอลกอฮอล์                 
มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการด้านวินัยนักศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการให้กับนักศึกษาใน
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สังกัดคณะต่างๆ ที่มีมากกว่า 12 คณะ  ท าให้พฤติกรรมการกระท าผิดมีโอกาสที่จะกระท าผิดมากขึ้น 
เนื่องจากไม่มีคนคอยดูแลและให้ค าปรึกษากับนักศึกษา เช่น พฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมเชื่อม
สัมพันธ์ของนักศึกษาในคณะ  การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์  เป็นต้น  
  7) ปัญหาด้านการบูรณาการการท างาน กล่าวคือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเอง 
ไม่ว่าจะเป็นกอง คณะ  ส านัก  วิทยาลัย  หรือวิทยาเขต  ยังขาดการบูรณาการการด าเนินการใน
ภาพรวมด้านวินัยและความประพฤติของนักศึกษา  โดยเห็นว่าการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษาหรือ
ความประพฤติของนักศึกษา เป็นหน้าที่เฉพาะโดยตรงของงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ส านักงาน
พัฒนานักศึกษา ซึ่งในความเป็นจริง การดูแลความประพฤติของนักศึกษา หรือการปฏิบัติตัวของ
นักศึกษา ทุกหน่วยงานและภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ต้องมีหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ตักเตือน ให้
ค าปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ และธรรมเนียม
ประเพณี อีกท้ังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น 
 
4.2 แนวทำงแก้ไข และพัฒนำงำน 
  1) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการพบเห็นนักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย คือ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร  เจ้าหน้าที่  หรือคณาจารย์  ทราบถึงหน้าที่
ของตนเองมากยิ่งขึ้น  และให้กล้าที่จะว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาในขอบเขตที่สามารถกระท าได้            
เพ่ือเป็นการป้องปราบพฤติกรรมที่ ไม่ เหมาะสมของนักศึกษาในเบื้องต้น ก่อนที่จะแจ้งหรือ
ประสานงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาเข้าไปด าเนินการ ซึ่งก็จะเป็นมาตรการเบื้องต้นหรือการ
ปฏิบัติขั้นต้น ที่จะท าให้นักศึกษาได้ตระหนักว่า มีบุคลากร หรือคณาจารย์ คอยสอดส่องดูแลและให้
ค าชี้แนะนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา 
  2) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการแจ้งเรื่องราวการกระท าผิด หรือร้องเรียนกรณีที่
นักศึกษา  มีพฤติการณ์กระท าผิดวินัยนักศึกษาทั้งที่เกิดภายในมหาวิทยาลัย  คณะ  หอพัก หรือ                   
แม้กระทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยจัดตั้งกล่องร้องเรียน หรือช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย 
และเป็นความลับ เพ่ือให้มีการแจ้งหรือร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น 
  3) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
และการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  เพ่ือให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ต้อง
ก าหนดประเด็นการสอบสวนที่ชัดเจน  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประชุมสอบสวนในแต่ละ
ครั้งต้องชัดเจนและแน่นอน  อีกทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการสอบสวน จักต้อง
จัดเตรียมเอกสาร พยานหลักฐาน และจัดท ารายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน                
ซึ่งต้องอาศัยทักษะความช านาญ และประสบการณ์  
  4) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษา หรือเพ่ือพัฒนาทักษะ                    
ความช านาญให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา  งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา  ได้จัดท าโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านวินัยนักศึกษา เพ่ือให้บุคลากร 
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คณาจารย์ ที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาในแต่ละคณะ วิทยาลัย และหอพักนักศึกษา เข้าร่วมรับการอบรม
ดังกล่าวสามารถที่จะน าความรู้ ความเข้าใจและทักษะวิธีการในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษาที่ได้
จากการเข้ารับการอบรมมาพัฒนาการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานได ้
  5) การแก้ไขปัญหาด้านตัวบทกฎหมาย หรือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ทางวินัยนักศึกษา  สามารถด าเนินการได้โดยการทบทวนตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่ามีบทบัญญัติที่
เป็นปัญหาในทางข้อกฎหมาย หรือสามารถแก้ไขบทบัญญัติข้อใดที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา หรือแก้ไขปัญหาด้านวินัยนักศึกษาได้หรือไม่ ศึกษาข้อดี ข้อเสีย 
เปรียบเทียบกฎหมายระหว่างฉบับเดิม และฉบับร่าง อีกทั้งตรวจสอบหาช่องว่างทางกฎหมาย                  
ที่จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติหรือปัญหาข้อกฎหมาย โดยการด าเนินการต้องให้ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ เป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข ก่อนเสนออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยประกาศบังคับใช้ต่อไป 
  6) การแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร กล่าวคือ เพ่ิมบุคลากร หรือบรรจุบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาเพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้สามารถให้บริการด้านวินัยนักศึกษา หรือค าปรึกษาที่
เกี่ยวกับงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง   
  7) การแก้ไขปัญหาด้านการบูรณาการการท างาน กล่าวคือ ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเอง ไม่ว่าจะเป็นกอง คณะ  ส านัก  วิทยาลัย  หรือวิทยาเขต  ต้องมีแผนบูรณาการการ
ท างานร่วมกันในการดูแลความประพฤติของนักศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินการในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
  
4.3 ข้อเสนอแนะ 
  1) จัดหาห้องประชุม หรือห้องส าหรับใช้ในการสอบสวนวินัยนักศึกษาโดยเฉพาะ                
เพ่ือเป็นการพิทักษ์สิทธิของนักศึกษาและเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน ซึ่งต้องเป็นความลับ 
  2) สร้างองค์ความรู้ และให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
จัดอบรม สัมมนา หรือบรรยายแก่นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษาให้ได้รับรู้ รับทราบ ถึงการปฏิบัติตัว
ของนักศึกษาที่ถูกต้อง และหากนักศึกษาถูกด าเนินการทางวินัยนักศึกษา จะได้รับรู้รับทราบถึงการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ 
  3) จัดโครงการอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านวินัยนักศึกษา ทั้ง
ในส่วนกลาง และส่วนของคณะ โดยให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านวินัยนักศึกษา เข้าอบรม 
สัมมนา เพ่ิมความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการด าเนินการทางวินัย และเพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน และต้องจัดอบรม สัมมนาทุกปีงบประมาณ 
  4) ปัญหาของเวลาในการเข้าประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาที่ไม่ตรงกันมี
แนวทางแก้ปัญหาคือ การก าหนดวันเวลาที่แน่นอนในการประชุม เช่น วันศุกร์แรกของเดือน เป็นต้น 
หรือหากไม่รบกวนคณะกรรมการที่มากไป อาจจะจัดประชุมในช่วงเวลาที่นอกเวลาท าการ 
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บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2552. 
 
 ทศพล วิชัยดิษฐ,ปัญหางานปกครองวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร
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 กรมวิชาการ.  การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านความรับผิดชอบ
และวินัยในตนเอง.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542. 
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ภาคผนวก ก 
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ใบปะหน้าเอกสารลับ 
ใช้ส าหรับปิดทับข้อมูลข่าวสารลับในการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 

 
 
 

- ตัวอย่ำง - 
แบบ วน. ๐๑ 

 

ปกรำยงำนกำรสอบสวน 
 
 
ค าสั่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน  ที่............................ ลง........................... (ลงเลขที่ค าสั่ง
และวันที ่     เดือน ปี ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา) 

ผู้ถูกกล่าวหา    .................(ระบชุื่อนกัศึกษา  คณะ  และสังกัด).............. 

เรื่องท่ีกล่าวหา  ...............(ระบุเรื่องที่กล่าวหา หรือข้อกล่าวหา ว่าเป็น
การกระท าผิดวินัยกรณี ใด  กล่าวหาในเรื่องใด  ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ )..........................  
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วันเวลาที่เกิดเหตุ    เมื่อวันที่ .....(ระบุวันที่เกิดเหตุ)........... 

เริ่มสอบสวน    เมื่อวันที่  ......(ระบุวันที่เริ่มท าการสอบสวน)........... 

สอบสวนเสร็จ    เมื่อวันที่  .....(ระบุวันที่ท าการสอบสวนแล้วเสร็จ).... 

คณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณา เมื่อวันที่  ....(ระบุวันที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
       พิจารณา)...... 
 
- ตัวอย่ำง - 

แบบ วน. ๐๒ 
 

แบบรับแจ้งเรื่อง 
 

เขียนที่.....(ส านักงาน/คณะที่เขียน)...... 
วันที่.......(ระบุวันที่รับแจ้งเรื่อง)............ 

 
ถึง ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา/คณบดี 
 
 ข้าพเจ้า.........(ชื่อ – สกุล ผู้แจ้ง).................................................อายุ.............ที่อยู่ปัจจุบัน  
............................................................................................................................................................. 
 ขอแจ้งว่า..........(ชื่อนักศึกษากรณีทราบชื่อ/ในกรณีไม่ทราบชื่อ ให้ระบุว่าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)..............................................................มีพฤติการณ์กระท าผิดวินัย
นักศึกษา/พบเห็นว่าได้กระท า 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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...................(ระบุพฤติการณ์/ข้อเท็จจริงเหตุที่กล่าวหา ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่              
มีผู้เสียหายหรือไม่/กรณีเป็นการฝ่าฝืนระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย ให้ระบุว่าฝ่าฝืนประกาศ 
ระเบียบในเรื่องใด ข้อใด) 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
โดยมีพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง (เท่าท่ีมี) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
....................(ระบพุยานหลกัฐานท่ีมี /พยานบุคคล/พยานวตัถุ) .......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้แจ้ง  
    (       ) 
ต าแหน่ง........................................................  
 
ลงชื่อ...................................................ผู้รบัแจง้เรื่อง 
    (       ) 
ต าแหน่ง.............................................  

- ตัวอย่ำง - 
แบบ วน. ๐๓ 

( ครุฑ ) 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ที่......../............. 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง 

  
 ด้วย....................(ชื่อนักศึกษา)...............เลขประจ าตัวประชาชน........................................  
รหัสนักศึกษา....................................คณะ................................สาขา.............................ชั้นปี... .......... 
กล่าวหาว่าการกระท าผิดวินัยนักศึกษาในเรื่อง.................(ระบุข้อกล่าวหา อันเป็นความผิดวินัย
นักศึกษา).................................................................................................................... .......................... 
 อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น เพ่ือสอบสวนหาข้อเท็จจริงของผู้ถูก
กล่าวหาในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ..........................(ชื่อ).................................  เป็นประธานกรรมการ 
  ..........................(ชื่อ).................................  เป็นกรรมการ 
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    ฯลฯ    ฯลฯ 
  ..........................(ชื่อ).................................  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ..........................(ชื่อ).................................  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) 
 ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาด าเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  แล้ว
เสนอรายงานการสอบสวนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่........เดือน...............................พ.ศ. ............  
      
     ลงชื่อ 
      (.......................................)  (ผู้ออกค าสั่ง) 
    ต าแหน่ง (ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา/คณบดี) 
 

 
 
 
 
 
 

- ตัวอย่ำง - 
แบบ วน.๐๔ 

( ครุฑ ) 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ที่......../............. 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ 

  
 ด้วย...........(ชื่อนักศึกษา)..........................เลขประจ าตัวประชาชน.......................................  
รหัสนักศึกษา..................................คณะ...................................สาขา.............................ชั้นปี............ 
กล่าวหาว่าการกระท าผิดวินัยนักศึกษาในเรื่อง.............(ระบุเรื่องที่กล่าวหา อันเป็นความผิดวินัย
นักศึกษา)............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
 อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพ่ือสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๑. ..........................(ชื่อ)................................. เป็นประธานกรรมการ 
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  ๒. ..........................(ชื่อ)................................. เป็นกรรมการ 
  ๓. .........................ฯลฯ (ชื่อ)....................... เป็นกรรมการ 
  ๓. ..........................(ชื่อ)................................. เป็นกรรมการและเลขานุการ
  ๔. ..........................(ชื่อ)................................. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) 
 ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาด าเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  แล้ว
เสนอรายงานการสอบสวนต่อผู้ออกค าสั่งภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับค าสั่งนี้ เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่........เดือน...............................พ.ศ. ............  
      
     ลงชื่อ 
      (...................................................)  
            ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ลงชื่อ..........................ประธานอนุกรรมการฯ 
ได้รับค าสั่งเมื่อวันที่......./...................../........... 
 

- ตัวอย่ำง - 
วน.๐๕ 

 
แบบบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ 

 
เรื่อง การสอบสวน......(ระบุชื่อนักศึกษาที่ถูกสอบสวน)...........ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัย
นักศึกษา 
______________________________ 

 
สอบสวนที่.......(ระบุสถานที่ท่ีแจ้งข้อกล่าวหา)......... 

วันที่.......(ระบุวันที่ท าการแจ้งข้อกล่าวหา).......... 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่(ลับ)............../............. สั่ง ณ วันที่.............................                    
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา คณะอนุกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา..........(ระบุชื่อนักศึกษา คณะ สังกัด รหัสนักศึกษา ชั้นปี 
พฤติการณ์แห่งการกระท าผิด).................................................................................................นั้ น 
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 บัดนี้ คณะอนุกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและได้ประชุม
พิจาณา๑ แล้วเห็นว่ามีมูลกรณีท่ีจะกล่าวหา.................(ชื่อนักศึกษา)……………………. โดยมีข้อกล่าวหา
และพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้ 
 ข้อกล่าวหา ........................(ระบุเรื่องท่ีกล่าวหา ว่ากระท าผิดฐานใด)................ ..................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
................................................................ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๗ (๑) – (๙) หรือ ข้อ ๘ (๑) - (๔) ) ……………………………………………………. 
 ข้อเท็จจริงโดยย่อ๒ 

 .................................(พฤติการณ์ ข้อเท็จจริงแห่งการกระท าผิดโดยย่อ/สรุป).......................  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  ในการสอบสวนนี้ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เป็นหนังสือและมีสิทธิจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานในการให้ถ้อยค านั้นมาก็ได้ 
  บันทึกนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และคณะอนุกรรมการสอบสวนได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
    .....................(ลายมือชื่อ).................... ประธานกรรมการ 
    (    ) 
    .....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการ 
    (    ) 
      ฯลฯ 
    .....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการและเลขานกุาร 
    (    ) 
 
  ข้าพเจ้า........................(ชื่อนักศึกษา)............................ได้รับทราบและลงลายมือชื่อ
รับทราบข้อกล่ าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามบันทึกลงวันที่
...........................................ไว้เปน็หลกัฐานต่อหน้าคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และได้รับ
บันทึกนี้หนึ่งฉบับไว้แล้วในวันนี้ 
  
    ....................(ลายมือชื่อ).................... ผู้ถูกกลา่วหา 
    (    ) 



81 
 

  
คู่มือการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 81 

 

    ....................(ลายมือชื่อ).................... ประธานกรรมการ 
    (    ) 
    .....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการ 
    (    ) 
      ฯลฯ 
    .....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการและเลขานกุาร 
    (    ) 
 
_________________________________ 
๑ การประชุมพิจารณาวินิจฉัยตามข้อ ๒๑ และ ๒๓ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการสอบสวนท้ังหมด ตามข้อ ๒๔ 
๒ ให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด  เมื่อใด  อย่างไร เป็นความผิดวินัยกรณีใด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- ตัวอย่ำง - 
แบบ วน.๐๖ 

 
แบบบันทึกถ้อยค ำผู้ถูกกล่ำวหำ 

 
เรื่อง การสอบสวน....................(ชื่อนกัศึกษา)..........ซ่ึงถูกกลา่วหาว่ากระท าความผดิวินยันักศึกษา 
______________________________ 

 
สอบสวนที่.......(ระบุสถานที่สอบสวน)......... 

วันที่.......(ว/ด/ป ที่ท าการสอบสวน)......... 
  ข้าพเจ้า..........................รหัสนักศึกษา............ ..............เลขประจ าตัวประชาชน
............................................................คณะ......................................สาขา........................................... 
อายุ.............ปี  สัญชาติ..............เชื้อชาติ.....................ศาสนา.....................อยู่บ้านเลขท่ี................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน..................................แขวง/ต าบล................................เขต/อ าเภอ  
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................................................จังหวัด.................... ...................................ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่.........../............ สั่ง ณ วันที่...............
ในเรื่อง.....(เรื่องที่ท าการสอบสวนตามข้อกล่าวหา)..................................... ......................................... 
............................................................................................................................................................. 
  ตามที่คณะอนุกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาตามบันทึกลงวันที่.......(แบบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา ว/ด/ป/)................                  
ให้ข้าพเจ้าทราบแล้วนั้น 
  ตามข้ อกล่ าวห าที่ ว่ า ..............(ระบุ เรื่ อ งที่ ก ล่ าวห าตามแบบบั นทึ กข้ อ
กล่าวหา)....................... ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
  ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าและขอส่งเอกสารประกอบการให้ถ้อยค าดังนี้๑ (ถ้ามี)   

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

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

.............(ให้บันทึกถ้อยค าที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนฯ หรือผู้ถูกกล่าวหามี
พยานบุคคล/พยานเอกสาร ให้ระบุ และส าเนาเอกสารไว้ด้วย) .......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะอนุกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการให้
ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท าการโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ เพ่ือจูงใจ
ข้าพเจ้าให้ถ้อยค า และกรรมการสอบสวนได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว 
ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าอนุกรรมการ
สอบสวน 
     .....................(ลายมือชื่อ)....................๒ ผู้ถูกกล่าวหา 
     (    ) 
     .....................(ลายมือชื่อ).................... ผู้บนัทึกถ้อยค า 
     (    ) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.............(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)...............ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
     .....................(ลายมือชื่อ).................... ประธานกรรมการ 
     (    ) 
     .....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการ 
     (    ) 
       ฯลฯ 
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     ...............(ลายมือชื่อ)................กรรมการและเลขานกุาร 
     (    ) 
  
 
 
หมำยเหตุ๓ 

 (หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ให้ถ้อยค าหรือมีเหตุอื่นใดท่ีไม่สามารถให้ถ้อยค าได้ ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้) 
 ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
_________________________________ 
๑ หากผู้ถูกกล่าวหาไม่เต็มใจให้ถ้อยค า ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกให้ชัดเจน 
๒ หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกให้ชัดเจน 
๓  ให้บันทึกเหตุตาม ๑ หรือ ๒  

 
 
 
 
 
 

- ตัวอย่ำง - 
แบบ วน.๐๗ 

 
แบบบันทึกถ้อยค ำพยำน 

 
เรื่อง การสอบสวน นาย/นางสาว....(ชื่อนักศึกษา).....ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยนักศึกษา 

______________________________ 
 

สอบสวนที่.................................... 
วันที่.............................................. 

 ข้าพเจ้า.....................(ชื่อ)................เลขประจ าตัวประชาชน............................อายุ............ปี  
สัญชาติ..........ศาสนา....................อาชีพ.................................อยู่บ้านเลขท่ี...... ................ตรอก/ซอย
..............................ถนน.............................แขวง/ต าบล..........................เขต/อ าเภอ........................... 
......................จงัหวดั.............................................................อาชีพ......................................... 
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 ข้าพ เจ้ า ได้ทราบแล้ วว่ าข้ าพ เจ้ าเป็ นพยานในกรณี ที่ ...................(มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี)................................สั่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา........................
(ชื่อนักศึกษาที่ถูกสอบสวน)..........................ในเรื่อง..........(ระบุข้อกล่าวหา/เรื่องที่ท าการ
สอบสวน)...................................................และคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบว่าการให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 
 ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าในฐานะพยานด้วยค าสัตย์จริงดังต่อไปนี้๑ 

 ...............................................................................................................................................
......................................................(บนัทึกถ้อยค าพยาน/เอกสาร หลักฐานอ่ืนใด) .............................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะอนุกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่น
สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท าการโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ เพ่ือจูงใจข้าพเจ้าให้
ถ้อยค า และกรรมการสอบสวนได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรอง
ว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าอนุกรรมการสอบสวน 
. 
     .....................(ลายมือชื่อ)....................๒ พยาน 
     (    ) 
     .....................(ลายมือชื่อ).................... ผู้บันทึกถ้อยค า 
     (    ) 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า...........(ชื่อพยาน)..............ได้ใหถ้้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจา้ 
 
    .....................(ลายมือชื่อ).................... ประธานกรรมการ 
    (    ) 
    .....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการ 
    (    ) 
      ฯลฯ 
    .....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการและเลขานกุาร 
    (    ) 
 
 
 
หมำยเหตุ๓ 

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

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

............................................................................................................................................................. 
__________________________________ 
๑ หากผู้ให้ถ้อยค าไม่เต็มใจให้ถ้อยค า ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกให้ชัดเจน 
๒ หากผู้ให้ถ้อย าไม่ยอมลงลายมือช่ือ ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกให้ชัดเจน 
๓  ให้บันทึกเหตุตาม ๑ หรือ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัวอยำ่ง - 
แบบ วน.๐๘ 

 
บัญชพียำนหลักฐำน 

ผู้ถูกสอบสวน  ............(ชื่อนกัศึกษาท่ีถูกสอบสวน)....................................................... 
เรื่องท่ีกล่าวหา   ........(เรื่องท่ีกลา่วหา ตามแบบบนัทึกการแจง้ข้อกลา่วหา).................. 
....................................................................................................................................... 
(ระบุว่าเป็นพยานหลักฐานในชั้นการสอบสวนใด) 
 คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา   
 คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
 อุทธรณ์ (อธิการบดี) 
 
ล ำดับ ชนิดและเลขหนังสือ ผู้ย่ืนเอกสำร ผู้รับเอกสำร หมำยเหตุ 
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 เอกสาร   ................. รายการ      รวม   ……………. แผ่น 
       
               ........................................ ประธานกรรมการ 
     (   ) 

     ......................................กรรมการ 
     (    ) 

     ......................................กรรมการและเลขานุการ 
          (    ) 
     ......................................ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) 
     (    ) 

 
แบบ วน ๐๙ 

 
แบบรำยงำนกำรสอบสวน 

 
สอบสวนที่............................................ 

วันที่............................................  
เรื่อง การสอบสวน..............(ชื่อนักศึกษา)................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยนักศึกษา 
เรียน ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
  
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่......../............. สั่ง ณ วันที่............................  
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา...............(ชื่อนักศึกษา).............ในเรื่อง......................  
.................................................................................................................................นั้น 
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  ประธานอนุกรรมการได้รับส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาตั้งแต่วันที่.............................................และได้ประชุม
คณะอนุกรรมการสอบสวนครั้งแรกเม่ือวันที่................................................................  
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนและได้ประชุมพิจารณามี
ความเห็นในเรื่องการสอบสวนนี้แล้ว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
ความเห็นดังต่อไปนี้ 
  ๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก.........(การร้องเรียน/แจ้ง)........................ ......
ว่าพบ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………..(ตามแบบการแจ้งการกระท าความผิด แนบท้ายรายงาน) ……………………………….. 
  ๒. การสืบสวนในเบื้องต้น พบว่า…………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
...................................(ตามแบบรายงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิ) ............................... 
  ๓. ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา  พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่า.......................(ชื่อนักศึกษา)............................กระท าผิดวินัยนักศึกษา จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่............/..............
เรื่อง..................................................สั่ง ณ วนัท่ี......................... 
  ๔. คณะอนุกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน และได้
ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และได้ประชุมพิจารณาแล้ว
เห็นว่า พยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า.......................(ชื่อนักศึกษา).........................ผู้ถูก
กล่าวหากระท าผิดวินัยนักศึกษาในเรื่องนี้   โดยมีข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ข้อกล่าวหา และ
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยสรุปดังนี้ 
 
  ข้อเท็จจริงได้ความในเบื้องต้นว่า................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
  ข้อกล่าวหา…………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา๑ ..................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  ๕. คณะกรรมการสอบสวนได้เรียก.................(ชื่อนักศึกษา)............................ผู้ถูก
กล่าวหามาแจ้งข้อกล่าวหาและอธิบายข้อกล่าวหา สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก
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กล่าวหาทราบแล้ว    ผู้ถูกกล่าวหาได้ลงลายมือชื่อรับทราบและได้รับมอบบันทึกการแจ้งดังกล่าว ลง
วันที่.......................................... 
ไปจ านวนหนึ่งฉบับแล้วด้วย๒ 

  ๖. .......................(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)................ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงและน าสืบแก้ข้อ
กล่าวหาดังนี้ 
  ค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา..............................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  พยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา..........................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  ๗. คณะอนุกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณา๓ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
พยานหลักฐานต่างๆ และมีความเห็น ดังนี้ 
  ข้อเท็จจริงเบื้องต้น...................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง )  
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   
 
  ประเด็นที่ พิจารณา (การกระท าเป็นความผิดวินัยหรือไม่ ผิดร้ายแรงหรือไม่                  
ข้อใด)........... ...................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  ความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน๔ .............................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ความเห็นแย้ง๕   .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และพร้อมนี้ได้เสนอรายงานการสอบสวนมาด้วยแล้ว 
    .....................(ลายมือชื่อ).................... ประธานกรรมการ 
    (    ) 
    .....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการ 
    (    ) 
      ฯลฯ 
    .....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการและเลขานกุาร 
    (    ) 
 
___________________________________ 
๑ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใด หรืองดสอบสวนพยานใด ให้ระบุพยานท่ีไม่สอบสวนหรือ
พยานหลักฐานท่ีงดสอบสวนน้ัน พร้อมท้ังเหตุผลไว้ด้วย 
๒ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบตามที่คณะอนุกรรมการสอบสวนเรียก ให้ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา จ านวน ๑ 
ฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ท่ีอยู่ท่ีปรากฏตามหลักฐานราชการ 
๓ การประชุมพิจารณาวินิจฉัยตามข้อ ๒๐ และ ๒๓ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการสอบสวนท้ังหมด 
๔ ให้ระบุว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยนักศึกษาอย่างไร หรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด เป็นความผิดวินัย
ร้ายแรงหรือไม่ ตามข้อบังคับข้อใด  มีเหตุอันควรบรรเทาโทษตามข้อ ๑๑ หรือไม่ อย่างไร  (ยกเว้นเรื่องความเห็น
เรื่องโทษท่ีควรได้รับ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการวินัยนักศึกษา) 
๕ ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง ให้บันทึกรายละเอียดความเห็นแย้งไว้ด้วย 
 

 
 
 
 

แบบ วน. ๑๐ 
แบบค ำร้องขอใบรับรองควำมประพฤตินักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 

เขียนที่ ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
วันที่........เดือน..............................พ.ศ.................  

 
เรื่อง ขอใบรับรองความประพฤตินักศึกษา 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 
 ด้วยข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ...................................รหัสนักศึกษา...................................... 
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นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ชั้นปีที่...... คณะ..........................สาขาวิชา.................................  
โทรศัพท์.......................................... ที่อยู่.... ....................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 มีความประสงค์ขอใบรับรองความประพฤตินักศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการ (ระบุวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน) ................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

     ขอแสดงความนับถือ 

 
    ลงชื่อ..........................................................    
    (.................................................................)  

_________________________________________________________________________ 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
ได้ด าเนินการตรวจสอบประวัติการกระท าผิดวินัยนักศึกษาแล้ว ปรากฏว่า 
  ไม่เคยถูกพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา และเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
  เคยถูกพิจารณาโทษทางวินัย/อยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 
จึงเห็นควรออกใบรับรองความประพฤตินักศึกษาให้ผู้ยื่นค าร้อง 
        
    ลงชื่อ.......................................................  
    (................................................................)  
      เจ้าหน้าที่งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา/ผู้รับเรื่อง 
 

แบบ วน. ๑๑ 
 
 
 
 

หนังสือว่ำกล่ำวตักเตือนนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 
       เขียนที่  .......................................... 

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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            วันที่  .............................................  
 
