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คำนำ
งานวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาและสวั ส ดิ ภ าพนั ก ศึ ก ษา ส านั ก งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี ได้ จั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านวินัยนักศึกษา เพื่อให้
เป็ น รูปแบบและมาตรฐาน และทิศทางเดียวกัน ซึ่งในความหมายของงานวินัยนักศึกษา หมายถึง
การดาเนิ น การใดๆเพื่ อ ให้ นั กศึก ษาปฏิ บัติ ตนอยู่ในระเบี ยบ แบบแผน โดยการออกกฎ ระเบีย บ
ข้อบั งคั บ และลงโทษผู้ ฝ่ าฝื น เพื่ อให้ นั กศึ กษามีค วามรับ ผิ ด ชอบและมี วินัย ในตนเอง เพื่ อให้ เกิ ด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัยในตนเอง อีกทั้งยังต้อง
ดูแลรั บ ผิ ดชอบการใช้ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาให้ ส ามารถศึกษาเล่ าเรียนอย่างมีความสุ ขตาม
อัตภาพจนส าเร็ จ การศึ กษาเป็ น บั ณ ฑิ ตที่ มีความรู้คู่ คุณ ธรรม อันจะนาไปสู่ การพั ฒ นาสั งคมและ
ประเทศชาติได้ในอนาคต อีกทั้งสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานด้านวินัยนักศึกษาอย่างถูกต้องตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป
ในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ.2558 ซึ่ ง ใช้ บั ง คั บ แทนข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย และการปกครอง
พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา รวมทั้งได้มีการออกประกาศ
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา
ผู้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาคาดหวังว่า คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาเล่มนี้
จะเกิดประโยชน์ ต่อสถาบัน การศึกษา คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี และ
ขอขอบคุณ ผู้ให้ความช่วยเหลื อแนะนาการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาเล่มนี้ให้ สาเร็จ
เรียบร้อยด้วยดี หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังบกพร่องอยู่ ผู้จัดทาขอน้อมรับและจะนาไปปรับปรุง พัฒนาใน
ครั้งต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือที่รู้จักกันในนามมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเสมือนขุมพลัง
ทางปัญญาของสังคมในแง่การเป็นแหล่งผลิตปัญญา ทั้งในเชิงองค์ความรู้หรือบุคลากร เพื่อตอบสนอง
ความต้องการโดยรวมและทั้งเฉพาะด้านของสังคม ทั้งระดับกว้าง ระดับลึกและทั้งมิติที่เป็นนามธรรม
ระยะยาว และรูป ธรรมเฉพาะหน้ า บทบาทและหน้าที่ห นักหน่วงและสาคัญ ยิ่งต่อการตอบสนอง
ความต้อ งการของสั งคมจึ งนั บ เป็ น ภารกิจหลั กของมหาวิทยาลั ย ดั งเป็ น ที่ ท ราบดีซึ่งหากขุ มพลั ง
ทางปัญญาเปี่ยมด้วยความลึกซึ้ง หนักแน่น มั่นคง ย่อมนามาพัฒ นาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของสังคม
โดยรวมสืบไปในอนาคต เนื่องด้วยอุดมศึกษาเป็นรากฐานของสังคม (ณรงค์ศักดิ์ เสรีใจธรรม, 2545 :
49) จากแนวคิดที่ระบุจึงกล่าวได้ว่าการศึกษาระดับอุ ดมศึกษาเป็นการศึกษาที่ผลิตผู้นาทางวิชาการ
ที่สามารถชี้นาปัญญาแก่สังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ภารกิจที่สาคัญในการผลิตบัณฑิตนั้น นอกจาก
จะให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบัณฑิต
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
เพื่อเป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
การด าเนิ น การด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษาหรื อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเป็ น กิ จ กรรมที่
สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ จั ด ขึ้น ตามหลั ก สู ต รภารกิ จ หลั กของฝ่ ายกิ จการนั ก ศึ ก ษาหรือ งานพั ฒ นา
นักศึกษาต้องประกอบด้วย (1) จัดบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่า
เรียนในการจัดบริการเพื่อให้บริการนักศึกษา นั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องคานึงถึงการให้บริการแก่
นั กศึ กษาที่ มีค วามบกพร่ องทางกาย (2) ส่ งเสริมพั ฒ นาการของนัก ศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ประเมินตนเองการเลือกอาชีพ การพัฒนาด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม จริยธรรม
และทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี (3) ศึ ก ษาและจั ด สภาพแวดล้ อ มของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ เอื้ อ ต่ อ
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา (4) ดาเนินกิจการที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย,
2543: 1)
การกาหนดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพราะการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก
จ าเป็ น ต้ องมีก ติ กาในการอยู่ ร่ ว มกัน มหาวิท ยาลั ยก็ เช่ น กัน จ าเป็ น ต้อ งมี ก ติก าเกี่ ยวกั บ วินั ยการ
ปกครองนักศึกษา เพื่อให้ เกิดสภาวะในการอยู่ร่วมกันอย่างศานติสุข อีกทั้ง เพื่อรักษามารยาทและ
ประพฤติอันดีงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักศึกษาและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ดังสาเนาว์ ขจรศิลป์ (2537) กล่ าวว่า งานวินัยนักศึกษาเป็นงานที่สาคัญงานหนึ่งของฝ่ายกิจการ
นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในทุกประเทศได้จัดให้มีงานวินัยนักศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก คือช่วยส่ งเสริมให้นั กศึกษาประพฤติตามกฎ ระเบียบ เพื่อให้ เกิดบรรยากาศเอื้อต่อการสอน
และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัยในตนเองสาหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทุกแห่งก็จัด
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ให้มีงานวินัยนักศึกษา หรือหน่วยวินัยนักศึกษา หรืออย่างน้อยก็มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
เช่นเดียวกัน วัตถุประสงค์ของงานวินัยนักศึกษาโดยทั่วไปมี ดังนี้
(1) เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความรู้และตระหนักในกฎระเบียบ ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคคลในสังคม
(2) เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน ตลอดจนเข้าใจเคารพ
สิทธิของผู้อื่น
(3) เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจตนเอง โดยเฉพาะลักษณะที่มีความเกี่ยวพันกับ
พฤติกรรม เช่น อารมณ์ ค่านิยม และระดับคุณธรรม เป็นต้น
(4) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะลักษณะที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
(5) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบตนเอง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง เป็นพลเมืองที่ดี และมีส่วนร่วม เสริมสร้าง และจรรโลงความเป็นระเบียบวินัยของสังคม
(6) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันสร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่น และเป็นระเบียบ
เรี ย บร้ อ ย ให้ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นการสอน การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ตลอด จนการด าเนิ น งานของ
สถาบันอุดมศึกษา
โดยเป้าหมายของกลุ่มงานวินัยในสถาบันอุดมศึกษา คือ เพื่อเผยแพร่ ตีความกฎ
ระเบียบ และให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของนั ก ศึ ก ษาตามกฎหมาย เพื่ อ ให้ ส ามารถระงับ พฤติ ก รรมที่ ไม่ ถู ก ต้ อ งของนั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อรักษาและส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันสร้างบรรยากาศของการเรียน การสอน
และการพัฒนานักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง
มีวินัยในตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีและมีส่วนเสริมสร้างและจรร โลงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สังคม (ทบวงมหาวิทยาลัย , 2543: 16 – 17) ซึ่งภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้เป็นภาระหน้าที่ของกลุ่มงาน
วินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ในการที่จะดูแลส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบ
วินัย มีบุคลิกภาพที่ดี เคารพกฎหมายบ้านเมือง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยไม่ทาความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง หมู่คณะหรือมหาวิทยาลัย และส่งเสริมนักศึกษาให้ เป็นผู้ที่ มี
ความรู้ แ ละประกอบด้ ว ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของสานักงานพัฒนานักศึกษา
สังกัดสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีภารกิจ หลักในการดาเนินการใดๆเพื่อให้
นักศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ แบบแผน โดยการออกกฎ ระเบียบข้อบังคับ และลงโทษผู้ฝ่าฝืน
เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน อีกทั้งยังต้องดูแลรับผิดชอบการใช้ชีวิตประจาวันของนักศึกษาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนอย่างมี
ความสุขตามอัตภาพจนสาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม อันจะนาไปสู่การพัฒ นา
สังคมและประเทศชาติได้ในอนาคต
ปัจจุบันพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จากบิดา มารดา
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุให้
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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นักศึกษาขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เช่น การไม่ตั้งใจเรียน การแต่งกายไม่
สุภาพ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษา เป็นต้น จึงทาให้มีผลกระทบไปถึง
สภาพความเป็นอยู่และชีวิตจิตใจของนักศึกษา รวมถึงการอบรมสั่งสอนให้ประสบผลสาเร็จในทาง
วิชาการและพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเผชิญอยู่กับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่
มักไม่ได้จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความถนัดและความสนใจได้เต็มตามศักยภาพของนักศึกษา
และเมื่อเรียนจบไปแล้วก็ยังไม่อาจพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้เท่าที่ควร ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและ
ปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถาบัน การควบคุมตนเองให้อยู่ในสถาบันและในสังคมได้ด้วยความสงบสุข อัน มีผลทาให้มหา
วิยาลัยดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยและนักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนไปด้วย
ความราบรื่นปราศจากความวุ่นวาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรปลูกฝังและส่งเสริมวินัยแก่นักศึกษาให้
สามารถประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ถูกที่ควรด้วยตัวของนักเรียนเอง อันจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งแก่ตนเองและสังคมส่วนรวมในอนาคต
การพัฒนาวินัยนักศึกษานั้นถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของวินัยทางสังคม เพราะบุคคลที่มี
วินัยในตนเองจะเป็นผู้ที่สามารถควบคุมยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การพัฒนาวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพราะเป็นบุคคลที่อยู่ในวัย
ควรแก่การส่งเสริมการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เป็นวัยที่มีความคิดเป็นอิสระตัดสินใจ
อย่างรวดเร็ว วู่วาม แสดงออกทางอารมณ์อย่างรุนแรง จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่
กล่าวมานั้น อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ และเป็นปัญหาของ
มหาวิทยาลั ย สั งคม และประเทศชาติ ดังนั้ น จึงต้องได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์และผู้ ที่
เกี่ยวข้องกันแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนดังกล่าว
จากความสาคัญดังกล่าว คณะอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันในการช่วยกัน
พัฒนาทางด้านวินัยเสริมสร้างวินัยให้แก่นักศึกษา โดยอาศัยวิธีการสอดแทรกวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอน มีการปลูกฝังความมีวินัยให้แก่นักศึกษา โดยการให้คาแนะนาและอบรม
สั่งสอนให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้เขียนซึ่งปฏิบัติงาน
ด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา เห็ น ว่ า การด าเนิ น งานด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ซึ่งดาเนิ น งานมานานกว่า 20 ปี โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย วินัยและการ
ปกครองนักศึกษา พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นข้อบังคับฉบับเดิม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การศึกษา
เล่าเรียนและการใช้ชีวิตประจาวันของนักศึกษาในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนา
วินัยนักศึกษาตามความติดเห็นของบุคลากรฝ่ายต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนาผล
การศึกษามาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนาวินัยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้ว ยวินั ย และการปกครอง พ.ศ.2537 ลงวันที่ 18 เมษายน 2537 และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2558
มหาวิทยาลัยได้ป ระกาศยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยและการปกครอง
พ.ศ.2537 และประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ลง
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เนื่องจากข้อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยฉบับเดิม มีการใช้บังคับ มา
เป็นระยะเวลานาน บทบัญญัติและการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน อีกทั้งยัง
ไม่สอดคล้องและไม่เป็ นไปตามรูป แบบการสอบสวนทางวินัย และการปฏิบัติราชการทางปกครอง
ตามพระราชบั ญญัติวิธีป ฏิบั ติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางในการปฏิบัติ
ราชการ
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสาคัญของวินัยนักศึกษา จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้าน
วินัยนักศึกษาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนั กศึกษา และผู้ ที่ เกี่ ยวข้องใช้เป็ น แนวทางในการดาเนิ นงานด้านวินั ย
นักศึกษา เพื่อให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานด้านวินัย
นักศึกษาอย่างถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานด้านวินัยนักศึกษาแก่นักศึกษาที่กระทาผิดวินัย เพื่อให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
2) เพื่อให้ นั กศึกษาได้รับ ทราบข้อมูล ความรู้ และการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
อุบ ลราชธานี ว่าด้วยวินั ยนั กศึกษา พ.ศ.2558 เพื่อป้องกันสิทธิของตน และรับรู้กระบวนการการ
ดาเนินการทางวินัย ในกรณีที่ตนถูกดาเนินการทางวินัยนักศึกษา
3) เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานและกระบวนการการดาเนินงานด้านวินัย
นักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ.2558
3. ขอบเขตของคู่มือ
คู่มื อปฏิ บั ติ งานด้านวินั ย นั กศึ ก ษาเล่ ม นี้ ป ระกอบด้ ว ยเนื้ อหาเกี่ ยวกับ บทบาทหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านวินัยนักศึกษา ขั้นตอนการดาเนินการด้านวินัยนักศึกษา
หลักการดาเนินงานด้านวินัยนักศึกษา หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษา หลักการลงโทษวินัยนักศึกษา
บทบาท อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา อานาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา ขั้นตอนการดาเนินการสอบสวนวินัยนักศึกษา ขั้นตอนการดาเนินการอุทธรณ์
ค าสั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา และการปฏิ บั ติ ต นของนั ก ศึ ก ษากรณี ไ ด้ รั บ โทษให้ บ าเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ หรือถูกลงโทษคุมความประพฤติ เทคนิคในการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน และระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ซึ่งในแต่ละ
ขั้นตอนการดาเนินงานจะครอบคลุม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง
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4. คำจำกัดควำม/นิยำมศัพท์เฉพำะ
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วินัยนักศึกษา หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง
การดาเนินการทางวินัยนักศึกษา หมายถึง การดาเนินการใดๆ ตั้งแต่การรับแจ้งว่ามีนักศึกษา
กระทาผิดวินัยนักศึกษา การสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนวินัย การลงโทษทางวินัย และให้
หมายความรวมถึงการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาด้วย
ผู้ถูกสั่งลงโทษ หมายถึง นักศึกษาที่ถูกดาเนินการทางวินัยนักศึกษา และได้มีคาสั่งลงโทษ
ทางวินัยนักศึกษาแก่นักศึกษาผู้นั้นแล้ว
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา หมายถึง คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เพื่อทาหน้าที่
พิ จ ารณาสอบสวนและลงโทษนั ก ศึ ก ษาที่ ก ระท าผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานั กศึกษาหรือรอง
อธิการบดีที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษา และได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการวินัย
นักศึกษา
คณะกรรมการสอบสวน หมายถึง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินั ยนักศึกษา คณะกรรมการวินัยนักศึกษา และให้ หมายความรวมถึงบุคคลที่ป ระธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษามอบหมายให้มีหน้าที่สอบสวน
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย หมายถึง รองอธิการบดีผู้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้เป็นผู้มีอานาจพิจารณาลงนามในคาสั่ง
ลงโทษทางวินัยนักศึกษาแทนอธิการบดี

บทที่ 2
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กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน
ในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา หรือดูแลความประพฤติของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้าน
วินัยนักศึกษาจะต้องมีความรู้ ทักษะ และหลักเกณฑ์ พื้นฐานในการยึดถือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เกิดความกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในบทนี้ จะได้กล่าวถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
2.2 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
2.3 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 เป็นพระราชบัญญัติจัดตั้ง
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี อั น เป็ น กฎหมายแม่ บ ทให้ ก ารด าเนิ น การต่ างๆ หรือ สถาปนาก่ อ ตั้ ง
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ซึ่ งในมาตรา ๑๕ (๒) ได้ ให้ อ านาจสภามหาวิ ท ยาลั ย ออกระเบี ย บ
ข้อบั งคับ ข้อกาหนด หรื อกฎเกณฑ์ ขึ้น ใช้บั งคับ ภายในมหาวิท ยาลั ยในการปฏิ บัติ งานและการ
ดาเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงอานาจได้กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุม ดูแลตลอดจนส่ งเสริมความประพฤติของนักศึกษาให้ ปฏิบัติในแนวทางที่
ถูกต้อง ดีงาม ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เป็นกฎหมายกลางหรือ
กฎหมายมาตรฐานกลางในการปฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง ของหน่ ว ยงานของรัฐ ทุ ก หน่ ว ยงาน
เป็ น การกาหนกหลั ก เกณฑ์ ขั้น ตอนต่ างๆ ส าหรับ การด าเนิ น งานทางปกครองครองเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รักษา
ประโยชน์สาธารณะได้ และอานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยั งเป็นการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งในการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา จาเป็นต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายดังกล่าว เนื่องด้วยมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหา
การให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานในการพิจารณาทางปกครอง การพิจารณา
ทางปกครอง องค์ป ระชุมกรรมการสอบสวน การออกคาสั่ งลงโทษ และการอุท ธรณ์ คาสั่ งทาง
ปกครอง เป็นต้น
2.1.3 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มีขึ้นโดย
ผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อให้มีอานาจพิจารณา
พิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน เกี่ยวกับการกระทาหรือการละเว้นการ
กระทาที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทาหรือ
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การละเว้นการกระทาที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย ซึ่งตามอานาจหน้ าที่ ของศาลปกครองดังกล่ าวเป็น เรื่องที่ เกี่ยวข้อ งกับการออกกฎหรือ
คาสั่งทางปกครอง การกระทาละเมิดในทางปกครอง หรือการทาสัญญาทางปกครอง อันเป็นเรื่องของ
กฎหมายมหาชน และโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจาเป็นต้องมีกระบวนการเป็นพิเศษ
ต่างจากคดีป กติทั่ว ๆ ไป เพราะผลแห่งคาพิพากษาอาจกระทบถึงการบริห ารราชการแผ่นดิน ซึ่ง
กฎหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษา กรณีที่นักศึกษาไม่พอใจคาสั่งลงโทษทางวินัยอันเป็นคาสั่ง
ทางปกครอง นั กศึกษาผู้ ถูกสั่ งลงโทษสามารถยื่นฟ้ องศาลปกครองได้ ในกรณี ที่ เห็ นว่าคาสั่ งทาง
ปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2.1.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นกฎหมายที่กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก (ซึ่งรวมถึงนักศึกษาด้วย) ให้
เหมาะสมกับ สภาพสังคมปั จจุบั น และกาหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น
เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบั น ครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้ เด็กถูกทารุณ กรรม ตกเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และกาหนดวิธีการส่งเสริ มความ
ร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
2.1.5 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526
ระเบี ยบส านั กนายกรัฐ มนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 เป็นกฎหมายที่
กาหนดระเบียบวิธีการเกี่ยวกับงานสารบรรณ เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ตั้งแต่การจัดทาการรับ
ส่ง การเก็บรักษา การยืม ไปจนถึงการทาลายเอกสารของหนังสือราชการ ที่ทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา เนื่องจาก การดาเนินการทางวินัยนักศึกษา จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว เฉกเช่นการปฏิบัติราชการอื่นๆ
2.1.6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
เป็ นระเบี ยบหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ ในการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติฝ่ าฝื น
ระเบี ย บ ข้อบั งคับ ของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความ
ประพฤติของนักเรียน โดยการลงโทษนักศึกษาซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
2.1.7 กฎกระทรวง กาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
กฎกระทรวง กาหนดความประพฤติของนั กเรี ยนและนั กศึกษา พ.ศ.2548 เป็ น
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 64 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งกฎกระทรวง
ดังกล่าวกาหนดให้นักเรียนและนักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

2.1.8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 เป็นข้อบังคับที่
ออกตามความในมาตรา 15 (2) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 โดยสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งข้อบังคับดังกล่าว เป็นข้อบังคับที่กาหนดฐานความผิดวินัยนักศึกษา หรือ
วินั ยนั กศึกษาที่พึงรักษาและปฏิบั ติ กาหนดวิธีการสืบสวน สอบสวนวินัยนักศึกษา การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการวินั ยนัก ศึกษา รวมถึงกระบวนการพิ จารณาโทษทางวินั ย
กระบวนการออกคาสั่ งลงโทษ กระบวนการอุทธรณ์ คาสั่งลงโทษ และวิธี การดาเนินการทางวินัย
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง กระบวนการ ซึ่ ง เป็ น กฎหมายหลั ก ที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การทากิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์และการคุมความประพฤตินักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ประกาศมหาวิท ยาลั ยอุ บลราชธานี ว่าด้ว ย หลั กเกณฑ์ วิธีการ การทากิจกรรม
บ าเพ็ ญ สาธารณประโยชน์ แ ละการคุ ม ความประพฤติ นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก ลงโทษท างวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
เป็นประกาศที่ออกตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้ วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ.2558 เป็นประกาศที่หลักเกณฑ์ วิธีการ การทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์และการคุม
ความประพฤตินักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา อันเป็นการลงโทษทางวินัยสถานหนึ่ง
2.1.10 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการสอบประจาภาคของ
นักศึกษา พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการสอบประจาภาคของ
นักศึกษา พ.ศ.2551 เป็นประกาศที่กาหนดระเบียบ ขั้นตอน ข้อกาหนด ข้อปฏิบัติ และมาตรการใน
การสอบประจาภาคของนักศึกษา ซึ่งหากพบว่านักศึกษากระทาการทุจริตในการสอบ อันเป็นการ
ฝ่ าฝื น ประกาศดั งกล่ าว อั น เป็ น ความผิ ดวินั ยร้ายแรง นักศึ กษาผู้ ฝ่ าฝื นจะถูกดาเนิ นการทางวินั ย
นักศึกษา
2.1.11 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง ระเบี ย บการแต่ ง กายของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง ระเบี ย บการแต่ ง กายของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 เป็นประกาศที่กาหนดการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และดูสวยงาม อีกทั้งกาหนดการแต่งกายในการ
เข้าสอบประจาภาค หรือการติดต่อราชการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด้วย
2.1.12 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินั กเรีย นและนั กศึ กษา พ.ศ.2548 เป็ นการกาหนดและแต่ ง ตั้งให้ ข้ าราชการ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้มี
อานาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2.1.13 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา
คาสั่ งหั ว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา กาหนดขึ้นเนื่องจากที่ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิ ต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้ง
เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคม แต่เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ไม่
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ ทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปั ญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา จึ งจาเป็นต้องกาหนดมาตรการทาง
กฎหมายเพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม โดยกาหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีอานาจกักตัวนักเรียน นักศึกษษ ที่ก่อเหตุได้
ชั่วคราวไม่เกิน 6 ชั่วโมง เพื่อน าส่ งเจ้าพนักงานตารวจ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี รวมถึง
กาหนดให้ ส ถานศึก ษาต้องจั ด กิจ กรรมแนะแนว กวดขั้นและมี มาตรการในการดูแลนั กเรียนและ
นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
2.1.14 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจั กรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
คาสั่ งหั ว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กำหนดขึ้นเนื่องจำกได้ ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำประชำชนทั่วไปต่ำงได้รับควำมเดือดร้อนรำคำญและได้รับอันตรำยในกำรสัญจรไปมำ
จำกกรณีที่มีกำรรวมตัวกันเพื่อแข่งรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำง จึงจำเป็นต้องกำหนดมำตรกำร
เพื่อป้ องกัน ภัย สั งคม อีกทั้ งเพื่อ ระงับยับ ยั้งและแก้ไขปั ญ หำกำรรวมกลุ่ มหรือมั่ วสุ มเพื่อก่อควำม
เสียหำยแก่ผู้อื่น นอกจำกนี้ เพื่อสร้ำงจิตสำนึกรับผิดชอบให้แก่เด็กและเยำวชน ผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้อง
และสังคมในทุกภำคส่วน ให้ตระหนักถึงควำมปลอดภัย กำรให้ควำมคุ้มครองกับชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน รวมตลอดทั้งเป็นกำรยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของผู้มีอำยุต่ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ที่เข้ำ
ไปในสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรที่เปิดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำรและแก้ไข
ปัญหำกำรจำหน่ ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคีย งสถำนศึกษำหรือหอพักในบริเวณ
ใกล้ เคี ย งสถำนศึ ก ษำ และลงโทษผู้ ป ระกอบกำรที่ ก ระท ำกำรฝ่ ำฝื น กฎหมำย ซึ่ งถื อ ว่ ำเป็ น กำร
ดำเนินกำรเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม รวมทั้งเพื่อระงับและป้องกันกำรกระทำอันเป็นผล ต่อ

ควำมสงบเรียบร้อยของสังคม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้น เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การท างวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาเป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง ชอบด้ ว ยกฎหมาย และมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินการอย่างสูงสุด

คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2.2 หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน
งานวิ นั ย และสวั ส ดิ ภ าพนั ก ศึ ก ษา ส านั ก งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ได้ให้ความสาคัญกับความมีวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยถือว่าวินัยนักศึกษาเป็น
กระบวนการหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่ใช้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่พัฒนาตนเอง เมื่อนักศึกษา
ได้พัฒ นาตนเองให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในตนเองแล้ว การพัฒ นาเพื่อต่อยอดในกระบวนการอื่นๆ
ก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้าใจต่อการเป็นผู้มีระเบียบวินัยเพื่อใช้ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัย ซึ่งในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานวินั ยและสวัสดิภ าพนักศึกษา จะยึดหลักตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นั ก ศึ ก ษา พ.ศ.2558 ลงวั น ที่ 22 ตุ ล าคม พ.ศ.2558 เป็ น หลั ก ในการปฏิ บั ติ งาน นอกจากนี้ แ ล้ ว
ยังยึดหลักต่าง ๆ ใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา ดังนี้
2.2.1 หลักการดาเนินงานด้านวินัยนักศึกษา
2.2.2 หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษา
2.2.3 หลักการลงโทษทางวินัยนักศึกษา
2.2.4 หลักการพิจารณาทางปกครอง
2.2.5 บทบาท อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน
2.2.1 หลักกำรดำเนินงำนด้ำนวินัยนักศึกษำ
เจริญ แฉกพิมาย (2552: 38 - 41) กล่าวว่า กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา ได้มีหลักในการดาเนินงานทางวินัยนักศึกษา ดังนี้
1) หลักกำรให้คำปรึกษำ
มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ได้ให้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบี ยบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของตนเองและของผู้อื่น ตลอดถึงให้รู้จัก
ควบคุ ม อารมณ์ ข องตนเอง ให้ รู้ จั ก ใช้ ส ติ ปั ญ ญา เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ รู้ ได้ คิ ด ไตร่ ต รองดี แ ล้ ว เกิ ด
สติ ปั ญ ญา ท าให้ ส ามารถพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น ผู้ ที่ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ได้ นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ยังมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 ได้เผยแพร่
ข้อบังคับดังกล่าวในคู่มือนักศึกษาที่ดาเนินการโดยกลุ่มงานทะเบียน กองบริการการศึกษา และคู่มือ
วินัยนักศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบเป็นประจาทุกปี ตลอดถึงเอกสารและการ
ชี้แจงโดยผู้ที่เกี่ยวข้องถึงการรักษาวินัย การประพฤติตนของนักศึกษาในช่วงการปฐมนิเทศ ตลอดทั้ง
การประชาสั ม พั น ธ์ ร ะเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ าง ๆ ผ่ านทางหน่ ว ยงานที่ ใกล้ ชิ ด กั บ นั ก ศึ ก ษามากที่ สุ ด
เช่น คณะ ภาควิช า สาขาวิช า ให้ ช่ว ยประกาศประชาสั มพั นธ์ให้ นักศึกษาได้รับ ทราบอย่างทั่ว ถึง
อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่ถูกดาเนินการทางวินัย เพื่อให้เข้าใจและสามารถ
รักษาสิทธิและประโยชน์ของตนเอง ในการดาเนินการทางวินัยนักศึกษาได้อย่างเต็มที่
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2) หลักกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำผิดวินัย
การป้องกัน ปราบปราม เป็นแนวทางการดาเนินการทางวินัยนักศึกษาใน
เชิงรุกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดาเนินการดังนี้
2.1) มหาวิทยาลั ยได้ เป็น ผู้จัดทาหนังสื อรับรองความประพฤตินั กศึกษา
โดยรองอธิการบดีฝ่ ายพัฒ นานั ก ศึกษา เป็นผู้ล งนามในหนังสื อรับรองความประพฤติ ซึ่งการออก
หนังสือรับรองความประพฤติจะออกให้นักศึกษาผู้ยื่นคาขอที่ไม่มีประวัติการกระทาผิดวินัยนักศึกษา
เท่านั้น หรือในกรณีนักศึกษาที่มีประวัติการกระทาผิดวินัยนักศึกษามายื่นคาขอ ในหนังสือก็จะระบุ
โดยชัดเจนว่าเป็นผู้มีความประพฤติไม่เรียบร้อย และมีประวัติถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ซึ่งก็จะเป็น
มาตรการหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการกระทาผิดวินัยนักศึกษาได้ เนื่องจาก หนังสือรับรองความประพฤติ
ต้องใช้ประกอบการขอทุนการศึกษา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือประกอบการสมัคร
งาน หรือการอื่นๆ ซึ่งจะมีการตรวจสอบกับฐานข้อมูลการกระทาผิดวินัยนักศึกษาก่อนออกหนังสือ
รับรองความประพฤติเสมอ
2.2) การเพิ่มเติมภูมิ คุ้มกันด้ านคุณ ธรรม จริยธรรม วินัยและภาวะผู้ น า
ด้วยการจัดอบรม หรือค่ายกิจกรรม ให้ความรู้ในด้านศีลธรรมฝึกการปฏิบัติ สมาธิ หรือเสริมสร้างวินัย
และภาวะผู้นา เพื่อให้รู้จักควบคุมจิตใจของตน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการที่จะควบคุมตนเองให้
อยู่ในกรอบของระเบียบวินัย
2.3) ในระหว่างการศึกษามหาวิทยาลัยได้มีโครงการตลอดถึงกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ร่วมรณรงค์ให้นักศึกษารู้จักสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาให้แก่ตนเองและสังคมอย่างสม่าเสมอ เช่น รณรงค์
การไม่ดื่มสุราของมึนเมา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ รณรงค์การแต่งกาย รณรงค์
ร่วมกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และมีกิจกรรมกีฬา กิจกรรมด้านพัฒนาต่าง ๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
วินัยในตนเอง
2.4) ได้มี ก ารเผยแพร่โทษทางวินั ย นั กศึ กษาตามข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อที่ 9 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษามีทั้งหมด 6 สถาน
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) วินัยไม่ร้ายแรง มีโทษ 2 สถาน คือ
1) ภาคทัณฑ์ และ
2) ทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
2) วินัยร้ายแรงคือ มีโทษ 4 สถาน คือ
1) คุมความประพฤติ
2) ปรับตกรายวิชาหรือทุกรายวิชาตามที่คณะกรรมการ
วินัยนักศึกษาเห็นสมควร
3) พักการศึกษาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ภาค
การศึกษา หรือระงับการออกใบปริญญาบัตรมีกาหนดไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
4) ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา
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จะเห็นได้ว่าบทลงโทษของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี นั้น จะเริ่มจากโทษ
สถานเบาถึงสถานหนัก การเผยแพร่บทลงโทษจึงเป็นสิ่งที่เตือนใจให้นักศึกษาได้เกิดการยับยั้งชั่งใจ
ในการที่จะต้องกระทาผิดวินัยนักศึกษา เพราะผลที่จะได้รับอาจทาให้จบการศึกษาช้า หรือถูกออกจาก
สถานศึกษา ถือว่าเป็นมาตรการการป้องกัน ป้องปรามที่สาคัญประการหนึ่งด้วย
3) หลักควำมยุติธรรม
การให้ ค วามเป็ น ธรรมกั บ ทุ กฝ่ ายโดยยึด หลั ก การลงโทษตามเหตุผ ลอั น
สมควร เพื่อขัดเกลาพฤติกรรมที่ไ ม่ถูกต้องอย่างเสมอหน้ากัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง กระทาความผิด
อย่ า งเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งลงโทษเท่ า กั น แต่ อ าจใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ลงโทษหนั ก เบา ตามสมควรแก่ ก รณี ได้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการทางวินัยนักศึกษาอย่างมีระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
มหาวิทยาลัยนอกจากจะใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558
เป็นหลักในการพิจารณาแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความสาคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายสูงสุด คือ
รัฐ ธรรมนู ญ และถู กต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติวิธี ป ฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อี ก ด้ว ย
เพราะการกระทาการทา งวินัยนักศึกษาที่ได้กระทาผิด ประการแรก มหาวิทยาลัยหรือคณะวิทยาลัย
จะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา โดยให้นักศึกษาที่กระทาผิดได้มีโอกาสชี้แจงได้แย้งแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการอย่างเต็มที่
ประการที่สอง หากการกระทาความผิดเป็นความผิดที่ร้ายแรง สิทธิของนักศึกษาต้องถูกกระทบรุนแรง
ตามไปด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค ณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระกอบไปด้ ว ยตั ว แทนจากคณะ
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย จิตวิทยา และสั งคม มาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อมูล
กลั่ นกรองเสนอแนะต่อผู้บ ริห าร ประกอบการตัดสินใจที่จะลงโทษนักศึกษาหนักเบาแล้ วแต่กรณี
ประการที่สาม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารที่มีอานาจลงโทษนักศึกษาจากเหตุผลข้อมูลของทุก ฝ่าย
ประกอบการพิ จารณาเพื่อลงนามดาเนินการลงโทษนักศึกษา ตามขั้นตอนที่ประกอบด้วยเหตุผ ล
เหล่านั้ น โดยปราศจากอคติส่วนตัว ประการที่สี่ ระบบขั้นตอน การตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายของ
มหาวิทยาลัย คือ การอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เช่น เห็นว่า