 ด้วย.............(ชื่อนักศึกษา)..............นักศึกษาคณะ........................สาขา.................................  
รหัสนักศึกษา..........................................ชั้นปี...................... ได้กระท าการไม่เหมาะสม/ได้กระท าผิด
วินัยนักศึกษากรณี.................................(ระบฐุานความผดิตามข้อ ๗ (๑) – (๙) 
........................................................................................................ ซ่ึงเหตุการณ์การกระท าดังกล่าว
เกิดข้ึนที่...............................................(ระบุสถานที่เกิดเหตุ/บริเวณท่ีเกิดเหตุ)................................. 
........................................................................................................... ซึ่งการกระท าดังกล่ าวเป็นกรณี
กระท าผิดวินัยนักศึกษา แต่มีเหตุอันควรงดเว้นโทษทางวินัยและยังไม่สมควรด าเนินการทางวินัย
นักศึกษา  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๘ จึงให้ว่ากล่าวตักเตือน.......................(ชื่อนักศึกษา).................................................เพ่ือ
ไม่ให้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้อีก และให้ประพฤติตนให้สมควรกับสภาพการเป็นนักศึกษา หากยังฝ่าฝืน
และกระท าผิดวินัยนักศึกษาในกรณีเช่นนี้ อีกจะถูกด าเนินการทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป 
    

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ว่ากล่าวตักเตือน  
(     ) 

ต าแหน่ง  คณบดี/ประธานกรรมการวินัยนักศึกษา 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือน 
   (.......................................................)  

 
- ตัวอย่ำง- 

แบบ วน.๑๒ 
แบบฟอร์มค ำขออุทธรณ์โทษวินัยนักศึกษำ 

 
       (ท่ีอยู่)................................................................  
     วันที่..................เดือน..............................พ.ศ.................. 
 
เรื่อง     ขออุทธรณ์การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
เรียน     อธิการบดี 
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่......../............ลงวันที่................................... 
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เรื่อง   ลงโทษนักศึกษา  มหาวิทยาลัยได้สั่งลงโทษข้าพเจ้า นาย/นางสาว........................................... 
รหัสนักศึกษา.............................................คณะ....................................ชั้นปี.....................................                        
ในฐานความผิด.................................................................................................................................. 
โดยให้ได้รับโทษ 
  ๑ ............................................................................................................................. 
  ๒ ............................................................................................................................ 
  ข้าพเจ้า จึงใคร่ขออุทธรณ์การลงโทษตามค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ  ข้างต้น  ด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้ (อธิบายเหตุผล หรือ ข้อเท็จจริง)………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  ทั้งนี้    ข้าพเจ้าขอทุเลาการลงโทษ   ให้สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
........................ ปีการศึกษา...............และเข้าสอบตามปกติ  จนกว่าการพิจารณาอุทธรณ์จะแล้วเสร็จ  
และขอลดหย่อนโทษ ดังนี้ (ให้ระบุโทษที่ขอลดหย่อน หรือ ขอเปลี่ยนแปลง) 
 1............................................................................................................................ ................. 
 2................................... .......................................................................................................... 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….. 
(…………………………..………….) 

รหัสนักศึกษา...................................คณะ... .......................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับ................................. 

ข้อก ำหนดกำรอุทธรณ์ 
1. ให้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่ง 
2. ให้ยื่นอุทธรณ์เพื่อตนเอง และด้วยตนเองเท่านั้น 
3. อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัย สั่งยกอุทธรณ์ เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษแล้วแต่กรณี 
4. ค าวินิจฉัยค าขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด 

แบบ วน. ๑๓ 
แบบบันทึกกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 

 
ช่ือนาย/นางสาว .................................................  คณะ....................................สาขา...............................ช้ันปี...........  
ท าการบ าเพ็ญประโยชน์  ตั้งแต่วันท่ี..........................................................ถึงวันท่ี....................................................... 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท่ี................./...............ลงวันท่ี..............................เรื่อง ลงโทษนักศึกษากระท า
ผิดวินัยนักศึกษา   ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สั่งลงโทษข้าพเจ้า นาย/นางสาว...................................สกุล............................... 
โดยก ำหนดบ ำเพ็ญประโยชน์  .............. ช่ัวโมง 

 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลามาบ าเพ็ญประโยชน์ 

รวมเวลามา (ชม.) 
รายการงานท่ีบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 
อาจารย์/เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุม 
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เริ่ม สิ้นสุด   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

          ลงช่ือ........................................................... 
              (............................................................) 
                                   ผู้ควบคุม 
 
 
หมายเหตุ :    นักศึกษาน าเอกสารติดตัวไว้ และให้อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี  บันทึกทุกครั้ง 
                  ที่บ าเพ็ญประโยชน์ ให้ครบ  .........  ช่ัวโมง แล้วส่งคืนท่ีงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

แบบ วน. ๑๔ 
แบบบันทึกกำรคุมควำมประพฤต ิ

 
ช่ือนาย/นางสาว .................................................  คณะ....................................สาขา...............................ช้ันปี...........  
ท าการบ าเพ็ญประโยชน์  ตั้งแต่วันท่ี..........................................................ถึงวันท่ี....................................................... 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท่ี................./...............ลงวันท่ี..............................เรื่อง ลงโทษนักศึกษากระท า
ผิดวินัยร้ายแรง   ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สั่งลงโทษข้าพเจ้า นาย/นางสาว...................................สกุล............................... 
โดยกำรคุมควำมประพฤติ .............. ภำคกำรศึกษำ 

 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลามารายงานตัวรับการ

คุมความประพฤติ 
รวมเวลามา (ชม.) 

รายการการคุมความ
ประพฤติ 

อาจารย์/เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุม 
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หมายเหตุ      นักศึกษาน าเอกสารติดตัวไว้ และให้อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี  บันทึกทุกครั้ง 
                  ทีร่ับการคุมความประพฤติ ให้ครบ......... ภาคการศึกษา แล้วส่งคืนท่ีงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 
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บทที่ 2 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

 
 ในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา หรือดูแลความประพฤติของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้าน
วินัยนักศึกษาจะต้องมีความรู้  ทักษะ  และหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการยึดถือในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดความกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในบทนี้ จะได้กล่าวถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 2.2 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
 2.3 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 เป็นพระราชบัญญัติจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อันเป็นกฎหมายแม่บทให้การด าเนินการต่างๆ หรือสถาปนาก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งในมาตรา ๑๕ (๒) ได้ให้อ านาจสภามหาวิทยาลัย ออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือกฎเกณฑ์  ขึ้นใช้บังคับภายในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงอ านาจได้ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุม ดูแลตลอดจนส่งเสริมความประพฤติของนักศึกษาให้ปฏิบัติในแนวทางที่
ถูกต้อง ดีงาม ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 2.1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เป็นกฎหมายกลางหรือ
กฎหมายมาตรฐานกลางในการปฏิบัติราชการทางปกครอง ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน                 
เป็นการก าหนกหลักเกณฑ์  ขั้นตอนต่างๆ ส าหรับการด าเนินงานทางปกครองครองเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย  มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รักษา
ประโยชน์สาธารณะได้ และอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน  อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งในการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา จ าเป็นต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายดังกล่าว เนื่องด้วยมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา  
การให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานในการพิจารณาทางปกครอง  การพิจารณา
ทางปกครอง  องค์ประชุมกรรมการสอบสวน  การออกค าสั่ งลงโทษ  และการอุทธรณ์ค าสั่งทาง
ปกครอง เป็นต้น 
 2.1.3 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  มีขึ้นโดย
ผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพ่ือให้มีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน เกี่ยวกับการกระท าหรือการละเว้นการ
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กระท าที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระท าหรือ
การละเว้นการกระท าที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย ซึ่งตามอ านาจหน้าที่ของศาลปกครองดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหรือ               
ค าสั่งทางปกครอง การกระท าละเมิดในทางปกครอง หรือการท าสัญญาทางปกครอง อันเป็นเรื่องของ
กฎหมายมหาชน และโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจ าเป็นต้องมีกระบวนการเป็นพิเศษ
ต่างจากคดีปกติทั่ว ๆ ไป เพราะผลแห่งค าพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดิน  ซึ่ง
กฎหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษา กรณีที่นักศึกษาไม่พอใจค าสั่งลงโทษทางวินัยอันเป็นค าสั่ง
ทางปกครอง  นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษสามารถยื่นฟ้องศาลปกครองได้ ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งทาง
ปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 2.1.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก (ซึ่งรวมถึงนักศึกษาด้วย) ให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน และก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และก าหนดวิธีการส่งเสริมความ
ร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 2.1.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526  เป็นกฎหมายที่
ก าหนดระเบียบวิธีการเกี่ยวกับงานสารบรรณ เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ตั้งแต่การจัดท าการรับ 
ส่ง การเก็บรักษา การยืม ไปจนถึงการท าลายเอกสารของหนังสือราชการ ที่ทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา เนื่องจาก การด าเนินการทางวินัยนักศึกษา จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว เฉกเช่นการปฏิบัติราชการอ่ืนๆ 
 2.1.6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548  
เป็นระเบียบหลักเกณฑ์  วิธีการ  มาตรการ ในการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความ
ประพฤติของนักเรียน  โดยการลงโทษนักศึกษาซึ่งมีความมุ่งหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน  
 2.1.7 กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
  กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 เป็น
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 64 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งกฎกระทรวง
ดังกล่าวก าหนดให้นักเรียนและนักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 2.1.8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 เป็นข้อบังคับที่
ออกตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 โดยสภา
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งข้อบังคับดังกล่าว เป็นข้อบังคับท่ีก าหนดฐานความผิดวินัยนักศึกษา หรือ
วินัยนักศึกษาที่พึงรักษาและปฏิบัติ  ก าหนดวิธีการสืบสวน  สอบสวนวินัยนักศึกษา  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการวินัยนักศึกษา  รวมถึงกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย 
กระบวนการออกค าสั่งลงโทษ  กระบวนการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ และวิธีการด าเนินการทางวินัย
นักศึกษาทั้งกระบวนการ  ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ ใช้ในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 2.1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์และการคุมความประพฤตินักศึกษาท่ีถูกลงโทษท างวินัยนักศึกษา 
  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การท ากิจกรรม
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และการคุมความประพฤตินักศึกษาที่ถูกลงโทษท างวินัยนักศึกษา เป็น
ประกาศที่ออกตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.
2558 เป็นประกาศที่หลักเกณฑ์ วิธีการ การท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และการคุมความ
ประพฤตินักศึกษาท่ีถูกลงโทษท างวินัยนักศึกษา อันเป็นการลงโทษทางวินัยสถานหนึ่ง 
 2.1.10 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการสอบประจ าภาคของ
นักศึกษา พ.ศ.2551 
  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการสอบประจ าภาคของ
นักศึกษา พ.ศ.2551 เป็นประกาศที่ก าหนดระเบียบ ขั้นตอน ข้อก าหนด ข้อปฏิบัติ และมาตรการใน
การสอบประจ าภาคของนักศึกษา ซึ่งหากพบว่านักศึกษากระท าการทุจริตในการสอบ อันเป็นการ             
ฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง นักศึกษาผู้ฝ่าฝืนจะถูกด าเนินการทางวินัย
นักศึกษา 
 2.1.11 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 
  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 เป็นประกาศที่ก าหนดการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และดูสวยงาม อีกทั้งก าหนดการแต่งกายในการ
เข้าสอบประจ าภาค หรือการติดต่อราชการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด้วย 
 2.1.12 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 เป็นการก าหนดและแต่งตั้งให้ข้าราชการ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพ่ือให้มี
อ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
 2.1.13 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา 
  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา ก าหนดขึ้นเนื่องจากที่ปัญหาการ
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ทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้ง
เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคม แต่เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ไม่
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินการเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายเพ่ิมเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม โดยก าหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีอ านาจกักตัวนักเรียน นักศึกษษ ที่ก่อเหตุได้
ชั่วคราวไม่เกิน 6 ชั่วโมง เพ่ือน าส่งเจ้าพนักงานต ารวจ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี  รวมถึง
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมแนะแนว กวดขั้นและมีมาตรการในการดูแลนักเรียนและ
นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.1.14 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 
  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ก ำหนดขึ้นเนื่องจำกได้ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำประชำชนทั่วไปต่ำงได้รับควำมเดือดร้อนร ำคำญและได้รับอันตรำยในกำรสัญจรไปมำ
จำกกรณีที่มีกำรรวมตัวกันเพ่ือแข่งรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำง จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรกำร
เพ่ือป้องกันภัยสังคม อีกทั้งเพ่ือระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหำกำรรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพ่ือก่อควำม
เสียหำยแก่ผู้อ่ืน นอกจำกนี้ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกรับผิดชอบให้แก่เด็กและเยำวชน ผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และสังคมในทุกภำคส่วน ให้ตระหนักถึงควำมปลอดภัย กำรให้ควำมคุ้มครองกับชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน รวมตลอดทั้งเป็นกำรยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของผู้มีอำยุต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ที่เข้ำ
ไปในสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรที่เปิดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำรและแก้ไข
ปัญหำกำรจ ำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำหรือหอพักในบริเวณ
ใกล้เคียงสถำนศึกษำ และลงโทษผู้ประกอบกำรที่กระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย  ซ่ึงถือว่ำเป็นกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม รวมทั้งเพ่ือระงับและป้องกันกำรกระท ำอันเป็นผลต่อ
ควำมสงบเรียบร้อยของสังคม 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องข้างต้น เป็นกฎหมายหลักที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา  
เพ่ือให้การด าเนินการท างวินัยนักศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย และ มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินการอย่างสูงสุด 
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2.2 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
  งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา  ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้ให้ความส าคัญกับความมีวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยถือว่าวินัยนักศึกษาเป็น
กระบวนการหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่ใช้เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่พัฒนาตนเอง เมื่อนักศึกษา
ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในตนเองแล้ว  การพัฒนาเพ่ือต่อยอดในกระบวนการอ่ืนๆ            
ก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้าใจต่อการเป็นผู้มีระเบียบวินัยเพ่ือใช้ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัย ซึ่งในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา  จะยึดหลักตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ.2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นหลักในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้แล้ว               
ยังยึดหลักต่าง ๆ ใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา ดังนี้ 
 2.2.1 หลักการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา 
 2.2.2 หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
 2.2.3 หลักการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 2.2.4 หลักการพิจารณาทางปกครอง 
 2.2.5 บทบาท อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน 
  
 2.2.1 หลักการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา 
 เจริญ แฉกพิมาย (2552: 38 - 41) กล่าวว่า กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการ 
นักศึกษา ได้มีหลักในการด าเนินงานท างวินัยนักศึกษา ดังนี้ 
  1) หลักการให้ค าปรึกษา 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของตนเองและของผู้อ่ืน ตลอดถึงให้รู้จัก
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง ให้รู้จักใช้สติปัญญา เมื่อนักศึกษาได้รับรู้ ได้คิดไตร่ตรองดีแล้วเกิด
สติปัญญา ท าให้สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยได้  นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ยังมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 ได้เผยแพร่
ข้อบังคับดังกล่าวในคู่มือนักศึกษาที่ด าเนินการโดยกลุ่มงานทะเบียน  กองบริการการศึกษา และคู่มือ
วินัยนักศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบเป็นประจ าทุกปี ตลอดถึงเอกสารและการ
ชี้แจงโดยผู้ที่เกี่ยวข้องถึงการรักษาวินัย การประพฤติตนของนักศึกษาในช่วงการปฐมนิเทศ ตลอดทั้ง
การประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ผ่านทางหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด                    
เช่น คณะ ภาควิชา สาขาวิชา ให้ช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึง                  
อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่ถูกด าเนินการท างวินัย เพ่ือให้เข้าใจและสามารถ
รักษาสิทธิและประโยชน์ของตนเอง ในการด าเนินการท างวินัยนักศึกษาได้อย่างเต็มที่   
  2) หลักการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดวินัย 
   การป้องกัน ปราบปราม เป็นแนวทางการด าเนินการทางวินัยนักศึกษาใน
เชิงรุกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยด าเนินการดังนี้ 



 6 

   2.1) มหาวิทยาลัยได้เป็นผู้จัดท าหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา      
โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองความประพฤติ  ซึ่งการออก
หนังสือรับรองความประพฤติจะออกให้นักศึกษาผู้ยื่นค าขอที่ไม่มีประวัติการกระท าผิดวินัยนักศึกษา
เท่านั้น หรือในกรณีนักศึกษาที่มีประวัติการกระท าผิดวินัยนักศึกษามายื่นค าขอ ในหนังสือก็จะระบุ
โดยชัดเจนว่าเป็นผู้มีความประพฤติไม่เรียบร้อย และมีประวัติถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ซึ่งก็จะเป็น
มาตรการหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการกระท าผิดวินัยนักศึกษาได้ เนื่องจาก หนังสือรับรองความประพฤติ
ต้องใช้ประกอบการขอทุนการศึกษา  ทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือประกอบการสมัครงาน 
หรือการอ่ืนๆ ซึ่งจะมีการตรวจสอบกับฐานข้อมูลการกระท าผิดวินัยนักศึกษาก่อนออกหนังสือรับรอง
ความประพฤติเสมอ 
   2.2) การเพ่ิมเติมภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม จริยธรรม วินัยและภาวะผู้น า            
ด้วยการจัดอบรม หรือค่ายกิจกรรม ให้ความรู้ในด้านศีลธรรมฝึกการปฏิบัติ สมาธิ หรือเสริมสร้างวินัย
และภาวะผู้น า เพ่ือให้รู้จักควบคุมจิตใจของตน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการที่จะควบคุมตนเองให้
อยู่ในกรอบของระเบียบวินัย 
   2.3) ในระหว่างการศึกษามหาวิทยาลัยได้มีโครงการตลอดถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ร่วมรณรงค์ให้นักศึกษารู้จักสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาให้แก่ตนเองและสังคมอย่างสม่าเสมอ เช่น รณรงค์
การไม่ดื่มสุราของมึนเมา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ รณรงค์การแต่งกาย รณรงค์
ร่วมกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และมีกิจกรรมกีฬา กิจกรรมด้านพัฒนาต่าง ๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
วินัยในตนเอง 
   2.4) ได้มีการเผยแพร่โทษทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อที่ 9 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษามีทั้งหมด 6 สถาน 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
    1) วินัยไม่ร้ายแรง  มีโทษ  2  สถาน คือ  
     1) ภาคทัณฑ์ และ  
     2) ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์     
    2) วินัยร้ายแรงคือ มีโทษ 4 สถาน คือ  
     1) คุมความประพฤติ   
     2) ปรับตกรายวิชาหรือทุกรายวิชาตามที่คณะกรรมการ
วินัยนักศึกษาเห็นสมควร   
     3) พักการศึกษาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ภาค
การศึกษา หรือระงับการออกใบปริญญาบัตรมีก าหนดไม่เกิน 1 ปีการศึกษา  
     4) ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา 
   จะเห็นได้ว่าบทลงโทษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น จะเริ่มจากโทษ
สถานเบาถึงสถานหนัก การเผยแพร่บทลงโทษจึงเป็นสิ่งที่เตือนใจให้นักศึกษาได้เกิดการยับยั้งชั่งใจ               
ในการที่จะต้องกระท าผิดวินัยนักศึกษา เพราะผลที่จะได้รับอาจท าให้จบการศึกษาช้า หรือถูกออกจาก
สถานศึกษา ถือว่าเป็นมาตรการการป้องกัน ป้องปรามที่ส าคัญประการหนึ่งด้วย 
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  3) หลักความยุติธรรม 
   การให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดหลักการลงโทษตามเหตุผลอัน
สมควร เพ่ือขัดเกลาพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอย่างเสมอหน้ากัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง กระท าความผิด
อย่างเดียวกันก็ต้องลงโทษเท่ากัน แต่อาจใช้ดุลยพินิจลงโทษหนักเบา ตามสมควรแก่กรณีได้ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการทางวินัยนักศึกษาอย่างมีระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
มหาวิทยาลัยนอกจากจะใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 
เป็นหลักในการพิจารณาแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความส าคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายสูงสุดคือ
รัฐธรรมนูญ และถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อีกด้วย            
เพราะการกระท าการท างวินัยนักศึกษาที่ได้กระท าผิด ประการแรก มหาวิทยาลัยหรือคณะวิทยาลัย 
จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง  และคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา โดยให้นักศึกษาที่กระท าผิดได้มีโอกาสชี้แจงได้แย้งแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการอย่างเต็มที่ 
ประการที่สอง หากการกระท าความผิดเป็นความผิดที่ร้ายแรง สิทธิของนักศึกษาต้องถูกกระทบรุนแรง
ตามไปด้วย มหาวิทยาลัยได้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากคณะ                
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย จิตวิทยา และสังคม มาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อมูล
กลั่นกรองเสนอแนะต่อผู้บริหาร ประกอบการตัดสินใจที่จะลงโทษนักศึกษาหนักเบาแล้วแต่กรณี  
ประการที่สาม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารที่มีอ านาจลงโทษนักศึกษาจากเหตุผลข้อมูลของทุกฝ่าย
ประกอบการพิจารณาเพ่ือลงนามด าเนินการลงโทษนักศึกษา ตามขั้นตอนที่ประกอบด้วยเหตุผล
เหล่านั้น โดยปราศจากอคติส่วนตัว ประการที่สี่ ระบบขั้นตอน การตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายของ
มหาวิทยาลัย คือ การอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เช่น เห็นว่า
การถูกลงโทษขาดความเป็นธรรม หรือเกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูล นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ
เหล่านี้เพ่ือประกอบเหตุผลอุทธรณ์ คัดค้านค าสั่งลงโทษ หรือแม้แต่เห็นว่าการที่มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการถูกต้องแล้วก็ตาม แต่การลงโทษนั้นกระทบต่อนักศึกษารุนแรงเกินไปหรือกลายเป็นภาระ
หนักเกินไปส าหรับผู้ปกครองก็เป็นเหตุผลที่นักศึกษาขออุทธรณ์เพ่ือแบ่งเบาภาระนั้น  ๆ ได้จาก
มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมและถูกต้อง 
  4) หลักการแก้ไข 
   ในสถาบันอุดมศึกษาผู้บริหารตลอดถึงอาจารย์ มักจะมองนักศึกษาในหลาย
มิติ เช่น มองอย่างศิษย์กับอาจารย์ มองอย่างบิดามารดากับบุตร มองอย่างผู้สร้างสรรค์เยาวชนของ
ชาติที่จะเป็นผู้แทนของคนอีกรุ่นหนึ่งในวันข้างหน้า มองอย่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง มองอย่าง
ความเท่าเทียมกันและอิสระต่อกัน ซึ่งมิติเหล่านี้ได้ผสมผสานกันอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
เป้าหมายของการลงโทษจึงมีเป้าหมายเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขมิใช่เป้าหมายของการท าลาย มีเป้าหมาย
เพ่ือการสร้างสรรค์ไม่ว่าตัวการที่ก่อให้เกิดการกระท าผิดนั้นเกิดจากอะไร เช่น ประการแรก เกิดจาก
ความผิดปกติเกี่ยวข้องกับจิตประสาทของนักศึกษา ประการที่สอง เกิดจากสภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัวหรือของมหาวิทยาลัย  ประการที่สาม เกิดจากการที่นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นๆ หรือไม่มีการยับยั้งชั่งใจ หรือนักศึกษาขาดการไตร่ตรองคิดให้รอบคอบก่อนลงมือกระท า               
สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเพราะการลงโทษควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันสังคมให้พ้นจาก
ผลร้ายของอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และแก้ไขหรือลดทอนผลร้ายของอาชญากรรม               
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   สรุปว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากจะด าเนินการด้านการเรียนการ
สอนด้วยการขยายโอกาสให้กับสังคมทางด้านการศึกษาแล้ว ในด้านการส่งเสริมความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้ งทางร่างกายและจิตใจให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ด า เนินการแบบคู่ขนาน                       
หากนักศึกษาฝ่าฝืนกฎ ระเบียบที่จะน าไปสู่การพัฒนาร่วมกันมหาวิทยาลัยก็ใช้วิธีการทางวินัย
นักศึกษา โดยเป็นไปตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ดูแลนักศึกษาที่ได้กระท า
ความผิดต่อไป ตามความเหมาะสมเพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับปรุงพฤติกรรมให้ถูกต้อง  ซึ่งอาจจะให้
นักศึกษาท ากิจกรรม หรือรายงานตัวเป็นระยะ หรือตลอดจนให้ท างานสาธารณะประโยชน์เพ่ือรับใช้
สังคมเพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพ่ือเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการยุติธรรมของสังคม ออกไปสู่สังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขและเพ่ือ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 
 2.2.2 หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
  หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษาเป็นเหมือนกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ            
ซึ่งเมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสอบสวนปฏิบัติแล้ว             
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งหมายถึงการยอมรับว่ามีความยุติธรรมในเบื้องต้นของการด าเนินการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา โดยต้องประกอบไปด้วย 
   1) คณะกรรมการที่ด าเนินการสอบสวนต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 
   2) ก่อนเริ่มท าการสอบสวนให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถูกสอบสวนหรือ
พยานทราบว่า การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการที่ท าการสอบสวนอาจเป็นความผิด 
   3) การสอบปากค าผู้ถูกสอบสวน หรือพยาน ห้ามมิให้กรรมการผู้ใดกระท า
การล่อลวง ขู่เข็ญให้สัญญา หรือกระท าการใด ๆ เพ่ือจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   4) ในการสอบปากค าผู้ถูกสอบสวน หรือพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวน
เรียกผู้ที่จะต้องถูกสอบสวนเข้าไปในสถานที่สอบสวนคราวละ 1 คน 
   5) ห้ามมิให้ผู้อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่สอบสวน ยกเว้นทนายของผู้ถูก
กล่าวหาหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในสถานที่สอบสวนเพ่ือประโยชน์แห่งการ
สอบสวน 
   6) การสอบปากค าผู้ถูกสอบสวนหรือพยาน ให้มีการบันทึกถ้อยค า เมื่อได้
บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการท่ีด าเนินการสอบสวนอ่านให้ผู้ถูกสอบสวนฟัง หรือจะให้ผู้ถูก
สอบสวนอ่านถ้อยค าที่ได้บันทึกไว้เองก็ได้ เมื่อผู้ถูกสอบสวนอ่านถ้อยค าเสร็จและเห็นว่าถูกต้องแล้ว 
ให้ผู้ถูกสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค า ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้าให้กรรมการอย่าง
น้อย 1 คน กับผู้ถูกสอบสวน หรือพยานลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้า 
   7) การบันทึกถ้อยค าผู้ถูกสอบสวน ห้ามมิให้มีรอยขูดหรือลบ หรือบันทึก
ทับข้อความเดิม หากจะแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่า หรือเติมและให้กรรมการอย่าง
น้อย 1 คน กับผู้ถูกสอบสวน หรือพยานลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง 
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   8) กรณีผู้ถูกสอบสวนได้ให้ถ้อยค าไว้แล้ว แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ให้บันทึก
เหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย และให้กรรมการสอบสวนทุกคนร่วมลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วย 
   9) กรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานมาให้ถ้อยค าตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ก าหนดไว้แล้ว แต่พยานไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมให้ถ้อยค า หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียก
พยานแล้วไม่มาภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้อง
บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกการสอบสวนและให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อไว้ด้วย 
   10) กรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าพยาน หลักฐานใดจะเป็นเหตุให้
การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรือไม่ใช่พยาน หลักฐานในประเด็นส าคัญ จะงดการสอบสวนพยาน 
หลักฐานนั้นก็ได้แต่ต้องบันทึกไว้ 
   11) การสอบสวนหาพยาน หลักฐานต่าง ๆ ต้องชัดเจน ครบทุกประเด็น 
   12) กรณีท่ีมีการสอบสวนเพิ่มเติม จะต้องมีการยืนยันถ้อยค าที่ได้ให้ไว้เดิม
ด้วย 
 