การถูกลงโทษขาดความเป็นธรรม หรือเกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูล นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ
เหล่ านี้ เพื่ อประกอบเหตุผ ลอุทธรณ์ คัดค้านคาสั่งลงโทษ หรือแม้แต่เห็ นว่าการที่มหาวิทยาลั ยได้
ดาเนินการถูกต้องแล้วก็ตาม แต่การลงโทษนั้นกระทบต่อนักศึกษารุนแรงเกิ นไปหรือกลายเป็นภาระ
หนั ก เกิน ไปส าหรั บ ผู้ ป กครองก็ เป็ น เหตุผ ลที่ นั กศึ กษาขออุ ท ธรณ์ เพื่ อแบ่ งเบาภาระนั้ น ๆ ได้ จาก
มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมและถูกต้อง
4) หลักกำรแก้ไข
ในสถาบันอุดมศึกษาผู้บริหารตลอดถึงอาจารย์ มักจะมองนักศึกษาในหลาย
มิติ เช่น มองอย่างศิษย์กับ อาจารย์ มองอย่างบิดามารดากับบุตร มองอย่างผู้สร้างสรรค์เยาวชนของ
ชาติที่จะเป็นผู้แทนของคนอีกรุ่นหนึ่งในวันข้างหน้า มองอย่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง มองอย่าง
ความเท่าเที ย มกั น และอิส ระต่อกัน ซึ่ งมิติ เหล่ านี้ ได้ผ สมผสานกั นอยู่ ในสถาบัน อุด มศึก ษา ดั งนั้ น
เป้าหมายของการลงโทษจึงมีเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงแก้ไขมิใช่เป้าหมายของการทาลาย มีเป้าหมาย
เพื่อการสร้างสรรค์ไม่ว่าตัวการที่ก่อให้เกิดการกระทาผิดนั้นเกิดจากอะไร เช่น ประการแรก เกิดจาก
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ความผิ ด ปกติ เกี่ ย วข้อ งกั บ จิ ต ประสาทของนั ก ศึ กษา ประการที่ ส อง เกิด จากสภาพแวดล้ อมทาง
ครอบครัวหรือของมหาวิทยาลัย ประการที่สาม เกิดจากการที่นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
นั้ น ๆ หรื อไม่ มี การยั บ ยั้ งชั่ งใจ หรื อ นั ก ศึ ก ษาขาดการไตร่ต รองคิ ด ให้ รอบคอบก่ อ นลงมื อ กระท า
สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเพราะการลงโทษควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันสังคมให้พ้นจาก
ผลร้ ายของอาชญากรรมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต และแก้ ไขหรื อ ลดทอนผลร้ายของอาชญากรรม
สรุปว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากจะดาเนินการด้านการเรียนการ
สอนด้วยการขยายโอกาสให้กับสังคมทางด้านการศึกษาแล้ว ในด้านการส่งเสริมความเป็นมนุษย์ที่
สมบู ร ณ์ ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ก็ ด าเนิ น การแบบคู่ ข นาน
หากนั ก ศึ กษาฝ่ าฝื น กฎ ระเบี ย บที่ จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาร่ว มกั น มหาวิท ยาลั ย ก็ ใช้ วิธีก ารทางวินั ย
นักศึกษา โดยเป็นไปตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ดูแลนักศึกษาที่ได้กระทา
ความผิดต่อไป ตามความเหมาะสมเพื่อให้ นักศึกษาได้ป รับปรุงพฤติกรรมให้ ถูกต้อง ซึ่งอาจจะให้
นักศึกษาทากิจกรรม หรือรายงานตัวเป็นระยะ หรือตลอดจนให้ทางานสาธารณะประโยชน์เพื่อรับใช้
สังคมเพื่อให้นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการยุติธรรมของสังคม ออกไปสู่สังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขและเพื่อ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป
2.2.2 หลักกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ
หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษาเป็นเหมือนกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ซึ่งเมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ดาเนินการสอบสวนปฏิบัติแล้ว
เป็น ที่ยอมรับ ของทุกฝ่าย ซึ่งหมายถึงการยอมรับว่ามี ความยุติธรรมในเบื้องต้นของการดาเนินการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา โดยต้องประกอบไปด้วย
1) คณะกรรมการที่ดาเนินการสอบสวนต้องมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด
2) ก่ อ นเริ่ม ท าการสอบสวนให้ ค ณะกรรมการแจ้ งให้ ผู้ ถู ก สอบสวนหรือ
พยานทราบว่า การให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการที่ทาการสอบสวนอาจเป็นความผิด
3) การสอบปากคาผู้ถูกสอบสวน หรือพยาน ห้ามมิให้กรรมการผู้ใดกระทา
การล่อลวง ขู่เข็ญให้สัญญา หรือกระทาการใด ๆ เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคาอย่างใดอย่างหนึ่ง
4) ในการสอบปากคาผู้ถูกสอบสวน หรือพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวน
เรียกผู้ที่จะต้องถูกสอบสวนเข้าไปในสถานที่สอบสวนคราวละ 1 คน
5) ห้ามมิให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่สอบสวน ยกเว้นทนายของผู้ถูก
กล่าวหาหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในสถานที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการ
สอบสวน
6) การสอบปากคาผู้ถูกสอบสวนหรือพยาน ให้มีการบันทึกถ้อยคา เมื่อได้
บันทึกถ้อยคาเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการที่ดาเนินการสอบสวนอ่านให้ผู้ถูกสอบสวนฟัง หรือจะให้ผู้ถูก
สอบสวนอ่านถ้อยคาที่ได้บันทึกไว้เองก็ได้ เมื่อผู้ถูกสอบสวนอ่านถ้อยคาเสร็จและเห็นว่าถูกต้องแล้ว
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ให้ผู้ถูกสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคา ถ้าบันทึกถ้อยคามีหลายหน้าให้กรรมการอย่าง
น้อย 1 คน กับผู้ถูกสอบสวน หรือพยานลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกหน้า
7) การบันทึกถ้อยคาผู้ถูกสอบสวน ห้ามมิให้มีรอยขูดหรือลบ หรือบันทึก
ทับข้อความเดิม หากจะแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่า หรือเติมและให้กรรมการอย่าง
น้อย 1 คน กับผู้ถูกสอบสวน หรือพยานลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่ง
8) กรณีผู้ถูกสอบสวนได้ให้ถ้อยคาไว้แล้ว แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ให้บันทึก
เหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคานั้นด้วย และให้กรรมการสอบสวนทุกคนร่วมลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วย
9) กรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานมาให้ถ้อยคาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กาหนดไว้แล้ว แต่พยานไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมให้ถ้อยคา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียก
พยานแล้วไม่มาภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ ได้ แต่ต้อง
บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกการสอบสวนและให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อไว้ด้วย
10) กรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็ นว่าพยาน หลักฐานใดจะเป็ นเหตุให้
การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จาเป็น หรือไม่ใช่พยาน หลักฐานในประเด็นสาคัญ จะงดการสอบสวนพยาน
หลักฐานนั้นก็ได้แต่ต้องบันทึกไว้
11) การสอบสวนหาพยาน หลักฐานต่าง ๆ ต้องชัดเจน ครบทุกประเด็น
12) กรณีที่มีการสอบสวนเพิ่มเติม จะต้องมีการยืนยันถ้อยคาที่ได้ให้ไว้เดิม
ด้วย
2.2.3 หลักกำรลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ
การลงโทษแม้ จ ะเป็ น อ านาจหน้ าที่ ข องผู้ ที่ มี อ านาจสั่ งการ และใช้ ป ระกอบกั บ
ดุลยพินิจที่จะเลือกดาเนินการที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สมเหตุสมผลในขอบเขตตามตัวบทกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับได้ก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีอานาจสั่งการย่อมต้องคานึงถึงความถูกต้องเป็นธรรม
การให้โอกาสความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาด้วยหลักการ 3 ประการ คือ
1) หลักความยุติธรรม
หลักการนี้ผู้ที่มีอานาจสั่งการสามารถใช้ดุลยพินิจตามอานาจการ
บริห าร แต่อานาจนั้ น ต้องอยู่ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง มีการสอบสวนให้ โอกาสกับผู้ถูก
สอบสวนได้ชี้แจงแสดงหลั กฐานต่าง ๆ เมื่อสอบสวนจนแน่ชัดว่าบุคคลนั้นได้กระทาความผิ ดจริง
และมีกฎระเบียบห้ามไว้ชัดเจนแล้วจึงดาเนินการลงโทษ
2) หลักความเป็นธรรม
หลักการนี้เป็นหลักการที่ผู้มีอานาจลงโทษต้องพิจารณาลงโทษผู้ที่
กระทาความผิดเท่าเทียมกัน เสมอภาคกันตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่โดยไม่เลือกที่รักมัก
ที่ชัง กระทาความผิดอย่างเดียวกันควรต้องได้รับการลงโทษที่เหมือนกัน หรือเท่ากัน แต่ถ้าหากมีเหตุที่
จะต้องได้รับโทษที่ไม่เหมือนกัน ให้ใช้ดุลยพินิจจากหลักการอะไรที่จะพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งแนวทาง
ที่สามารถนามาพิจารณาประกอบดุลยพินิจของผู้มีอานาจสั่งการประกอบด้วย
2.1) ความหนักเบาของความผิดที่ผู้ถูกลงโทษได้กระทา
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2.2) ผลของการกระทาความผิดที่เกิดขึ้น
2.3) ประวัติการกระทาความผิดของผู้ที่กระทาความผิดที่เคยได้รับ
มาก่อน
2.4) การรับรู้ของผู้กระทาผิดว่าการกระทาเช่นนั้นเป็นความผิดแต่
ยังฝ่าฝืนกระทาลงไป ซึ่งแตกต่างกับคนที่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าการกระทาอย่างนั้นเป็นความผิด
2.5) การให้ โอกาสแก่ผู้ กระท าความผิ ดที่พ ยายามที่จะปรับ ปรุง
ตนเองให้เป็นคนดี ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอานาจลงโทษ ย่อมสมควรที่จะสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้น
กลับตัวเป็นคนดีได้ตามเจตนา
2.6) การกระทาความผิดที่มีเหตุผลบางประการอยู่เบื้องหลัง เช่น
การกระทาความผิดที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บของตนเอง หรือเกิดจากความผิดปกติ ทางด้านจิตใจที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ซึ่งไม่ได้เกิดจากเจตนาหรือตั้งใจให้เกิดขึ้น
3) หลักความรวดเร็ว
การลงโทษผู้ที่กระทาความผิดที่ดาเนินไปตามกระบวนการ ต้องมี
ความรวดเร็ ว ไม่ชักช้าปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนาน ซึ่งการกระทาเช่นนั้น จะทาให้ ระเบียบวินั ยขาดความ
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะผู้ที่ถูกลงโทษจะขาดจิตสานึกต่อความผิดที่ได้กระทา และทาให้บุคคลอื่นขาดความ
เชื่อถือต่อกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ด้วย ซ้าร้ายอาจเป็นช่องทางนาไปสู่การร้องเรียนได้นอกจากนี้ผู้ที่มีอานาจสั่ง
ลงโทษยังต้องคานึงถึงการให้โอกาสกับเยาวชนได้ปรับปรุงพฤติกรรมด้วยการนาหลักการของกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ย วกับ เด็กและเยาวชนมาร่ว มประกอบการพิ จารณาด้วยเช่น ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก เป็นต้น
2.2.4 หลักกำรพิจำรณำทำงปกครอง
เนื่องจากการพิจารณาดาเนินการทางวินัยนักศึกษา เป็นการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการมีคาสั่งลงโทษนักศึกษาซึ่งโทษบางกรณี
มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาซึ่งเป็นฝ่ายอยู่ใต้การบังคับจากหน่วยงานของรัฐ หรือ
มหาวิทยาลัย และอีกฝ่ายหนึ่งคือมหาวิทยาลัยหรือรัฐ เป็นการออกคาสั่งทางปกครอง ดังนั้นการ
พิจารณาดาเนินการทางวินัยนักศึกษาก็เป็นอีกแง่ หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการการพิจารณาทางปกครอง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อี ก ทั้ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ก็มีบทบัญญัติในหลายข้อ ที่อ้างอิงหรือให้เจ้าหน้าที่หรือ
คณะกรรมการ ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง ซึ่งหลักกฎหมายในการพิจารณาทาง
ปกครองที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ มีดังนี้
1) หลักนิติรัฐ
(โภคิน พลกุล : 2525) แนวคิดเรื่องนิติรัฐเกิดขึ้นจากการจากัด
อานาจของตนเองของรัฐ ซึ่งเป็นคาที่นักประวัติศาสตร์และนักปรัชญาการเมืองตะวั นตกใช้เรียกรัฐ
ประเภทหนึ่ง ซึ่งยอมรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชน เพื่อที่
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ประชาชนจะได้ใช้สิทธิเสรีภาพพัฒนาบุคลิกภาพของตนได้ตามที่ราษฎรแต่ละคนจะเห็นสมควร นิติรัฐ
เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนและมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการใช้อานาจ
ตามอาเภอใจของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ : 2542) ในบางกรณี รัฐ ต้องรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมจาต้องบังคับให้ประชาชนกระทาการหรือละเว้นไม่กระทาการบางอย่าง
องค์กรของรัฐจึงสามารถล่วงล้าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้เหมือนกัน แต่รัฐให้
คามั่ น ต่ อประชาชนว่าองค์ข องรั ฐ จะกล้ ากรายสิ ท ธิเสรีภ าพของประชาชนในกรณี ใดและภายใน
ขอบเขตอย่ างไร ฉะนั้ น ในการเข้ าไปแทรกแซงสิ ท ธิเสรีภ าพของประชาชนองค์ ก รของรัฐ จะต้ อ ง
ตรวจสอบดูเสียก่อนว่ามีกฎหมายให้อานาจหรือไม่ และภายในขอบเขตอย่างไร องค์กรเจ้าหน้าที่ข อง
รัฐไม่อาจกล้ากรายสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ตามอาเภอใจตรงกันข้ามอานาจขององค์กรเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีอยู่อย่างจากัด
2) หลักควำมชอบด้วยกฎหมำย
ในนิติรัฐการดาเนินการทางปกครองขององค์กรฝ่ายปกครองไม่ว่า
จะเป็นการกระทาที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติการมีพื้นฐานที่มาจากอานาจแห่งระบบ
กฎหมายที่ ได้ ให้ อ านาจแก่ อ งค์ ก รฝ่ า ยปกครองในการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ห่ ง
ประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ ด้วยเหตุนี้การกระทาขององค์กรฝ่ายปกครองใดหากการกระทานั้นก้าว
ล่วงเข้าไปกระทบสิทธิ เสรีภาพของเอกชนแล้ว องค์กรฝ่ายปกครองจะต้ องมีกฎหมายให้อานาจและ
จะต้องกระทาภายในขอบเขตที่กฎหมายกาหนดอานาจไว้เท่านั้น หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระทาทางปกครองประกอบด้วยหลักการย่อย 2 หลักการ คือ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์ :2546)
2.1) หลักความชอบด้วยกฎหมาย
หลักความมาก่อนของกฎหมาย หมายความว่า การกระทาของรัฐที่
ออกมาในรูปของบทบัญญัติของกฎหมายย่อมอยู่ในลาดับที่มาก่อนการกระทาอื่นๆ ของรัฐที่เป็นการ
กระทาทางปกครอง ซึ่งการกระทาทั้งหลายขององค์กรฝ่ายปกครองไม่อาจขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายได้ หลักการนี้กาหนดให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องผูกพนตนต่อกฎหมายที่ใช้บังคั บอยู่ใน
บ้านเมือง การผูกพันต่อกฎหมายขององค์กรฝ่ายปกครองอาจมีได้ 2 ลักษณะ คือ กรณีที่กฎหมาย
กาหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ องค์กรฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ แต่หากกฎหมายไม่มีกาหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ กล่าวคือ เป็น
กรณี ที่องค์กรฝ่ ายปกครองตัดสิ น ใจดาเนินการตามแผนการปกครองเพื่อให้ ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น เช่น การสร้างสวนสาธารณะ ฯลฯ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องละเว้นไม่กระทาการนั้นให้
ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองที่ใช้บังคับอยู่ เหตุผลพื้นฐานของการกาหนดให้การกระทาทางปกครองต้อง
ไม่ขัดต่อกฎหมายก็เนื่องมาจากหลักความเป็นเอกภาพของรัฐและความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมาย
เพราะหากยอมให้ อ งค์ ก รฝ่ า ยปกครองกระท าการอั น ขั ด ต่ อ กฎหมายได้ โ ดยไม่ มี ผ ลร้ า ยใดๆ
ตามมาแล้ว กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับในรัฐก็จะหาความหมายอันใดมิได้ ด้วยเหตุนี้องค์กรฝ่าย
ปกครองจึงไม่สามารถกาหนดมาตรการทางกฎหมายใดๆให้ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในบ้านเมือง
ได้
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2.2) หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอานาจ
หลักกฎหมายนี้ได้กาหนดว่า องค์กรฝ่ ายปกครองจะกระทาการ
ใดๆ ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายมอบอานาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการกระทานั้น ในขณะที่หลักการ
กระทาทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเรียกร้องแต่เพียงองค์กรฝ่ายปกครองกระทาการอยู่ในกรอบ
ของกฎหมายเท่านั้น หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอานาจ เรียกร้ององค์กรฝ่ายปกครองยิ่งกว่า กล่าวคือ การ
กระทาขององค์กรฝ่ายปกครองซึ่งแสดงออกโดยฝ่ายปกครองนั้นจะต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับ
เหตุผลเบื้องหลังหลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอานาจ อาจอธิบายได้โดยหลักประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
หลักนิติรัฐและหลักการประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน กล่าวคือ รัฐสภาซึ่งมีสมาชิกได้รับการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมมากที่สุดในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญอัน
กระทบต่ อ การอยู่ ร่ ว มกั น ของประชาชน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการก าหนดกฎเกณฑ์ ที่ ใช้ บั งคั บ แก่
ประชาชน ด้วยเหตุนี้ หากจะยอมให้องค์กรฝ่ายปกครองเป็นผู้กาหนดกฎเกณฑ์ดังกล่าวก็จะต้องมีการ
มอบอานาจจากรัฐสภา ซึ่งจะยอมให้องค์กรฝ่ายปกครองกาหนดกฎเกณฑ์ขึ้นใช้บังคับตามอาเภอใจ
โดยอานาจของตนเองหาได้ไม่ ส่วนหลักนิติรัฐเรียกร้องให้มีกาหนดนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน
ในรูปของกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนจะได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะ
กระทาการใดๆ ลงไปว่ากฎหมายต้องการให้ประพฤติอย่างไร การกาหนดกฎเกณฑ์ที่มีผลเป็นการ
ทั่ ว ไปดั ง กล่ า วจะก าหนดโดยองค์ ก รฝ่ า ยปกครองไม่ ได้ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ สภา
ในที่สุดแล้ วเรายังอาจให้ เหตุผลสาหรับการยอมรับหลั กไม่มีกฎหมาย ไม่มีอานาจได้จากหลักการ
ประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยการตรากฎหมายมาจากัดสิทธิเสรีภาพ
จะทาได้ก็แต่โดยรัฐสภาและภายใต้เงื่อนขี่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ ดังนั้นองค์กรฝ่ายปกครองไม่อาจ
กระทาการใดๆ ที่เป็นการล่วงล้าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ หากรัฐสภาไม่ได้
ตรากฎหมายมอบอานาจดังกล่าว
3) หลักควำมชัดเจนและคำดหมำยได้ในกำรกระทำทำงปกครอง
โดยเหตุที่การกระทาทางปกครองเป็ นการใช้อานาจฝ่ายเดียวที่
เหนือกว่าของฝ่ายปกครองกาหนดกฎเกณฑ์ให้ปัจเจกชนต้องปฏิบัติ การกระทาขององค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองจึงต้องมีความชัดเจนแน่นอนและเป็นที่คาดหมายได้จากปัจเจกชนผู้ ตกอยู่ภายใต้อานาจ
ปกครอง อย่างไรก็ตามระดับความชัดเจนแน่นอนและคาดหมายได้ในการกระทาทางปกครองนั้น อาจ
แตกต่างกัน ออกไปตามสภาพของการกระทาทางปกครอง ยิ่งการกระทาขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองมีลักษณะเป็นการล่วงล้าสิทธิหรือสร้างภาระให้แก่ปัจเจกชนมากเท่าใด องค์กรเจ้ าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองจะต้องกาหนดเนื้อหาของกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนแน่นอนมากขึ้นเท่านั้น แม้กระนั้นในกรณีที่การ
กระทาขององค์กรฝ่ายปกครองเป็นการออกคาสั่งทางปกครองซึ่งใช้บังคับเฉพาะกรณี เนื้อหาในคาสั่ง
ทางปกครองจะต้องมีความชัดเจนแน่นอน องค์กรฝ่ายปกครองจะออกคาสั่งทางปกครองในลักษณะที่
คลุมเครือและให้ผู้รับคาสั่งทางปกครองไปตีความคาสั่งทางปกครองดังกล่าวเองไม่ได้ มิฉะนั้นแล้วต้อง
ถือว่าคาสั่งทางปกครองนั้นมีความบกพร่องอย่างรุนแรงจนถึงขนาดที่ไม่ก่อให้เกิดผลดังที่ผู้ออกคาสั่ง
ทางปกครองต้องการ กล่าวคือ คาสั่งทางปกครองจะตกเป็นโมฆะ
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4) หลักกำรห้ำมเลือกปฏิบัติโดยอำเภอใจ
ในการดาเนินการทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อม
ไม่อาจหลุดพ้นความผูกพันตามหลักความเสมอภาคไปได้ โดยเหตุที่สิทธิในความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐาน สิทธิดังกล่าวจึงผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรในการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและ
การตีความกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงซึ่งในหลักการในเรื่องนี้คือ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะปฏิบัติ
ต่อสิ่งที่มีส าระส าคัญ เหมือนให้ แตกต่างกันโดยอาเภอใจไม่ได้ หรือจะปฏิบัติต่อสิ่ งที่มีส าระส าคัญ
แตกต่างกัน ให้เหมือนกัน โดยอาเภอใจก็ไม่ได้เช่ นกัน การปฏิ บัติโดยอาเภอใจ หรือการเลือกปฏิบัติ
หมายถึงการปฏิบัติที่อาจหา “เกณฑ์แห่งความแตกต่าง” อันมีน้าหนักสาคัญระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือ
หลายสิ่งมาอธิบายอย่างสมเหตุสมผลไม่ได้
5) หลักกำรคุ้มครองควำมเชื่อถือและไว้วำงใจ
หลั ก การคุ้ ม ครองความเชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจเป็ น หลั ก ในทาง
กฎหมายที่ กาหนดว่าปัจเจกชนผู้ตกอยู่ภายใต้อานาจรัฐย่อมสามารถที่จะเชื่อมั่นในความคงอยู่สาหรับ
การตัดสินใจใดๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐ และความเชื่อมั่นดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครอง
ในกฎหมายปกครองหลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจเป็ นหลักที่มีบทบาทสาคัญยิ่งในการ
กาหนดว่าคาสั่งทางปกครองที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกไปนั้น หากเป็นคาสั่งที่ให้ประโยชน์
กับ บุ คคลผู้ รับ คาสั่ งแล้ ว องค์กรเจ้ าหน้าที่ ฝ่ ายปกครองจะเพิกถอนหรือยกเลิ กคาสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวได้หรือไม่ประการใด ในเงื่อนไขเช่นใด ก็จะต้องมีบทบัญญัติกฎหมายกาหนดไว้ให้ชัดเจน
2.2.5 บทบำท อำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสอบสวน
บทบาทและอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี และคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา นั้น ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่ าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวได้กล่าวถึงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา และคณะอนุกรรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา รวมทั้งกาหนด
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1) คณะกรรมกำรวินัยนักศึกษำ
1.1) การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามข้ อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่าด้ว ยวินั ย นั ก ศึก ษา พ.ศ.2558 หมวดที่ 3 ข้ อ 12 ได้
กาหนดให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา โดยอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งประกอบไปด้วย
(1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) รองอธิ ก ารบดี ห รือ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมาย
เป็นรองประธานกรรมการ
(3) คณบดีหรือผู้แทน จานวน 3 คน เป็นกรรมการ
(4) ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิทางกฎหมาย
จานวน 2 คน เป็นกรรมการ
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(5) หัวหน้าสานักงานพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการ
(6) หัวหน้างานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
กรรมการวินัยนักศึกษา ประเภทคณบดีหรือผู้แทนคณบดี จานวน 3 คนนั้น
ได้มาโดยการให้อธิการบดีพิจารณาและแต่งตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจักต้องเป็นผู้เสนอชื่อคณบดีหรือผู้แทน จานวน 3 คน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการวิ นัย
นักศึกษา
กรรมการวินัยนักศึกษา ประเภทข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมี
คุณวุฒิทางกฎหมาย จานวน 2 คน เป็นกรรมการ ให้อธิการบดีพิจารณาและแต่งตั้งตามความเห็น
ของสานักงานพัฒนานักศึกษา
1.2) วาระการดารงตาแหน่ง
1.2.1) กรรมการวินั ยนั กศึก ษาประเภทคณบดีห รื อผู้ แทน และ
กรรมการวินัยนักศึกษาประเภท ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิทางกฎหมาย ให้มี
วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับการ
แต่งตั้งอีกได้
1.2.2) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หัวหน้าสานักงาน
พั ฒ นานั กศึ ก ษา (กรรมการ) และหั ว หน้ างานมี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบดู แลงานด้ านวินั ย นั กศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย (กรรมการ) มีวาระการดารงตาแหน่ง ตามตาแหน่งทางบริหาร
1.2.3) ให้อธิการบดีโดยคาแนะนาของประธานกรรมการ แต่งตั้ง
กรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการและอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จานวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็
ได้
1.3) อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ในหมวดที่ 3
ข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16 ไว้ดังนี้
(1) สอบสวนวินัยนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ โดยอาจแต่งตั้งบุคคล หรือคณะอนุกรรมการขึ้นมาทาหน้าที่สอบสวนแทน
(2) พิจารณาวินิจฉัยและเสนอความเห็นโทษทางวินัยของนักศึกษา
ต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีตามข้อ 25 โดยบทกาหนดโทษที่สามารถพิจารณา
ลงโทษได้ มีดังนี้
โทษทางวินัยมี 5 สถาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(ก) ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่
(1) ภาคทัณฑ์
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(2) คุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
(ข) ความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่
(1) คุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
(2 ) ป รั บ ต ก ร า ย วิ ช า ห รื อ ทุ ก วิ ช า ต า ม ที่
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้โดยคานึงถึงพฤติการณ์และเหตุแห่งการกระทาผิดวิ นัย
นักศึกษา
(3) พักการศึกษาตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาแต่ไม่
เกิน สี่ภ าคการศึกษา หรือระงับ การเสนอชื่อให้ สาเร็จการศึกษา หรือระงับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติ
ปริญญาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา
(4) ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา
(3) สอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคาสั่งของรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมายตามข้อ 25 หรืออธิการบดีตามข้อ 31 โดยรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายหรืออธิการบดี
จะต้องกาหนดประเด็นให้สอบสวนเพิ่มเติมตามที่ต้องการ
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
(5) คณะกรรมการวินัยนักศึกษามีอานาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อ
ทาการใดแทนได้
(6) มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) คณะอนุกรรมกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ
2.1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
2.1.1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลั ย
อุบ ลราชธานี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 หมวดที่ 4
ข้อ 9 ได้กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ซึ่งประธานกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้
แต่งตั้ง ตามที่คณะเสนอรายชื่อมาและได้ผ่านการตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัติแล้ว ประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1.2) ให้ ป ระธานคณ ะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษ า แต่ ง ตั้ ง
“คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา” มีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย เพื่อดาเนินการ
สอบสวนต่อไป
(1) คณบดี หรื อ รองคณบดี ที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ประธาน
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 สังกัด วิทยาเขตหรือหน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง ให้แต่งตั้ง รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือคณบดีที่เกี่ยวข้อง เป็นประธาน
กรรมการ
2.2) วาระการดารงตาแหน่ง
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีวาระการดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่งแต่งตั้ง จนกว่าการสอบสวนและเสนอรายการการสอบสวนต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
จะแล้วเสร็จ
2.3) อานาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
(1) แจ้งรายชื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาให้ ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ และอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆในการสอบสวน พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา
ที่เกี่ยวกับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย
(2) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูก
กล่าวหาได้ชี้แจงหรือโต้แย้งข้อกล่าวหาโดยนาพยานหลักฐานต่างๆ เช่น พยานบุคคล พยานเอกสาร
หรือพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
(3) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง โดยให้ มีอานาจ
เรียกพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพยานบุคคลมาให้ถ้อยคาต่อคณะอนุกรรมการ ตลอดจนรับฟัง
พยานหลักฐานหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
(4) การสอบปากคาผู้ ถู ก กล่ าวหาและพยานบุ คคลทุ ก ปากต้ อ ง
บันทึกถ้อยคาไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ให้ถ้อยคารวมทั้งผู้สอบสวนลงลายมือชื่อไว้ด้วย
หากผู้ ให้ ถ้อยคาไม่เต็มใจให้ ถ้อยคา หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อใน
บันทึกถ้อยคา ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคาอย่างชัดเจน
(5) ออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุในกรณีที่มีเหตุจาเป็น หรือเห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน
(6) ประชุ ม พิ จ ารณาลงมติ ว่ า การกระท านั้ น เป็ น ความผิ ด วิ นั ย
นักศึกษาหรือไม่
(7) จัดทารายงานการสอบสวนเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
วินัยนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้ง
(6) มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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2.3 แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1) แนวคิดเกี่ยวกับวินัยนักศึกษำ
1.1) ควำมหมำยของวินัย
คาว่าวินัย ได้มีคนให้ คานิ ยามไว้เป็นจานวนมาก สรุปได้ดังนี้พจนานุกรม
ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1077) ได้ให้ ความหมายของคาว่าวินัยไว้ว่า หมายถึง
ระเบี ย บแบบแผนและข้อบั งคับ ข้อปฏิ บัติ เช่น วินั ยทหาร ทหารต้องยึดมั่นในวินัยสิ กขาบทของ
พระสงฆ์
ราไพ เมฆาวิบูรณ์ (2544: 44) กล่าวว่า วินัยนักศึกษา หมายถึง การควบคุม
พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้นิสิตนักศึกษายึดถือปฏิบัติเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการตักเตือนและการลงโทษนิสิตหรือนักศึกษา
ที่ละเมิดกฎ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยด้วย
กรมวิช าการ (2542: 11) ให้ ความหมายของวินัยไว้ว่า หมายถึง ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ข้อตกลงที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในการดารงชีวิต
ร่วมกัน เพื่อให้อยู่อย่างราบรื่น มีความสุข ความสาเร็จ โดยอาศัยการฝึกให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุม
ตนเอง
พนั ส หั น นาคิ น ทร์ แ ละคณะ (2542: 38) ให้ ค วามหมายของค าว่ า วิ นั ย
หมายถึง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง กติกา และกฎหมายตามที่สังคมวางไว้หรือตามที่
กลุ่มได้ตกลง อันจะนามาซึ่งความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงและความปลอดภัย
ดารง ประเสริฐกุล (2542: 215) กล่าวว่า วินัยหมายถึง การรู้จั กปกครอง
ตนเอง ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและทาให้เกิดความสงบสุข
สาหรับตนเองและสมาชิกในสถาบันจากความหมายของคาว่าวินัยดังที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า
วินัย คือ กฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุขของสังคม ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับการตักเตือน หรือถูก
ลงโทษตามที่กฎระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดไว้
โจเซฟ คิงส์เบอรี่ (1989:305) ได้อธิบาย คาว่าวินัย หมายถึง ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือโดยการแสดงออกเพื่อให้เห็นว่าบุคคลมีวินัย อาจกระทาได้ 2
วิธี คือ โดยทางกฎหมายหรือข้อบังคับ คาสั่ง ซึ่งบังคับโดยใช้การลงโทษเป็นเครื่องหนุนหลัง โดยผู้ที่มี
หน้ าที่ รั กษาวินั ย หรือผู้ บั งคับ บั ญ ชาท าการสั่ งสอน ฝึ กอบรม รวมทั้ งให้ ค วามรู้และประสบการณ์
เพิ่มเติมเพื่อให้มีความรับผิดชอบจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันด้วย
เลออก แมกกินซัน (1975: 85) ได้อธิบายว่า วินัย หรือ Discipline มาจาก
คาว่า Followers แนวคิดที่เป็นเกณฑ์การตัดสินใจการกระทาผิด ทางวินัยโดยตั้งอยู่บนสมมติฐาน 4
ประการ คือ ข้อปฏิบัติต้องชอบธรรม พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การต้องรู้ชัดเจนว่าจะให้เขาปฏิบัติ
อย่างไร นายจ้างมีสิทธิที่จะได้กาลังแรงงานหรือการปฏิบัติงานตอบแทนจากลูกจ้างที่มีวินัยดีและเป็น
การร่วมแรงร่วมใจประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมและหน้าที่
ผู้บริหาร มีอานาจที่จะดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนระเบียบโดยเคร่งครัดได้
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อมรา เล็กเริงสินธุ (2540) ได้กล่าวถึง ระเบียบ หมายถึง ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
โรงเรียนกาหนดขึ้นให้นักเรียนปฏิบัติตาม เช่น ระเบียบการเข้าเรียนตรงต่อเวลา ระเบียบเป็นสิ่งที่ทา
ให้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
วินั ย คือ การควบคุ มพฤติ กรรมของนั ก เรียนให้ เรีย นเป็ น ไปในทางที่ พึ ง
ปรารถนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และบุคลิกภาพให้เป็นที่น่าพึงปรารถนาของสังคม วินัยที่ดี คือ การที่
บุคคลรู้จักการปกครองตนเองและกระทาตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ เพราะได้
เห็นคุณค่าว่า การปฏิบัติตามระเบียบนั้นจะนามาซึ่งความมีระเบียบและความสงบสุขในสังคม
ชาญยุ ทธ ไสยาศรี (2547) สรุปความหมายว่าวินั ย หมายถึงข้อกาหนด
ระเบียบกฎเกณฑ์แนวปฏิบัติสาหรับให้คนกระทาตาม เพื่อให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
ประจักษ์ ปราบงูเหลือม (2547) สรุปความหมายว่าวินัย หมายถึง ความ
ประพฤติของนักเรียนโดยนักเรียนปฏิบัติตามคาสั่งหรือระเบียบข้อยบังคับของโรงเรียน นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการให้ นั กเรี ย นรู้ จั ก ควบคุม ตนเอง เห็ น พ้ อ งกั บ ข้อ บั งคั บ ที่ ก าหนดไว้เพื่ อ ให้ เกิ ดความสงบ
เรียบร้อยอันจะนามาซึ่งความเสมอภาคและเกิดสันติสุขแก่เพื่อนในโรงเรียน เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม
และจริยธรรม
ประสาท อิศรปรีดา (2547) สรุปความหมายว่า การที่เด็กจะมีวินัยหรือไม่
นั้นขึ้นอยู่กับการสั่งสอนอบรม (Training By Instruction) หรือการปฏิบัติการอย่างเหมาะสมของครู
เมื่อพิจารณาความหมายของวินัยตามวินัยนี้ วินัยจึงเป็นเรื่องย่อยเรื่องหนึ่ง (Subset) ของการจัดการ
ห้องเรียน
สมบู ร ณ์ สิ งห์ ค าป้ อ ง (2542 อ้ างถึ งใน สุ ร จิ ต ค ามะสอน, 2548) สรุ ป
ความหมายของคาว่าวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคล ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเอง ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนตามสังคมกาหนดเอาไว้ โดยให้ถือว่าเป็นการ
บังคับให้กระทา
สุรจิต คามะสอน (2548) จากความหมายของวินัยที่ผ่านมาข้างต้นสรุปได้
ว่า วินั ย หมายถึงการอยู่ ในระเบี ย บแบบแผน และข้อบั งคั บของสั งคม ดังนั้น การส่ งเสริมวินั ยให้
นักเรียน จึงควรครอบคลุมถึงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้สามารถประพฤติ ปฏิบัติตนในระเบียบ
แบบแผนและข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคมได้อย่างเหมาะสม
เฉลิมชัย ศรีชาติ (2551) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีระเบียบของบุคคลซึ่งกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม เพื่อความสงบสุขของ
ตนเองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
สุภวัลภ์ ถุงจันทร์ (2551) สรุ ปความหมายว่าวินัย หมายถึง ระเบียบแบบ
แผน ข้อบังคับที่กาหนดเป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน สาหรับควบคุมความประพฤติเพื่อให้การปฏิบัติงานและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
จากความหมายของวินัยที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า วินัย หมายถึงการอยู่ใน
กฎเกณฑ์ กติกา บรรทัดฐาน รวมทั้ง ระเบียบแบบแผนข้อบังคับของสังคม เพื่อความสงบสุ ขของ
ตนเองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ดังนั้นการพัฒนาการส่งเสริมวินัยให้แก่นักเรียนจึง
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ครอบคลุมถึง การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ แบบแผนและ
ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
1.2) ควำมสำคัญของวินัย
วินัยเป็น ข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม ดังนั้น ระเบียบ
วินัยจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง สรุปได้ดังนี้
ภาสกร แก้ว ชาติ (2548: 22) กล่ าวว่า สั งคมจ าเป็ น ต้องมี ระเบี ยบ หรื อ
กฎหมายส าหรับ ควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมนั้น กฎหมายเป็นทั้งเครื่องหมายและ
ข้อบังคับหรือรองรับสิทธิเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน ในขณะเดียวกันกฎหมายก็เป็นเครื่องกาจัดการ
เอารัดเอาเปรียบระหว่างคนที่มีความสามารถสูงกว่าคนที่มีความสามารถน้อยกว่าไปในตัว
ชมแข พงษ์เจริญ (2542: 11) กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันในสังคมจาเป็นต้องมี
ระเบีย บวินัย หรือกฎหมายสาหรับควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมนั้น กฎหมายเป็นทั้ง
เครื่องหมายรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน ในขณะเดียวกันกฎหมายยังเป็นเครื่องกาจัดการ
เอารัดเอาเปรียบระหว่างคนที่มีความสามารถสูงกว่าต่อคนที่มีความสามารถน้อยกว่าไปในตัว
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
พระราชทานเนื่องในวัน เด็กแห่ งชาติ ปี 2526 กรมประชาสัมพันธ์ (2542: 151) ความตอนหนึ่งว่า
“....เด็ก ๆ ต้องฝึกหัดอบรมทั้งทางกายทั้งใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบและสุจริตเพื่อประโยชน์ของตนใน
ภายหน้า เพราะคนที่ไม่เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ในระเบียบและความดียากนักที่จะได้
ประสบความสาเร็จ และความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต...”