 2.2.3 หลักการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
  การลงโทษแม้จะเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ที่มีอ านาจสั่งการ และใช้ประกอบกับ                 
ดุลยพินิจที่จะเลือกด าเนินการที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สมเหตุสมผลในขอบเขตตามตัวบทกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับได้ก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีอ านาจสั่งการย่อมต้องค านึงถึงความถูกต้องเป็นธรรม 
การให้โอกาสความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาด้วยหลักการ 3 ประการ คือ 
   1) หลักความยุติธรรม 
    หลักการนี้ผู้ที่มีอ านาจสั่งการสามารถใช้ดุลยพินิจตามอ านาจการ
บริหาร แต่อ านาจนั้นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง มีการสอบสวนให้โอกาสกับผู้ถูก
สอบสวนได้ชี้แจงแสดงหลักฐานต่าง ๆ เมื่อสอบสวนจนแน่ชัดว่าบุคคลนั้นได้กระท าความผิดจริง                
และมีกฎระเบียบห้ามไว้ชัดเจนแล้วจึงด าเนินการลงโทษ 
   2) หลักความเป็นธรรม 
    หลักการนี้เป็นหลักการที่ผู้มีอ านาจลงโทษต้องพิจารณาลงโทษผู้ที่
กระท าความผิดเท่าเทียมกัน เสมอภาคกันตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่โดยไม่เลือกที่รักมัก 
ที่ชัง กระท าความผิดอย่างเดียวกันควรต้องได้รับการลงโทษที่เหมือนกัน หรือเท่ากัน แต่ถ้าหากมีเหตุที่
จะต้องได้รับโทษที่ไม่เหมือนกัน ให้ใช้ดุลยพินิจจากหลักการอะไรที่จะพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งแนวทาง
ที่สามารถน ามาพิจารณาประกอบดุลยพินิจของผู้มีอ านาจสั่งการประกอบด้วย 
    2.1) ความหนักเบาของความผิดที่ผู้ถูกลงโทษได้กระท า 
    2.2) ผลของการกระท าความผิดที่เกิดข้ึน 
    2.3) ประวัติการกระท าความผิดของผู้ที่กระท าความผิดที่เคยได้รับ
มาก่อน 
    2.4) การรับรู้ของผู้กระท าผิดว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิดแต่
ยังฝ่าฝืนกระท าลงไป ซึ่งแตกต่างกับคนที่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าการกระท าอย่างนั้นเป็นความผิด 
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    2.5) การให้โอกาสแก่ผู้กระท าความผิดที่พยายามที่จะปรับปรุง
ตนเองให้เป็นคนดี ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจลงโทษ ย่อมสมควรที่จะสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้น
กลับตัวเป็นคนดีได้ตามเจตนา 
    2.6) การกระท าความผิดที่มีเหตุผลบางประการอยู่เบื้องหลัง เช่น 
การกระท าความผิดที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บของตนเอง หรือเกิดจากความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ไม่
สามารถควบคุมได ้ซึ่งไม่ได้เกิดจากเจตนาหรือตั้งใจให้เกิดข้ึน 
   3) หลักความรวดเร็ว 
    การลงโทษผู้ที่กระท าความผิดที่ด าเนินไปตามกระบวนการ ต้องมี
ความรวดเร็ว ไม่ชักช้าปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนาน ซึ่งการกระท าเช่นนั้นจะท าให้ระเบียบวินัยขาดความ
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะผู้ที่ถูกลงโทษจะขาดจิตส านึกต่อความผิดที่ได้กระท า และท าให้บุคคลอ่ืนขาดความ
เชื่อถือต่อกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ด้วย ซ้ าร้ายอาจเป็นช่องทางน าไปสู่การร้องเรียนได้นอกจากนี้ผู้ที่มีอ านาจสั่ง
ลงโทษยังต้องค านึงถึงการให้โอกาสกับเยาวชนได้ปรับปรุงพฤติกรรมด้วยการน าหลักการของกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาร่วมประกอบการพิจารณาด้วยเช่น  ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก เป็นต้น 
 
 2.2.4 หลักการพิจารณาทางปกครอง 
  เนื่องจากการพิจารณาด าเนินการทางวินัยนักศึกษา เป็นการพิจารณาทางปกครอง 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการมีค าสั่งลงโทษนักศึกษาซึ่งโทษบางกรณี            
มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาซึ่งเป็นฝ่ายอยู่ใต้การบังคับจากหน่วยงานของรัฐ หรือ
มหาวิทยาลัย  และอีกฝ่ายหนึ่งคือมหาวิทยาลัยหรือรัฐ เป็นการออกค าสั่งทางปกครอง ดังนั้นการ
พิจารณาด าเนินการทางวินัยนักศึกษาก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการการพิจารณาทางปกครอง                        
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อีกทั้ งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ก็มีบทบัญญัติในหลายข้อ ที่อ้างอิงหรือให้เจ้าหน้าที่หรือ
คณะกรรมการ ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง  ซึ่งหลักกฎหมายในการพิจารณาทาง
ปกครองที่เก่ียวข้องที่ส าคัญ มีดังนี ้
   1) หลักนิติรัฐ 
    (โภคิน  พลกุล : 2525) แนวคิดเรื่องนิติรัฐเกิดขึ้นจากการจ ากัด
อ านาจของตนเองของรัฐ ซึ่งเป็นค าที่นักประวัติศาสตร์และนักปรัชญาการเมืองตะวันตกใช้เรียกรัฐ
ประเภทหนึ่ง ซึ่งยอมรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชน เพ่ือที่
ประชาชนจะได้ใช้สิทธิเสรีภาพพัฒนาบุคลิกภาพของตนได้ตามที่ราษฎรแต่ละคนจะเห็นสมควร นิติรัฐ
เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการใช้อ านาจ
ตามอ าเภอใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บวรศักดิ์  อุวรรณโณ : 2542) ในบางกรณีรัฐต้องรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมจ าต้องบังคับให้ประชาชนกระท าการหรือละเว้นไม่กระท าการบางอย่าง 
องค์กรของรัฐจึงสามารถล่วงล้ าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้เหมือนกัน แต่รัฐให้
ค ามั่นต่อประชาชนว่าองค์ของรัฐจะกล้ ากรายสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกรณีใดและภายใน
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ขอบเขตอย่างไร ฉะนั้นในการเข้าไปแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของประชาชนองค์กรของรัฐจะต้อง
ตรวจสอบดูเสียก่อนว่ามีกฎหมายให้อ านาจหรือไม่ และภายในขอบเขตอย่างไร องค์กรเจ้าหน้าที่ของ
รัฐไม่อาจกล้ ากรายสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ตามอ าเภอใจตรงกันข้ามอ านาจขององค์กรเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีอยู่อย่างจ ากัด 
   2) หลักความชอบด้วยกฎหมาย 
    ในนิติรัฐการด าเนินการทางปกครองขององค์กรฝ่ายปกครองไม่ว่า
จะเป็นการกระท าที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติการมีพ้ืนฐานที่มาจากอ านาจแห่งระบบ
กฎหมายที่ได้ให้อ านาจแก่องค์กรฝ่ายปกครองในการด าเนินการเพ่ือให้ บรรลุวัตถุประสงค์แห่ง
ประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ ด้วยเหตุนี้การกระท าขององค์กรฝ่ายปกครองใดหากการกระท านั้นก้าว
ล่วงเข้าไปกระทบสิทธิ เสรีภาพของเอกชนแล้ว องค์กรฝ่ายปกครองจะต้องมีกฎหมายให้อ านาจและ
จะต้องกระท าภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดอ านาจไว้เท่านั้น หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางปกครองประกอบด้วยหลักการย่อย 2 หลักการ คือ (วรเจตน์  ภาคีรัตน์ :2546) 
    2.1) หลักความชอบด้วยกฎหมาย 
    หลักความมาก่อนของกฎหมาย หมายความว่า การกระท าของรัฐที่
ออกมาในรูปของบทบัญญัติของกฎหมายย่อมอยู่ในล าดับที่มาก่อนการกระท าอ่ืนๆ ของรัฐที่เป็นการ
กระท าทางปกครอง ซึ่งการกระท าทั้งหลายขององค์กรฝ่ายปกครองไม่อาจขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายได้ หลักการนี้ก าหนดให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องผูกพนตนต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
บ้านเมือง การผูกพันต่อกฎหมายขององค์กรฝ่ายปกครองอาจมีได้ 2 ลักษณะ คือ กรณีที่กฎหมาย
ก าหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ องค์กรฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ แต่หากกฎหมายไม่มีก าหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ กล่าวคือ เป็น
กรณีที่องค์กรฝ่ายปกครองตัดสินใจด าเนินการตามแผนการปกครองเพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่ ของ
ประชาชนดีขึ้น เช่น การสร้างสวนสาธารณะ ฯลฯ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องละเว้นไม่กระท าการนั้นให้
ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองที่ใช้บังคับอยู่ เหตุผลพ้ืนฐานของการก าหนดให้การกระท าทางปกครองต้อง
ไม่ขัดต่อกฎหมายก็เนื่องมาจากหลักความเป็นเอกภาพของรัฐและความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมาย 
เพราะหากยอมให้องค์กรฝ่ายปกครองกระท าการอันขัดต่อกฎหมายได้โดยไม่มีผลร้ายใดๆ                    
ตามมาแล้ว กฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือใช้บังคับในรัฐก็จะหาความหมายอันใดมิได้ ด้วยเหตุนี้องค์กรฝ่าย
ปกครองจึงไม่สามารถก าหนดมาตรการทางกฎหมายใดๆให้ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในบ้านเมือง
ได ้
    2.2) หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ 
    หลักกฎหมายนี้ได้ก าหนดว่า องค์กรฝ่ายปกครองจะกระท าการ
ใดๆ ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายมอบอ านาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการกระท านั้น ในขณะที่หลักการ
กระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเรียกร้องแต่เพียงองค์กรฝ่ายปกครองกระท าการอยู่ในกรอบ
ของกฎหมายเท่านั้น หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ เรียกร้ององค์กรฝ่ายปกครองยิ่งกว่า กล่าวคือ การ
กระท าขององค์กรฝ่ายปกครองซึ่งแสดงออกโดยฝ่ายปกครองนั้นจะต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับ 
เหตุผลเบื้องหลังหลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ อาจอธิบายได้โดยหลักประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
หลักนิติรัฐและหลักการประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน กล่าวคือ รัฐสภาซึ่งมีสมาชิกได้รับการเลือกตั้ง
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โดยตรงจากประชาชนเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมมากที่สุดในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญอัน
กระทบต่อการอยู่ร่วมกันของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับแก่
ประชาชน ด้วยเหตุนี้ หากจะยอมให้องค์กรฝ่ายปกครองเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ดังกล่าวก็จะต้องมีการ
มอบอ านาจจากรัฐสภา ซึ่งจะยอมให้องค์กรฝ่ายปกครองก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้นใช้บังคับตามอ าเภอใจ
โดยอ านาจของตนเองหาได้ไม่ ส่วนหลักนิติรัฐเรียกร้องให้มีก าหนดนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน
ในรูปของกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนจะได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะ
กระท าการใดๆ ลงไปว่ากฎหมายต้องการให้ประพฤติอย่างไร การก าหนดกฎเกณฑ์ที่มีผลเป็นการ
ทั่วไปดังกล่าวจะก าหนดโดยองค์กรฝ่ายปกครองไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากรัฐสภา             
ในที่สุดแล้วเรายังอาจให้เหตุผลส าหรับการยอมรับหลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจได้จากหลักการ
ประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยการตรากฎหมายมาจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
จะท าได้ก็แต่โดยรัฐสภาและภายใต้เงื่อนขี่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ดังนั้นองค์กรฝ่ายปกครองไม่อาจ
กระท าการใดๆ ที่เป็นการล่วงล้ าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ หากรัฐสภาไม่ได้
ตรากฎหมายมอบอ านาจดังกล่าว 
   3) หลักความชัดเจนและคาดหมายได้ในการกระท าทางปกครอง 
    โดยเหตุที่การกระท าทางปกครองเป็นการใช้อ านาจฝ่ายเดียวที่
เหนือกว่าของฝ่ายปกครองก าหนดกฎเกณฑ์ให้ปัจเจกชนต้องปฏิบัติ การกระท าขององค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองจึงต้องมีความชัดเจนแน่นอนและเป็นที่คาดหมายได้จากปัจเจกชนผู้ตกอยู่ภายใต้อ านาจ
ปกครอง  อย่างไรก็ตามระดับความชัดเจนแน่นอนและคาดหมายได้ในการกระท าทางปกครองนั้น อาจ
แตกต่างกันออกไปตามสภาพของการกระท าทางปกครอง ยิ่งการกระท าขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองมีลักษณะเป็นการล่วงล้ าสิทธิหรือสร้างภาระให้แก่ปัจเจกชนมากเท่าใด องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองจะต้องก าหนดเนื้อหาของกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนแน่นอนมากขึ้นเท่านั้น แม้กระนั้นในกรณีที่การ
กระท าขององค์กรฝ่ายปกครองเป็นการออกค าสั่งทางปกครองซึ่งใช้บังคับเฉพาะกรณี เนื้อหาในค าสั่ง
ทางปกครองจะต้องมีความชัดเจนแน่นอน  องค์กรฝ่ายปกครองจะออกค าสั่งทางปกครองในลักษณะที่
คลุมเครือและให้ผู้รับค าสั่งทางปกครองไปตีความค าสั่งทางปกครองดังกล่าวเองไม่ได้ มิฉะนั้นแล้วต้อง
ถือว่าค าสั่งทางปกครองนั้นมีความบกพร่องอย่างรุนแรงจนถึงขนาดที่ไม่ก่อให้เกิดผลดังที่ผู้ออกค าสั่ง
ทางปกครองต้องการ กล่าวคือ ค าสั่งทางปกครองจะตกเป็นโมฆะ 
   4) หลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอ าเภอใจ 
    ในการด าเนินการทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อม
ไม่อาจหลุดพ้นความผูกพันตามหลักความเสมอภาคไปได้ โดยเหตุที่สิทธิในความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน  สิทธิดังกล่าวจึงผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรในการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและ
การตีความกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงซึ่งในหลักการในเรื่องนี้คือ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะปฏิบัติ
ต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญเหมือนให้แตกต่างกันโดยอ าเภอใจไม่ได้ หรือจะปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญ
แตกต่างกันให้เหมือนกันโดยอ าเภอใจก็ไม่ได้เช่นกันการปฏิบัติโดยอ าเภอใจ หรือการเลือกปฏิบัติ
หมายถึงการปฏิบัติที่อาจหา “เกณฑ์แห่งความแตกต่าง” อันมีน้ าหนักส าคัญระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือ
หลายสิ่งมาอธิบายอย่างสมเหตุสมผลไม่ได้ 
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   5) หลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจ 
    หลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจเป็นหลักในทาง
กฎหมายที ่ก าหนดว่าปัจเจกชนผู้ตกอยู่ภายใต้อ านาจรัฐย่อมสามารถที่จะเชื่อมั่นในความคงอยู่ส าหรับ
การตัดสินใจใดๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐ และความเชื่อมั่นดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครอง              
ในกฎหมายปกครองหลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจเป็นหลักที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการ
ก าหนดว่าค าสั่งทางปกครองที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกไปนั้น หากเป็นค าสั่งที่ให้ประโยชน์
กับบุคคลผู้รับค าสั่งแล้ว องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะเพิกถอนหรือยกเลิกค าสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวได้หรือไม่ประการใด ในเงื่อนไขเช่นใด ก็จะต้องมีบทบัญญัติกฎหมายก าหนดไว้ให้ชัดเจน 
 
 2.2.5 บทบาท อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน   
  บทบาทและอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  และคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา นั้น ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวได้กล่าวถึงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา  และคณะอนุกรรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  รวมทั้งก าหนด
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  
  1) คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
   1.1) การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
    การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 หมวดที่ 3 ข้อ 12 ได้
ก าหนดให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา โดยอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งประกอบไปด้วย 
    (1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
    (2) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย                           
เป็นรองประธานกรรมการ   
    (3) คณบดีหรือผู้แทน จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 
    (4) ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิทางกฎหมาย                
จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
    (5) หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา  เป็นกรรมการ 
    (6) หัวหน้างานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ  
   กรรมการวินัยนักศึกษา ประเภทคณบดีหรือผู้แทนคณบดี จ านวน 3 คนนั้น  
ได้มาโดยการให้อธิการบดีพิจารณาและแต่งตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจักต้องเป็นผู้เสนอชื่อคณบดีหรือผู้แทน จ านวน 3 คน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการวินัย
นักศึกษา 
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   กรรมการวินัยนักศึกษา ประเภทข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมี
คุณวุฒิทางกฎหมาย จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ  ให้อธิการบดีพิจารณาและแต่งตั้งตามความเห็น
ของส านักงานพัฒนานักศึกษา 

  1.2) วาระการด ารงต าแหน่ง 
   1.2.1) กรรมการวินัยนักศึกษาประเภทคณบดีหรือผู้แทน และ

กรรมการวินัยนักศึกษาประเภท ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิทางกฎหมาย  ให้มี
วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการ
แต่งตั้งอีกได ้

   1.2.2) ประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ, หั วหน้า
ส านักงานพัฒนานักศึกษา (กรรมการ) และหัวหน้างานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านวินัยนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย (กรรมการ) มีวาระการด ารงต าแหน่ง ตามต าแหน่งทางบริหาร 

   1.2.3) ให้อธิการบดีโดยค าแนะน าของประธานกรรมการ แต่งตั้ง
กรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการและอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็
ได ้

  1.3) อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
   อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ในหมวดที่ 3 
ข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16 ไว้ดังนี้ 
    (1) สอบสวนวินัยนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ โดยอาจแต่งตั้งบุคคล หรือคณะอนุกรรมการขึ้นมาท าหน้าที่สอบสวนแทน  

   (2) พิจารณาวินิจฉัยและเสนอความเห็นโทษทางวินัยของนักศึกษา
ต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีตามข้อ 25  โดยบทก าหนดโทษที่สามารถพิจารณา
ลงโทษได้ มีดังนี้  

   โทษทางวินัยมี 5 สถาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
    (ก) ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ 

    (1) ภาคทัณฑ์ 
     (2) คุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
     (ข) ความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่ 
     (1) คุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
     (2 ) ป รั บ ต ก ร าย วิ ช าห รื อ ทุ ก วิ ช า ต าม ที่

คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้โดยค านึงถึงพฤติการณ์และเหตุแห่งการกระท าผิดวิ นัย
นักศึกษา 
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     (3) พักการศึกษาตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาแต่ไม่
เกินสี่ภาคการศึกษา หรือระงับการเสนอชื่อให้ส าเร็จการศึกษา หรือระงับการเสนอชื่อเพ่ืออนุมัติ
ปริญญาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา 

     (4) ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา 
    (3) สอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามค าสั่งของรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมายตามข้อ 25 หรืออธิการบดีตามข้อ 31 โดยรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายหรืออธิการบดี
จะต้องก าหนดประเด็นให้สอบสวนเพิ่มเติมตามที่ต้องการ 
    (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
    (5) คณะกรรมการวินัยนักศึกษามีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือ
ท าการใดแทนได ้

   (6) มีสิทธิไดร้ับเบี้ยประชุมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

  2) คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
   2.1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
    2.1.1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 หมวดที่ 4              
ข้อ 9 ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ซึ่งประธานกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้
แต่งตั้ง  ตามที่คณะเสนอรายชื่อมาและได้ผ่านการตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัติแล้ว ประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    2 .1 .2 ) ให้ ป ระธานคณ ะกรรมการวินั ยนั กศึ กษ า แต่ งตั้ ง 
“คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา” มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย เพ่ือด าเนินการ
สอบสวนต่อไป 
     (1) คณบดี หรือรองคณบดีที่ เกี่ยวข้องเป็นประธาน
กรรมการ 
     (2) อาจารย์หรือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ 
     (3) ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิทาง
กฎหมาย เป็นกรรมการ 
    2.1.3) ให้ประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา แต่งตั้ง
กรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
    2.1.4) กรณีนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา สังกัดวิทยาเขตหรือหน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง ให้แต่งตั้ง รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือคณบดีที่เก่ียวข้อง เป็นประธาน
กรรมการ 

  2.2) วาระการด ารงต าแหน่ง 
   คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีวาระการด ารงต าแหน่ง

ตามค าสั่งแต่งตั้ง จนกว่าการสอบสวนและเสนอรายการการสอบสวนต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
จะแล้วเสร็จ 
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  2.3) อ านาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
    (1) แจ้งรายชื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ และอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆในการสอบสวน พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา
ที่เก่ียวกับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย 
    (2) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูก
กล่าวหาได้ชี้แจงหรือโต้แย้งข้อกล่าวหาโดยน าพยานหลักฐานต่างๆ เช่น พยานบุคคล พยานเอกสาร 
หรือพยานวัตถุท่ีเกี่ยวข้องมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  
    (3) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีอ านาจ
เรียกพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง    และพยานบุคคลมาให้ถ้อยค าต่อคณะอนุกรรมการ ตลอดจนรับฟัง
พยานหลักฐานหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    (4) การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคลทุกปากต้อง
บันทึกถ้อยค าไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ให้ถ้อยค ารวมทั้งผู้สอบสวนลงลายมือชื่อไว้ด้วย 
    หากผู้ให้ถ้อยค าไม่เต็มใจให้ถ้อยค า หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อใน
บันทึกถ้อยค า ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค าอย่างชัดเจน 
    (5) ออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น หรือเห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน 
    (6) ประชุมพิจารณาลงมติว่าการกระท านั้นเป็นความผิดวินัย
นักศึกษาหรือไม่   
    (7) จัดท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
วินัยนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง  

   (6) มีสิทธิไดร้ับเบี้ยประชุมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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2.3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1) แนวคิดเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา 
  1.1) ความหมายของวินัย 
   ค าว่าวินัย ได้มีคนให้ค านิยามไว้เป็นจ านวนมาก สรุปได้ดังนี้พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1077) ได้ให้ความหมายของค าว่าวินัยไว้ว่า หมายถึง 
ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ เช่น วินัยทหาร ทหารต้องยึดมั่นในวินัยสิกขาบทของ
พระสงฆ ์
   ราไพ เมฆาวิบูรณ์ (2544: 44) กล่าวว่า วินัยนักศึกษา หมายถึง การควบคุม
พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้นิสิตนักศึกษายึดถือปฏิบัติเพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการตักเตือนและการลงโทษนิสิตหรือนักศึกษา
ที่ละเมิดกฎ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยด้วย 
   กรมวิชาการ (2542: 11) ให้ความหมายของวินัยไว้ว่า หมายถึง ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ข้อตกลงที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวท างในการให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในการดารงชีวิต
ร่วมกัน เพ่ือให้อยู่อย่างราบรื่น มีความสุข ความส าเร็จ โดยอ าศัยการฝึกให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุม
ตนเอง   
   พนัส หันนาคินทร์และคณะ (2542: 38) ให้ความหมายของค าว่าวินัย 
หมายถึง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง กติกา และกฎหมายตามที่สังคมวางไว้หรือตามที่
กลุ่มได้ตกลง อันจะน ามาซึ่งความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงและความปลอดภัย 
   ด ารง ประเสริฐกุล (2542: 215) กล่าวว่า วินัยหมายถึง การรู้จักปกครอง
ตนเอง ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและท าให้เกิดความสงบสุข
ส าหรับตนเองและสมาชิกในสถาบันจากความหมายของคาว่าวินัยดังที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า 
วินัย คือ กฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่มนุษย์สร้างข้ึนเพื่อให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุขของสังคม ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับการตักเตือน หรือถูก
ลงโทษตามท่ีกฎระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดไว้ 
   โจเซฟ คิงส์เบอรี่ (1989:305) ได้อธิบาย ค าว่าวินัย หมายถึง ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือโดยการแสดงออกเพ่ือให้เห็นว่าบุคคลมีวินัย  อ าจกระท าได้ 2 
วิธี คือ โดยท างกฎหมายหรือข้อบังคับ ค าสั่ง ซึ่งบังคับโดยใช้การลงโทษเป็นเครื่องหนุนหลัง โดยผู้ที่มี
หน้าที่รักษาวินัยหรือผู้บังคับบัญชาท าการสั่งสอน  ฝึกอบรม รวมทั้งให้ความรู้และประสบการณ์
เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความรับผิดชอบจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันด้วย 
   เลออก แมกกินซัน (1975: 85) ได้อธิบายว่า วินัย หรือ Discipline มาจาก
ค าว่า Followers แนวคิดที่เป็นเกณฑ์การตัดสินใจการกระท าผิดท างวินัยโดยตั้งอยู่บนสมมติฐาน 4 
ประการ คือ ข้อปฏิบัติต้องชอบธรรม พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การต้องรู้ชัดเจนว่าจะให้เขาปฏิบัติ
อย่างไร นายจ้างมีสิทธิที่จะได้ก าลังแรงงานหรือการปฏิบัติงานตอบแทนจากลูกจ้างที่มีวินัยดีและเป็น
การร่วมแรงร่วมใจประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมและหน้าที่
ผู้บริหาร มีอ านาจที่จะด าเนินการท างวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนระเบียบโดยเคร่งครัดได้ 
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   อมรา เล็กเริงสินธุ (2540) ได้กล่าวถึง ระเบียบ หมายถึง ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
โรงเรียนก าหนดขึ้นให้นักเรียนปฏิบัติตาม เช่น ระเบียบการเข้าเรียนตรงต่อเวลา ระเบียบเป็นสิ่งที่ท า
ให้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
   วินัย คือ การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนให้เรียนเป็นไปในทางที่พึง
ปรารถนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และบุคลิกภาพให้เป็นที่น่าพึงปรารถนาของสังคม วินัยที่ดี คือ การที่
บุคคลรู้จักการปกครองตนเองและกระท าตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ เพราะได้
เห็นคุณค่าว่า การปฏิบัติตามระเบียบนั้นจะน ามาซึ่งความมีระเบียบและความสงบสุขในสังคม 
   ชาญยุทธ ไสยาศรี (2547) สรุปความหมายว่าวินัย หมายถึงข้อก าหนด 
ระเบียบกฎเกณฑ์แนวปฏิบัติส าหรับให้คนกระท าตาม เพ่ือให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
   ประจักษ์ ปราบงูเหลือม (2547) สรุปความหมายว่าวินัย หมายถึง ความ
ประพฤติของนักเรียนโดยนักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งหรือระเบียบข้อยบังคับของโรงเรียน นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการให้นักเรียนรู้จักควบคุมตนเอง เห็นพ้องกับข้อบังคับที่ก าหนดไว้เพ่ือให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยอันจะน ามาซึ่งความเสมอภาคและเกิดสันติสุขแก่เพ่ือนในโรงเรียน เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรม  
   ประสาท อิศรปรีดา (2547) สรุปความหมายว่า การที่เด็กจะมีวินัยหรือไม่
นั้นขึ้นอยู่กับการสั่งสอนอบรม (Training By Instruction) หรือการปฏิบัติการอย่างเหมาะสมของครู
เมื่อพิจารณาความหมายของวินัยตามวินัยนี้ วินัยจึงเป็นเรื่องย่อยเรื่องหนึ่ง (Subset) ของการจัดการ
ห้องเรียน 
   สมบูรณ์ สิงห์ค าป้อง (2542 อ้างถึงใน สุรจิต ค ามะสอน , 2548) สรุป
ความหมายของค าว่าวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคล ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเอง ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนตามสังคมก าหนดเอาไว้ โดยให้ถือว่าเป็นการ
บังคับให้กระท า 
   สุรจิต ค ามะสอน (2548) จากความหมายของวินัยที่ผ่านมาข้างต้นสรุปได้
ว่า วินัย หมายถึงการอยู่ ในระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของสังคม ดังนั้นการส่งเสริมวินัยให้
นักเรียน จึงควรครอบคลุมถึงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้สามารถประพฤติ ปฏิบัติตนในระเบียบ
แบบแผนและข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
   เฉลิมชัย ศรีชาติ (2551) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีระเบียบของบุคคลซึ่งกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม เพ่ือความสงบสุขของ
ตนเองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
   สุภวัลภ์  ถุงจันทร์ (2551) สรุปความหมายว่าวินัย หมายถึง ระเบียบแบบ
แผน ข้อบังคับที่ก าหนดเป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน ส าหรับควบคุมความประพฤติเพ่ือให้การปฏิบัติงานและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   จากความหมายของวินัยที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า วินัย หมายถึงการอยู่ใน 
กฎเกณฑ์ กติกา บรรทัดฐาน รวมทั้ง ระเบียบแบบแผนข้อบังคับของสังคม เพ่ือความสงบสุขของ
ตนเองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ดังนั้นการพัฒนาการส่งเสริมวินัยให้แก่นักเรียนจึง
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ครอบคลุมถึง การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ แบบแผนและ
ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
  1.2) ความส าคัญของวินัย 
   วินัยเป็นข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม ดังนั้น ระเบียบ
วินัยจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง สรุปได้ดังนี้ 
   ภาสกร แก้วชาติ (2548: 22) กล่าวว่า สังคมจ าเป็นต้องมีระเบียบ หรือ
กฎหมายส าหรับควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมนั้น กฎหมายเป็นทั้งเครื่องหมายและ
ข้อบังคับหรือรองรับสิทธิเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน ในขณะเดียวกันกฎหมายก็เป็นเครื่องก าจัดการ
เอ ารัดเอ าเปรียบระหว่างคนที่มีความสามารถสูงกว่าคนที่มีความสามารถน้อยกว่าไปในตัว 
   ชมแข พงษ์เจริญ (2542: 11) กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันในสังคมจาเป็นต้องมี
ระเบียบวินัยหรือกฎหมายส าหรับควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมนั้น กฎหมายเป็นทั้ง
เครื่องหมายรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน ในขณะเดียวกันกฎหมายยังเป็นเครื่องก าจัดการ
เอ ารัดเอ าเปรียบระหว่างคนที่มีความสามารถสูงกว่าต่อคนที่มีความสามารถน้อยกว่าไปในตัว 
   พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช          
พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2526 กรมประชาสัมพันธ์ (2542: 151) ความตอนหนึ่งว่า  
“....เด็ก ๆ ต้องฝึกหัดอบรมทั้งท างกายทั้งใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบและสุจริตเพ่ือประโยชน์ของตนใน
ภายหน้า เพราะคนที่ไม่เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ในระเบียบและความดียากนักที่จะได้
ประสบความส าเร็จ และความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต...” 
   สรุปได้ว่า วินัยนักศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งส าหรับสถาบันการศึกษา 
เพราะการที่สถาบันท างการศึกษาได้กาหนดระเบียบวินัยให้นักศึกษา ได้ใช้เป็นแนวท างปฏิบัติว่าสิ่งใด
ควรท าและสิ่งใดไม่ควรท า จึงท าให้นักศึกษามีความสามารถในการที่จะควบคุมตนเอง และเคารพสิทธิ
ของผู้อื่นได้พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม สถาบันการศึกษาอย่างมีความสุข 
 