สรุ ป ได้ว่า วินัยนักศึกษามีความสาคัญ อย่างยิ่งสาหรับสถาบันการศึกษา
เพราะการที่สถาบันทางการศึกษาได้กาหนดระเบียบวินัยให้นักศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติว่าสิ่งใด
ควรทาและสิ่งใดไม่ควรทา จึงทาให้นักศึกษามีความสามารถในการที่จะควบคุมตนเอง และเคารพสิทธิ
ของผู้อื่นได้พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม สถาบันการศึกษาอย่างมีความสุข
2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1) ควำมหมำยของวินัยในตนเอง
กรมวิชาการ (2542) สรุปความหมายว่า วินัยในตนเอง หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์
ข้อตกลงที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในการดารงชีวิตร่วมกันเพื่อให้อยู่
ราบรื่นมีความสุข ความสาเร็จ โดยอาศัยการฝึกอบรมให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุมตนเอง ทักษะย่อย
และพฤติกรรมที่แสดง มีดังนี้
1) ตรงต่อเวลา พฤติกรรมที่แสดงได้แก่ ปฏิบัติงานทันเวลากาหนด
2) วางแผนในการใช้เวลาในการทางานและการดาเนินชีวิต พฤติกรรมที่
แสดง ได้แก่ แบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมดาเนินชีวิตประจาวัน
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3) ปฏิ บั ติต ามกฎ ระเบี ยบของหมู่ ค ณะ และเคารพกฎกติ ก าของสั งคม
พฤติกรรมที่แสดงได้แก่ เคารพกฎหมายบ้านเมือง กฎจราจร ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม
4) รู้ จั ก ประเมิน ตนเอง พฤติก รรมที่ แสดงได้ แก่ บอกข้อดี ข้อ เสี ย ในการ
ทางาน
5) ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลาย พฤติกรรมที่แสดงได้แก่แสดงมารยาท
ได้ถูกต้องตามกาลเทศะอย่างสม่าเสมอ
6) ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น พฤติกรรมที่แสดงได้แก่ไม่พูดเท็จแอบอ้าง
หรือนาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง
กรมวิช าการ (2542) สรุป ความหมายว่า วินัยในตนเอง หมายถึงการที่บุ ค คลใด
บุคคลหนึ่งประพฤติตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความเต็มใจโดยไม่มีใครหรือมีอานาจใดมาบังคับ เป็นการ
สมัครใจ ของตนเอง ซึ่งเกิดจากจิตสานึกภายในให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้น เช่น การทิ้งเศษกระดาษลง
ถังขยะ การเข้าแถวในการรับบริการ เป็นต้น
จาลอง พนมชัย (2551) สรุปความหมายว่า วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมตนเองทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ให้ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง โดยไม่ได้
เกิดจากกฎเกณฑ์ ข้อบั งคับ ของสั งคมแต่เกิดจากการเห็ นคุณ ค่าในสิ่ งที่ทา และไม่ก่อให้ เกิดความ
เดือดร้อนแก่ตนเองและสังคม
เฉลิมชัย ศรีชาติ (2551) สรุปความหมายว่า ความมีวินัยในตนเองหมายถึง การที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถควบคุมตนเองได้ทั้งทางอารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ และพฤติกรรม ทั้งทาง
กาย วาจา ใจ ให้ปฏิบัติได้ด้วยความเหมาะสม โดยเกิดจากจิตสานึก และค่านิยมที่
ดีงาม เป็นไปตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ ของสังคม โดยไม่ได้เกิดจากการบังคับจากภายนอก แม้จะมีสิ่งเร้าก็
ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ๆ
สรุปได้ว่า ความมีวินัยในตนเอง หมายถึงความสามารถของบุคคลในการควบคุม
อารมณ์หรือบังคับพฤติกรรมของตนเอง ให้เชื่อฟังและประพฤติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผนอันดี
งามต่าง ๆ ที่สังคมยอมรับ โดยตนเองมองเห็นคุณค่าที่จะกระทาเพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง และสังคม
ส่วนรวม
2.2) ควำมสำคัญของกำรมีวินัยในตนเอง
เชาว์ มณีวงศ์ (ม.ป.ป.) สรุปความหมายว่า ช่วยให้นักเรียนควบคุม ดูแลตนเองและ
สังคมส่วนรวมได้ด้วยความสงบสุขเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการเล่าเรียน การทางาน ช่วยนาคนไปสู่
การท าความดี ความเจริ ญ เว้ น ข้ อ ห้ า มท าตามตามสั่ งบางประการเพิ่ ม พลั งในการท างาน เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สังคมเป็น
สุขร่มเย็น ดังนั้นพอสรุปความสาคัญของวินัยได้ว่า วินัยช่วยให้คนมีระเบียบในตนเอง ลดความขัดแย้ง
เกิดความสามัคคี ดารงตนอยู่ในสังคม และทากิจกรรมในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
ทินกร นาสว่าง (2551) กล่าวถึง ความสาคัญของการมีวินัยในตนเอง อาจสรุปได้ว่า
วินัยในตนเองเป็นวินัยที่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ เพราะวินัยในตนเองมีความสาคัญต่อการ
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พัฒนาประเทศ และสังคมในทุก ๆ ด้าน ประเทศใดที่ผู้คนมีวินัยในตนเองมาก ประเทศนั้นย่อมมีความ
เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ดังนั้น การปลูกฝังให้เด็กมีวินัยในตนเอง ควรต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัย
เพื่อให้ซึมซับเป็นนิสัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ย่อมนาผลจากการที่ มีวินัยในตนเองไปพัฒนาตนเอง
พัฒนาชุมชนตลอดจนพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรืองเท่าทันอารายะประเทศ
สรุ ป ได้ ว่า การมีวินั ยในตนเองมีค วามส าคัญ เป็ นอย่างยิ่ ง เพราะวินั ยในตนเองมี
ความสาคัญ ทั้งต่อการพัฒ นาตนเองและพัฒ นาประเทศชาติ วินัยจะช่วยควบคุมดูแลให้ บุคคลนั้น
ประพฤติสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรและเป็นการป้องกันไม่ให้ไปก้าวก่ายในสิทธิของผู้อื่น
2.3) ทฤษฎีกำรเกิดวินัยในตนเอง
1) ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาการของวินัยแห่งตนลักษณะ “วินัยแห่งตน”
มีความสาคัญต่อการแสดงออกทางจริยธรรม และคุณธรรมของบุคคลมาก และอาจจะสาคัญมากกว่า
ลักษณะทางความรู้ดีชั่ว และความสามารถกระทาดี กระทาชั่วด้วย ฉะนั้นการให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การก าเนิ ด และการเจริ ญ เติ บ โตของจิ ต ลั ก ษณะการมี วิ นั ย แห่ งตนจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ในเรื่ อ งนี้
นักจิตวิทยาพัฒ นาการ มีความเห็นว่า ความมีวินัยแห่งตนหรือ ความสามารถควบคุมตนเองอย่าง
ถูกต้อง เป็นหลักชัยของการพัฒ นาทางจิตบุคคล นั่นคือความมีวินัยแห่งตน เป็นหลักสาคัญของผู้ที่
บรรลุวุฒิภาวะทางจิต ฉะนั้น การมีวินัยแห่งตน จึงสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับพัฒนาการทาง
จิตของบุคคลได้ด้วย ทฤษฎีที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของวินัยแห่งตนมี 2 ทฤษฎี (ดวง
เดือน พันธุมนาวิน, 2523)
1.1) ทฤษฎีเมาเวอร์ (Mower) ว่าด้วยจุดกาเนิดของการควบคุมตน
1.2) ทฤษฎีของเพคและแฮวิคเฮิสต์ (Peck and Havighurst) ว่าด้วยการ
พัฒนาแรงจูงใจทางจริยธรรม ซึ่งยึดการควบคุมอีโก้ และซุปเปอร์อีโก้ เป็นหลักความมีวินัยในตนเอง
เป็ นคุณสมบั ติสาคัญที่บุ คคลควรจะมี เพราะผู้ที่มีวินัยในตนเองจะมีคุณ ธรรม ประพฤติตนอย่างมี
เหตุผล ไม่ก่อความวุ่นวายแก่สังคม การศึกษาทฤษฏีที่ว่าด้วยการเกิดวินัยจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะให้ทราบ
ว่าวินัยในตนเองมีที่มาอย่างไร เพื่อที่จะได้ปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลได้ (ไพบูลย์ ข่าขัน
มะลิ. 2548)
ความมีวินัยในตนเองเป็นคุณสมบัติสาคัญที่บุคคลควรจะมี เพราะผู้ที่มีวินัยในตนเอง
ถือว่าเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติตนอย่างมีเหตุผลไม่ก่อความวุ่นวายในสังคม การศึกษาทฤษฎีที่ว่าด้วย
การเกิดวินั ย ในตนเอง จึงเป็ น สิ่งสาคัญที่จะทาให้ ทราบว่ าวินัยในตนเองมีที่มาอย่างไร เพื่อที่จะได้
ปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้
2) ทฤษฎีแรงจูงใจทางหลักจริยธรรม การที่บุคคลจะกระทาพฤติกรรมทางจริยธรรม
ต่างๆ นั้น ความต้องการกระทาเป็นสาเหตุสาคัญ เพคและแฮวิกเฮิสต์ (Peck and Havighurst) ก็เห็น
ความสาคัญนี้ และเชื่อว่าการควบคุมของอีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Superego) ร่วมกันช่วยให้เกิด
ความต้องการแสดงพฤติกรรมเพื่อผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผล 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
เป็นศูนย์กลางและกระทาทุกอย่างเพื่อความพอใจและผลได้ ตัวเองเป็นคนไม่จริงใจ ลักษณะปรากฏ
ตั้งแต่วัยเด็กตอนต้น และในคนบางประเภทจะติดตนไปจนตาย
2.3) พวกชอบคล้อยตาม หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้น้อยเหมือน
สองประเภทแรก แต่มีพลังควบคุมของ ซุปเปอร์อีโก้มากกว่า คืออยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก
พวกนี้จะยึดพวกพ้องเป็นหลัก และคล้อยตามผู้อื่นโดยไม่ไตร่ ตรอง บุคคลประเภทนี้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของสังคมและกลุ่ม
2.4) พวกตั้งใจจริงแต่ขาดเหตุผล หมายถึง บุคคลที่มีพลั งควบคุมอีโก้ใน
ระดับปานกลาง แต่มีพลังควบคุมของซุปเปอร์อีโก้มาก จะเป็นผู้ยอมรับกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคม
เข้าไปในลักษณะของตนเอง จะเป็นผู้ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายอย่างเคร่งครัด เห็นว่ากฎเกณฑ์เป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้จะก่อผลเสียต่อผู้อื่นก็ไม่สนใจ บุคคลประเภทนี้จะเป็นหลักของชุมชน เพราะมีความ
มั่นคงของการกระทาและความเชื่อ คนอื่นเห็นง่าย แต่ขาดความยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล คนประเภทนี้
จึงยังเป็นคนไม่สมบูรณ์ทางจริยธรรม
2.5) พวกเห็นแก่ผู้อื่นอย่างมีเหตุผล คือบุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้มากและ
ในขณะเดียวกันก็มีพลังควบคุมของซุปเปอร์อีโก้มากด้วย ซึ่งทาให้เกิดความสมดุลระหว่างการกระทา
ตามกฎเกณฑ์ ของสั งคม และความสมเหตุ ส มผล โดยยึ ดการเห็ น แก่ ผู้ อื่ น ทั่ ว ไปเป็ น หลั ก บุ ค คล
ประเภทนี้มีความสามารถในการควบคุมตนเองอย่างมีเหตุผล ไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของสังคม หรืออยู่ใต้
อิทธิพลของสังคมอย่างปราศจากเหตุผล บุคคลประเภทนี้จะทาอะไรต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
เพื่อผู้อื่น และพร้อมที่จะร่วมมือกับสังคม คนประเภทนี้มีไม่มากในสังคม แต่นักทฤษฎีทั้งสองเชื่อว่า
เป็นบุคลิกภาพที่พัฒ นาสูงสุดของมนุษย์จากการวิจัยลักษณะของบุคคลตามทฤษฎีนี้ปรากฏว่าผู้ถูก
ศึกษาแต่ละคนจะมีลักษณะผสมหลายประเภทพร้อมกัน แต่จะสามารถเห็นลักษณะที่เด่นชัดที่สุดของ
แต่ละบุคคลได้ไม่ยากนัก เด็กแต่ละคนจะเริ่มมีบุคลิกประเภทใดประเภทหนึ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ตั้ งแต่
อายุ10 ปี แต่ยังไม่เด่นชัดนัก แต่เมื่อโตขึ้นบุคลิกภาพประเภทนั้นจะเด่นชัดขึ้นทุกที
3) ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเรอร์ (Mawrer)
การเกิดความมีวินัยในตนเองนั้นจะต้องมีพื้นฐานมาตั้งแต่ระยะแรกจนกระทั้งเติบโต
ขึ้นมาสิ่งสาคัญ คือ ความสัมพันธ์ของผู้เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเลี้ยงดู อันจะนาสู่ความสามารถ
ในการให้รางวัลตนเอง หรือสามารถควบคุมตนเองเมื่อเติบโตขึ้นซึ่งเมาเรอร์ได้อธิบายว่าทารกหรือเด็ก
ต้องการจะเรียนรู้จากผู้ที่เลี้ยงดูตน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1) บุ ค คลที่ ส าคั ญ ต่ อ การเรีย นรู้ข องเด็ ก ทารก คื อ บิ ด า มารดา หรื อ
ผู้ปกครองดูแลที่เป็นผู้ที่บาบัด ตอบสนองความต้องการของทารก เช่น ได้กินนมเมื่อหิว มีผู้ปัดยุงให้
เมื่อถูกยุ งกัด เมื่อทารกได้รับ การบ าบัดหรือตอบสนองความต้องการก็จะรู้สึ กสบาย พอใจ และมี
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ความสุข ความรู้สึกเหล่านั้นจะรุนแรงมากขึ้น และติดตรึงอยู่ในสานึกจนโตขึ้น รวมทั้งที่ทุกครั้งที่ได้รับ
การตอบสนองความต้องการจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองอยู่ด้วย เด็กจึงเกิดความรักความพอใจใน
บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดู เมาเรอร์เชื่อว่า ความรู้สึกรัก และพอใจของเด็กเหล่านี้เกิดจาก
การเรียนรู้ที่ได้รับการตอบสนองความต้ องการของเด็กเอง ดังนั้นบุคคลสาคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก
คือ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลนั้นเอง
3.2) ความรั ก ความพอใจ ความผู ก พั น ของเด็ ก ที่ มี ต่ อ บิ ด ามารดา
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล นาไปสู่การปฏิบัติตามคาสั่งสอน หรือใช้เป็นตัวอย่างที่เด็กจะเลียนแบบทั้งคาพู ด
และการกระทา ทาให้เขาเกิดความสุข ความพอใจ อันเป็นลักษณะของการให้รางวัลแก่ตนเองการ
เลียนแบบเหล่านั้นจะทาตามที่ดีและไม่ดีตราบที่ลักษณะเหล่านั้นอยู่ในตัวของผู้ที่ตนเองรัก และพอใจ
ความสามารถในการให้ ร างวั ล ตนเองโดยการเลี ยนแบบนี้ เมาเรอร์เชื่ อ ว่าจะปรากฏในเด็ ก ที่ อ ายุ
ประมาณ 8-10 ปี และจะพัฒนาต่อไปจนสมบูรณ์เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น ผู้ที่มีวุฒิภาวะทางจิตอย่าง
สมบูรณ์จึงเป็นผู้มีความสามารถที่จะควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผลในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
การตอบโต้เมื่อเกิดความรู้สึกคับข้องใจ ความกลัว เป็นต้น สาหรับผู้ที่ข าดวินัยในตนเอง หรือขาดการ
ควบคุมตนเอง ก็เพราะไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ตั้งแต่วัยทารก จึงกลายเป็นบุคคลที่ขาดการยับยั้งชั่งใจใน
การกระทา กลายเป็นผู้ที่ทาผิดเกณฑ์ และกฎหมายบ้านเมืองอยู่เสมอ ดังนั้น การเลี้ยงดูในวัยเด็ก
อย่างมีความสุข อบอุ่น และผ่านการอบรมสั่งสอน หรือจากการเลียนแบบที่ดีงามจากผู้ที่เลี้ยงดูเด็กเอง
และจะพัฒนามาเป็นลักษณะเด่นชัดในจิตสานึกของบุคคล และกลายเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องมีเหตุผล
ของบุคคลต่อไป
2.4) กำรส่งเสริมและเสริมสร้ำงวินัย
การเสริ ม สร้ า งวิ นั ย มี บุ ค คลสาคั ญ ท างการศึ ก ษาได้ ใ ห้ แ นวคิ ด ในการ
เสริมสร้างวินัย สรุปได้ดังนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 21) ได้ระบุแนวคิดใน
การสร้างวินัยไว้ 5 ประการ คือ
1) การทาให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยให้บุคคลรู้เห็นและปฏิบัติพฤติกรรม
ที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานและปฏิบัติต่อเนื่อง จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เคยชินที่ดี
2) การใช้วัฒนธรรมในสังคมเป็นแนวปฏิบัติผสมผสานกับหลักการทาให้เกิด
เป็นพฤติกรรมเคยชิน เช่น การทาความเคารพด้วยการไหว้ เมื่อพบผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เด็กทาได้โดยง่ายแต่
การเข้าแถวไม่ใช่วัฒนธรรมไทย เด็กไม่ได้เห็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอดังเช่นการไหว้ของไทย ดังนั้น การ
ไหว้จึงง่ายต่อการปฏิบัติมากกว่าการเข้าแถว
3) การใช้องค์รวมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ พฤติกรรมและสติปัญญา
ซึ่งเป็นหลักการทางการศึกษา และหลักพัฒนาจริยธรรม คือ มีความเข้าใจในความสาคัญของสิ่งที่จะ
กระทา มีความพอใจและยอมรับในสิ่งที่จะกระทาย่อมนาไปสู่ความพร้อมในการกระทา