 2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

  2.1) ความหมายของวินัยในตนเอง 
  กรมวิชาการ (2542) สรุปความหมายว่า วินัยในตนเอง หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ 
ข้อตกลงที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในการด ารงชีวิตร่วมกันเพ่ือให้อยู่ราย
รื่นมีความสุข ความส าเร็จ โดยอาศัยการฝึกอบรมให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุมตนเอง ทักษะย่อยและ
พฤติกรรมที่แสดง มีดังนี้ 
   1) ตรงต่อเวลา พฤติกรรมที่แสดงได้แก่ ปฏิบัติงานทันเวลาก าหนด 
   2) วางแผนในการใช้เวลาในการท างานและการด าเนินชีวิต พฤติกรรมที่
แสดง ได้แก่ แบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมด าเนินชีวิตประจ าวัน 



 20 

   3) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหมู่คณะ และเคารพกฎกติกาของสังคม
พฤติกรรมที่แสดงได้แก่ เคารพกฎหมายบ้านเมือง กฎจราจร ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม 
   4) รู้จักประเมินตนเอง พฤติกรรมที่แสดงได้แก่ บอกข้อดีข้อเสียในการ
ท างาน 
   5) ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลาย พฤติกรรมที่แสดงได้แก่แสดงมารยาท
ได้ถูกต้องตามกาลเทศะอย่างสม่ าเสมอ 
   6) ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน พฤติกรรมที่แสดงได้แก่ไม่พูดเท็จแอบอ้าง
หรือน าของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง  
  กรมวิชาการ (2542) สรุปความหมายว่า วินัยในตนเอง หมายถึงการที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งประพฤติตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความเต็มใจโดยไม่มีใครหรือมีอ านาจใดมาบังคับ เป็นการ
สมัครใจ ของตนเอง ซึ่งเกิดจากจิตส านึกภายในให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้น เช่น การทิ้งเศษกระดาษลง
ถังขยะ การเข้าแถวในการรับบริการ เป็นต้น  
  จ าลอง พนมชัย (2551) สรุปความหมายว่า วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมตนเองทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ให้ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง โดยไม่ได้
เกิดจากกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของสังคมแต่เกิดจากการเห็นคุณค่าในสิ่งที่ท า และไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ตนเองและสังคม 
  เฉลิมชัย  ศรีชาติ (2551) สรุปความหมายว่า ความมีวินัยในตนเองหมายถึง การที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถควบคุมตนเองได้ทั้งทางอารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ และพฤติกรรม ทั้งทาง
กาย วาจา ใจ ให้ปฏิบัติได้ด้วยความเหมาะสม โดยเกิดจากจิตส านึก และค่านิยมที่ 
ดีงาม เป็นไปตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ ของสังคม โดยไม่ได้เกิดจากการบังคับจากภายนอก แม้จะมีสิ่งเร้าก็
ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ๆ  
  สรุปได้ว่า ความมีวินัยในตนเอง หมายถึงความสามารถของบุคคลในการควบคุม
อารมณ์หรือบังคับพฤติกรรมของตนเอง ให้เชื่อฟังและประพฤติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผนอันดี
งามต่าง ๆ ที่สังคมยอมรับ โดยตนเองมองเห็นคุณค่าที่จะกระท าเพ่ือให้เกิดผลดีต่อตนเอง และสังคม
ส่วนรวม 
  2.2) ความส าคัญของการมีวินัยในตนเอง 
  เชาว์  มณีวงศ์ (ม.ป.ป.) สรุปความหมายว่า ช่วยให้นักเรียนควบคุม ดูแลตนเองและ
สังคมส่วนรวมได้ด้วยความสงบสุขเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการเล่าเรียน การท างาน ช่วยน าคนไปสู่
การท าความดี ความเจริญ เว้นข้อห้ามท าตามต าสั่งบางประการเพ่ิมพลังในการท างาน เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สังคมเป็น
สุขร่มเย็น ดังนั้นพอสรุปความส าคัญของวินัยได้ว่า วินัยช่วยให้คนมีระเบียบในตนเอง ลดความขัดแย้ง 
เกิดความสามัคคี ด ารงตนอยู่ในสังคม และท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
  ทินกร  นาสว่าง (2551) กล่าวถึง ความส าคัญของการมีวินัยในตนเอง อาจสรุปได้ว่า
วินัยในตนเองเป็นวินัยที่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ เพราะวินัยในตนเองมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ และสังคมในทุก ๆ ด้าน ประเทศใดที่ผู้คนมีวินัยในตนเองมาก ประเทศนั้นย่อมมีความ
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เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ดังนั้น การปลูกฝังให้เด็กมีวินัยในตนเอง ควรต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัย
เพ่ือให้ซึมซับเป็นนิสัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ย่อมน าผลจากการที่มีวินัยในตนเองไปพัฒนาตนเอง 
พัฒนาชุมชนตลอดจนพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรืองเท่าทันอารายะประเทศ 
  สรุปได้ว่า การมีวินัยในตนเองมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะวินัยในตนเองมี
ความส าคัญทั้งต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติ วินัยจะช่วยควบคุมดูแลให้บุคคลนั้น
ประพฤติสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรและเป็นการป้องกันไม่ให้ไปก้าวก่ายในสิทธิของผู้อื่น 
  2.3) ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเอง 
  1) ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาการของวินัยแห่งตนลักษณะ “วินัยแห่งตน”   
มีความส าคัญต่อการแสดงออกทางจริยธรรม และคุณธรรมของบุคคลมาก และอาจจะส าคัญมากกว่า
ลักษณะทางความรู้ดีชั่ว และความสามารถกระท าดี กระท าชั่วด้วย ฉะนั้นการให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การก าเนิดและการเจริญเติบโตของจิต ลักษณะการมีวินัยแห่งตนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นในเรื่องนี้
นักจิตวิทยาพัฒนาการ มีความเห็นว่า ความมีวินัยแห่งตนหรือ ความสามารถควบคุมตนเองอย่าง
ถูกต้อง เป็นหลักชัยของการพัฒนาทางจิตบุคคล นั่นคือความมีวินัยแห่งตน เป็นหลักส าคัญของผู้ที่
บรรลุวุฒิภาวะทางจิต ฉะนั้น การมีวินัยแห่งตน จึงสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับพัฒนาการทาง
จิตของบุคคลได้ด้วย ทฤษฎีที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของวินัยแห่งตนมี 2 ทฤษฎี (ดวง
เดือน พันธุมนาวิน, 2523) 
   1.1) ทฤษฎีเมาเวอร์ (Mower) ว่าด้วยจุดก าเนิดของการควบคุมตน 
   1.2) ทฤษฎีของเพคและแฮวิคเฮิสต์ (Peck and Havighurst) ว่าด้วยการ
พัฒนาแรงจูงใจทางจริยธรรม ซึ่งยึดการควบคุมอีโก้ และซุปเปอร์อีโก้ เป็นหลักความมีวินัยในตนเอง
เป็นคุณสมบัติส าคัญที่บุคคลควรจะมี เพราะผู้ที่มีวินัยในตนเองจะมีคุณธรรม ประพฤติตนอย่างมี
เหตุผล ไม่ก่อความวุ่นวายแก่สังคม การศึกษาทฤษฏีที่ว่าด้วยการเกิดวินัยจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะให้ทราบ
ว่าวินัยในตนเองมีที่มาอย่างไร เพ่ือที่จะได้ปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลได้ (ไพบูลย์ ข่าขัน
มะลิ. 2548) 
  ความมีวินัยในตนเองเป็นคุณสมบัติส าคัญที่บุคคลควรจะมี เพราะผู้ที่มีวินัยในตนเอง
ถือว่าเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติตนอย่างมีเหตุผลไม่ก่อความวุ่นวายในสังคม การศึกษาทฤษฎีที่ว่าด้วย
การเกิดวินัยในตนเอง จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ทราบว่าวินัยในตนเองมีที่มาอย่างไร เพ่ือที่จะได้
ปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ 
   2) ทฤษฎีแรงจูงใจทางหลักจริยธรรม การที่บุคคลจะกระท าพฤติกรรมทางจริยธรรม
ต่างๆ นั้น ความต้องการกระท าเป็นสาเหตุส าคัญ เพคและแฮวิกเฮิสต์ (Peck and Havighurst) ก็เห็น
ความส าคัญนี้ และเชื่อว่าการควบคุมของอีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Superego) ร่วมกันช่วยให้เกิด
ความต้องการแสดงพฤติกรรมเพ่ือผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผล นักทฤษฎีทั้งสองเห็นว่าพลังควบคุมของอีโก้
ในบุคคลจะมีมากหรือน้อยก็ได้ และแต่ละบุคคลจะมีพลังควบคุมอีโก้แลซุปเปอร์อีโก้ในส่วนผสมที่ไม่
เท่ากันและอาจแบ่งบุคคลตามลักษณะทั้งสองนี้ร่วมกันออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 
   2.1) พวกปราศจากจริยธรรม หมายถึง พวกที่มีพลังทั้งสองน้อยมาก โดย
บุคคลจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง และเห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว เป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้บุคคล
ประเภทนี้ถูกควบคุมโดยเห็นแก่ตัวของตนเอง 
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   2.2) พวกเอาแต่ได้ หมายถึง บุคคลที่พลังควบคุมอีโก้น้อย แต่พลังควบคุม
ของซุปเปอร์อีโก้มีมากขึ้นแต่จัดอยู่ในประเภทปานกลางค่อนข้างน้อยบุคคลประเภทนี้จะยังยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลางและกระท าทุกอย่างเพ่ือความพอใจและผลได้ ตัวเองเป็นคนไม่จริงใจ ลักษณะปรากฏ
ตั้งแต่วัยเด็กตอนต้น และในคนบางประเภทจะติดตนไปจนตาย 
   2.3) พวกชอบคล้อยตาม หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้น้อยเหมือน
สองประเภทแรก แต่มีพลังควบคุมของ ซุปเปอร์อีโก้มากกว่า คืออยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก
พวกนี้จะยึดพวกพ้องเป็นหลัก และคล้อยตามผู้อ่ืนโดยไม่ไตร่ตรอง บุคคลประเภทนี้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของสังคมและกลุ่ม 
   2.4) พวกตั้งใจจริงแต่ขาดเหตุผล หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้ใน
ระดับปานกลาง แต่มีพลังควบคุมของซุปเปอร์อีโก้มาก จะเป็นผู้ยอมรับกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคม
เข้าไปในลักษณะของตนเอง จะเป็นผู้ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายอย่างเคร่งครัด เห็นว่ากฎเกณฑ์เป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้จะก่อผลเสียต่อผู้อ่ืนก็ไม่สนใจ บุคคลประเภทนี้จะเป็นหลักของชุมชน เพราะมีความ
มั่นคงของการกระท าและความเชื่อ คนอ่ืนเห็นง่าย แต่ขาดความยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล คนประเภทนี้
จึงยังเป็นคนไม่สมบูรณ์ทางจริยธรรม 
   2.5) พวกเห็นแก่ผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล คือบุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้มากและ
ในขณะเดียวกันก็มีพลังควบคุมของซุปเปอร์อีโก้มากด้วย ซึ่งท าให้เกิดความสมดุลระหว่างการกระท า
ตามกฎเกณฑ์ ของสังคม และความสมเหตุสมผล โดยยึดการเห็นแก่ผู้ อ่ืนทั่วไปเป็นหลัก บุคคล
ประเภทนี้มีความสามารถในการควบคุมตนเองอย่างมีเหตุผล ไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของสังคม หรืออยู่ใต้
อิทธิพลของสังคมอย่างปราศจากเหตุผล บุคคลประเภทนี้จะท าอะไรต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล 
เพ่ือผู้อ่ืน และพร้อมที่จะร่วมมือกับสังคม คนประเภทนี้มีไม่มากในสังคม แต่นักทฤษฎีทั้งสองเชื่อว่า
เป็นบุคลิกภาพที่พัฒนาสูงสุดของมนุษย์จากการวิจัยลักษณะของบุคคลตามทฤษฎีนี้ปรากฏว่าผู้ถูก
ศึกษาแต่ละคนจะมีลักษณะผสมหลายประเภทพร้อมกัน แต่จะสามารถเห็นลักษณะที่เด่นชัดที่สุดของ
แต่ละบุคคลได้ไม่ยากนัก เด็กแต่ละคนจะเริ่มมีบุคลิกประเภทใดประเภทหนึ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ตั้งแต่
อายุ10 ปี แต่ยังไม่เด่นชัดนัก แต่เม่ือโตขึ้นบุคลิกภาพประเภทนั้นจะเด่นชัดขึ้นทุกที 
  3) ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเรอร์ (Mawrer) 
      การเกิดความมีวินัยในตนเองนั้นจะต้องมีพ้ืนฐานมาตั้งแต่ระยะแรกจนกระท้ังเติบโต
ขึ้นมาสิ่งส าคัญ คือ ความสัมพันธ์ของผู้เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเลี้ยงดู อันจะน าสู่ความสามารถ
ในการให้รางวัลตนเอง หรือสามารถควบคุมตนเองเมื่อเติบโตขึ้นซึ่งเมาเรอร์ได้อธิบายว่าทารกหรือเด็ก
ต้องการจะเรียนรู้จากผู้ที่เลี้ยงดูตน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   3.1) บุคคลที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กทารก คือ บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองดูแลที่เป็นผู้ที่บ าบัด ตอบสนองความต้องการของทารก เช่น ได้กินนมเมื่อหิว มีผู้ปัดยุงให้
เมื่อถูกยุงกัด เมื่อทารกได้รับการบ าบัดหรือตอบสนองความต้องการก็จะรู้สึกสบาย พอใจ และมี
ความสุข ความรู้สึกเหล่านั้นจะรุนแรงมากข้ึน และติดตรึงอยู่ในส านึกจนโตขึ้น รวมทั้งที่ทุกครั้งที่ได้รับ
การตอบสนองความต้องการจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองอยู่ด้วย เด็กจึงเกิดความรักความพอใจใน
บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดู เมาเรอร์เชื่อว่า ความรู้สึกรัก และพอใจของเด็กเหล่านี้เกิดจาก
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การเรียนรู้ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการของเด็กเอง ดังนั้นบุคคลส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
คือ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลนั้นเอง 
   3.2) ความรัก ความพอใจ ความผูกพันของเด็กที่มีต่อบิดามารดา  
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล น าไปสู่การปฏิบัติตามค าสั่งสอน หรือใช้เป็นตัวอย่างที่เด็กจะเลียนแบบทั้งค าพูด 
และการกระท า ท าให้เขาเกิดความสุข ความพอใจ อันเป็นลักษณะของการให้รางวัลแก่ตนเองการ
เลียนแบบเหล่านั้นจะท าตามท่ีดีและไม่ดีตราบที่ลักษณะเหล่านั้นอยู่ในตัวของผู้ที่ตนเองรัก  และพอใจ 
ความสามารถในการให้รางวัลตนเองโดยการเลียนแบบนี้เมาเรอร์เชื่อว่าจะปรากฏในเด็กที่อายุ
ประมาณ 8-10 ปี และจะพัฒนาต่อไปจนสมบูรณ์เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น ผู้ที่มีวุฒิภาวะทางจิตอย่าง
สมบูรณ์จึงเป็นผู้มีความสามารถที่จะควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผลในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
การตอบโต้เมื่อเกิดความรู้สึกคับข้องใจ ความกลัว เป็นต้น ส าหรับผู้ที่ขาดวินัยในตนเอง หรือขาดการ
ควบคุมตนเอง ก็เพราะไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ตั้งแต่วัยทารก จึงกลายเป็นบุคคลที่ขาดการยับยั้งชั่งใจใน
การกระท า กลายเป็นผู้ที่ท าผิดเกณฑ์ และกฎหมายบ้านเมืองอยู่เสมอ  ดังนั้น การเลี้ยงดูในวัยเด็ก
อย่างมีความสุข อบอุ่น และผ่านการอบรมสั่งสอน หรือจากการเลียนแบบที่ดีงามจากผู้ที่เลี้ยงดูเด็กเอง 
และจะพัฒนามาเป็นลักษณะเด่นชัดในจิตส านึกของบุคคล  และกลายเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องมีเหตุผล
ของบุคคลต่อไป  
  2.4) การส่งเสริมและเสริมสร้างวินัย 
   การเสริมสร้างวินัย  มีบุคคลสาคัญท างการศึกษาได้ให้แนวคิดในการ
เสริมสร้างวินัย สรุปได้ดังนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 21) ได้ระบุแนวคิดใน
การสร้างวินัยไว้  5 ประการ คือ 
   1) การท าให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยให้บุคคลรู้เห็นและปฏิบัติพฤติกรรม
ที่ดีเพ่ือเป็นพื้นฐานและปฏิบัติต่อเนื่อง จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เคยชินที่ดี 
   2) การใช้วัฒนธรรมในสังคมเป็นแนวปฏิบัติผสมผสานกับหลักการท าให้เกิด
เป็นพฤติกรรมเคยชิน เช่น การท าความเคารพด้วยการไหว้ เมื่อพบผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เด็กท าได้โดยง่ายแต่
การเข้าแถวไม่ใช่วัฒนธรรมไทย เด็กไม่ได้เห็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอดังเช่นการไหว้ของไทย ดังนั้น การ
ไหว้จึงง่ายต่อการปฏิบัติมากกว่าการเข้าแถว 
   3) การใช้องค์รวมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ พฤติกรรมและสติปัญญา 
ซึ่งเป็นหลักการท างการศึกษา และหลักพัฒนาจริยธรรม คือ มีความเข้าใจในความสาคัญของสิ่งที่จะ
กระท า มีความพอใจและยอมรับในสิ่งที่จะกระท าย่อมนาไปสู่ความพร้อมในการกระท า 
   4) การใช้แรงหนุนสภาพจิตใจเป็นการตั้งความมุ่งมั่นหรืออุดมการณ์และ
พยายามจะปฏิบัติตามเป้าหมายที่มุ่งมั่นไว้ ซึ่งอ าจท าให้เกิดการเปรียบเทียบ แม้ว่าความภาคภูมิใจใน
ผลการปฏิบัติ หากใช้มากเกินไปจะกลายเป็นการดูถูก ดูหมิ่นผู้อื่นอันเกิดจากการเปรียบเทียบและการ
พ่ึงพากาลังใจจากภายนอก 
   5) การใช้กฎเกณฑ์บังคับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้เกิดวินัยได้ชั่วขณะหนึ่ง   
เมื่อไม่มีผู้ใดควบคุมวินัยจะหายไป จึงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง 
  พระธรรมปิฎก (2551: 18 - 22) ได้กล่าวถึงวิธีการเสริมสร้างวินัย ไว้ดังนี้ 
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   1) สร้างวินัยด้วยการท าให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน การฝึกวินัยที่ดีที่สุดอ าศัย
ธรรมชาติของมนุษย์คือ ใช้ธรรมชาติของมนุษย์มาเป็นเครื่องช่วย คือ ท าให้เป็นไปตามธรรมชาติ หรือ
สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์นั่นเอง หมายความว่า มนุษย์ที่ดาเนินชีวิตโดยทั่วไปนี้อยู่กันด้วย
ความเคยชินที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้ เมื่อพบเห็นอะไรแล้วจะปฏิบัติการอะไรอย่างไร เราท าไปตาม
ความเคยชินกันเป็นส่วนใหญ่ 
   2) สร้างวินัยให้ได้ผลด้วยระบบสัมพันธ์ขององค์รวม การฝึกวินัย คือ ฝึกให้
เป็นศีล นั้นจะได้ผลดีต้องอ าศัยระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ
กันด้วย คือเป็นระบบองค์รวมที่องค์ร่วมจะต้องประสานกัน หมายความว่า ในการฝึกฝนพัฒนามนุษย์
หรือการศึกษานี้จะต้องให้องค์ประกอบ3 ส่วน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ประสาน
ไปด้วยกัน ท าให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์แล้วสิ่งที่ฝึกนั้นก็จะกลายเป็นชีวิตจริงของเขา  ฉะนั้น เวลาเรา
ฝึกท าอะไรอย่างหนึ่งจึงต้องดูทั้งสามด้าน คือ 
    2.1) ด้านพฤติกรรม ถ้าเขามีพฤติกรรมที่ดีด้วยความเคยชินก็ดีแล้ว 
    2.2) ด้านจิตใจ ถ้าเขามีความพึงพอใจหรือมีความสุขในการท า
พฤติกรรม นั้น พฤติกรรมนั้นจะมั่นคงยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นท างด้านจิตใจ จะต้องคอยดูว่าท าอย่างไรจะ
ให้เขาตั้งอยู่ในวินัยด้วยความสุข มีความพึงพอใจ 
    2.3) ด้านปัญญา ถ้าเขามีความรู้เข้าใจเหตุผล มองเห็นคุณค่า 
มองเห็นประโยชน์ของการกระท าหรือพฤติกรรม นั้น ความรู้ความเข้าใจนั้นก็จะมาหนุนองค์ประกอบ
ฝ่ายจิตใจท าให้เขายิ่งมีความพอใจและความสุขในการปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นยิ่งขึ้นไปอีก 
   3) สร้างวินัยโดยใช้ปัจจัยอ่ืนช่วยเสริม วินัยจะท าให้เกิดความสุข และ
ประพฤติปฏิบัติด้วยความพึงพอใจ โดยใช้ปัจจัยอย่างอ่ืนมาช่วยอีกก็ได้  เช่น มีกัลยาณมิตรขอ
ยกตัวอย่างว่า ถ้าครูอ าจารย์น่ารักท าให้เด็กมีความอบอุ่น สบายใจ เด็กก็อยากจะเชื่อฟัง ครูอ าจารย์ที่
เขารัก เคารพ และศรัทธานั้นพอพูดอะไรลูกศิษย์ก็อยากท าอยู่แล้ว และเขาก็มีความสุขที่จะท าตาม
ด้วย วินัยก็เกิดได้ง่าย 
   4) สร้างวินัยด้วยแรงหนุนของสภาพจิตใจ อีกวิธีหนึ่งซึ่งเอ าปัจจัยมานา คือ 
การตั้งเป็นอุดมคติในจิตใจ ท าให้ใจมีความฝักใฝ่มุ่งมั่นอย่างแรง เช่น ชนชาติหนึ่งตั้งเป้าหมายใฝ่ฝันว่า 
ชาติเราจะต้องยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงปรากฏไปทั่วโลกว่าเป็นชาติที่มีวินัย เพ่ือให้ชาติของเรายิ่งใหญ่ ขอให้
คนของเราปฏิบัติอย่างนี้ ๆ ด้วยความที่มีเป้าหมายอย่างแรง เป็นอุดมคต ิใฝ่ตั้งใจจริงจังอย่างนี้ ก็ท าให้
คนปฏิบัติตามวินัยได ้
   5) สร้างวินัยโดยใช้กฎเกณฑ์บังคับ  อีกวิธีหนึ่งคือการสร้างวินัยโดยใช้
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์บังคับควบคุม โดยมีการลงโทษ วิธีนี้ก็สร้างวินัยได้แต่เป็นวิธีที่ไม่ดีและไม่
ถูกต้อง ไม่เข้ากับหลักการของธรรม เป็นวิธีที่ไม่ถูกธรรม คือ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎ
ธรรมชาติ มนุษย์จะมายัดเยียดเอ าศีลใส่ให้แก่กันไม่ได ้ศีลเกิดจากการฝึกให้มีข้ึนในตัวตน  
   อย่างไรก็ตาม การใช้กฎเกณฑ์บังคับนี้ บางครั้งได้ผลเมื่อกฎเกณฑ์นั้นไม่บีบ
บังคับรุนแรงเกินไป และมีช่วงเวลายาวพอที่จะให้คนผ่านเข้าสู่ความเคยชินจนเขาไม่รู้ตัวพอกลายเป็น
ความเคยชินไปแล้วก็เข้าสู่กฎธรรมชาติตามวิธีแรกคือ  เป็นวินัยพ้ืนฐานที่ เกิดขึ้นโดยการสร้าง
พฤติกรรมเคยชิน มันกลายเป็นเรื่องของความเคยชินตามธรรมชาติที่มารับทอดจากการใช้อ านาจบีบ
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บังคับอันนั้นต่างหากที่ได้ผล การใช้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับมาฝึกวินัยให้คนมีศีลนี้ มีวิธีที่จะ
ท าให้ได้ผลได้โดยไม่ให้อยู่แค่เป็นการใช้อ านาจกดบีบบังคับและลงโทษ แต่ต้องให้จิตใจของคนเกิด
ความรู้สึกสานึกว่าเป็นการฝึก โดยให้เขารู้เข้าใจมองเห็นเหตุผลและประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับนั้น ๆ ความรู้ความเข้าใจและจิตสานึกในการฝึกนี้ จะท าให้เขาเกิดมีความพึงพอใจหรือความ
เต็มใจขึ้นมาในระดับหนึ่งที่จะท าตาม และก็ท าให้ได้ผล ซึ่งก็คือท าให้เข้าสู่ระบบการศึกษาที่แท้จริง 
โดยมีองค์ประกอบสามส่วน คือ พฤติกรรมสภาพจิตใจ และปัญญา เข้ามาประสานกัน 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540 ) ให้แนวคิดในการสร้างวินัยไว้ 5 ประการ คือ 
 1. การกระท าให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยให้บุคคลรู้เห็น และประพฤติพฤติกรรมที่ดี เพ่ือ
เป็นพื้นฐาน ปฏิบัติต่อเนื่องจนเกิดเป็นพฤติกรรมเคยชินที่ดี 
 2. การใช้วัฒนธรรมในสังคม เป็นแนวปฏิบัติผสมผสานกับหลักการท าให้เป็นพฤติกรรมเคย
ชิน เช่น การท าความเคารพด้วยการไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เด็กท าได้โดยง่าย แต่การเข้าแถวไม่ใช่
วัฒนธรรมไทย เด็กไม่เห็นแบบอย่างที่ดีเสมอ ดังเช่น การไหว้ของไทย ดังนั้นการไหว้จึงง่ายกับการ
ปฏิบัติมากกว่าการเข้าแถว 
 3. การใช้องค์รวม เป็นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจพฤติกรรม และสติปัญญาซึ่งเป็นหลักการ
ทางการศึกษา และหลักการพัฒนาจริยธรรม คือ มีความเข้าใจในความส าคัญของสิ่งที่จะกระท าที่มี
ความพอใจ และยอมรับในสิ่งที่จะกระท า ย่อมน าไปสู่ความพร้อมในการกระท า 
 4. การใช้แรงหนุนสภาพจิต เป็นการตั้งความมุ่งมั่น หรืออุดมการณ์และพยายามปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่มุ่งมั่นไว้ ซึ่งอาจท าให้เกิดการเปรียบเทียบแม้ความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติหากใช้มาก
เกินไปจะกลายเป็นดูถูกดูหมิ่นผู้อ่ืน อันเกิดจากการเปรียบเทียบ และพ่ึงพาก าลังใจจากภายนอก 
 5. การใช้กฎเกณฑ์บังคับ เป็นวิธีหนึ่งท าให้เกิดวินัยได้ชั่วระยะหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ใดควบคุมวินัยก็
จะหายไป จึงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง 
 กรรณิกา ลิมพะสุด (อัญจนา ประสานชาติ , 2545) ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือ
เสริมสร้างวินัยส าหรับนักเรียนไว้ดังนี้ 
  1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติตนในห้องเรียน เพ่ือให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมที่คาดหวังของ
นักเรียน ซึ่งข้อตกลงต้องร่วมกันเห็นชอบระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อมีการกระท าผิดในข้อตกลง ก็มี
การทบทวนด้วยวิธีใหม่ เพ่ือที่ครูจะได้ไม่บ่น พูดซ้ าซาก พร่ าเพรื่อ ชวนให้เกิดความเบื่อหน่าย และมี
อารมณ์อยากต่อต้าน 
 2. เมื่อมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเกิดขึ้น ศึกษาสาเหตุให้ชัดเจน แล้วช่วยกันคิดหาแนว
ทางแก้ไขท่ีหลากหลายโดยมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน คือ แก้ปัญหาเพ่ือเป็นแนวทางให้เด็กคิดแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเองต่อไป พฤติกรรมที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้ากิจกรรมในชั้นเรียนท าสิ่งที่ซ้ าไม่
น่าสนใจ ต่ ากว่าความสามารถของเด็ก หรือสูงกว่าความสามารถของเด็กที่จะท าส าเร็จได้ เด็กก็จะ
หาทางออกอย่างอ่ืนที่ก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมตามมา ดังนั้นจึงต้องหาสาเหตุของพฤติกรรมที่พบ
ก่อน จึงจะแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
 3. ครูเป็นแบบอย่างให้กับเด็กได้ มีข้อตกลงกันอย่างไร ครูก็ควรท าเป็นตัวอย่างในเรื่อง
เหล่านั้นส าหรับเด็ก ไม่ใช่ครูแนะน าให้นักเรียนปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง แต่ครูก็ปฏิบัติอีกอย่างตรงข้าม 
เช่น ครูสอนให้เด็กพูดจาดีๆ กับเพ่ือน รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธเพ่ือน ไม่ส่งเสียงดังไม่ทะเลาะกัน 
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แต่เมื่อเด็กท าผิดครูเองจับเด็กเขย่า ตะคอก ขู่เด็กเสียงดัง หรือครูมีปัญหากันเองทะเลาะกันเสียงดัง 
ขัดกับที่ครูแนะน าเด็กเกิดความสับสนว่าจะปฏิบัติอย่างไร 
 4. มีความสม่ าเสมอในการปฏิบัติต่อเด็กทุกคนโดยเท่าเทียมกัน  มีความยุติธรรมในการ
วินิจฉัยปัญหาต่างๆ ด้วยเหตุผล และหลักการ ตามข้อตกลงเป็นจุดส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของ
ใคร เอาจริง ท าจริง ก็ได้ผลจริง ถ้าครูท าได้เด็กก็จะศรัทธาในตัวครู วินัยก็จะเกิดตามมา  บางครั้งมี
กรณีท าผิดเกิดขึ้น นักเรียนกลุ่มหนึ่งถูกลงโทษ อีกกลุ่มหนึ่งผิดในกรณีเดียวกันครูเพิกเฉยเพราะว่ากลุ่ม
นั้นล้วนแต่เป็นลูกของผู้มีอิทธิพล หรือมีพระคุณต่อตนเอง หรือโรงเรียนถ้าท าเช่นนั้นเมื่อไรเด็กทั้งสอง
กลุ่มจะไม่เชื่อ และหมดศรัทธาในตัวครู กลุ่มแรกจะเกิดความมุ่งร้ายมองเห็นความไม่ยุติธรรม ความไม่
สม่ าเสมอของครู ครูเลือกปฏิบัติ กลุ่มหลังจะได้ใจท าอีก และจะไม่เกิดการเรียนรู้ที่จะท าให้ตนมีวินัย 
เพราะเข้าใจในแนวปฏิบัติไม่ถูกต้อง เมื่อกรณีเด็กกระท าผิดไม่ว่าเรื่องใด  ข้อเตือนใจส าหรับครู คือ ไม่
ว่าเรื่องใดไม่ควรน าเด็กไปเปรียบเทียบกันว่า ท าไมเด็กคนนี้ท าไม่เหมือนคนนี้ เพราะเป็นการสร้าง
ความรู้สึกมุ่งร้ายเกิดขึ้นกับเด็ก ทั้งต่อตัว และเพ่ือนที่ได้รับการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
บ่อยครั้งที่ครูเผลอพูดว่า “เมื่อไรเธอจะท าตัวได้เรียบร้อยน่ารักเสียที เขาท าตัวได้ดีมากสม่ าเสมอ ครู
ชื่นชมทุกคนถ้าเธอท าตัวได้ครึ่งหนึ่งของเขา ห้องก็จะสงบกว่านี้เธอนี่ไม่รู้อะไร น่าเบื่อ” ถ้ามีการพูด
แบบนี้ซ้ าๆไม่นานกรณีปัญหาระหว่างเด็กท่ีถูกเปรียบเทียบกันก็จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่
ในวัยที่เริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่น 
 5. ปรับเปลี่ยนเทคนิค ในการจัดการเรื่องวินัยให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ในแต่ละวัย มี
ความแตกต่างกัน เทคนิคที่เคยใช้มาแล้ว อาจจะใช้ไม่ได้อีกในวันหนึ่ง 
 6. ให้เด็กรู้แผนงานแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ ช่วยเตรียมตัวเตรียมใจ รู้อะไรที่ครูมีต่อตัวเขาใน
การเรียน ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ตามแผนงานที่ก าหนด  หรือตามข้อตกลงที่ก าหนดมีป้าย
ประกาศแจ้งให้ทราบ ประกอบกับการมีสัญญาณ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่จะช่วยในการด าเนินงานตาม
แผนงาน 
 7. เมื่อมีพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่เรียกร้องความสนใจจากครูตลอดเวลา ครูอาจใช้วิธีเมิน
เฉยไม่สนใจ การไม่ให้ความสนใจบางครั้งจะช่วยหยุดพฤติกรรมนั้นๆ ได้ดีในท านองเดียวกัน ถ้ามี
พฤติกรรมอะไรที่ครูคิดว่าเป็นอันตรายต่อเด็ก ต่อบุคคลอ่ืน ก็ต้องเข้าไปจัดการทันทีเพ่ือหยุด
พฤติกรรมนั้น เมื่อเด็กสงบแล้วจึงพูดด้วย สอบถามสาเหตุ และช่วยคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา
นั้นๆ ในบางครั้งการกระท าต่างๆ ของเด็กสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคน ครูต้องสื่อสารให้ตรงกับ
เด็กให้ตรงประเด็น เปิดเผยความรู้สึกของครูของเพ่ือน เพ่ือยกระดับจิตส านึกของเด็ก 
 8. สิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยในการจัดการกับวินัยได้ดี สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่อบอุ่น 
เต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจ ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จะช่วยท าให้เด็กมีจิตใจสงบท างานต่างๆ 
ผ่านไปด้วยดี เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ต้องแก้ไข การใช้กลุ่มเพ่ือนในห้องเรียนเด็กจะดูแลกันเอง ผลที่ได้
ออกมาดีกว่าที่ผู้ใหญ่ไปคอยก ากับ 
 9. มีมุมสงบให้เด็กไปนั่งสงบจิต สงบใจ เมื่อเกิดอารมณ์เสีย ไม่พอใจ อันเป็นต้นเหตุที่ท าให้
เกิดสับสนวุ่นวายในห้องเรียน โดยมุมนี้ไม่มีมุมท าโทษ แต่เป็นมุมที่เด็กเข้าไปนั่งท าใจให้สงบ โดยไม่มี
ใครไปรบกวนสมาธิ อาจจะท าเป็นบ้านหลังเล็กๆ ในห้องเรียน เด็กโมโหจะได้เข้าไปนั่ง เป็นที่รู้กันว่าใน
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ห้องเรียนคนอ่ืนๆ จะไม่ไปรบกวน พอเด็กสบายใจขึ้น เด็กก็จะเดินออกมาเอง แล้วเข้าร่วมกิจกรรม
ของห้องเรียนต่อไป 
 นอกจากนี้ในการเด็กที่ควบคุมตนเองไม่ได้ และไม่อยู่ในสภาพที่จะอธิบายเหตุผลได้การท า
นอกเวลาจะช่วยเด็กได้ การให้เวลานอกนั้นจะต้องให้ประสบการณ์ทางบวกให้แก่เด็ก คือเวลานอก
ไม่ใช่การลงโทษ เด็กไม่ควรได้รับการขู่ให้เกิดความกลัวในเรื่องนี้ เวลานอกไม่ได้ท าให้ขายหน้า และ
การให้เวลานอก ท าได้นานเท่าที่เด็กจะสงบ และช่วงเวลานี้ ผู้ใหญ่และเด็กควรจะได้คุยกันเกี่ยวกับ
ความรู้สึก การให้เวลานอกเพ่ือท าให้จิตสงบโรงเรียนบางแห่งให้เด็กนั่งเก้าอ้ีที่มุมใดมุมหนึ่ง โดยไม่ต้อง
ท างาน แต่นั่งหันหน้าไปดูเพ่ือนๆ ที่ก าลังท างานอยู่ในห้อง นั่งนานเท่าที่ต้องการ เมื่อเห็นว่าตัวเองจะ
เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสงบแล้วก็กลับเข้าร่วมกิจกรรมต่อได้ การมองการท างานของเพ่ือนจะช่วยให้
การเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
 กล่าวโดยสรุป คือ แนวทางในการเสริมสร้างวินัยนักเรียนนั้น มีอยู่หลายแนวทางซึ่งแต่ละ
แนวทางนั้นล้วนแต่เป็นแนวทางที่ดี ผู้ใช้เองจะต้องพิจารณาเลือกใช้แนวทางที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
เพศ วัย สถานที่ สถานการณ์ โดยเริ่มตั้งแต่การอบรม สั่งสอนให้รู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ท าตัว
เป็นแบบอย่างให้เด็กดู รวมทั้งการควบคุมความประพฤติด้วย นอกจากนั้นกิจกรรมการเสริมสร้างวินัย
บางครั้งครูเองจะต้องท างานร่วมกันกับเด็ก ใกล้ชิด เอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ าเสมอสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ปกครอง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส าคัญของระเบียบวินัยซึ่งจะเป็นการช่วยให้เด็ก
พัฒนาวินัยในตนเองได้ต่อไป 
 จากที่กล่าวถึงวิธีการสร้างวินัยตามที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า การเสริมสร้างพัฒนาวินัยใน
ตนเองเป็นสิ่งที่ได้ผลที่สุดในการฝึกอบรมเยาวชน เพราะระเบียบวินัยมิได้ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิดแต่
หากสามารถท าให้บุคคลแต่ละคนมีระเบียบวินัยเกิดขึ้นในจิตใจขึ้นได้ บุคคลนั้นก็จะได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกฝนดีแล้ว และหากบุคคลเช่นนี้เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม สังคมนั้นก็จะได้ชื่อ
ว่าเป็นสังคมที่สงบสุข 
  2.5) การลงโทษทางวินัย 
   ค าว่าการลงโทษท างวินัย ได้มีคนให้ค านิยามไว้เป็นจ านวนมาก สรุปได้ดังนี้ 
   สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2543: 40) กล่าวว่า การลงโทษ หมายถึง การ
ให้ผลกรรมหลังจากแสดงพฤติกรรมท าให้พฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง ซึ่งผลกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่
จ าเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งที่ไม่พึงพอใจ หากแต่จะเป็นอะไรก็ได้ที่ตามหลังพฤติกรรมนั้น  แล้วท าให้
พฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง 
   ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540: 184 - 185) ได้กล่าวถึงการลงโทษไว้ว่า ใน
ชีวิตประจาวันของมนุษย์ในสังคมจะพบว่า มีการนาเอ าสภาพการณ์หรือสิ่งเร้าที่บุคคลไม่พึงพอใจมาใช้
กันอย่างแพร่หลาย เช่น การตัดสินใจลงโทษจาคุก การปรับการให้สอบตก การตาหนิ การไม่ให้การ
ยอมรับ เป็นต้น สภาพการณ์และสิ่งเร้าที่บุคคลไม่พึงพอใจที่ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมนั้นมีความ
แตกต่างจากสภาพการณ์หรือสิ่งเร้าที่บุคคลไม่พึงพอใจที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจาวัน  ทั้งในแง่ของ
ประเภทและวิธีการที่ใช้ หากไม่มีความจาเป็นแล้วจงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้การลงโทษให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ ทั้งนี้เพราะการลงโทษอ าจเกิดผลข้างเคียงตามมาหลายประการ การลงโทษหมายถึง 
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การให้ผลกรรมที่อินทรีย์ไม่ต้องการ หรือการถอดถอนสิ่งที่อินทรีย์ต้องการออกมาภายหลังที่อินทรีย์
แสดงพฤติกรรมแล้วมีผลท าให้พฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง 
   จากความหมายของการลงโทษดังกล่าวข้างต้น อ าจสรุปได้ว่า การลงโทษ 
หมายถึง การให้ผลกรรมที่อินทรีย์ไม่ต้องการหรือการให้ผลกรรมหลังจากแสดงพฤติกรรมท าให้
พฤติกรรมนั้น ลดลงหรือยุติลง 
   การที่คนหมู่มากอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์
ในการปฏิบัติตนเพ่ือให้สังคมสามารถด ารงอยู่อย่างสงบสุข  และมีพัฒนาการในทิศท างที่เหมาะสม 
มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา เป็นระบบสังคมที่ประกอบด้วยบุคคลจ านวนมาก (นักศึกษา) ที่มีความ
แตกต่างทั้งในท างกายภาพและท างจิตใจ (Physical andPsychological Differences) มาอยู่ร่วมกัน 
จึงจ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ส าหรับการอยู่และกระท ากิจกรรมร่วมกันอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้องค์การ
สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ 
   เป้าหมายของการปกครองดูแลนักศึกษาที่ส าคัญคือ การปกครองและดูแล
นักศึกษาให้มสีวัสดิภาพ  ความเป็นอยู่  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงสุด  รวมทั้งให้นักศึกษา
มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ในระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียน  ไม่ก่อความเดือดร้อนล าคาญ
หรือละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน กล่าวได้ว่าความประพฤติส าคัญมากเพราะคนจะมีความรู้ความสามารถ
เพียงใดก็ตาม ถ้าความประพฤติไม่ดี ความรู้ความสามารถก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้
เกิดผลดีได้ ดังนั้นการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคคลจึงเป็นเรื่องส าคัญ สิ่งที่ใช้ควบคุมความ
ประพฤติ โดยทั่วไปได้แก่ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งใช้บังคับหรือควบคุม
ประชาชนทุกคนที่อยู่ในรัฐ ประเทศ และแคว้นต่าง ๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเมิดจะถูกลงโทษตาม
ความผิดแต่ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้น นอกจากจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของบ้านเมืองแล้วยังถูก
ควบคุมความประพฤติโดยวินัยขององค์การอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 
 3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  1) งานวิจัยในประเทศ 

  แก้ว  แก้วมงคล (2550) ได้ศึกษาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  ก่อนการพัฒนาการ
ด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนยังขาดความรู้
ความเข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็นความส าคัญในการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ ขาดการนิเทศติดตาม
และประเมินผล อีกทั้งขาดการสรุปผลการด าเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเอง โดยเฉพาะ
ด้านการรักษาความสะอาด การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้  กลยุทธ์ใน
การศึกษาดูงาน และกลยุทธ์การนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน เพิ่มขึ้น และร่วมมือกันด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ได้ครบทั้ง 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 2) ได้แต่งตั้ง
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คณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 3) ได้ก าหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (2) กิจกรรม
ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน และ (3) กิจกรรมนักเรียนตัวอย่าง4) ได้จัดกิจกรรมในการเสริมสร้าง
วินัยในตนเองของนักเรียน จ านวน 3 กิจกรรม ในเวลาที่ก าหนด5) ได้นิเทศติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ (6) ได้ด าเนินการประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน ส่งผลให้ นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนี้1) ด้านการรักษาความสะอาด นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 23 คน มีการปรับพฤติกรรมโดยดูแลความสะอาดร่างกายเสื้อผ้า ห้องเรียนและบริเวณที่
รับผิดชอบได้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน                        
  ณฐพล  นาราษฎร์ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดแคน
โนนมันปลา กิ่งอ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พบว่ากลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนยังขาดความรู้
ความเข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็นความส าคัญในการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ การก าหนดนโยบายของ
โรงเรียนไม่ชัดเจน การด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา ไม่ครอบคลุมและขาดการมีส่วนร่วมของครูทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องขาดการนิเทศติดตามและประเมินผล อีกทั้งขาดการสรุปผลการ
ด าเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองโดยเฉพาะด้านกิริยามารยาท ด้านการรักษาความ
สะอาดร่างกาย  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จึงได้พัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน  โดยใช้กลยุทธ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศแบบมีส่ วนร่วม พบว่ากลุ่มผู้ร่วม
ศึกษาค้นคว้าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินงาน
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนเพ่ิมขึ้น และได้ร่วมมือกันด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน  1) ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ดังนี้ “เร่ง
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านกิริยามารยาท ด้านการรักษาความสะอาดร่างกาย  2) ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา) ได้
ก าหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนจ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมโฮม
รูม (2) กิจกรรมการรักษาความสะอาดร่างกาย  ได้จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน จ านวน 3 กิจกรรม ได้นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 6) ได้
ด าเนินการประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน บุคลากรมีความตั้งใจและเสียสละในการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  1) ด้านกิริยามารยาทมีการปรับ
พฤติกรรม โดยใช้ค าพูดได้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ 2) ด้านการรักษาความสะอาดร่างกาย มีการปรับ
พฤติกรรม โดยดูแลผม เล็บ แขน ขา และฟันได้สะอาดด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศแบบมีส่วนร่วม และใช้กิจกรรมในการพัฒนา (1) 
กิจกรรมโฮมรูม (2) กิจกรรมการรักษาความสะอาดร่างกาย 

  ปรีชา  หลักค าพันธ์ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าค ารวม อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย ก่อนการพัฒนาการ
ด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุกคนยังขาดความรู้ความ
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เข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็นความส าคัญในการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ การก าหนดโยบายของ
โรงเรียนไม่ชัดเจน การด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาไม่ครอบคลุมและครูทุกคนไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอน
การด าเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องขาดการนิเทศติดตามและประเมินผล อีกทั้งขาด
การสรุปผลการด าเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองโดยเฉพาะ ด้านการรักษาความสะอาด 
เพ่ิมข้ึนกลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า จึงได้พัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน  โดยใช้กล
ยุทธ์ การศึกษาดูงาน และการนิเทศแบบมีส่วนร่วม หลังการศึกษาดูงานพบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุก
คนมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนเพ่ิมขึ้น และหลังการนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุกคนได้
ร่วมมือกันด าเนินงาน ดังนี้ 1) ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน ดังนี้  “เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน  ด้านการรักษาความสะอาด  ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนได้ก าหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียน โดยใช้ พัฒนานักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน คือ (1) กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม (2) กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน (3) กิจกรรมนักเรียนตัวอย่าง  ได้จัดกิจกรรม
ในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ในเวลาที่ก าหนด คณะครูมีความตั้งใจ เสียสละในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และ ได้ด าเนินการประเมินและสรุปผลการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มปกติมีวินัยในตนเอง ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีข้ึน  ด้านการรักษาความสะอาด นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 36 คน 
มีการปรับพฤติกรรมโดยดูแลความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า ห้องเรียนและบริเวณท่ีรับผิดชอบ ได้สะอาด
เรียบร้อยทุกวัน 

  สมบูรณ์  นครชัย (2550) ผลการศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลได้ 
ดังนี้ 1. ก่อนการพัฒนางานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบัน
ปัญหาของนักเรียน มีพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียน ที่ยังไม่เหมาะสม 3 ด้าน คือ ด้านความ
สะอาด ด้านการเข้าแถว และด้านการแสดงความเคารพ โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนการ
พัฒนาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 48 คน ที่ร่างกายไม่ค่อยสะอาด เครื่องแต่งกายไม่สะอาด ไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย การท าความสะอาดห้องเรียน และบริเวณที่มอบหมายยังขาดการเอาใจใส่ ทิ้ง
ขยะไม่ถูกท่ี การเข้าแถวเคารพธงชาติไม่เป็นระเบียบ ไม่ตรง ไม่เรียงล าดับสูง ต่ าสนทนากันในขณะเข้า
แถว เดินแถวเข้าห้องเรียนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เดินแตกแถว และเดินแซงแถว การเดินแถวมา
จากบ้านและกลับจากโรงเรียน เมื่อพ้นเขตรั้วโรงเรียนแถวจะไม่เป็นระเบียบ จะแตกแถว เวลาเดินมา
ไม่พร้อมกัน การเข้าแถวรับอาหารและซื้อของไม่เรียงตามล าดับก่อน-หลังการแสดงความเคารพไม่ถูก
ระเบียบ ครูละเลยต่อหน้าที่ ท าให้นักเรียนขาดวินัย เกิดผลในทางลบต่อโรงเรียนเสมอมา ผลการ
ด าเนินการพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากขึ้น คือ 
ด้านความสะอาดนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาบรรลุเป้าหมาย ด้านการเข้าแถวนักเรียน
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กลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาบรรลุเป้าหมาย และด้านการแสดงความเคารพนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  มี
การพัฒนาบรรลุเป้าหมาย 

  สุเมธ  ศรีสุระ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนประชาบ ารุง   กิ่งอ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุก
คนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  ขาดความตระหนักและไม่เห็นความส าคัญ  การด าเนินงานเสริมสร้าง
วินัยตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบการก าหนดนโยบายของโรงเรียนไม่ชัดเจน การด าเนินกิจกรรม
ไม่ชัดเจน การด าเนินกิจกรรมไม่ครอบคลุม  ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องขาดการนิเทศและติดตามและ
ประเมินผลอีกทั้งขาดการสรุปผลการด าเนินงาน  ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองโดยเฉพาะด้าน
การรักษาความสะอาดเพ่ิมขึ้น ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน  โดยใช้กลยุทธ์  การประชุมปฏิบัติการและการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดยด าเนินการดังนี้ 1. 
ก าหนดนโยบายในการพัฒนางานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน เร่งเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียนในด้านการรักษาความสะอาด 2. แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 
3. ก าหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน จ านวน 3  กิจกรรม ดังนี้  1. กิจกรรม
โฮมรูม  2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ 3. กิจกรรมนักเรียนต้นแบบ   และผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ให้การนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม  
ผลการศึกษาการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนด้านความสะอาด นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการ
ปรับพฤติกรรมโดยดูแลความสะอาดห้องเรียน  อาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนเป็นที่น่าพอใจ 

  ทินกร  นาสว่าง (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเทื่อม อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ดังนี้ ก่อน
การพัฒนา การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนยังไม่เป็นระบบและขาดความต่อเนื่อง
บุคลากรขาดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยด้านการรักษาความ
สะอาด จ านวน 16 คน ได้ด าเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมระดมสมอง และ
การปฏิบัติตามขั้นตอน การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า 1) ที่ประชุมได้
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยเร่งเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนด้านการรักษาความสะอาด มีการประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน ในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 4 กิจกรรม โดยใช้พัฒนานักเรียนกลุ่ม
ปกติและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน คือ (1) กิจกรรมค่ายธรรมฝึกวินัย (2) กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน(3) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน (4) กิจกรรมยกย่องนักเรียนตัวอย่าง 4) ด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา
นักเรียนครบทุกกิจกรรมในเวลาที่ก าหนด 5) ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 6) ประเมิน และสรุปผลการด าเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
มีการปรับพฤติกรรม การมีวินัยในตนเองดีขึ้นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการรักษาความสะอาด นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 16 คน มีการปรับพฤติกรรม โดยดูแลความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า ห้องเรียน
และบริเวณท่ีรับผิดชอบได้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน 

  วิภาวี  วิชัยวงษ์ (2551) ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัย
นักเรียนด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่าเมื่อด าเนินการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความ
รับผิดชอบครบทั้ง 2 วงรอบแล้ว โดยในวงรอบที่ 2 เพ่ิมกลยุทธ์ในการด าเนินงาน การรายงานถึง
ชุมชน ในการประกาศรายชื่อนักเรียนที่มาสาย และหนีเรียนปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง60 
คน มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการแต่งกาย ด้านการตรงต่อเวลาด้าน
การรักษาความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ โดยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมีการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองตลอดระยะเวลาของการด าเนินการ นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี 
การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนก็ต้องมีความเข้าใจปัญหาของนักเรียนที่แท้จริงรวมทั้ งความจ า
เป็นบางอย่างของแต่ละบุคคลและครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาและเสริมสร้างวินัยนักเรียนของ
โรงเรียนประสบความส าเร็จได้ 

  สุภาพร  ขนันเยี่ยม (2551)  ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ าขุ่นโนนผางาม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการศึกษา
ค้นคว้าได้ดังนี้  ผลการศึกษาสภาพปัญหาก่อนการพัฒนา พบว่า การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนยังไม่เป็นระบบ ขาดการนิเทศ ติดตามและประเมินผล อีกทั้งขาดการสรุปผลการ
ด าเนินงาน ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็นความส าคัญในการด าเนินงาน 
ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองด้านการรักษาความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า ผลการพัฒนาการ
ด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ในการศึกษาดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการปฏิบัติ พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญในการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน เพ่ิมขึ้น และสามารถ
ด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนทั้ง6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโดยเร่งเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านการ
รักษาความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า  2) การแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าขุ่นโนนผางาม  3) การก าหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม (2) กิจกรรมเฝ้าระวัง
นักเรียน (3) กิจกรรมนักเรียนต้นแบบ และ (4) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 4) การจัดกิจกรรมในการ
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน จ านวน 4 กิจกรรม 5) การนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 6) การด าเนินการประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน ส่งผลให้ นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น 

  สุรางค์ปัญสังกา (2551)  ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการศึกษา
ค้นคว้าได้ ดังนี้ ก่อนการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า การจัด
กิจกรรมพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนยังไม่สอดคล้องกับปัญหา ครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาวินัยของนักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนขาดวินัย ด้านความสะอาด ด้าน
ตรงต่อเวลาและความสะอาด จึงได้พัฒนาการด าเนินการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนใน
วงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมและการปฏิบัติ ตามขั้นตอนการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน 
จ านวน 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) ก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน 2) แต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนา 
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3) ก าหนดกิจกรรมในการพัฒนา 4) ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด 5)นิเทศติดตามประเมินผล
ระหว่างการด าเนินการ 6) ประเมินสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนเพิม่ข้ึน และได้ร่วมมือกันด าเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 