4) การใช้แรงหนุนสภาพจิตใจเป็นการตั้งความมุ่งมั่นหรืออุดมการณ์และ
พยายามจะปฏิบัติตามเป้าหมายที่มุ่งมั่นไว้ ซึ่งอาจทาให้เกิดการเปรียบเทียบ แม้ว่าความภาคภูมิใจใน
ผลการปฏิบัติ หากใช้มากเกินไปจะกลายเป็นการดูถูก ดูหมิ่นผู้อื่นอันเกิดจากการเปรียบเทียบและการ
พึ่งพากาลังใจจากภายนอก
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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5) การใช้ก ฎเกณฑ์ บั งคั บ เป็ น อี ก วิธีห นึ่ งที่ ท าให้ เกิด วินั ย ได้ ชั่ว ขณะหนึ่ ง
เมื่อไม่มีผู้ใดควบคุมวินัยจะหายไป จึงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง
พระธรรมปิฎก (2551: 18 - 22) ได้กล่าวถึงวิธีการเสริมสร้างวินัย ไว้ดังนี้
1) สร้างวินัยด้วยการทาให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน การฝึกวินัยที่ดีที่สุดอาศัย
ธรรมชาติของมนุษย์คือ ใช้ธรรมชาติของมนุษย์มาเป็นเครื่องช่วย คือ ทาให้เป็นไปตามธรรมชาติ หรือ
สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์นั่นเอง หมายความว่า มนุษย์ที่ดาเนินชีวิตโดยทั่วไปนี้อยู่กันด้วย
ความเคยชินที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้ เมื่อพบเห็นอะไรแล้วจะปฏิบัติการอะไรอย่างไร เราทาไปตาม
ความเคยชินกันเป็นส่วนใหญ่
2) สร้างวินัยให้ได้ผลด้วยระบบสัมพันธ์ขององค์รวม การฝึกวินัย คือ ฝึกให้
เป็นศีล นั้นจะได้ผลดีต้องอาศัยระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ
กันด้วย คือเป็นระบบองค์รวมที่องค์ร่วมจะต้องประสานกัน หมายความว่า ในการฝึกฝนพัฒนามนุษย์
หรือการศึกษานี้จะต้องให้องค์ประกอบ3 ส่วน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ประสาน
ไปด้วยกัน ทาให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์แล้วสิ่งที่ฝึกนั้นก็จะกลายเป็นชีวิตจริงของเขา ฉะนั้น เวลาเรา
ฝึกทาอะไรอย่างหนึ่งจึงต้องดูทั้งสามด้าน คือ
2.1) ด้านพฤติกรรม ถ้าเขามีพฤติกรรมที่ดีด้วยความเคยชินก็ดีแล้ว
2.2) ด้านจิต ใจ ถ้าเขามี ความพึ งพอใจหรือ มีค วามสุ ขในการท า
พฤติกรรม นั้น พฤติกรรมนั้นจะมั่นคงยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นทางด้านจิตใจ จะต้องคอยดูว่าทาอย่างไรจะ
ให้เขาตั้งอยู่ในวินัยด้วยความสุข มีความพึงพอใจ
2.3) ด้ า นปั ญ ญา ถ้ า เขามี ค วามรู้ เข้ าใจเหตุ ผ ล มองเห็ น คุ ณ ค่ า
มองเห็นประโยชน์ของการกระทาหรือพฤติกรรม นั้น ความรู้ความเข้าใจนั้นก็จะมาหนุนองค์ประกอบ
ฝ่ายจิตใจทาให้เขายิ่งมีความพอใจและความสุขในการปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นยิ่งขึ้นไปอีก
3) สร้ างวินั ย โดยใช้ ปั จ จั ย อื่ น ช่ ว ยเสริม วิ นั ย จะท าให้ เกิ ด ความสุ ข และ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ด้ ว ยความพึ งพอใจ โดยใช้ ปั จ จั ย อย่ างอื่ น มาช่ ว ยอี ก ก็ ได้ เช่ น มี กั ล ยาณมิ ต รขอ
ยกตัวอย่างว่า ถ้าครูอาจารย์น่ารักทาให้เด็กมีความอบอุ่น สบายใจ เด็กก็อยากจะเชื่อฟัง ครูอาจารย์ที่
เขารัก เคารพ และศรัทธานั้นพอพูดอะไรลูกศิษย์ก็อยากทาอยู่แล้ว และเขาก็มีความสุขที่จะทาตาม
ด้วย วินัยก็เกิดได้ง่าย
4) สร้างวินัยด้วยแรงหนุนของสภาพจิตใจ อีกวิธีหนึ่งซึ่งเอาปัจจัยมานา คือ
การตั้งเป็นอุดมคติในจิตใจ ทาให้ใจมีความฝักใฝ่มุ่งมั่นอย่างแรง เช่น ชนชาติหนึ่งตั้งเป้าหมายใฝ่ฝันว่า
ชาติเราจะต้องยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงปรากฏไปทั่วโลกว่าเป็นชาติที่มีวินัย เพื่อให้ชาติของเรายิ่งใหญ่ ขอให้
คนของเราปฏิบัติอย่างนี้ ๆ ด้วยความที่มีเป้าหมายอย่างแรง เป็นอุดมคติ ใฝ่ตั้งใจจริงจังอย่างนี้ ก็ทาให้
คนปฏิบัติตามวินัยได้
5) สร้ างวินั ย โดยใช้ ก ฎเกณฑ์ บั งคั บ อี ก วิ ธี ห นึ่ งคื อ การสร้า งวิ นั ย โดยใช้
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ บั งคับ ควบคุม โดยมีการลงโทษ วิธีนี้ก็ส ร้างวินั ยได้แต่เป็นวิธีที่ไม่ดีและไม่
ถูกต้อง ไม่เข้ากับหลักการของธรรม เป็นวิธีที่ไม่ถูกธรรม คือ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎ
ธรรมชาติ มนุษย์จะมายัดเยียดเอาศีลใส่ให้แก่กันไม่ได้ ศีลเกิดจากการฝึกให้มีขึ้นในตัวตน
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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อย่างไรก็ตาม การใช้กฎเกณฑ์บังคับนี้ บางครั้งได้ผลเมื่อกฎเกณฑ์นั้นไม่บีบ
บังคับรุนแรงเกินไป และมีช่วงเวลายาวพอที่จะให้คนผ่านเข้าสู่ความเคยชินจนเขาไม่รู้ตัวพอกลายเป็น
ความเคยชิ น ไปแล้ ว ก็ เข้ าสู่ ก ฎธรรมชาติ ต ามวิ ธี แ รกคื อ เป็ น วิ นั ย พื้ น ฐานที่ เกิ ด ขึ้ น โดยการสร้ า ง
พฤติกรรมเคยชิน มันกลายเป็นเรื่องของความเคยชินตามธรรมชาติที่มารับทอดจากการใช้ อานาจบีบ
บังคับอันนั้นต่างหากที่ได้ผล การใช้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับมาฝึ กวินัยให้คนมีศีลนี้ มีวิธีที่จะ
ทาให้ได้ผลได้โดยไม่ให้อยู่แค่เป็นการใช้อานาจกดบีบบังคับและลงโทษ แต่ต้องให้จิตใจของคนเกิด
ความรู้สึกสานึกว่าเป็นการฝึก โดยให้เขารู้เข้าใจมองเห็นเหตุผลและประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับนั้น ๆ ความรู้ความเข้าใจและจิตสานึกในการฝึกนี้ จะทาให้เขาเกิดมีความพึงพอใจหรือความ
เต็มใจขึ้นมาในระดับหนึ่งที่จะทาตาม และก็ทาให้ได้ผล ซึ่งก็คือทาให้เข้าสู่ระบบการศึกษาที่แท้จริง
โดยมีองค์ประกอบสามส่วน คือ พฤติกรรมสภาพจิตใจ และปัญญา เข้ามาประสานกัน
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540 ) ให้แนวคิดในการสร้างวินัยไว้ 5 ประการ คือ
1. การกระทาให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยให้บุคคลรู้เห็น และประพฤติพฤติกรรมที่ดี เพื่อ
เป็นพื้นฐาน ปฏิบัติต่อเนื่องจนเกิดเป็นพฤติกรรมเคยชินที่ดี
2. การใช้วัฒนธรรมในสังคม เป็นแนวปฏิบัติผสมผสานกับหลักการทาให้เป็นพฤติกรรมเคย
ชิน เช่น การทาความเคารพด้วยการไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เด็กทาได้โดยง่าย แต่การเข้าแถวไม่ใช่
วัฒนธรรมไทย เด็กไม่เห็นแบบอย่างที่ดีเสมอ ดังเช่น การไหว้ของไทย ดังนั้นการไหว้จึงง่ายกับการ
ปฏิบัติมากกว่าการเข้าแถว
3. การใช้องค์รวม เป็นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจพฤติกรรม และสติปัญญาซึ่งเป็นหลักการ
ทางการศึกษา และหลักการพัฒนาจริยธรรม คือ มีความเข้าใจในความสาคัญของสิ่งที่จะกระทาที่มี
ความพอใจ และยอมรับในสิ่งที่จะกระทา ย่อมนาไปสู่ความพร้อมในการกระทา
4. การใช้แรงหนุนสภาพจิต เป็นการตั้งความมุ่งมั่น หรืออุดมการณ์และพยายามปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่มุ่งมั่นไว้ ซึ่งอาจทาให้เกิดการเปรียบเทียบแม้ความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติหากใช้มาก
เกินไปจะกลายเป็นดูถูกดูหมิ่นผู้อื่น อันเกิดจากการเปรียบเทียบ และพึ่งพากาลังใจจากภายนอก
5. การใช้กฎเกณฑ์บังคับ เป็นวิธีหนึ่งทาให้เกิดวินัยได้ชั่วระยะหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ใดควบคุมวินัยก็
จะหายไป จึงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง
กรรณิกา ลิมพะสุด (อัญจนา ประสานชาติ , 2545) ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ
เสริมสร้างวินัยสาหรับนักเรียนไว้ดังนี้
1. จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติตนในห้องเรียน เพื่อให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมที่คาดหวั งของ
นักเรียน ซึ่งข้อตกลงต้องร่วมกันเห็นชอบระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อมีการกระทาผิดในข้อตกลง ก็มี
การทบทวนด้วยวิธีใหม่ เพื่อที่ครูจะได้ไม่บ่น พูดซ้าซาก พร่าเพรื่อ ชวนให้เกิดความเบื่อหน่าย และมี
อารมณ์อยากต่อต้าน
2. เมื่ อ มี พ ฤติ ก รรมที่ เป็ น ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น ศึ ก ษาสาเหตุ ให้ ชั ด เจน แล้ ว ช่ ว ยกั น คิ ด หาแนว
ทางแก้ไขที่หลากหลายโดยมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน คือ แก้ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางให้เด็กคิดแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเองต่อไป พฤติกรรมที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้ากิจกรรมในชั้นเรียนทาสิ่งที่ซ้าไม่
น่าสนใจ ต่ากว่าความสามารถของเด็ก หรือ สูงกว่าความสามารถของเด็กที่จะทาสาเร็จได้ เด็กก็จะ
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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หาทางออกอย่างอื่นที่ก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมตามมา ดังนั้นจึงต้องหาสาเหตุของพฤติกรรมที่พบ
ก่อน จึงจะแก้ปัญหาได้ตรงจุด
3. ครูเป็ น แบบอย่ างให้ กั บ เด็ กได้ มี ข้อตกลงกั นอย่างไร ครูก็ค วรท าเป็ น ตั วอย่างในเรื่อ ง
เหล่านั้นสาหรับเด็ก ไม่ใช่ครูแนะนาให้นักเรียนปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง แต่ครูก็ปฏิบัติอีกอย่างตรงข้าม
เช่น ครูสอนให้เด็กพูดจาดีๆ กับเพื่อน รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธเพื่อน ไม่ส่งเสียงดังไม่ทะเลาะกัน
แต่เมื่อเด็กทาผิดครูเองจับเด็กเขย่า ตะคอก ขู่เด็กเสียงดัง หรือครูมีปั ญหากันเองทะเลาะกันเสียงดัง
ขัดกับที่ครูแนะนาเด็กเกิดความสับสนว่าจะปฏิบัติอย่างไร
4. มีค วามสม่าเสมอในการปฏิ บัติต่อเด็กทุกคนโดยเท่ าเที ยมกัน มีความยุติธรรมในการ
วินิจฉัยปัญหาต่างๆ ด้วยเหตุผล และหลักการ ตามข้อตกลงเป็นจุดสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของ
ใคร เอาจริง ทาจริง ก็ได้ผลจริง ถ้าครูทาได้เด็กก็จะศรัทธาในตัวครู วินัยก็จะเกิดตามมา บางครั้งมี
กรณีทาผิดเกิดขึ้น นักเรียนกลุ่มหนึ่งถูกลงโทษ อีกกลุ่มหนึ่งผิดในกรณีเดียวกันครูเพิกเฉยเพราะว่ากลุ่ม
นั้นล้วนแต่เป็นลูกของผู้มีอิทธิพล หรือมีพระคุณต่อตนเอง หรือโรงเรียนถ้าทาเช่ นนั้นเมื่อไรเด็กทั้งสอง
กลุ่มจะไม่เชื่อ และหมดศรัทธาในตัวครู กลุ่มแรกจะเกิดความมุ่งร้ายมองเห็นความไม่ยุติธรรม ความไม่
สม่าเสมอของครู ครูเลือกปฏิบัติ กลุ่มหลังจะได้ใจทาอีก และจะไม่เกิดการเรียนรู้ที่จะทาให้ตนมีวินัย
เพราะเข้าใจในแนวปฏิบัติไม่ถูกต้อง เมื่อกรณีเด็กกระทาผิดไม่ว่าเรื่องใด ข้อเตือนใจสาหรับครู คือ ไม่
ว่าเรื่องใดไม่ควรนาเด็กไปเปรียบเทียบกันว่า ทาไมเด็กคนนี้ทาไม่เหมือนคนนี้ เพราะเป็นการสร้าง
ความรู้สึกมุ่งร้ายเกิดขึ้นกับเด็ก ทั้งต่อตัว และเพื่อนที่ได้รับการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน
บ่อยครั้งที่ครูเผลอพูดว่า “เมื่อไรเธอจะทาตัวได้เรียบร้อยน่ารักเสียที เขาทาตัวได้ดีมากสม่าเสมอ ครู
ชื่นชมทุกคนถ้าเธอทาตัวได้ครึ่งหนึ่งของเขา ห้องก็จะสงบกว่านี้เธอนี่ไม่รู้อะไร น่าเบื่อ ” ถ้ามีการพูด
แบบนี้ซ้าๆไม่นานกรณีปัญหาระหว่างเด็กที่ถูกเปรียบเทียบกันก็จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่
ในวัยที่เริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่น
5. ปรับเปลี่ยนเทคนิค ในการจัดการเรื่องวินัยให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ในแต่ละวัย มี
ความแตกต่างกัน เทคนิคที่เคยใช้มาแล้ว อาจจะใช้ไม่ได้อีกในวันหนึ่ง
6. ให้เด็กรู้แผนงานแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ ช่วยเตรียมตัวเตรียมใจ รู้อะไรที่ครูมีต่อตัวเขาใน
การเรีย น ในการร่ ว มกิ จ กรรมต่ าง ๆ ตามแผนงานที่ ก าหนด หรือตามข้อ ตกลงที่ ก าหนดมี ป้ าย
ประกาศแจ้งให้ทราบ ประกอบกับการมีสัญญาณ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่จะช่วยในการดาเนินงานตาม
แผนงาน
7. เมื่อมีพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่เรียกร้อ งความสนใจจากครูตลอดเวลา ครูอาจใช้วิธีเมิน
เฉยไม่สนใจ การไม่ให้ ความสนใจบางครั้งจะช่วยหยุดพฤติกรรมนั้นๆ ได้ดีในทานองเดียวกัน ถ้ามี
พฤติ ก รรมอะไรที่ ค รู คิ ด ว่ า เป็ น อั น ตรายต่ อ เด็ ก ต่ อ บุ ค คลอื่ น ก็ ต้ อ งเข้ าไปจั ด การทั น ที เพื่ อ หยุ ด
พฤติกรรมนั้น เมื่อเด็กสงบแล้วจึงพูดด้วย สอบถามสาเหตุ และช่วยคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา
นั้นๆ ในบางครั้งการกระทาต่างๆ ของเด็กสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคน ครูต้องสื่อสารให้ตรงกับ
เด็กให้ตรงประเด็น เปิดเผยความรู้สึกของครูของเพื่อน เพื่อยกระดับจิตสานึกของเด็ก
8. สิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยในการจัดการกับวินั ยได้ดี สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่อบอุ่น
เต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจ ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จะช่วยทาให้เด็กมีจิตใจสงบทางานต่างๆ
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผ่านไปด้วยดี เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ต้องแก้ไข การใช้กลุ่มเพื่อนในห้องเรียนเด็กจะดูแลกันเอง ผลที่ได้
ออกมาดีกว่าที่ผู้ใหญ่ไปคอยกากับ
9. มีมุมสงบให้เด็กไปนั่งสงบจิต สงบใจ เมื่อเกิดอารมณ์เสีย ไม่พอใจ อันเป็นต้นเหตุที่ทาให้
เกิดสับสนวุ่นวายในห้องเรียน โดยมุมนี้ไม่มีมุมทาโทษ แต่เป็นมุมที่เด็กเข้าไปนั่งทาใจให้สงบ โดยไม่มี
ใครไปรบกวนสมาธิ อาจจะทาเป็นบ้านหลังเล็กๆ ในห้องเรียน เด็กโมโหจะได้เข้าไปนั่ง เป็นที่รู้กันว่าใน
ห้องเรียนคนอื่นๆ จะไม่ไปรบกวน พอเด็กสบายใจขึ้น เด็กก็จะเดินออกมาเอง แล้วเข้าร่วมกิจกรรม
ของห้องเรียนต่อไป
นอกจากนี้ในการเด็กที่ควบคุมตนเองไม่ได้ และไม่อยู่ในสภาพที่จะอธิบายเหตุผลได้การทา
นอกเวลาจะช่วยเด็กได้ การให้เวลานอกนั้นจะต้องให้ประสบการณ์ทางบวกให้แก่เด็ก คือเวลานอก
ไม่ใช่การลงโทษ เด็กไม่ควรได้รับการขู่ให้เกิดความกลัวในเรื่องนี้ เวลานอกไม่ได้ทาให้ขายหน้า และ
การให้เวลานอก ทาได้นานเท่าที่เด็กจะสงบ และช่วงเวลานี้ ผู้ใหญ่และเด็กควรจะได้คุยกันเกี่ยวกับ
ความรู้สึก การให้เวลานอกเพื่อทาให้จิตสงบโรงเรียนบางแห่งให้เด็กนั่งเก้าอี้ที่มุมใดมุมหนึ่ง โดยไม่ต้อง
ทางาน แต่นั่งหันหน้าไปดูเพื่อนๆ ที่กาลังทางานอยู่ในห้อง นั่งนานเท่าที่ต้องการ เมื่อเห็นว่าตัวเองจะ
เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสงบแล้วก็กลับเข้าร่วมกิจกรรมต่อได้ การมองการทางานของเพื่อนจะช่ว ยให้
การเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
กล่าวโดยสรุป คือ แนวทางในการเสริมสร้างวินัยนักเรียนนั้น มีอยู่หลายแนวทางซึ่งแต่ละ
แนวทางนั้นล้วนแต่เป็นแนวทางที่ดี ผู้ใช้เองจะต้องพิจารณาเลือกใช้แนวทางที่เหมาะสมโดยคานึงถึง
เพศ วัย สถานที่ สถานการณ์ โดยเริ่มตั้งแต่การอบรม สั่งสอนให้รู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทาตัว
เป็นแบบอย่างให้เด็กดู รวมทั้งการควบคุมความประพฤติด้วย นอกจากนั้นกิจกรรมการเสริมสร้างวินัย
บางครั้งครูเองจะต้องทางานร่วมกันกับเด็ก ใกล้ชิด เอาใจใส่ดูแลอย่างสม่าเสมอสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ปกครอง ตลอดจนประชาสั มพันธ์ให้เห็นความสาคัญของระเบียบวินัยซึ่งจะเป็นการช่วยให้เด็ก
พัฒนาวินัยในตนเองได้ต่อไป
จากที่กล่าวถึงวิธีการสร้างวินัยตามที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า การเสริมสร้างพัฒนาวินัยใน