  2) งานวิจัยต่างประเทศ 

  เบสท์ (2001) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนสมมุติฐานการศึกษา
นี้คือ การปรากฏตัวผู้ใหญ่คนหนึ่งในชั้นเรียนในระหว่างการสอน จะลดจ านวนการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
วินัยระหว่างครูกับนักเรียนลง วิธีการศึกษาใช้รูปแบบเชิงกึ่งทดลองที่ใช้เวลากลุ่มตัวอย่างเท่ากันทั้ง 2 
กลุ่ม ในการออกแบบครั้งนี้ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมี 5 กลุ่ม เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ใน รัฐจอร์เจีย การสังเกตวินัยนักเรียนครั้งนี้รวมทั้งสิ้นกระท า600 ครั้ ง ผลการศึกษาพบว่า มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญอย่างยิ่งระหว่างจ านวนเฉลี่ยของปฏิสัมพันธ์ทางวินัยระหว่างครูกับนักเรียน
เมื่อมีกับเมื่อไม่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาปรากฏตัวในห้องเรียนในระหว่างการสอนปฏิสัมพันธ์ทางวินัย
ระหว่างครูกับนักเรียน ที่มีจ านวนน้อยครั้งที่สุดเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่มีการปรากฏตัวของผู้ใหญ่
หลาย ๆ เงื่อนไข สมมติฐานที่เป็นโฆษะซึ่งปรากฏตัวของผู้ใหญ่ในห้องเรียนระหว่างการสอน จะไม่มี
ผลต่อจ านวนการมีปฏิสัมพันธ์ทางวินัยนั้นถูกปฏิเสธสมมติฐานที่กล่าวว่าการปรากฏตัวของผู้ใหญ่ใน
ห้องเรียนระหว่างการสอนจะมีผลต่อจ านวนการมีปฏิสัมพันธ์ทางวินัยนั้นเป็นที่ยอมรับได้ผลการศึกษา
ครั้งนี้เสนอแนะว่าโรงเรียนที่น าผู้ใหญ่เข้ามาในห้องเรียนในระหว่างการสอนอาจจะเห็นเป็นปัญหาทาง
วินัยน้อยลงได้ 

  เพค (2001) ได้ศึกษาการส ารวจวิธีการแทรกแซงที่ครูระดับชั้นประถมศึกษาใช้กับ
ภาระงานด้านพฤติกรรมในห้องเรียน โดยถามครูว่าครูส่งเสริมนักเรียนให้ประพฤติตนอย่างเหมาะสม
อย่างไร ทั้งด้านการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง และด้านการปฏิบัติเพื่อแสดงปฏิกิริยาในการศึกษาเชิง
คุณภาพใช้การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 6 คนและครูประจ าชั้น
จ านวน 5 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกและการสัมภาษณ์ท่ีบันทึกเทปไว้ซึ่งน ามาตรวจสอบหา
แบบแผน แนวความคิด และความสัมพันธ์กับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยจากวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบนั้น เพ่ือให้ช่วยตีความข้อมูลผลที่เกิดจากข้อมูลพบแนวคิดหลายประการ คือ 
บรรยากาศโรงเรียน การจัดห้องเรียน การเน้นพฤติกรรมที่ผิด ๆ ของนักเรียนปัญหาพฤติกรรมเชิง
ประวัติ วินัยนักเรียน บทบาทของผู้ปกครองมาตรการการปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลง วิธีการ
แทรกแซง และบุคลิกศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดสร้างสรรค์มาก และมี
ภาระผูกพันกับมาตรฐานที่ออกแบบไว้ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม และไม่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม บุคลิกศึกษาอาจจะเป็นมาตรการส าหรับการปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่สุดที่ระบุ
ได้จากข้อมูล ควรให้ความสนใจในแนวคิดนี้ให้มากขึ้น และควรจัดรวมเข้าใจในหลักสูตรด้วย 

  แอนโทนี่ (2002) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมลักษณะบุคคลศึกษาที่มีต่อนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเล็กในชนบทโรงหนึ่ง เพ่ือวิเคราะห์การประมาณค่าและความเข้าใจ
ของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะบุคคลที่ระบุไว้ตามท่ีเสนอในโปรแกรมนี้ และเพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงทาง
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พฤติกรรมในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมในระหว่างการด าเนินโปรแกรมนี้วิธีการศึกษาใช้การ
ออกแบบพหุวิธี คือ ใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันทางภาษาเพ่ือส ารวจความเข้าใจและการประมาณค่า
เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่ได้ระบุไว้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากรายงานการละเมิดวินัยโรงเรียนได้
น ามาใช้วัดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญใน
กลุ่มทดลองเก่ียวกับความเข้าใจ และการประมาณค่าของนักเรียนในด้านลักษณะของบุคคลตามที่ระบุ
ไว้ ไม่มีการวัดความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในด้านการละเมิดวินัยหรือข้อมูลทางพฤติกรรม 

  บัลเดอร์สัน (2004) ได้ศึกษาปัญหาพฤติกรรมด้านความรุนแรงและพฤติกรรม
ก้าวร้าวในกลุ่มเด็กวัยรุ่น และเยาวชนมีอัตราสูงมาก ในการวิจัยครั้งนี้จึงทดลองสร้างรูปแบบซึ่ง
ส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเองขึ้นมา เพ่ือลดพฤติกรรมในด้านการละเลยหน้าที่ และ
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนขณะที่อยู่ในโรงเรียน โดยออกแบบให้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองแบบ ABAD, ACAD, ADA ซึ่งเป็นนักเรียนในชั้นเรียนวิชาพลศึกษา 
ระดับประถมศึกษาจ านวน 4ห้อง และใช้เครื่องมือในการประเมินผลหลายวิธี เช่น การนับจ านวนครั้ง
ที่พฤติกรรมเหล่านั้นปรากฏให้เห็น ค่าเฉลี่ย ร้อยละของจ านวนชั่งโมงเรียน เปรียบเทียบกับวิธีการ
บริหารชั้นเรียนของครู ลักษณะความเป็นผู้น าของนักเรียน นักเรียนที่ถูกรังแกและนักเรียนที่แสดง
พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมด้านการเข้าสังคมในทางบวก รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างนักเรียน และ
พฤตกิรรมด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนผลการวิจัยพบว่า กลุ่มของนักเรียนที่ทดลอง
ใช้รูปแบบซึ่งส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นกลุ่มที่แสดงผลสัมฤทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวมาทั้งหมดไปในทิศทางที่ปรารถนา แต่ที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือพบว่ า 
ยังมีผลกระทบต่อพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาเพียงสั้น ๆ ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยที่จะมีขึ้นในอนาคต จึง
ควรใช้ระยะเวลาให้นานขึ้นและควรท าการส ารวจผลกระทบของการใช้นักเรียนเป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งมา
จากชั้นเรียนวิชาพลศึกษาในด้านของความต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอน ทักษะทางด้านการ
เข้าสังคมในชั้นเรียนเหล่านั้นเป็นการเพ่ิมเติมด้วย 

  มิลเลอร์ (2005) ได้ศึกษาการประเมินค่าของโปรแกรมการศึกษาวิธีการเลือก
เกี่ยวกับการฝึกฝนภายหลังของการท าให้เกิดผลในปีแรกของโรงเรียนทั่วรัฐเท็กซัสจ าเป็นที่จะต้อง
แก้ปัญหาเพ่ือให้ตรงตามเงื่อนไขความต้องการของวุฒิสภาบิล 1995 จ านวน37 บท ซึ่งทางเขตได้ให้
โปรแกรมทดลองเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเรื้อรังด้านพฤติกรรมการศึกษาการวิจัยที่ถูก
พัฒนาในเขตโรงเรียนของรัฐเท็กซัส เขตบ้านนอกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโรงเรียนทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัส
ก าลังน าโปรแกรมนี้มาใช้โปรแกรมการศึกษาวิธีการเลือกเกี่ยวกับการฝึกฝนนี้เป็นการฝึกให้นักเรียน
ฝึกฝนตนเองให้เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นยังฝึกฝนนิสัยของนักเรียนพวกที่ชอบท าลาย 
และรวมทั้งการปรับปรุงทางด้านวิชาการและเชิงพฤติกรรมรวมไปถึงทางสังคมการศึกษาการวิจัย
ค าอธิบายของโปรแกรมการศึกษานี้วิธีการเลือกเกี่ยวกับการฝึกฝนและกลยุทธ์นั้นที่น าไปสู่การลด
จ านวนนักเรียนที่เป็นปัญหา ภายหลังการร่วมโปรแกรมอย่างสมบูรณ์การศึกษาถูกอธิบายอย่าง
ละเอียดจากการรับรู้ของประชากร 4 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง แคมปัส และผู้อ านวยการ ซึ่ง
โปรแกรมนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการลดจ านวนนักเรียนที่เป็นปัญหาภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมอย่าง
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สมบูรณ์ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งบทวิจารณ์ของเอกสารเก่า การบันทึกนักเรียนที่ผ่านการ
อบรม และแบบสอบถามการส ารวจจากกลุ่มคน การวิเคราะห์ของข้อมูล การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อนักการศึกษาทั่วสหรัฐอเมริกาเพ่ือด าเนินการโปรแกรมที่ถูกสร้างโครงสร้างเพ่ือนักเรียนที่ท าลายให้
มีจ านวนลดลง ภายหลังร่วมด้วยในโปรแกรมที่เหมือนกันออกแบบเพ่ือตรงตามเงื่อนไขความจ าเป็น
ของท้องถิ่น 

  บอลด์เดอร์สัน (2007) ได้ศึกษาการศึกษาผลกระทบของการใช้รูปแบบซึ่งส่งเสริม
ด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเองที่มีพฤติกรรมในด้านการละเลยหน้าที่และพฤติกรรมด้านการเข้า
สังคมในทางบวกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มอ าเภอเมือง ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มของนักเรียนที่ทดลองใช้รูปแบบซึ่งส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นกลุ่มที่แสดง
ผลสัมฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวมาทั้งหมดไปในทิศทางที่ปรารถนา แต่ที่ส าคัญยิ่งไป
กว่านั้นคือ พบว่า ยังมีผลกระทบต่อพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น พฤติกรรมด้านการเข้า
สังคมในทางบวกและพฤติกรรมด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนนั่นเอง 

  จากแนวคิด  ทฤษฎี   และเอกสารงานวิจัยข้างต้น ดังกล่าว จึงจ าเป็นและมี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันในการช่วยกันพัฒนา
ทางด้านวินัยเสริมสร้างวินัยให้แก่นักศึกษา โดยอาศัยวิธีการสอดแทรกวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอน มีการปลูกฝังความมีวินัยให้แก่นักศึกษา โดยการให้ค าแนะน าและอบรมสั่งสอน
ให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพ่ือให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านวินัยนักศึกษาซึ่งเห็นว่าการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        
ซึ่งด าเนินงานมานานกว่า  20  ปี  ซึ่งยังคงใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย วินัยและการ
ปกครองนักศึกษา พ.ศ. 2537 ฉบับเดิมอาจไม่ทันสมัยกับสภาพการณ์และไม่สามารถสนองตอบการ
ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาในปัจจุบัน  ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษาตาม
ความติดเห็นของบุคลากรฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือน าผล
การศึกษามาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนาวินัยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อไป  
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
   1) ร่างหนังสือแจ้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2) จัดท าวาระ จดบันทึก และจัดพิมพ์รายงานการประชุมคณะกรรมการวินัย
นักศึกษา 
   3) ร่างหนังสือโต้ตอบการแก้ไขรายงานการประชุมวินัยนักศึกษา แจ้งเวียนรับรอง
รายงานการประชุม  
   4) ร่างรายงานการพิจารณาคณะกรรมการวินัยนักศึกษา พร้อมค าสั่งลงโทษ และ
แจ้งเวียนรับรองหรือเห็นชอบรายงานการพิจารณา  
   5) จัดท าค าสั่งลงโทษประกอบรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
พร้อมด้วยพยานหลักฐาน เพ่ือเสนออธิการบดีมีค าสั่งลงโทษนักศึกษา 
   6) ยืมเงินทดรองราชการในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา และ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
 2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีหน้าที่
ดังนี้ 
   1) ร่างหนังสือแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และแจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในการสอบสวน 
   2) จัดท าวาระ จดบันทึก และจัดพิมพ์รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษา 
   3) มี ห นั งสื อ เรี ย ก นั ก ศึ ก ษ  อ าจ ารย์   เจ้ าห น้ าที่  เ พ่ื อ เข้ า ให้ ถ้ อ ยค าแ ก่
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
   4) สืบสวน  สอบสวน และแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ ในการสอบสวนวินัย
นักศึกษาที่ถูกกล่าวหา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
   5) จัดท ารายงานการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐานในคดี และสรุปรายงานการ
สอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการวินัยนักศึกษา 
   6) ยืมเงินทดรองราชการในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา และคา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
 3. รับเรื่องอุทธรณ์จากนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย กรณีอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษเพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดี 
 4. จัดเก็บฐานข้อมูลนักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษาในระบบฐานข้อมูลวินัยนักศึกษาและระบบ
ฐานข้อมูลของกองบริการการศึกษา และ REG 
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 5. ตรวจสอบประวัติการการกระท าผิดวินัยนักศึกษา และออกใบรับรองความประพฤตินักศึกษา
 6. ให้ค าแนะน าและชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจในระเบียบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา ข้อบังคับส าหรับ
นักศึกษาเพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 7. สรุปสถิติการลงโทษนักศึกษาด้านวินัยนักศึกษาประจ าปี และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 
 8. ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หรือถูกด าเนิน
คดีอาญา โดยติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9. ลงข้อมูลใหม่ๆ ของงานวินัยนักศึกษาและการทหารในเว็บส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 10. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ก ากับดูแลการการฝึกและการจัดกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร 
 11. จัดท าข้อมูลการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษา 
 12. จัดโครงการเพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา 
 13. จัดโครงการเพื่อพัฒนาศัยภาพผู้น านักศึกษาและวินัยนักศึกษาแก่นักศึกษา 
 14. พิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาให้
ถูกต้องและทันสมัย 
 15. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)                  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และกฎ ระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้อง 
 16. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
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3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนวินัยนักศึกษา ของงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา               
ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow 
chart) ดังนี้ 
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 เมื่อความปรากฏว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยประพฤติผิดวินัย หรือมีการกล่าวหาว่า
นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยนักศึกษา นักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา              
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  พ .ศ . 2558 โดยเท่าเทียมกัน                    
ซึ่งขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นสาระส าคัญในการด าเนินการทางวินัย  สามารถแบ่งออกเป็น 9 
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ดังนี้ 
 2.1 การรับแจ้งหรือการรายงานเหตุเมื่อพบเห็นการกระท าผิดวินัยนักศึกษา 
 2.2 การสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
 2.3 การสอบสวนนักศึกษาท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
  2.3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
  2.3.2 การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน 
  2.3.3 ขั้นตอนการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
  2.3.4 การขยายระยะเวลการสอบสวน 
  2.3.5 การจดบันทึกถ้อยค าผู้ถูกสอบสวน 
  2.3.6 การรายงานผลการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
  2.3.7 การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ 
 2.4 การพิจารณาลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 2.5 การออกค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 2.6 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 2.7 การปฏิบัติตามค าสั่งลงโทษ หรือการท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการคุม
ความประพฤต ิ
 2.8 สิทธิของนักศึกษาในการด าเนินการทางวินัย 
 
 2.1 การรับแจ้งเรื่องหรือการรายงานเหตุเม่ือพบเห็นการกระท าผิดวินัยนักศึกษา 
  การรับแจ้งเรื่องหรือการรายงานเหตุการณ์ เป็นกระบวนการขั้นตอนอันดับแรกใน
การด าเนินการทางวินัย เปรียบเสมือนการรับแจ้งข่าวสารหรือการแจ้งความในทางกระบวนการ
ด าเนินคดีอาญา เนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมากและใช้ชีวิตปกติประจ าวัน เจ้าหน้าที่งานวินัยและ
สวัสดิภาพนักศึกษาและอาจารย์เองอาจไม่สามารถดูแลความประพฤติของนักศึกษาได้ทั่วถึง
ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่นักศึกษาประพฤติตนขัดต่อระเบียบวินัย หรือเป็นความผิดวินัย
นักศึกษา เช่น ทะเลาะวิวาทภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  ปัญหาชู้ชาว  ดื่มสุรา  สูบบุหรี่ในที่
ห้ามสูบ  หรือแม้กระทั่งทุจริตการสอบ  หรือกระท าการใดๆ อันข้อบังคับฯ ก าหนดว่าเป็นความผิด 
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ผู้พบเห็นเหตุการณ์ หรือผู้เสียหาย จะต้องด าเนินการแจ้งเรื่องราวหรือรายงาน
เหตุการณก์ารกระท าผิดนั้นๆ เพื่อด าเนินการทางวินัยแก่นักศึกษาผู้นั้น  ดังนี้ 

 1) เมื่ อมี การกล่ าวห าว่ านั กศึ กษามี พฤติ การณ์ กระท าผิ ด วินั ยนั กศึ กษ า                  
หรือมีเหตุกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีนักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยนักศึกษา  ให้ผู้กล่าวหา หรือผู้พบเห็น
เหตุการณ์ ซึ่งอาจเป็นอาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  หรือประชาชนก็ได้  โดยวิธีการแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อคณบดี กรณีที่ทราบว่านักศึกษาผู้นั้นสังกัดคณะใด หรือต่อประธานกรรรมการวินัยนักศึกษา      
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(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ผ่านงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา) กรณีที่ทราบหรือไม่ อาจ
ทราบว่านักศึกษาผู้นั้นสังกัดคณะใด 

 โดยในการแจ้งเป็นหนังสือต่อคณบดี หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษานั้น   
ผู้แจ้งจะแจ้งด้วยวิธีการพิมพ์ หรือเขียนก็ได้ โดยเขียนหรือพิมพ์ลงในแบบฟอร์มแบบรับแจ้งเรื่อง              
(แบบ วน.02) หรืออาจท าเป็นลายลักษณ์อักษร  แต่อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดและสาระส าคัญใน
การแจ้ง ดังนี้ 1 

  (1) ชื่อนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา (ถ้ามี) 
  (2) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์แห่งการกระท า หรือที่กล่าวหา หรือ

พฤติการณ์ที่เป็นที่สงสัยว่ามีการกระท าผิดวินัยนักศึกษาโดยย่อ โดยอาจกล่าวถึงว่ามีใคร ท าอะไร ที่
ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ และมีพฤติกรรมโดยย่ออย่างไร 

  (3) พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่มี) ซึ่งอาจเป็นพยานบุคคล  พยาน
เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น รูปถ่าย วีดีโอ เป็นต้น  

 ข้อยกเว้นในการแจ้ง2 แต่ในกรณีท่ีผู้กล่าวหาหรือผู้แจ้งเหตุการณ์เป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย (ประชาชนทั่วไป) ได้กล่าวหาว่านักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยนักศึกษา แต่ไม่ประสงค์จะ
รายงานหรือแจ้งเป็นหนังสือ  ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือผู้รับแจ้งเรื่องกล่าวหาจากบุคคลภายนอก 
(โดยปกติจะเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ) เป็นผู้รายงานหรือแจ้งเป็นหนังสือต่อคณบดี
หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาแทน แล้วแต่กรณี แทนผู้นั้น 

 2) เมี่อมีหนังสือแจ้งเรื่อง (แบบ วน.02) หรือมีการรายงานเป็นหนังสือ จากผู้พบเห็น
เหตุการณ์   ผู้ เสียหาย ผู้ ร้องเรียนแล้ว คณบดี  หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา                          
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความประพฤติของนักศึกษา จะต้องพิจารณาค าร้องเรียน ประกอบหลักฐานที่มีผู้
ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องมา โดยการพิจารณาสามารถใช้ดุลพินิจได้ดังต่อไปนี้ 

  (1) ในกรณีปรากฏว่าการร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องราวดังกล่าว ปรากฏ
พยานหลักฐาน และมูลกรณีข้อเท็จจริงเป็นดังที่มีการร้องเรียนหรือตามที่รับรายงาน ให้คณบดีหรือ
ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ด าเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาต่อไป  โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง   

  ข้อยกเว้น  หากปรากฏพยานหลักฐานชัดแจ้ง จะไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงก็ได้  โดยให้เสนอประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพ่ือด าเนินการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพ่ือด าเนินการสอบสวนนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยนักศึกษา 

  (2) ในกรณีปรากฏว่าการร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องราวดังกล่าว ไม่ปรากฏ
พยานหลักฐาน และไม่มีมูลกรณีเป็นดังที่มีการร้องเรียนหรือตามที่รับรายงาน หรือเป็นการร้องเรียน
บัตรสนเท่ห์  ให้คณบดีหรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา สั่งยุติเรื่อง 

                                                                 

 
1
 ข้อ 17 วรรคหนึ่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 

 
2
 ข้อ 17 วรรคสอง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
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 อาจสรุปได้ว่า กระบวนการรับแจ้งหรือการรายงานเหตุเมื่อพบเห็นการกระท าผิด
วินัยนักศึกษา เป็นกระบวนการต้นทางของการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา  หากไม่มีการแจ้งเรื่อง
หรือรายงานการกระท าผิดทางวินัยนักศึกษาแล้ว  ก็ยากที่จะพิสูจน์ความผิด หรือหาพยานหลักฐานมา
ด าเนินการทางวินัยนักศึกษาได้  กระบวนการรับแจ้งหรือการรายงานเหตุการณ์จึงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง 

  
 2.2 การสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
  เมื่อมีแจ้งเรื่องหรือรายงานเหตุการณ์ ว่าพบนักศึกษาที่มีพฤติการณ์หรือการกระท า
ผิดวินัยนักศึกษาแล้ว (ตามแบบ วน.02) การด าเนินการต่อมา คือกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หรือการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้น เพ่ือจะพิสูจน์ทราบหรือหาข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่
มีการกล่าวหาในเบื้องต้น  
  ซ่ึงในการสืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริงตามที่มีการแจ้งหรือรายงานการกระท าผิด
วินัยนักศึกษา  เมื่อคณบดีหรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ได้รับเรื่องแล้วหากปรากฏว่าการ
ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องราวดังกล่าว ปรากฏพยานหลักฐาน และมูลกรณีข้อเท็จจริงเป็นดังที่มีการ
ร้องเรียนหรือตามที่รับรายงาน คณบดีหรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา จะต้องด าเนินการ
แต่งตั้ง “คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง” เพ่ือด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่กล่าวหา 
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 (1) เมื่อคณบดี หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ได้ พิจารณาจาก
พยานหลักฐาน และมูลกรณีท่ีกล่าวหา  หากเห็นว่ามีมูลกรณีตามข้อกล่าวหาว่านักศึกษาได้กระท าผิด
จริง ให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง” โดยไม่ชักช้า ซึ่งเป็นคณะบุคคลหรือบุคคลใดๆ                          
ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ซึ่งปกติเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านวินัยนักศึกษา 
หรือเจ้าหน้าที่งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา (อาจไม่จ าเป็นต้องแต่งตั้งเป็นคณะบุคคลก็ได้)                   
เพ่ือด าเนินการสืบสวน หาข่าว ตรวจสอบ หาข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริง 

 (2) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้ใช้ แบบฟอร์มการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (แบบ วน.03) ซึ่ งในกรณีที่ทราบสั งกัดของนักศึกษา                  
ให้คณบดีเป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง (ค าสั่งคณะ หรือวิทยาลัย)  แต่ในกรณีไม่ทราบว่านักศึกษาสังกัดคณะ
ใด ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

 (3) ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ด าเนินการสอบสวนตามระยะเวลาที่ผู้ออก
ค าสั่งแต่งตั้งก าหนด ซึ่งรายละเอียดในรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องปรากฏรายละเอียดใน
สาระส าคัญ ดังนี้  

  (1) ต้องรู้ตัวผู้กระท าผิด 
  (2) พฤติการณ์ หรือเหตุแห่งการกระท าความผิด 
  (3) พยานหลักฐานเบื้องต้น (พยานวัตถุ, พยานบุคคล) 
  (4) รายละเอียดของเหตุการณ์พอสังเขป ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร  
  (5) รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามี 
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 (4) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเสร็จ
สิ้นแล้ว  ให้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง (ซึ่งก็คือคณบดี หรือประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา แล้วแต่กรณี)3 

 ในกรณีที่คณบดีเป็นผู้ออกค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง                        
เมื่อคณบดีได้รับรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว                     
ให้คณบดีผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ส่งส าเนารายงานผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาทราบด้วย4 

 (5) เมื่อคณบดี หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ได้รับรายงานผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว  มีอ านาจใช้ดุลพินิจพิจารณา ดังนี้5 

  (ก) หากปรากฏว่านักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ไม่ปรากฏว่า                
มีพฤติการณห์รือไม่มีมูลอันเป็นความผิดวินัย  หรือไม่มีพยานหลักฐานพอรับฟังได้ว่าได้มีการกระท าผิด
วินัยนักศึกษา ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาสั่งยุติเรื่อง   

  หรือกรณีที่คณบดีเป็นผู้พิจารณา ให้เสนอความเห็นพร้อมรายงานผลการ
สอบสวนข้อเท็จจริง เสนอต่อประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาสั่งยุติเรื่อง 

  (ข) หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ปรากฏว่านักศึกษาที่ถูกกล่าวหา                
มีพฤติการณ์การกระท าผิดวินัยนักศึกษา  และมีพยานหลักฐานตามสมควร ซึ่งมีมูลกรณีเป็นความผิด
วินัยนักศึกษา  ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา เพื่อด าเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาต่อไป 

 ข้อยกเว้น6  ในกรณีที่คณบดี หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ในเรื่องที่กล่าวหาหรือเรื่องที่ ได้รับรายงานการกระท าผิดวินัยนักศึกษานั้น ปรากฏ
พยานหลักฐานชัดแจ้ง กล่าวคือ มีพยานหลักฐานชัดแจ้ง  เช่นพยานบุคคล  พยานเอกสาร ที่ปรากฏ
ชัดเจนประกอบพฤติการณ์ในการกระท าผิด และรู้ตัวหรือระบุตัวนักศึกษาผู้ถูกกล่าวได้ว่าเป็นใคร 
สังกัดคณะใด  หรือเป็นความผิดซึ่งหน้า  จะไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็ได้ โดยให้
ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา                 
เพ่ือด าเนินการสอบสวนนักศึกษาท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยนักศึกษาต่อไป  

 ในกรณีคณบดีเป็นผู้พิจารณา  ให้เสนอความเห็นพร้อมพยานหลักฐานต่อประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาเพ่ือด าเนินการ
สอบสวนนักศึกษาท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยนักศึกษาต่อไป 

  
 

                                                                 

 
3
 ข้อ 18 วรรคสอง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 

 
4
 ข้อ 18 วรรคสาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 

 
5
 ข้อ 18 วรรคสี่  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 

 6 ข้อ 18 วรรคหนึ่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
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 อนึ่ง การปฏิบัติงานด้านเอกสาร ธุรการ หรืองานสารบรรณเกี่ยวกับขั้นตอนการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริง ในด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                   
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยเคร่งครัด 
เนื่องจากในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ ชื่อเสียง จ าเป็นต้องด าเนินการ
ตามระเบียบราชการ ว่าด้วยการรักษาความลับ 

 
 2.3 การสอบสวนนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
 
  2.3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และมีการรายงานผลการ
สอบสวนแล้ว ปรากฏผลการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า นักศึกษาที่ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ หรือได้กระท า
ผิดวินัยนักศึกษา หรือปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนว่า นักศึกษาผู้ใดได้กระท าผิดวินัยนักศึกษา                   
ซึ่งจะต้องถูกด าเนินการทางวินัยนักศึกษา  ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา จะต้องด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  (1) เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงจากคณะ หรือจากคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง (ในกรณีประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ ง)                       
หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ปรากฏว่านักศึกษาที่ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์การกระท าผิดวินัย
นักศึกษา  และมีพยานหลักฐานตามสมควร ซึ่งมีมูลกรณีเป็นความผิดวินัยนักศึกษา  ให้ประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา” 
  (2) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา (แบบ วน.04) จ านวน                
ไม่น้อยกว่า 3 คนโดยจะต้องแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ผู้มีต าแหน่งและคุณสมบัติดังต่อไปนี้7 
   (ก) คณบดี หรือรองคณบดีที่เก่ียวข้อง  เป็นประธานกรรมการ 
   (ข) อาจารย์หรือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
   (ค) ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิทางกฎหมาย                  
เป็นกรรมการ 
  ในกรณีนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา สังกัดวิทยาเขตหรือหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง                 
ให้แต่งตั้งรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือคณบดีที่เก่ียวข้อง เป็นประธานกรรมการ 
  (3) ประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีอ านาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งคนใด ในคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและ
เลขานุการด้วยก็ได้  และอาจมอบหมายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใด เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
  (4) การพิจารณาแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามหลักวิธีพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี

                                                                 

 
7
 ข้อ 19 วรรคหนึ่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 



 9 

ปฏิบัติราชการทางปกครอง8 กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา จะต้อง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้9 
   (ก) เป็นคู่กรณีเอง 
   (ข) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
   (ค) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือ
เป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง
สองชั้น 
   (ง) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือ
ตัวแทนของคู่กรณี 
   (จ) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
   (ฉ) กรณีอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง10 
  ซึ่ง หากคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาผู้ใด มีเหตุดังกล่าวข้างต้นจะไม่
สามารถพิจารณาสอบสวนหรือท าหน้าที่คณะอนุกรรมการสอบสวนได ้
 
  2.3.2 การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน 
  นักศึกษาที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งตนต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธิ
คัดค้านบุคคลที่เป็นผู้คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  หากเห็นว่ากรรมการผู้หนึ่งผู้ใดมีสภาพ
ไม่เป็นกลาง อันอาจท าให้การด าเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาเสียความยุติธรรม โดยต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
  (1) ให้นักศึกษาผู้คัดค้าน จัดท าค าคัดค้านเป็นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา โดยระบุข้อคัดค้านพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการ
คัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านนั้นด้วย 
  (2) ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา วินิจฉัยเหตุแห่งการคัดค้านตามหลัก
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยเร็ว  หากเห็นว่ามีเหตุตามที่ผู้คัดค้านอ้างถึงจริง ให้สั่งให้
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พ้นจากหน้าที่ และแต่งตั้งกรรมการหรือ
อนุกรรมการคนใหมแ่ทน   
  ค าวินิจฉัยในกรณีดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด 
  (3) ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา วินิจฉัยเหตุแห่งการคัดค้านแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุตามที่ผู้คัดค้านกล่าวข้าง  ให้ให้คัดค้านนั้นตกไป และให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
คัดค้านทราบด้วย   

                                                                 
 8 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 9 มาตรา 13 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 10 กฎกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 
2539 
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  (4) การวินิจฉัยเหตุแห่งการคัดค้านของประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา และ
การพิจาณาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ยึดปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง11 
 
  2.3.3 ขั้นตอนการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา และประธานอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งแล้ว 
จะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  (1) เรียกประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพ่ือแจ้งค าสั่งให้กรรมการ
ทราบโดยทั่วกัน และก าหนดภาระหน้าที่ในการสอบสวน หรือก าหนดประเด็นการสอบสวน ในการ
ประชุมในครั้งแรก 
  (2) ออกหนังสือเชิญผู้ถูกกล่าวหา  พยานบุคคล  ผู้เกี่ยวข้อง  หรือผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้
ถ้อยค าต่อคณะอนุกรรมการสอบสวน หรือมีหนังสือให้หน่วยงานส่งพยานหลักฐานต่างๆ โดยใน
ขั้นตอนการสอบสวน คณะอนุกรรมการสอบสวนจะต้องด าเนินการสอบสวน ดังนี้12 
   (2.1) แจ้งรายชื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ และอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆในการสอบสวน  พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาที่
เกี่ยวกับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย 
   (2.2) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหา
ได้ชี้แจงหรือโต้แย้งข้อกล่าวหาโดยน าพยานหลักฐานต่างๆ เช่น พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือ
พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา (แบบ วน.05, วน.06, วน.
07) 
   (2.3) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีอ านาจเรียก
พยานเอกสารที่ เกี่ยวข้อง และพยานบุคคลมาให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ ตลอดจนรับฟัง
พยานหลักฐานหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   (2.4) การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคลทุกปากต้องบันทึก
ถ้อยค าไว้เป็นหลักฐานและให้ผู้ให้ถ้อยค ารวมทั้งผู้สอบสวนลงลายมือชื่อไว้ด้วย 
   หากผู้ให้ถ้อยค าไม่เต็มใจให้ถ้อยค า หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึก
ถ้อยค า ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค าอย่างชัดเจน 
   (2.5) ออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นหรือเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการสอบสวน 
   (2.6) ประชุมพิจารณาลงมติว่าการกระท านั้นเป็นความผิดวินัยหรือไม่                 
ซึ่งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ต้องพิสูจน์การการกระท าของนักศึกษาผู้ถูก

                                                                 
 11 ดู กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 

 
12
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กล่าวหา ว่าการกระท าของนักศึกษาผู้นั้น เป็นความผิดวินัยนักศึกษากรณี ใด  ประเภทใด                    
มีพยานหลักฐาน  พยานบุคคล หรือรายละเอียดแห่งการกระท าอย่างใด  พร้อมทั้งมีเหตุอันควร
บรรเทาโทษประการ 
   (2.7) จัดท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อประธานคณะกรรมการวินัย
นักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง   
   ทั้งนี้ รายงานการสอบสวนวินัยจะต้องแนบค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัย แบบบันทึการแจ้งข้อกล่าวหา  แบบบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา  แบบบันทึกถ้อยค า
พยาน (ถ้ามี) รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น และพยานหลักฐานทั้งปวงในชั้นการ
สอบสวน (แบบ วน.08, วน.09) รวมเป็นส านวนเดียวกัน  
    
  2.3.4 การขยายระยะเวลาการสอบสวน 
  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาแล้ว จะต้องด าเนินการสอบสวนและจัดท ารายงานการ
สอบสวน พร้อมด้วยพยานหลักฐานต่างๆ เสนอต่อผู้ออกค าสั่งแต่ตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน              
นับจากวันที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง13  
  แต่ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีเหตุผล และความจ าเป็น                 
ไม่อาจด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  
ด าเนินการขออนุมัตขิยายระยะเวลาการสอบสวน ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  (1) เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวน
มีเหตุผลและความจ าเป็นไม่อาจด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เนื่องจากอาจมีเหตุที่
ไม่สามารถติดต่อ หรือติดตามผู้ถูกกล่าวหา หรือพยานบุคคลได้  หรือมีกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ท าให้การ
สอบสวนล่าช้า  ให้ขออนุมัติขยายระยะเวลการสอบสวนโดยต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น
ประกอบการขออนุมัติทุกครั้ง 
  (2) ให้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่อประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
โดยยื่นขยายได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน ทั้งนี้  ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง                    
(สูงสุดจ านวน 30 วัน) 
  (3) อ านาจการพิจารณาขยายระยะเวลาการสอบสวน เป็นดุลพินิจของประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งจะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครั้งละ 15 วัน หรือน้อยกว่า 15 วันก็ได้  
แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง 
  (4) ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ขอขยายระยะ เวลาการ
สอบสวนต่อประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาครบแล้ว คือจ านวน 2 ครั้ง และยังปรากฏว่า                   
มีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้  ให้คณะอนุกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษา ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่ออธิการบดี  โดยขอขยายระยะเวลาการสอบสวนได้
ไม่เกิน 30 วัน   
                                                                 

 
13
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  การพิจารณาขยายระยะเวลาการสอบสวนในครั้งนี้ เป็นเป็นดุลพินิจของอธิการบดีที่
จะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาหรือไม่ก็ได้  ซ่ึงการพิจารณาของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 
  (5) เมื่อรวมระยะเวลาการสอบสวนและระยะเวลาที่ขยายระยะเวลาการสอบสวน
แล้ว คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีระยะเวลาการสอบสวนทั้งหมด 90 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับลักษณะความผิด  พยานหลักฐาน  และความยากง่ายของคดีท่ีท าการสอบสวนด้วย 
 
  2.3.5 การจดบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกสอบสวน  
  ในขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา โดยคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา ถือเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญที่ สุดในกระบวนการสอบสวน เนื่ อง จากในชั้นนี้ 
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา จักเป็นผู้ด าเนินการเรียกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่ง
ก็คือนักศึกษา  พยานบุคคล ซึ่งอาจเป็นนักศึกษา เพ่ือนผู้ถูกกล่าวหา เจ้าหน้าที่  หรืออาจารย์ ที่เห็น
เหตุการณ์ รวมทั้ง ออกตรวจพื้นที่ หรือแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ เพ่ือประกอบและพิสูจน์ความผิด
ของผู้กระท า  ซึ่งในชั้นนี้จึงถือเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ และในกระบวนการสอบสวน 
กระบวนการบันทึกถ้อยค า หรือสอบปากค าบุคคล หรือผู้ถูกกล่าวหา เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ
เป็นอันมาก เนื่องจาก บุคคลมีสภาพร่างกาย และจิตใจ ไม่เหมือนพยานวัตถุที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น การจดบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกสอบสวนหรือสอบปากค า จึงมีความส าคัญ และคณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา สามารถด าเนินการได้ดังนี้  
   (1) ต้องให้ผู้ถูกสอบสวนเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นมาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้น
ด้วยวาจา ตั้งแต่ต้นจนจบและซักถามจนเข้าใจเรื่องราวจากการให้ถ้อยค า จนกระจ่างที่สุดจึงเริ่ม
บันทึก  ซึ่งอาจใช้เครื่องบันทึกเสียงในการสอบสวนได้ แต่ทั้งนี้ เป็นสิทธิของผู้ถูกสอบสวนที่จะอนุญาต
ให้บันทึกเสียงหรือไม่ก็ได้  หากผู้ถูกสอบสวนไม่อนุญาตให้บันทึกเสียง ผู้สอบสวนต้องบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแทน 
   (2) การจดบันทึก ต้องจดให้ตรงกับที่ให้ถ้อยค าและตรงประเด็น 
   (3) ซักถามจะถามอย่างไร ผู้บันทึกต้องรู้ว่าข้อกล่าวหามีประเด็นอย่างไร 
   (4) ผู้บันทึกต้องพิจารณาถึงผู้ถูกสอบสวนที่ให้ถ้อยค าว่าเป็นใครบ้าง เช่น 
เป็นพยาน เป็นผู้ถูกกล่าวหา หรือเป็นผู้กล่าวหา เป็นต้น 
   (5) ต้องบันทึกผู้รู้เห็นเหตุการณ์ทุกคน แม้จะมีข้อเท็จจริงเหมือนกัน 
   (6) ค าว่า “ไม่รู”้ “ไม่เห็น” จะต้องบันทึกไว้อย่าปล่อยทิ้งไว้ 
   (7) พยานแวดล้อมในกรณีไม่มีประจักษ์พยานเป็นเรื่องส าคัญ 
   (8) การสอบถามปากค าและการให้ถ้อยค าต้องสอดคล้องกันในตัว คือ ใคร
ท าอะไรกับใครที่ไหน เมื่อไร ท าท าไม ท าอย่างไร ผลเป็นอย่างไร 
   (9) ผู้ถูกสอบสวนให้ถ้อยค าพาดพิงใคร ต้องสอบปากค าผู้ที่ถูกพาดพิงถึง
ด้วย 
   (10) เมื่อบันทึกถ้อยค าผู้ถูกสอบสวนเรียบร้อยแล้ว ต้องให้ผู้ถูกสอบสวน
อ่านถ้อยค าที่บันทึกไว้ หรืออ่านให้ผู้ถูกสอบสวนฟังอีกครั้งหนึ่ง แล้วบันทึกว่า “อ่านแล้ว” หรือ “อ่าน
ให้ฟังแล้ว” รับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
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   (11) การสอบสวนเพิ่มเติมทุกครั้งต้องอ่านข้อความถ้อยค าที่บันทึกไว้เดิมให้
ผู้ถูกสอบสวนฟังก่อนทุกครั้ง 
 

 2.3.6 การรายงานผลการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
 เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวน ด าเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา ตาม

ระยะเวลาการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จักต้องจัดท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง นั้น
ก็คือ ประธานกรรมการวินัยนักศึกษา เพ่ือให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษาน ารายงานการสอบสวน
ของคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพ่ือพิจารณา
และเสนอบทลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัย  ซึ่งการรายงานผลการสอบสวนต่อผู้มีอ านาจสั่งการ 
เป็นขั้นตอนล าดับที่ผู้มีอ านาจสั่งการใช้ประกอบดุลพินิจที่จะตัดสินใจในการด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป หากการสอบสวนผิดพลาดการรายงานผลก็ผิดพลาดไปด้วยทาให้ขั้นตอนลาดับต่อไปเกิดความ
ผิดพลาดทั้งหมด ดังนั้น ขั้นตอนส่วนนี้ควรชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พอสมควรกะทัดลัด เข้าใจง่าย 
ตั้งแต่เริ่มตน้ของเรื่องของเหตุการณ์จนไปจบกระบวนการพร้อมเสนอความเห็นของคณะกรรมการหรือ
ความเห็นแย้งของ คณะกรรมการที่ไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผล ซึ่งมีโครงสร้างการรายงานผล 3 ส่วน 
ดังนี้ 
  (1) ส่วนค าน า (Introduction) เป็นส่วนที่กล่าวถึงเหตุผลที่มีการสอบสวนที่มาของ
มูลเหตุ จนนาไปสู่การแต่งตั้ งคณะกรรมกรดาเนินการ  หรือเป็นการกล่าวถึงที่ ไปที่มาของ
คณะกรรมการชุดนี้ จากสาเหตุอะไร ให้ท าอะไร ใช้เวลาเท่าไร ตามคาสั่งของหน่วยงานอะไร เลขที่
ค าสั่งอะไร ลงวันที่เท่าไหร่ 
  (2) ส่วนเนื้อเรื่อง (Discusstion)เป็นการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดท่ีได้จากการสอบสวนที่
เชื่อมโยงกันของเรื่องนั้น ๆ ทั้งที่ผู้เสียหาย ผู้ถูกกล่าวหา พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของเรื่องจนถึงจุดสิ้นสุดแล้ว จึงนามาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของเรื่อง ซึ่งการจัดการเชื่อมโยง
ของเนื้อหานั้นมีวิธีดาเนินการ 4 วิธีดังนี้ 
   (2.1) วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยเวลาวิธีนี้เป็นการเรียกล าดับและสรุป
เนื้อหาตามเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ก่อนหลังกล่าวคือ สรุปเนื้อหาเรื่องตัวเกิดเหตุการณ์เรื่อยไปว่า 
ใครท าอะไร อย่างไร ในวันเวลานั้น ๆ ไปจนสิ้นสุดของเวลาที่เป็นอันดับสุดท้าย 
   (2.2) วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยพ้ืนที่วิธีนี้ก็คล้ายคลึงกับวิธีการสรุป
เนื้อหาโดยอาศัยเวลา จะแตกต่างกันตรงที่วิธีนี้เปลี่ยนจากเวลาเป็นสถานที่แทน โดยเริ่มต้นจากวันที่
เกิดก่อนและหลังตามลาดับ 
   (2.3) วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยเหตุผล วิธีการนี้จะกล่าวถึงเนื้อเรื่องที่
เป็นสาเหตุของเรื่องเสียก่อน จากนั้นจึงกล่าวถึงผลจากเหตุของเรื่องนั้นตามมา วิธีการนี้ผู้อ่านรายงาน
จะเข้าใจทันทีว่าการสอบสวนไม่หลงประเด็นผู้สอบสวนเองก็ทาการสอบสวนได้ดี 
   (2.4) วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยการตั้งประเด็นปัญหาและการแก้ไข
วิธีการนี้เป็นการสอบสวนที่ผู้สอบสวนได้ตั้งประเด็นไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงการวิเคราะห์มีกี่ประเด็นมาก
น้อยเพียงใด มีกฎระเบียบกาหนดไว้อย่างไร ซึ่งเนื้อหาก็จะระบุไว้ว่าใคร (Who) ทาอะไร (What) ที่
ไหน (Where) เมื่อไร (When) และอย่างไร (How) เป็นเรื่องเป็นราวตามลาดับแบบการเรียงความ 



 14 

  (3) ส่ วนสรุป  (Conclustion) ส่ วนสรุป  เป็ นการ เขี ยนสรุป ความ เห็ น ของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบสวนว่าใครผิด  ใครถูกอย่างไร มีกฎหมายข้อบังคับข้อไหน 
ก าหนดไว้อย่างไร มีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นจุดสาคัญของการสวนสวน เมื่อผู้บังคับบัญชาอ่านแล้ว จะได้
เข้าใจและทราบขั้นตอนการดาเนินการต่อไป และพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นต่อไปสรุปได้ว่าการ
สอบสวนเป็นกระบวนการที่ต้องแสวงหาสิ่งที่ถูกหรือผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้สอบสวนมิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ความจริงหรือความเท็จที่จะได้มานั้นมาจากคู่กรณี  ซึ่งต่างก็คิดว่าตนเองไม่ผิด 
พยานหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งต่างฝ่ายก็พยายามสร้างขึ้นมาเพ่ือปกป้องตนเอง เพราะผู้ที่ถูกสอบสวนก็จะมี
วิธีการปกป้องตนเองจากคณะกรรมการสอบสวนเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนจึงเป็น
บุคคลที่มีความเสียสละ อดทน มีไหวพริบ มีโชค ที่จะทาให้ผู้อ่ืนมีความเชื่อถือไว้วางใจจนนาไปสู่การ
บอกเล่าความจริง ถึงแม้ว่าความจริงจะปรากฏ จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายแต่โดยวิสัยของกรรมการ
สอบสวนแล้วจะยังไม่เชื่ออะไรจนกว่าจะได้ดาเนินการสอบสวนจนจบตามขั้นตอน แล้วนามาวิเคราะห์
แล้วเท่านั้น 
 
  2.3.7 การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ 
  การประชุมพิจารณาด าเนินการทางวินัยนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา  หรือคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และรวมถึงคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง  ต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณา เพ่ือให้กรรมการได้มาประชุมและเสนอความ
คิดเห็นและมีมติร่วมกัน เพ่ือให้การพิจารณาได้มีการวิ เคราะห์  โต้แย้ง ร่วมกัน โดยการประชุม
พิจารณาของคณะกรรมการ ต้องมีลักษณะดังนี้14 
  (1) การประชุมของกรรมการวินัยนักศึกษา หรือคณะอนุกรรมการการสอบสวนวินัย
นักศึกษา หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  (2) การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม  
  (3) ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ จะต้องมีลายมือชื่อของคณะกรรมการที่วินิจฉัย
เรื่องนั้น  ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้มีสิทธิท าความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในค าวินิจฉัยได้ 
  (4) กรณีประธานกรรมการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ในคราวใดให้ประธาน
กรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานแทน 
 
 2.4 การพิจารณาลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ได้จัดท ารายงานการสอบสวนพร้อมทั้ง
พยานหลักฐานต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษาแล้ว ในขั้นตอนล าดับต่อมาคือการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีกระท าผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ที่จะ
เป็นผู้พิจารณารายงานการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาว่า นักศึกษาผู้นั้นมี
พฤติการณ์การกระท าเป็นเช่นใด  ได้กระท าการอันเป็นความผิดวินัยประเภทใด ลักษณะใด มีเหตุอัน
                                                                 

 
14

 ข้อ 24 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
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ควรบรรเทาโทษหรือไม่  และควรได้รับโทษทางวินัยสถานใด  เพื่อเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เพ่ือมีค าสั่งลงโทษนักศึกษาต่อไป ซึ่งการพิจารณาของ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  1) ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา เสนอรายงานผลการสอบสวนต่อ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพ่ือประชุมพิจาณาลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่                   
เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อบังคับข้อใด และควรได้รับโทษวินัยสถานใด  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
พฤติการณ์การกระท าความผิดและเหตุบรรเทาโทษ  
  2) การประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม  
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ต้องมีลายมือชื่อของคณะกรรมการที่วินิจฉัยเรื่อง
นั้น  ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้มีสิทธิท าความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในค าวินิจฉัยได้ 
 กรณีประธานกรรมการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในคราวใดให้ประธานมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานแทน 
  3) เมื่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษาได้ประชุมพิจารณาและมีมติแล้ว หากเห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาไม่ได้กระท าความผิดให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้สั่งยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่าผู้
ถูกกล่าวหาได้กระท าความผิดวินัยและควรได้รับโทษ ก็ให้เสนอรายงานผลการพิจารณาและความเห็น
ของคณะกรรมการต่อรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาออกค าสั่งลงโทษต่อไป 

 รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากรองอธิการบดีผู้ที่มิได้ท า
หน้าที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา หรือคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 

 รายงานผลการพิจารณา อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย ข้อ เท็จจริงเกี่ยวกับ
พฤติการณ์การกระท าความผิด  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของคณะกรรมการวินัย
นักศึกษา  

 ในกรณีที่รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เห็นสมควรให้สอบสวนเพ่ิมเติมประการใด                     
ให้ก าหนดประเด็นให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น  

 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพ่ิมเติมไปให้ผู้สั่งสอบสวน
เพ่ิมเติมโดยไม่ต้องท าความเห็นอีก 
  4) ให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นผู้ออกค าสั่งลงโทษตามควร
แก่กรณี และให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษาแจ้งค าสั่งลงโทษดังกล่าวแก่ผู้ถูกสั่งลงโทษ ภายใน 3 
วันท าการนับแต่วันที่ออกค าสั่งลงโทษ  

 5) ค าสั่งลงโทษและการแจ้งค าสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
  6) เมื่อการด าเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาตามกระบวนการ เมื่อให้เกิดความยุติธรรม
ครบถ้วนแล้วจึงน าสู่ขั้นตอนการดาเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา แต่ก่อนการจัดท าค าสั่งใด ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นค าสั่งทางปกครอง อันจะมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของนักศึกษาและเพ่ือป้องกัน
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ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาภายหลังการออกค าสั่ง ดังนั้น ผู้ด าเนินการควรพิจารณาค าสั่งที่ด าเนินการมา
ตั้งแต่ต้นว่าอยู่ในขอบข่ายดังนี้หรือไม่ คือ 
   1. กระบวนการพิจารณาเพ่ือออกค าสั่งลงโทษนักศึกษาชอบด้วยกฎ 
ระเบียบ หรือกฎหมายหรือไม่ เช่น นักศึกษาได้มีโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลต่อผู้มีอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ฯลฯ  
   2. ค าสั่งที่จะลงโทษนักศึกษาชอบด้วยกฎ หรือระเบียบ กฎหมายที่มีอยู่
หรือไม ่กล่าวคือ การกระท าผิดที่จะออกค าสั่งลงโทษมีข้อห้ามและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
   3. การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจสั่งการกาหนดโทษชอบด้วยเหตุผลถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่ 
   เมื่อการด าเนินการชอบด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการข้างต้นจึงน าไปสู่
การด าเนินการตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558  

 7) โทษทางวินัยมี 6 สถาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 (ก) ความผิดวินัย ได้แก่ 
  (1) ภาคทัณฑ์ 

   (2) คุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 

 (ข) ความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่ 
   (1) คุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย

ประกาศก าหนด 
   (2) ปรับตกรายวิชาหรือทุกวิชาตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา

เห็นสมควร ทั้งนี้โดยค านึงถึงพฤติการณ์และเหตุแห่งการกระท าผิดวินัยนักศึกษา 
   (3) พักการศึกษาตั้ งแต่หนึ่ งภาคการศึกษาแต่ ไม่ เกินสี่ภาค

การศึกษาหรือระงับการเสนอชื่อให้ส าเร็จการศึกษาหรือระงับการเสนอชื่อเพ่ืออนุมัติ ปริญญาไม่เกิน
หนึ่งปีการศกึษา 

 (4) ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา 
   ในกรณีผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับโทษวินัยร้ายแรง ตามข้อ (ข) (2) อาจได้รับโทษ
ตาม ข้อ 9 (ข) (1) (3) หรือ (4) เพ่ิมเติมได ้
  8) กรณีนักศึกษากระท าความผิดวินัยร้ายแรง  ถ้าผู้กระท าผิดให้การรับสารภาพ 
หรือให้การอันเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หรือกระท าผิดเป็นครั้งแรก หรือกระท าไปโดยบันดาล
โทสะ  เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของความผิดทั้งด้านเจตนา  แรงจูงใจ  พฤติการณ์การกระท า ถ้ามี
เหตุอันควรลดหย่อนโทษ หรือมีเหตุอันควรปรานี ให้น ามาประกอบการพิจารณาลงโทษด้วย แต่จะ
ลงโทษต่ ากว่าคุมความประพฤติไม่ได ้
  9) เมื่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาโทษเป็นประการใดแล้ว งานวินัยและ
สวัสดิภาพนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
จะด าเนินการจัดท ารายงานการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่ง ในรายงานการพิจารณา
ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ก็จะประกอบไปด้วยสาระส าคัญคือ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่ง
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การกระท าผิด  ข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  และผลการพิจารณาและบทลงโทษ  พร้อมเสนอ
ค าสั่งลงโทษต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เพ่ือให้พิจารณารายงานการ
พิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา และพิจารณาโทษ  หากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมายเห็นชอบตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเสนอ  ก็จักมีค าสั่งลงโทษนักศึกษา
ต่อไป ซึ่งงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาก็จะแจ้งค าสั่งลงโทษนักศึกษาให้นักศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบต่อไป รวมถึงบันทึกประวัติการกระท าผิดในฐานข้อมูล 
 
2.5 การออกค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 การออกค าสั่งลงโทษทางวินัย นักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษานั้น ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ได้ก าหนดไว้ในข้อ 26 ความว่า  
 “ให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีตามข้อ 25 เป็นผู้ออกค าสั่งลงโทษตามควร
แก่กรณี และให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษาแจ้งค าสั่งลงโทษดังกล่าวแก่ผู้ถูกสั่งลงโทษ ภายในสาม
วันท าการนับแต่วันที่ออกค าสั่งลงโทษ  

ค าสั่งลงโทษและการแจ้งค าสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” 

 
ซึ่งการออกค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งได้ให้ความหมายของ ค าสั่งทางปกครอง หมายความว่า 
 “(๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
 (๒) การอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
 
 ค าสั่งลงโทษและการแจ้งค าสั่งลงโทษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในหมวด 2 ค าสั่ง
ทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และการแจ้งค าสั่งลงโทษ
ทางวินัยนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในหมวด ๔ การแจ้ง ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เช่นเดียวกัน 
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 2.6 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
   มีข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) ดังนี้ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อมีค าสั่งลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาแล้ว นักศึกษาที่เป็นผู้ถูกสั่ง
ลงโทษ เมื่อได้รับค าสั่งลงโทษแล้ว อาจไม่พอใจค าสั่งลงโทษ หรือเห็นว่าโทษที่ลงแก่ตนเองนั้นร้ายแรง
หรือรุนแรง หรือไม่เหมาะสม นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษก็มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษดังกล่าวนั้น ซี่ง 
กระบวนการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ เป็นกระบวนการซึ่งให้ผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือมีอ านาจ
พิจารณาในเรื่องนั้นๆ พิจารณาทบทวนการพิจารณาการใช้อ านาจของตนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการอุทธรณ์
ค าสั่งก็ใช้หลักการเดียวกับการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ซึ่งเป็นสิทธิขั้นต้นของผู้รับค าสั่ง ที่จะร้องขอให้หน่วยงานหรือผู้ออกค าสั่งที่กระทบสิทธิแก่ตน ทบทวน
ค าสั่งอีกครั้งหนึ่ง  โดยกระบวนการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา ผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต้อง
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เป็นนักศึกษาที่ถูกลงโทษเท่านั้น  จะมอบหมายหรือให้ผู้ อ่ืนอุทธรณ์ค าสั่งลง โทษแทนตนไม่ได้  
นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ สามารถอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่ออธิการบดี โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1) นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับนี้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดี               
ณ  ส านักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ  
   ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือ แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าผู้
อุทธรณ์ได้ถูกสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร  พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อและท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์อย่างชัดเจน 
  หากพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ กล่าวคือ ไม่อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายใน 30 วัน 
นับแต่วันได้รับค าสั่ง ให้ถือว่าค าสั่งลงโทษทางวินัยเป็นที่สุด  

 2) การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์
แทนผู้อื่นหรือมอบหมายผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
   การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งลงโทษทางวินัย เว้นแต่จะมีการ
สั่งให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งลงโทษ 
  3) นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษและได้รับโทษตให้ไล่ออก อาจร้องขอทุเลาค าสั่งลงโทษต่อ
อธิการบดี ณ ส านักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 7 วัน นับแต่วันวันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 
  ให้อธิการบดีวินิจฉัยค าร้องขอทุเลาค าสั่งลงโทษภายใน 7 วันท าการ เมื่ออธิการบดี
ได้วินิจฉัยประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องขอทุเลาค าสั่งลงโทษทราบโดยเร็ว 
  4) ให้อธิการบดีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค า
อุทธรณ์ เว้นแต่เป็นกรณีที่อธิการบดีสั่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาสอบสวนเพ่ิมเติม โดยให้
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงโทษทราบเป็นหนังสือ 
  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร อธิการบดีอาจสั่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาท า
การสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 
  5) ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้อธิการบดีพิจารณาทบทวนค าสั่งลงโทษทางวินัยได้ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าค าสั่งลงโทษทางวินัย  
  การพิจารณาอุทธรณ์ อธิการบดีอาจมอบให้ส านักงานกฎหมายและนิติการเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาก็ได้ 
    ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร อธิการบดีอาจสั่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาท า
การสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้  
  6) เมื่ออธิการบดีได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเห็นว่า  
  (1) การสั่งลงโทษชอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหมาะสมกับความผิดแล้วให้
มีค าสั่งยกอุทธรณ์ 
  (2) การสั่งลงโทษไม่เหมาะสมกับกรณี  หรือไม่เหมาะสมกับความผิดให้มีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลงค าสั่งลงโทษให้เหมาะสม 
  (3) การสั่งลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งและให้ด าเนินการ
ใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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  (4) ข้อความในค าสั่งลงโทษคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีค าสั่งแก้ไข
ค าสั่งในส่วนของข้อความนั้นให้ถูกต้องเหมาะสม 

           ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด  
 7)  ค าสั่งลงโทษอันเป็นที่สุด หรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์อันเป็นที่สุดให้ประธานกรรมการ

วินัยนักศึกษาแจ้งค าสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้  
 (1) ผู้ถูกสั่งลงโทษ 
 (2) คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
 (3) คณะที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 
 (4) ผู้ปกครองนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษ 
 (5) กองบริการการศึกษา 
 (6) อ่ืนๆ 

   8) ในกรณีนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือในกรณีที่
อธิการบดีมิได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
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 2.7 การปฏิบัติตามค าสั่งลงโทษ หรือการท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการ
คุมความประพฤติ 
  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อค าสั่งลงโทษนักศึกษาเป็นที่สุดแล้ว กล่าวคือ นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษมิได้อุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษภายใน 30 วัน หรือนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ และอธิการบดีได้
พิจารณาอุทธรณ์เป็นประการใดแล้ว  ค าสั่งลงโทษนั้นก็จักเป็นที่สุด กล่าวคือ เป็นค าสั่งลงโทษที่บังคับ
แก่ผู้ถูกสั่งลงโทษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม  ซึ่งสถานโทษที่จะลงโทษนักศึกษานั้น ใน
ส่วนของการลงโทษให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  หรือสั่งลงโทษให้คุมความประพฤติ
นักศึกษา  ก็จะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การท า
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และการคุมความประพฤตินักศึกษาที่ถูกลงโทษท างวินัยนักศึกษา 
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงาน และนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ จะต้องปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
  1) การสั่งลงโทษนักศึกษาให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  ให้อธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย พิจารณามีค าสั่งให้ผู้ถูกสั่งลงโทษท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 40 ชั่วโมง 
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  2) ให้คณบดีที่ เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ เป็นผู้มีอ านาจก ากับ ควบคุม และรับรองในแบบบันทึกการท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ เมื่อครบจ านวนชั่วโมงที่ก าหนด แล้วให้รายงานผลการปฏิบัติต่อประธานกรรมการ
วินัยนักศึกษา 
  3) การสั่งลงโทษนักศึกษาให้คุมความประพฤติ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมาย พิจารณาสั่งให้ลงโทษให้คุมความประพฤติ ตามเงื่อนไขและวิธีการดังต่อไปนี้ 
   1.ให้ไปรายงานตัวต่อคณบดีที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่คณบดีมอบหมาย 
ตามระยะเวลาที่อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เพ่ือคณบดีที่เกี่ยวข้องหรือ
เจ้าหน้าที่ที่คณบดีมอบหมายจะได้สอบถามแนะน าช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่อง
ความประพฤติและการเรียน หรือจัดให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามที่เจ้าหน้าที่และผู้ถูก
สั่งลงโทษเห็นสมควร  หรือ 
   2. ให้ฝึกหัดช่วยเหลืองานหรือท างานในสาขาวิชาที่เห็นสมควร  หรือ 
   3. ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจน าไปสู่การกระท า
ความผิดในท านองเดียวกันอีก  หรือ 
   4. ให้ไปรับการบ าบัดรักษาความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความ
เจ็บป่วยอย่างอ่ืน ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาก าหนด หรือ 
   5. เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเห็นสมควรก าหนด เพ่ือ
แก้ไข ฟ้ืนฟู หรือป้องกันมิให้ผู้ถูกสั่งลงโทษกระท าหรือมีโอกาสกระท าความผิดวินัยนักศึกษาขึ้นอีก 
  4) ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายควบคุมและสอดส่องตามเงื่อนไข  แก้ไขฟ้ืนฟู เพ่ือ
ควบคุมดูแลผู้ถูกสั่งลงโทษ และสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกสั่งลงโทษตามระดับความเสี่ยงหรือแนวโน้ม
ต่อการกระท าผิดซ้ าและระดับความรุนแรงของสภาพของการกระท าผิด เพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูให้ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยกลับตนเป็น
พลเมืองด ีและไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าขึ้นอีก 
  5) ให้รายงานผลการปฏิบัติในประธานกรรมการวินัยนักศึกษา ทราบเป็นระยะ 
  6) ระยะเวลาในการคุมความประพฤติจะต้องไม่ต่ ากว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน  
3 ภาคการศึกษา 
  7) เมื่อผู้ถูกสั่งลงโทษได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ครบตามจ านวนที่
ก าหนดแล้ว หรือในกรณีผู้ถูกสั่งลงโทษถูกคุมความประพฤติภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนด
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษาแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงโทษทราบ และให้บันทึกข้อมูล
ประวัติไว้ 
  8) เมื่อผู้ถูกสั่งลงโทษในกรณีให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  หรือถูกสั่ง
ลงโทษคุมความประพฤติ  ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ระยะเวลา  วิธีการตามประกาศนี้ก าหนดเสร็จสิ้น
แล้ว  ให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษา ส่งประวัตินักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษกลับไปยังต้นสังกัดหรือ
คณะที่นักศึกษาสังกัด พร้อมทั้งรายงานผลให้คณบดีที่เก่ียวข้องทราบด้วย 
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 2.7 สิทธิของนักศึกษาในการด าเนินการทางวินัย 
  1) นักศึกษาที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยมีสิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษา หรือคณะอนุกรรมการวินัยนักศึกษา หากเห็นว่ากรรมการผู้หนึ่งผู้ใดมีสภาพไม่เป็นกลาง
อันอาจท าให้การด าเนินการทางวินัยเสียความยุติธรรม  

 2) นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ต่ออธิการบดี              
ณ  ส านักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ  
   3) นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษและได้รับโทษให้ไล่ออก อาจร้องขอทุเลาค าสั่งลงโทษต่อ
อธิการบดี ณ ส านักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 7 วัน นับแต่วันวันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 
  4) ในกรณีนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรื อในกรณีที่
อธิการบดีมิได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน นักศึกษาผู้นั้น มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 
  5) นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาและสอบสวน มีสิทธิจะให้ถ้อยค าต่อคณะอนุกรรมการ
สอบสวนด้วยวาจา  หรือแถลงเป็นถ้อยค าด้วยลายลักษณ์อักษรก็ได้  หรือมีสิทธิจะไม่ให้ถ้อยค าใดๆ 
ต่อคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
  6) ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิชี้แจง หรือโต้แย้งข้อกล่าวหา โดยน าพยานหลักฐานต่างๆ เช่น 
พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา เพ่ือปกป้องสิทธิของตนไดอ้ย่างชอบธรรม 
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3. เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 3.1 การเตรียมการด าเนินการสอบสวนล่วงหน้าของคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา หรือคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
 การด าเนินการตามขั้นตอนนี้อาจเป็นการเตรียมการของกรรมการแต่ละคนหรือประธาน
กรรมการสอบสวน หรือประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันก็ได้ ดังนี้ 
  1) แจ้งวันที่รับทราบค าส่งต่อคณะกรรมการ เพ่ือใช้เป็นวันเริ่มต้นก าหนดระยะเวลา
การสอบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่ง (ถ้ามี) 
  2) ศึกษาจุดมุ่งหมายของค าสั่ง 
  3) ศึกษาข้อกล่าวหาว่าเป็นเช่นไร 
  4) ศึกษาเรื่องราวพร้อมกับทาความเข้าใจในข้อเท็จจริงว่าเป็นมาอย่างไร 
  5) ศึกษา ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  6) ตรวจดูสถานที่เกิดเหตุด้วยตนเอง (ถ้ามี) 
  7) พิจารณาจะเรียกสอบสวน ใครก่อน ใครหลัง 
  8) พิจารณาตั้งประเด็นให้สอดคล้องกับรูปเรื่องในการซักถาม 
  9) จัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการสอบสวน 
  10) ศึกษาคดีว่าเป็นมาอย่างไร 
  11) ตรวจสอบภูมิหลังของผู้ถูกสอบสวน 
  12) วิเคราะห์เพื่อก าหนดเวลา สถานที่ เพ่ือที่จะให้ผู้ถูกสอบสวนหรือพยานจะไม่เกิด
ความวิตกกังวล เครียด โดยก าหนดเวลาสถานที่ที่เหมาะสมเพ่ือเป็นการผ่อนคลายและให้เกิดการ
ร่วมมือกันมากข้ึน 
 
 3.2  ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
  1) ผู้ปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาพึงตระหนักว่า ในการด าเนินงานทางวินัยนักศึกษา              
ให้ถือว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 เป็นข้อบังคับสูงสุด 
  2) กรณีนักศึกษาประพฤติตนผิดระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต้องได้รับโทษตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับนั้นๆ 
  3) ในการพิจารณาสั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา หากมีเหตุอันควร
ลดหย่อนผ่อนโทษ ให้น ามาประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษได้ 
  4) การด าเนินการสอสบสวนพิจารณาโทษและเกณฑ์การลงโทษนักศึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  5) ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย                
วินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 
  6) ระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนดใดของมหาวิทยาลัยว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา
โทษทางวินัยนักศึกษาที่ก าหนดไว้แล้ว หรือแย้งกับระเบียบ ประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
  7) การประชุมคณะกรรมการปกครอง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบส านวนการ
สอบสวนและโทษทางวินัยนักศึกษาต้องกรรมการเสียงข้างมากขององค์ประชุม 
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 3.3 หลกัเกณฑ์ส าคัญท่ีผู้ปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาพึงตระหนัก 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา     พ.ศ.2558 กล่าวไว้ว่า  
  1) เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม 
  2) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และตระหนักในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของบุคคลในสังคม 

 3) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น 
  4) เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจตนเอง  รู้จักพัฒนาตนเองโดยเฉพาะคุณลักษณะที่มี
ความเกี่ยวพันกับพฤติกรรรม  เช่น  ค่านิยม  อารมณ์  และระดับคุณธรรม  เป็นต้น 
  วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นธงน าในการปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาว่าการ
ท างานพึงระลึกถึงเป้าหมายของการท างานนี้ และให้ถือว่าวินัยนักศึกษาฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการบ่ม
เพาะนักศึกษาเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นคนดี 
 
 3.4 จรรยาบรรณของคณะกรรมการสอบสวน 
  จรรยาบรรณของกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นสิ่งสาคัญของตัวกรรมการที่ได้รับ
ความไว้วางใจเพ่ือสอบสวนหาข้อเท็จจริง ดังนั้น หากกรรมการมีความประพฤติตามจรรยาบรรณแล้ว 
และเป็นที่ไว้วางใจของผู้ถูกสอบสวน การสอบสวนก็จะราบรื่นส าเร็จได้โดยเร็ว โดยมีคุณสมบัติ
ประกอบไปด้วย 
   1) เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกสอบสวน 
   2) อ านวยความยุติธรรมแก่คู่กรณีอย่างเสมอภาค โดยถูกต้องตามหลัก
กฎหมายและศีลธรรม 
   3) แสวงหาและรวบรวมหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   4) วิเคราะห์ข้อเท็จจริงให้ได้เหตุผลอันน่าเชื่อถือว่าผู้ใดผู้หนึ่งได้กระท า
ความผิด 
   5) ให้ความส าคัญในการให้การคุ้มครองพยาน 
   6) รักษาความลับในการสอบสวน และไม่เปิดเผยผลการสอบสวนโดยไม่มี
อ านาจ 
 
 3.5 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
  เงื่อนไข กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการด้านวินัยนักศึกษา ทั้งด้านการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  หรือการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษา จะต้อง
ค านึงถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งบังคับใช้ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533  ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ถือว่าเป็นกฎหมายปกครอง
และการลงโทษนักศึกษาที่อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533            
นั้นถือได้ว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง นอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษายังต้องค านึงถึงความ
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ถูกต้อง แม่นยาในตัวบทกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษากับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวมทั้งต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของตน 
เนื่องจากในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษาข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ เป็นความลับ  ดังนั้น                  
ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาจาเป็นต้องยึดหลักการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในทุก ๆ เรื่อง 
  ในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา  ผู้จัดท าคู่มือได้ยึดหลักการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
มาโดยตลอด ฉะนั้น จึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558  โดยละเอียด รอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานวินัย
นักศึกษาทุกคณะ หน่วยงานให้ชัดเจน ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  เพราะมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในลักษณะมหาวิทยาลัยและส่วนการศึกษานอกท่ีตั้ง  
ดังนั้น  การด าเนินการใดๆที่เกี่ยวกับนักศึกษาจึงต้องมีลักษณะครอบคลุมทุกส่วนการศึกษาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของส่วนการศึกษานั้นๆ ด้วย 
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บทที่ 4 
ปัญหาอุปสรรค  แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน 

 
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา ของงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ส านักงาน
พัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหา อุปสรรคแนวทางแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากการปฏิบัติงานจริงและการติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยสรุปไว้ดังนี้ 
 
4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาในฐานะเยาวชนของชาติที่
จะต้องเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในอนาคต ระเบียบวินัยจึงเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
เยาวชนเหล่านั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากจะ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษาอย่างจริงจัง 
ซึ่งในการที่จะพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยทีดีประพฤติปฏิบัติตัวเป็นบุคคล
ที่ดี นั้น ในการด าเนินการดังกล่าวย่อมมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานทั้งจากตัวผู้ปฏิบัติงานเอง              
จากสิ่งแวดล้อมภายนอก รวมทั้งปัจจัยทางด้านอ่ืน ๆ ผู้จัดท าในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยและสวัสดิ
ภาพนักศึกษา ย่อมมองเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงใคร่ขอเสนอปัญหาอุปสรรคในบางประเด็นและแนว
ทางการแก้ไขและพัฒนา ดังนี้ 
  1) ปัญหาด้านการพบเห็นนักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่  มีพฤติกรรมในทางชู้สาว เล่นการพนัน หรือมีพฤติการณ์กระท าผิด
วินัยเล็กน้อยและไม่ร้ายแรง ซึ่งยังไม่สมควรด าเนินการทางวินัย เมื่อเจอกรณีที่นักศึกษาประพฤติตนหรือ
ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   ผู้พบเห็นซึ่งเป็นบุคลากร หรือคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยบางท่านจะประสานมายังงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษาให้ไป
ดูพฤติกรรมของนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติผู้พบเห็นสามารถที่จะด าเนินการตักเตือนก่อนในเบื้อง
ตนได้ในฐานะบุคลากร และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยไม่จ าเป็นต้องให้งานงานวินัยและสวัสดิภาพ
นักศึกษา ไปด าเนินการเองตั้งแต่แรกก็ได้ เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า ซึ่งในบางครั้งนักศึกษาประพฤติตน
หรือปฏิบัติตัวไม่ถูก ไม่ต้องเหมาะสม ก็ยินยอมรับค าตักเตือนด้วยวาจาในเบื้องต้น  ซึ่งหากยังตักเตือน
ด้วยวาจาแล้ว  บุคลากรและอาจารย์ ก็ยังสามารถส่งเรื่องให้งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาหรือคณะ 
ด าเนินการออกหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ 
  2) ปัญหาด้านการแจ้งเรื่องกรณีพบการกระท าผิดวินัยนักศึกษา หรือร้องเรียนกรณีที่
นักศึกษามีพฤติการณ์กระท าผิดวินัยนักศึกษาทั้งที่ เกิดภายในมหาวิทยาลัย  คณะ  หอพัก หรือ                  
แม้กระทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย  ผู้พบเห็นพฤติการณ์ ซึ่งอาจเป็นนักศึกษาด้วยกันเอง  เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย  อาจารย์  หรือประชาชนทั่วไปที่พบเห็นเหตุการณ์ ยังละเลยและไม่ให้ความสนใจที่จะแจ้ง
เรื่องราวหรือร้องเรียนเข้ามา  โดยคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเองหรือบางรายก็กลัวหรือไม่กล้าที่จะเข้ามา
แจ้งเรื่องต่อมหาวิทยาลัย หรือคณะ ทั้งที่ตนเองเป็นผู้เสียหายหรือถูกกระท าผิดจากนักศึกษาด้วยกันเอง  
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แต่กลับไปใช้วิธีการร้องเรียนในโซเชียลมีเดียร์ หรือสื่อสังคมออนไลน์  ท าให้กระบวนการสอบสวนทาง
วินัยนักศึกษายังไม่เกิดขึ้น และไม่สามารถลงโทษหรือปรับปรุงพฤติกรรมนักศึกษาเหล่านั้นได้ 
  3) ปัญหาด้านการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และการประชุม
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ.2558 ก าหนดให้ตัวประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ต้องแต่งตั้งจาก
คณบดี หรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย คณะที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา หรือคณะที่นักศึกษาที่ถูก
กล่าวหาและถูกด าเนินการทางวินัยสังกัดอยู่  ซึ่งคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย มีภาระ
ค่อนข้างมากอยู่แล้ว  กลับต้องมาปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาเพ่ิมอีก              
และในการประชุมการสอบสวนในแต่ละครั้ง ค่อนข้างนัดหมายได้ยากและหาเวลาประชุมได้ยาก  
ประกอบกับข้อบังคับเองได้ก าหนดระยะเวลาการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน ก็เป็นปัญหาอีก
ประการหนึ่ง ที่คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ต้องเร่งรัดการสอบสวน ซึ่งในบางครั้งยั งไม่
ได้ผลการสอบสวนที่สมบูรณ์ ท าให้ต้องมีการขยายระยะเวลาการสอบสวนไปอีก และอาจกระทบสิทธิ
ของนักศึกษาที่ถูกสอบสวนเกินสมควร   
  4) ปัญหาบุคลากรในการปฏิบัติ งานด้านวินั ยนักศึกษา  พบว่าผู้ ปฏิบั ติ งาน             
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  ซึ่งส่วนมากจะเป็นเจ้าหน้าที่
สังกัดคณะต่างๆ ที่นักศึกษาที่ถูกสอบสวนสังกัด  ยังขาดความรู้ความสามารถหรือความช านาญในการ
สรุปประเด็นการกระท าความผิด รวมทั้งการจัดล าดับผลการสอบสวนยังไม่ครอบคลุมและถูกต้อง เมื่อส่ง
ข้อมูลสรุปผลการสอบสวนมายังงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
วินัยนักศึกษา เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา เพ่ือพิจารณารายงานการสอบสวนและเสนอโทษ
ต่ออธิการบดี นั้น ต้องส่งกลับไปด าเนินการแก้ไข เป็นผลให้เสียเวลาในการพิจารณาโทษและอาจส่งผล
กระทบต่อนักศึกษาในเรื่องการของการเรียนได้ 
  5) ปัญหาด้านตัวบทกฎหมาย หรือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย
นักศึกษา กล่าวคือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อมีการ
บังคับใช้มาได้ระยะหนึ่ง ก็ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องในข้อกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับ                    
มีปัญหารวมถึงการตีความข้อบังคับ  เช่น  การไม่มีบทก าหนดเกี่ยวกับความผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่ชัดเจนไว้
ในข้อบั งคับ แต่กลับให้ เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาความผิดวินัย                   
ว่า พฤติการณ์ไหนเป็นความผิดวินัยร้ายแรง  พฤติการณ์ไหนเป็นความผิดวินัยธรรมดา ซึ่งเป็นการให้
อ านาจดุลพินิจแก่คณะกรรมการวินัยนักศึกษามากเกินไป  หรือ ไม่มีบทก าหนดเกี่ยวกับ การลงโทษ
นักศึกษาในชั้นก่อนการด าเนินการทางวินัย ว่า จะต้องด าเนินการอย่างไร  รวมถึงยังขาดรายละเอียดใน
ส่วนของการปฏิบัติหลายส่วน 
  6) ปัญหาบุคลากรไม่เพียพอ กล่าวคือ บุคลากรด้านวินัยนักศึกษาและสวัสดิภาพ
นักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลทั้งงานด้านวินัยนักศึกษา  วิชาทหาร  ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา  งานด้าน
สวัสดิภาพและความปลอดภัยนักศึกษา  งานด้านยาเสพติดและแอลกอฮอล์  มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการด้านวินัยนักศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการให้กับนักศึกษาในสังกัดคณะต่างๆ ที่มีมากกว่า              
12 คณะ  ท าให้พฤติกรรมการกระท าผิดมีโอกาสที่จะกระท าผิดมากขึ้น เนื่องจากไม่มีคนคอยดูแลและให้
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ค าปรึกษากับนักศึกษา เช่น พฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในคณะ  การ
จัดกิจกรรมประชุมเชียร์  เป็นต้น  
  7) ปัญหาด้านการบูรณาการการท างาน กล่าวคือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเอง 
ไม่ว่าจะเป็นกอง คณะ  ส านัก  วิทยาลัย  หรือวิทยาเขต  ยังขาดการบูรณาการการด าเนินการใน
ภาพรวมด้านวินัยและความประพฤติของนักศึกษา  โดยเห็นว่าการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษาหรือ
ความประพฤติของนักศึกษา เป็นหน้าที่เฉพาะโดยตรงของงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ส านักงาน
พัฒนานักศึกษา ซึ่งในความเป็นจริง การดูแลความประพฤติของนักศึกษา หรือการปฏิบัติตัวของ
นักศึกษา ทุกหน่วยงานและภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ต้องมีหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ตักเตือน ให้
ค าปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ และธรรมเนียมประเพณี 
อีกท้ังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น 
 
4.2 แนวทางแก้ไข และพัฒนางาน 
  1) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการพบเห็นนักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย คือ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร  เจ้าหน้าที่  หรือคณาจารย์  ทราบถึงหน้าที่
ของตนเองมากยิ่งขึ้น  และให้กล้าที่จะว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาในขอบเขตที่สามารถกระท าได้             
เพ่ือเป็นการป้องปราบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาในเบื้องต้น ก่อนที่จะแจ้งหรือประสานงาน
วินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาเข้าไปด าเนินการ ซึ่งก็จะเป็นมาตรการเบื้องต้นหรือการปฏิบัติขั้นต้น                
ที่จะท าให้นักศึกษาได้ตระหนักว่า มีบุคลากร หรือคณาจารย์ คอยสอดส่องดูแลและให้ค าชี้แนะนักศึกษา
อยู่ตลอดเวลา 
  2) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการแจ้งเรื่องราวการกระท าผิด หรือร้องเรียนกรณีที่
นักศึกษา  มีพฤติการณ์กระท าผิดวินัยนักศึกษาทั้งที่เกิดภายในมหาวิทยาลัย  คณะ  หอพัก หรือ                   
แม้กระทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยจัดตั้งกล่องร้องเรียน หรือช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย และ
เป็นความลับ เพื่อให้มีการแจ้งหรือร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น 
  3) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
และการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  เพ่ือให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ต้องก าหนดประเด็น
การสอบสวนที่ชัดเจน  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประชุมสอบสวนในแต่ละครั้งต้องชัดเจน
และแน่นอน  อีกทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการสอบสวน จักต้องจัดเตรียมเอกสาร 
พยานหลักฐาน และจัดท ารายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งต้องอาศัยทักษะความ
ช านาญ และประสบการณ์  
  4) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา เพ่ือไม่ให้
เกิดความล่าช้าในการพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษา หรือเพ่ือพัฒนาทักษะ                    
ความช านาญให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษษ  งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา  ได้จัดท าโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านวินัยนักศึกษา เพ่ือให้บุคลากร 
คณาจารย์ ที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาในแต่ละคณะ วิทยาลัย และหอพักนักศึกษา เข้าร่วมรับการอบรม
ดังกล่าวสามารถที่จะน าความรู้ ความเข้าใจและทักษะวิธีการในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษาที่ได้จาก
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การเข้ารับการอบรมมาพัฒนาการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ได ้
  5) การแก้ไขปัญหาด้านตัวบทกฎหมาย หรือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ทางวินัยนักศึกษา  สามารถด าเนินการได้โดยการทบทวนตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่ามีบทบัญญัติที่
เป็นปัญหาในทางข้อกฎหมาย หรือสามารถแก้ไขบทบัญญัติข้อใดที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา หรือแก้ไขปัญหาด้านวินัยนักศึกษาได้หรือไม่ ศึกษาข้อดี ข้อเสีย 
เปรียบเทียบกฎหมายระหว่างฉบับเดิม และฉบับร่าง อีกทั้ งตรวจสอบหาช่องว่างทางกฎหมาย                  
ที่จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติหรือปัญหาข้อกฎหมาย โดยการด าเนินการต้องให้ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ เป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข ก่อนเสนออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยประกาศบังคับใช้ต่อไป 
  6) การแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร กล่าวคือ เพ่ิมบุคลากร หรือบรรจุบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาเพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้สามารถให้บริการด้านวินัยนักศึกษา หรือค าปรึกษาที่
เกี่ยวกับงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง   
  7) การแก้ไขปัญหาด้านการบูรณาการการท างาน กล่าวคือ ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเอง ไม่ว่าจะเป็นกอง คณะ  ส านัก  วิทยาลัย  หรือวิทยาเขต  ต้องมีแผนบูรณาการการ
ท างานร่วมกันในการดูแลความประพฤติของนักศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินการในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
  
4.3 ข้อเสนอแนะ 
  1) จัดหาห้องประชุม หรือห้องส าหรับใช้ในการสอบสวนวินัยนักศึกษาโดยเฉพาะ                
เพ่ือเป็นการพิทักษ์สิทธิของนักศึกษาและเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน ซึ่งต้องเป็นความลับ 
  2) สร้างองค์ความรู้ และให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยจัด
อบรม สัมมนา หรือบรรยายแก่นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษาให้ได้รับรู้ รับทราบ ถึงการปฏิบัติตัวของ
นักศึกษาที่ถูกต้อง และหากนักศึกษาถูกด าเนินการทางวินัยนักศึกษา จะได้รับรู้รับทราบถึงการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับฯ 
  3) จัดโครงการอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านวินัยนักศึกษา ทั้งใน
ส่วนกลาง และส่วนของคณะ โดยให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านวินัยนักศึกษา เข้าอบรม สัมมนา 
เพ่ิมความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการด าเนินการทางวินัย และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน และต้องจัดอบรม สัมมนาทุกปีงบประมาณ 
  4) ปัญหาของเวลาในการเข้าประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาที่ไม่ตรงกันมี
แนวทางแก้ปัญหาคือ การก าหนดวันเวลาที่แน่นอนในการประชุม เช่น วันศุกร์แรกของเดือน เป็นต้น 
หรือหากไม่รบกวนคณะกรรมการที่มากไป อาจจะจัดประชุมในช่วงเวลาที่นอกเวลาท าการ 
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