ตนเองเป็นสิ่งที่ได้ผลที่สุดในการฝึกอบรมเยาวชน เพราะระเบียบวินัยมิได้ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิดแต่
หากสามารถทาให้บุคคลแต่ละคนมีระเบียบวินัยเกิดขึ้นในจิตใจขึ้นได้ บุคคลนั้นก็จะได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกฝนดีแล้ว และหากบุคคลเช่นนี้เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม สังคมนั้นก็จะได้ชื่อ
ว่าเป็นสังคมที่สงบสุข
2.5) กำรลงโทษทำงวินัย
คาว่าการลงโทษทางวินัย ได้มีคนให้คานิยามไว้เป็นจานวนมาก สรุปได้ดังนี้
สมโภชน์ เอี่ ย มสุ ภ าษิ ต (2543: 40) กล่ าวว่า การลงโทษ หมายถึ ง การ
ให้ผลกรรมหลังจากแสดงพฤติกรรมทาให้พฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง ซึ่งผลกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ องเป็ น สิ่ งที่ ไม่ พึ งพอใจ หากแต่จ ะเป็ น อะไรก็ ได้ ที่ ตามหลั งพฤติ กรรมนั้ น แล้ ว ท าให้
พฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง
ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540: 184 - 185) ได้กล่าวถึงการลงโทษไว้ว่า ใน
ชีวิตประจาวันของมนุษย์ในสังคมจะพบว่า มีการนาเอาสภาพการณ์หรือสิ่งเร้าที่บุคคลไม่พึงพอใจมาใช้
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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กันอย่างแพร่หลาย เช่น การตัดสินใจลงโทษจาคุก การปรับการให้สอบตก การตาหนิ การไม่ให้การ
ยอมรับ เป็นต้น สภาพการณ์และสิ่งเร้าที่บุคคลไม่พึงพอใจที่ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมนั้นมีความ
แตกต่างจากสภาพการณ์ ห รื อสิ่ งเร้าที่ บุ คคลไม่ พึ งพอใจที่ ใช้กันอยู่ในชีวิต ประจาวัน ทั้ งในแง่ของ
ประเภทและวิธีการที่ใช้ หากไม่มีความจาเป็นแล้วจงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้การลงโทษให้มากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ ทั้งนี้เพราะการลงโทษอาจเกิดผลข้างเคียงตามมาหลายประการ การลงโทษหมายถึง
การให้ผลกรรมที่อินทรีย์ไม่ต้องการ หรือการถอดถอนสิ่งที่อินทรีย์ต้องการออกมาภายหลังที่อินทรีย์
แสดงพฤติกรรมแล้วมีผลทาให้พฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง
จากความหมายของการลงโทษดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การลงโทษ
หมายถึง การให้ ผ ลกรรมที่อิ น ทรี ย์ไม่ ต้องการหรือการให้ ผ ลกรรมหลั งจากแสดงพฤติกรรมทาให้
พฤติกรรมนั้น ลดลงหรือยุติลง
การที่คนหมู่มากอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้น มีความจาเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์
ในการปฏิบัติตนเพื่อให้ สังคมสามารถดารงอยู่อย่างสงบสุข และมีพัฒ นาการในทิศ ทางที่เหมาะสม
มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา เป็นระบบสังคมที่ประกอบด้วยบุคคลจานวนมาก (นักศึกษา) ที่มีความ
แตกต่างทั้งในทางกายภาพและทางจิตใจ (Physical andPsychological Differences) มาอยู่ร่วมกัน
จึงจาเป็นต้องมีกฎเกณฑ์สาหรับการอยู่และกระทากิจกรรมร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้องค์การ
สามารถดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้
เป้าหมายของการปกครองดูแลนักศึกษาที่สาคัญคือ การปกครองและดูแล
นักศึกษาให้มีสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงสุด รวมทั้งให้นักศึกษา
มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ในระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียน ไม่ก่อความเดือดร้อนลาคาญ
หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น กล่าวได้ว่าความประพฤติสาคัญ มากเพราะคนจะมีความรู้ความสามารถ
เพียงใดก็ตาม ถ้าความประพฤติไม่ดี ความรู้ความสามารถก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้
เกิดผลดีได้ ดังนั้นการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคคลจึงเป็นเรื่องสาคัญ สิ่งที่ใช้ควบคุมความ
ประพฤติ โดยทั่ วไปได้แก่ กฎหมาย พระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบ ข้อบังคับ ซึ่งใช้บั งคับ หรือ ควบคุ ม
ประชาชนทุกคนที่อยู่ในรัฐ ประเทศ และแคว้นต่าง ๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเมิดจะถูกลงโทษตาม
ความผิดแต่สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้น นอกจากจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของบ้านเมืองแล้วยังถูก
ควบคุมความประพฤติโดยวินัยขององค์การอีกส่วนหนึ่งด้วย
3) งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1) งำนวิจัยในประเทศ
แก้ ว แก้ ว มงคล (2550) ได้ ศึ ก ษาการด าเนิ น งานเสริม สร้ างวินั ย ในตนเองของ
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยเปลวเงือ ก อ าเภอโพนพิ สั ย จั ง หวั ด หนองคาย ก่ อ นการพั ฒ นาการ
ดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนยังขาดความรู้
ความเข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็นความสาคัญในการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ ขาดการนิเทศติดตาม
และประเมินผล อีกทั้งขาดการสรุปผลการดาเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเอง โดยเฉพาะ
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ด้านการรักษาความสะอาด การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้ กลยุทธ์ใน
การศึกษาดูงาน และกลยุทธ์การนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจ มีความตระหนั กและเห็ นความส าคัญ ในการดาเนิ นงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน เพิ่มขึ้น และร่วมมือกันดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ได้ครบทั้ง 6 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 2) ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 3) ได้กาหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (2) กิจกรรม
ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน และ (3) กิจกรรมนักเรียนตัวอย่าง4) ได้จัดกิจกรรมในการเสริมสร้าง
วินัยในตนเองของนักเรียน จานวน 3 กิจกรรม ในเวลาที่กาหนด5) ได้นิเทศติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ (6) ได้ดาเนินการประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน ส่งผลให้ นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนี้1) ด้านการรักษาความสะอาด นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 23 คน มีการปรับ พฤติกรรมโดยดูแลความสะอาดร่างกายเสื้ อผ้ า ห้องเรียนและบริเวณที่
รับผิดชอบได้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน
ณฐพล นาราษฎร์ (2550) ได้ศึกษาการพัฒ นาการดาเนินงานเสริมสร้างวินั ยใน
ตนเองของนักเรียนการพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดแคน
โนนมันปลา กิ่งอาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พบว่ากลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนยังขาดความรู้
ความเข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็นความสาคัญในการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ การกาหนดนโยบายของ
โรงเรียนไม่ชัดเจน การดาเนินกิจกรรมในการพัฒนา ไม่ครอบคลุมและขาดการมีส่วนร่วมของครูทุกคน
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องขาดการนิเทศติดตามและประเมินผล อีกทั้งขาดการสรุปผลการ
ดาเนิ น งาน ส่ งผลให้ นักเรียนขาดวินัยในตนเองโดยเฉพาะด้านกิริยามารยาท ด้านการรักษาความ
สะอาดร่างกาย กลุ่ มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จึงได้พัฒ นาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่ากลุ่มผู้ร่วม
ศึกษาค้ น คว้าทุกคนมีความรู้ค วามเข้าใจ มี ความตระหนั กและเห็ นความส าคัญ ในการดาเนิ นงาน
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนเพิ่มขึ้น และได้ร่วมมือกันดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน 1) ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ดังนี้ “เร่ง
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านกิริยามารยาท ด้านการรักษาความสะอาดร่างกาย 2) ได้
แต่ งตั้งคณะกรรมการเสริ มสร้างวินั ยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมัน ปลา) ได้
กาหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนจานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมโฮม
รูม (2) กิจกรรมการรักษาความสะอาดร่างกาย ได้จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน จานวน 3 กิจกรรม ได้นิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 6) ได้
ดาเนินการประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน บุคลากรมีความตั้งใจและเสียสละในการปฏิบัติงาน
ส่ งผลให้ นั ก เรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมายมี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม 1) ด้ านกิ ริย ามารยาทมี ก ารปรั บ
พฤติกรรม โดยใช้คาพูดได้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ 2) ด้านการรักษาความสะอาดร่างกาย มีการปรับ
พฤติ กรรม โดยดู แลผม เล็ บ แขน ขา และฟั น ได้ ส ะอาดดาเนิ น งานเสริม สร้างวินั ย ในตนเองของ
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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นักเรีย นกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศแบบมีส่วนร่วม และใช้กิจกรรมในการพัฒ นา (1)
กิจกรรมโฮมรูม (2) กิจกรรมการรักษาความสะอาดร่างกาย
ปรีชา หลักคาพันธ์ (2550) ได้ศึกษาการพัฒ นาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนั กเรียน โรงเรียนบ้านท่าคารวม อาเภอโซ่พิสั ย จังหวัดหนองคาย ก่อนการพัฒ นาการ
ดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า กลุ่มผู้ศึ กษาค้นคว้าทุกคนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ ขาดความตระหนั ก และไม่เห็ น ความส าคัญ ในการดาเนิ นงานเสริมสร้างวินั ยในตนเองของ
นักเรียน การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ การกาหนดโยบายของ
โรงเรียนไม่ชัดเจน การดาเนินกิจกรรมในการพัฒนาไม่ครอบคลุมและครูทุกคนไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอน
การดาเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องขาดการนิเทศติดตามและประเมินผล อีกทั้งขาด
การสรุปผลการดาเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองโดยเฉพาะ ด้านการรักษาความสะอาด
เพิ่มขึ้นกลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า จึงได้พัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้กล
ยุทธ์ การศึกษาดูงาน และการนิเทศแบบมีส่วนร่วม หลังการศึกษาดูงานพบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุก
คนมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็ นความสาคัญ ในการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนเพิ่มขึ้น และหลังการนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุกคนได้
ร่วมมือกันดาเนินงาน ดังนี้ 1) ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นั ก เรี ย น ดั งนี้ “เสริ ม สร้ า งวิ นั ย ในตนเองของนั ก เรี ย น ด้ า นการรั ก ษาความสะอาด ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนได้กาหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนั กเรี ย น โดยใช้ พั ฒ นานั กเรี ยนกลุ่ มปกติและกลุ่ มเป้าหมายร่ว มกัน คือ (1) กิ จกรรมพัฒ นา
คุณธรรมจริยธรรม (2) กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน (3) กิจกรรมนักเรียนตัวอย่าง ได้จัดกิจกรรม
ในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ในเวลาที่กาหนด คณะครูมีความตั้งใจ เสียสละในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และ ได้ดาเนินการประเมินและสรุปผลการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มปกติมีวินัยในตนเอง ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น ด้านการรักษาความสะอาด นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 36 คน
มีการปรับพฤติกรรมโดยดูแลความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า ห้องเรียนและบริเวณที่รับผิดชอบ ได้สะอาด
เรียบร้อยทุกวัน
สมบูรณ์ นครชัย (2550) ผลการศึกษาการพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลได้
ดังนี้ 1. ก่อนการพัฒนางานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบั น
ปัญ หาของนั กเรียน มีพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียน ที่ยังไม่เหมาะสม 3 ด้าน คือ ด้านความ
สะอาด ด้านการเข้าแถว และด้านการแสดงความเคารพ โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนการ
พัฒนาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 48 คน ที่ร่างกายไม่ค่อยสะอาด เครื่องแต่งกายไม่สะอาด ไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย การทาความสะอาดห้องเรียน และบริเวณที่มอบหมายยังขาดการเอาใจใส่ ทิ้ง
ขยะไม่ถูกที่ การเข้าแถวเคารพธงชาติไม่เป็นระเบียบ ไม่ตรง ไม่เรียงลาดับสูง ต่าสนทนากันในขณะเข้า
แถว เดินแถวเข้าห้องเรียนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เดินแตกแถว และเดินแซงแถว การเดินแถวมา
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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จากบ้านและกลับจากโรงเรียน เมื่อพ้นเขตรั้วโรงเรียนแถวจะไม่เป็นระเบียบ จะแตกแถว เวลาเดินมา
ไม่พร้อมกัน การเข้าแถวรับอาหารและซื้อของไม่เรียงตามลาดับก่อน-หลังการแสดงความเคารพไม่ถูก
ระเบี ยบ ครูละเลยต่อหน้าที่ ทาให้ นักเรียนขาดวินัย เกิดผลในทางลบต่อโรงเรียนเสมอมา ผลการ
ดาเนินการพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากขึ้น คือ
ด้านความสะอาดนั กเรีย นกลุ่ มเป้ าหมาย มีการพั ฒ นาบรรลุ เป้ าหมาย ด้ านการเข้าแถวนั กเรียน
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาบรรลุเป้าหมาย และด้านการแสดงความเคารพนักเรีย นกลุ่มเป้าหมาย มี
การพัฒนาบรรลุเป้าหมาย
สุเมธ ศรีสุระ (2550) ได้ศึกษาการพัฒ นาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนประชาบารุง กิ่งอาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุก
คนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เ ห็นความสาคัญ การดาเนินงานเสริมสร้าง
วินัยตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบการกาหนดนโยบายของโรงเรียนไม่ชัดเจน การดาเนินกิจกรรม
ไม่ชัดเจน การดาเนินกิจกรรมไม่ครอบคลุม ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องขาดการนิเทศและติดตามและ
ประเมินผลอีกทั้งขาดการสรุปผลการดาเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองโดยเฉพาะด้าน
การรักษาความสะอาดเพิ่มขึ้น ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมปฏิบัติการและการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดยดาเนินการดังนี้ 1.
กาหนดนโยบายในการพัฒนางานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน เร่งเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียนในด้านการรักษาความสะอาด 2. แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน
3. กาหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน จานวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรม
โฮมรูม 2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม และ 3. กิจกรรมนักเรียนต้นแบบ และผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ให้การนิเทศ ติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ผลการศึกษาการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนด้านความสะอาด นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการ
ปรับพฤติกรรมโดยดูแลความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนเป็นที่น่าพอใจ
ทินกร นาสว่าง (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเทื่อม อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ดังนี้ ก่อน
การพัฒนา การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนยังไม่เป็นระบบและขาดความต่อเนื่อง
บุคลากรขาดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒ นา ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยด้านการรักษาความ
สะอาด จานวน 16 คน ได้ดาเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมระดมสมอง และ
การปฏิบัติตามขั้นตอน การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า 1) ที่ประชุมได้
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยเร่งเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนด้านการรักษาความสะอาด มีการประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน ในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 4 กิจกรรม โดยใช้พัฒนานักเรียนกลุ่ม
ปกติและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน คือ (1) กิจกรรมค่ายธรรมฝึกวินัย (2) กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน(3) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน (4) กิจกรรมยกย่องนักเรียนตัวอย่าง 4) ดาเนินกิจกรรมในการพัฒนา
นักเรียนครบทุกกิจกรรมในเวลาที่กาหนด 5) ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการนิเทศ กากับ ติดตามการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 6) ประเมิน และสรุปผลการดาเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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มีการปรับพฤติกรรม การมีวินัยในตนเองดีขึ้นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการรักษาความสะอาด นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 16 คน มีการปรับพฤติกรรม โดยดูแลความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า ห้องเรียน
และบริเวณที่รับผิดชอบได้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน
วิภ าวี วิชัย วงษ์ (2551) ศึกษาค้น คว้าการพั ฒ นาการดาเนิน งานเสริม สร้างวินั ย
นักเรียนด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการศึกษาค้น คว้า พบว่าเมื่อดาเนินการพัฒ นาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความ
รับ ผิดชอบครบทั้ง 2 วงรอบแล้ว โดยในวงรอบที่ 2 เพิ่มกลยุทธ์ในการดาเนินงาน การรายงานถึง
ชุมชน ในการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ มาสาย และหนีเรียนปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง60
คน มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการแต่งกาย ด้านการตรงต่อเวลาด้าน
การรักษาความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ โดยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมีการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองตลอดระยะเวลาของการดาเนิน การ นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี
การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนก็ต้องมีความเข้าใจปัญหาของนักเรียนที่แท้จริงรวมทั้งความจา
เป็นบางอย่างของแต่ละบุคคลและครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาและเสริมสร้างวินัยนักเรียนของ
โรงเรียนประสบความสาเร็จได้
สุภาพร ขนันเยี่ยม (2551) ได้ศึกษาการพัฒ นาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้าขุ่นโนนผางาม อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการศึกษา
ค้นคว้าได้ดังนี้ ผลการศึกษาสภาพปัญหาก่อนการพัฒ นา พบว่า การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนยังไม่เป็นระบบ ขาดการนิเทศ ติดตามและประเมินผล อีกทั้งขาดการสรุปผลการ
ดาเนินงาน ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็นความสาคัญในการดาเนินงาน
ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองด้านการรักษาความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า ผลการพัฒนาการ
ดาเนิ นงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ในการศึกษาดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการปฏิบัติ พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก
และเห็น ความส าคัญในการดาเนิ นงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน เพิ่มขึ้น และสามารถ
ดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนทั้ง6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโดยเร่งเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านการ
รักษาความสะอาดร่างกายและเสื้ อผ้ า 2) การแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านน้าขุ่นโนนผางาม 3) การกาหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นั ก เรี ย น จ านวน 4 กิจ กรรม ได้แ ก่ (1) กิจ กรรมอบรมคุ ณ ธรรมจริยธรรม (2) กิ จกรรมเฝ้ าระวัง
นักเรียน (3) กิจกรรมนักเรียนต้นแบบ และ (4) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 4) การจัดกิจกรรมในการ
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน จานวน 4 กิจกรรม 5) การนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 6) การดาเนินการประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน ส่งผลให้ นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น
สุรางค์ปัญสังกา (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการศึกษา
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ค้นคว้าได้ ดังนี้ ก่อนการพัฒ นาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า การจัด
กิจกรรมพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนยังไม่ส อดคล้องกับปัญหา ครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาวินัยของนักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนขาดวินัย ด้านความสะอาด ด้าน
ตรงต่อเวลาและความสะอาด จึ งได้พัฒ นาการดาเนินการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนใน
วงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมและการปฏิบัติ ตามขั้นตอนการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน
จานวน 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) กาหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน 2) แต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนา
3) กาหนดกิจกรรมในการพัฒ นา 4) ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนด 5)นิเทศติดตามประเมินผล
ระหว่างการดาเนินการ 6) ประเมินสรุปผลการดาเนินงาน พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็นความสาคัญในการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนเพิ่มขึ้น และได้ร่วมมือกันดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน
2) งำนวิจัยต่ำงประเทศ
เบสท์ (2001) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนสมมุติฐานการศึกษา
นี้คือ การปรากฏตัวผู้ใหญ่คนหนึ่งในชั้นเรียนในระหว่างการสอน จะลดจานวนการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
วินัยระหว่างครูกับนักเรียนลง วิธีการศึกษาใช้รูปแบบเชิงกึ่งทดลองที่ใช้เวลากลุ่มตัวอย่างเท่ากันทั้ง 2
กลุ่ม ในการออกแบบครั้งนี้ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมี 5 กลุ่ม เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ใน รัฐจอร์เจีย การสังเกตวินัยนักเรียนครั้งนี้รวมทั้งสิ้นกระทา600 ครั้ง ผลการศึกษาพบว่า มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญอย่างยิ่งระหว่างจานวนเฉลี่ยของปฏิสัมพันธ์ทางวินัยระหว่างครูกับนักเรียน
เมื่อมีกั บ เมื่ อไม่มีผู้ ใหญ่ คนหนึ่ งมาปรากฏตัวในห้ องเรียนในระหว่างการสอนปฏิ สั มพั นธ์ท างวินั ย
ระหว่างครูกับนั กเรียน ที่มีจ านวนน้อยครั้งที่สุดเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่มีการปรากฏตัวของผู้ใหญ่
หลาย ๆ เงื่อนไข สมมุ ติฐานที่เป็นโฆษะซึ่งปรากฏตัวของผู้ใหญ่ในห้องเรียนระหว่างการสอน จะไม่มี
ผลต่อจานวนการมีปฏิสัมพันธ์ทางวินัยนั้นถูกปฏิเสธสมมุ ติฐานที่กล่าวว่าการปรากฏตัวของผู้ใหญ่ใน
ห้องเรียนระหว่างการสอนจะมีผลต่อจานวนการมีปฏิสัมพันธ์ทางวินัยนั้นเป็นที่ยอมรับได้ผลการศึกษา
ครั้งนี้เสนอแนะว่าโรงเรียนที่นาผู้ใหญ่เข้ามาในห้องเรียนในระหว่างการสอนอาจจะเห็นเป็นปัญหาทาง
วินัยน้อยลงได้
เพค (2001) ได้ศึกษาการสารวจวิธีการแทรกแซงที่ครูระดับชั้นประถมศึกษาใช้กับ
ภาระงานด้านพฤติกรรมในห้องเรียน โดยถามครูว่าครูส่งเสริมนักเรียนให้ประพฤติตนอย่างเหมาะสม
อย่างไร ทั้งด้านการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง และด้านการปฏิบัติเพื่อแสดงปฏิกิริยาในการศึกษาเชิง
คุณภาพใช้การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6 คนและครูประจาชั้น
จานวน 5 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกและการสัมภาษณ์ที่บันทึกเทปไว้ซึ่งนามาตรวจสอบหา
แบบแผน แนวความคิด และความสั มพั น ธ์กับ วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง งานวิจัยจากวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบนั้น เพื่อให้ช่วยตีความข้อมูลผลที่เกิดจากข้อมูลพบแนวคิดหลายประการ คือ
บรรยากาศโรงเรียน การจัดห้องเรียน การเน้นพฤติกรรมที่ผิด ๆ ของนักเรียนปัญหาพฤติกรรมเชิง
ประวัติ วินั ย นั ก เรี ย น บทบาทของผู้ ป กครองมาตรการการปฏิ บั ติ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง วิธี ก าร
แทรกแซง และบุคลิกศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดสร้างสรรค์มาก และมี
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาระผูกพันกับมาตรฐานที่ออกแบบไว้ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม และไม่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม บุคลิกศึกษาอาจจะเป็นมาตรการสาหรับการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่สุดที่ระบุ
ได้จากข้อมูล ควรให้ความสนใจในแนวคิดนี้ให้มากขึ้น และควรจัดรวมเข้าใจในหลักสูตรด้วย
แอนโทนี่ (2002) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมลักษณะบุคคลศึกษาที่มีต่อนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเล็กในชนบทโรงหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์การประมาณค่าและความเข้าใจ
ของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะบุคคลที่ระบุไว้ตามที่เสนอในโปรแกรมนี้ และเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมในกลุ่ มทดลอง และกลุ่ ม ควบคุม ในระหว่างการด าเนิ น โปรแกรมนี้ วิธีก ารศึกษาใช้ การ
ออกแบบพหุวิธี คือ ใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันทางภาษาเพื่อสารวจความเข้าใจและการประมาณค่า
เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่ได้ระบุไว้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากรายงานการละเมิดวินัยโรงเรียนได้
นามาใช้วัดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญใน
กลุ่มทดลองเกี่ยวกับความเข้าใจ และการประมาณค่าของนักเรียนในด้านลักษณะของบุคคลตามที่ระบุ
ไว้ ไม่มีการวัดความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในด้านการละเมิดวินัยหรือข้อมูลทางพฤติกรรม
บั ล เดอร์ สั น (2004) ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาพฤติ ก รรมด้ านความรุน แรงและพฤติ ก รรม
ก้าวร้ าวในกลุ่ มเด็กวัย รุ่น และเยาวชนมีอัตราสู งมาก ในการวิจัยครั้งนี้ จึงทดลองสร้างรูป แบบซึ่ง
ส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเองขึ้นมา เพื่อลดพฤติกรรมในด้านการละเลยหน้าที่ และ
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนขณะที่อยู่ในโรงเรียน โดยออกแบบให้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
กลุ่ มควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลองแบบ ABAD, ACAD, ADA ซึ่ งเป็น นั กเรียนในชั้น เรียนวิช าพลศึก ษา
ระดับประถมศึกษาจานวน 4ห้อง และใช้เครื่องมือในการประเมินผลหลายวิธี เช่น การนับจานวนครั้ง
ที่พฤติกรรมเหล่านั้นปรากฏให้เ ห็น ค่าเฉลี่ย ร้อยละของจานวนชั่ว โมงเรียน เปรียบเทียบกับวิธีการ
บริหารชั้นเรียนของครู ลักษณะความเป็นผู้นาของนักเรียน นักเรียนที่ถูกรังแกและนักเรียนที่แสดง
พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมด้านการเข้าสังคมในทางบวก รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างนักเรียน และ
พฤติกรรมด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนผลการวิจัยพบว่า กลุ่มของนักเรียนที่ทดลอง
ใช้ รู ป แบบซึ่ ง ส่ ง เสริ ม ด้ า นการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง เป็ น กลุ่ ม ที่ แ สดงผลสั ม ฤทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวมาทั้งหมดไปในทิศทางที่ปรารถนา แต่ที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้นคือพบว่า
ยังมีผลกระทบต่อพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ
เนื่องจากในการศึกษาครั้ง นี้ใช้ระยะเวลาเพียงสั้น ๆ ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยที่จะมีขึ้นในอนาคต จึง
ควรใช้ระยะเวลาให้นานขึ้นและควรทาการสารวจผลกระทบของการใช้นักเรียนเป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งมา
จากชั้นเรียนวิชาพลศึกษาในด้านของความต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอน ทักษะทางด้านการ
เข้าสังคมในชั้นเรียนเหล่านั้นเป็นการเพิ่มเติมด้วย
มิ ล เลอร์ (2005) ได้ ศึ ก ษาการประเมิ น ค่ า ของโปรแกรมการศึ ก ษาวิ ธี ก ารเลื อ ก
เกี่ยวกับการฝึกฝนภายหลังของการทาให้เกิดผลในปีแรกของโรงเรียนทั่วรัฐเท็กซัสจาเป็นที่จะต้อง
แก้ปัญหาเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขความต้องการของวุฒิสภาบิล 1995 จานวน37 บท ซึ่งทางเขตได้ให้
โปรแกรมทดลองเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเรื้อรังด้านพฤติกรรมการศึกษาการวิจัยที่ถูก
พัฒนาในเขตโรงเรียนของรัฐเท็กซัส เขตบ้านนอกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโรงเรียนทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัส
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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กาลังนาโปรแกรมนี้มาใช้โปรแกรมการศึกษาวิธีการเลือกเกี่ย วกับการฝึกฝนนี้เป็นการฝึกให้นักเรียน
ฝึกฝนตนเองให้เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นยังฝึกฝนนิสัยของนักเรียนพวกที่ชอบทาลาย
และรวมทั้งการปรับ ปรุงทางด้านวิชาการและเชิงพฤติกรรมรวมไปถึงทางสังคมการศึกษาการวิจัย
คาอธิบายของโปรแกรมการศึกษานี้วิธีการเลือกเกี่ยวกั บการฝึกฝนและกลยุทธ์นั้นที่นาไปสู่การลด
จานวนนั กเรีย นที่เป็ น ปั ญ หา ภายหลั งการร่วมโปรแกรมอย่างสมบูรณ์ การศึกษาถูก อธิบ ายอย่าง
ละเอียดจากการรับรู้ของประชากร 4 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง แคมปัส และผู้อานวยการ ซึ่ง
โปรแกรมนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการลดจานวนนักเรียนที่ เป็นปัญหาภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมอย่าง
สมบูรณ์ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งบทวิจารณ์ของเอกสารเก่า การบันทึกนักเรียนที่ผ่านการ
อบรม และแบบสอบถามการสารวจจากกลุ่มคน การวิเคราะห์ของข้อมูล การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อนักการศึกษาทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อดาเนินการโปรแกรมที่ถูกสร้างโครงสร้างเพื่อนักเรียนที่ทาลายให้
มีจานวนลดลง ภายหลังร่วมด้วยในโปรแกรมที่เหมือนกันออกแบบเพื่อตรงตามเงื่อนไขความจาเป็น
ของท้องถิ่น
บอลด์เดอร์สัน (2007) ได้ศึกษาการศึกษาผลกระทบของการใช้รูปแบบซึ่งส่งเสริม
ด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเองที่มีพฤติกรรมในด้านการละเลยหน้าที่และพฤติกรรมด้านการเข้า
สังคมในทางบวกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มอาเภอเมือง ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มของนักเรียนที่ทดลองใช้รูปแบบซึ่งส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นกลุ่มที่แสดง
ผลสัมฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวมาทั้งหมดไปในทิศทางที่ปรารถนา แต่ที่สาคัญยิ่งไป
กว่านั้นคือ พบว่า ยังมีผลกระทบต่อพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น พฤติกรรมด้านการเข้า
สังคมในทางบวกและพฤติกรรมด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนนั่นเอง
จากแนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสารงานวิ จั ย ข้ า งต้ น ดั ง กล่ า ว จึ ง จ าเป็ น และมี
ความสาคัญอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันในการช่วยกันพัฒนา
ทางด้านวินัยเสริมสร้างวินัยให้แก่นักศึกษา โดยอาศัยวิธีการสอดแทรกวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอน มีการปลูกฝังความมี วินัยให้แก่นักศึกษา โดยการให้คาแนะนาและอบรมสั่งสอน
ให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง เห็ น ว่ า การด าเนิ น งานด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ซึ่งดาเนินงานมานานกว่า 20 ปี ซึ่งยังคงใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย วินัยและการ
ปกครองนักศึกษา พ.ศ. 2537 ฉบับเดิมอาจไม่ทันสมัยกับสภาพการณ์และไม่สามารถสนองตอบการ
ดาเนินงานด้านวินัยนักศึกษาในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษาตาม
ความคิด เห็ น ของบุ คลากรฝ่ ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี เพื่ อนาผล
การศึกษามาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนาวินัยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อไป
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บทที่ 3
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
3.1 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
1) ร่างหนังสือแจ้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จั ด ท าวาระ จดบั น ทึ ก และจั ด พิ ม พ์ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการวินั ย
นักศึกษา
3) ร่างหนังสือโต้ตอบการแก้ไขรายงานการประชุมวินัยนักศึกษา แจ้งเวียนรับรอง
รายงานการประชุม
4) ร่างรายงานการพิจารณาคณะกรรมการวินัยนักศึกษา พร้อมคาสั่งลงโทษ และ
แจ้งเวียนรับรองหรือเห็นชอบรายงานการพิจารณา
5) จัดทาคาสั่งลงโทษประกอบรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึ กษา
พร้อมด้วยพยานหลักฐาน เพื่อเสนออธิการบดีมีคาสั่งลงโทษนักศึกษา
6) ยืมเงินทดรองราชการในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา และ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีหน้าที่
ดังนี้
1) ร่างหนังสือแจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และแจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในการสอบสวน
2) จัดทาวาระ จดบันทึก และจัดพิมพ์รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษา
3) มี ห นั งสื อ เรี ย กนั กศึ ก ษ า อาจารย์ เจ้ า ห น้ าที่ เพื่ อเข้ า ให้ ถ้ อ ยค าแก่
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
4) สื บ สวน สอบสวน และแสวงหาพยานหลั ก ฐานต่ า งๆ ในการสอบสวนวิ นั ย
นักศึกษาที่ถูกกล่าวหา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
5) จั ดทารายงานการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐานในคดี และสรุปรายงานการ
สอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการวินัยนักศึกษา
6) ยืมเงินทดรองราชการในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
3. รับเรื่องอุทธรณ์จากนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย กรณีอุทธรณ์คาสั่งลงโทษเพื่อเสนอต่อ
อธิการบดี
4. จัดเก็บฐานข้อมูลนักศึกษากระทาผิดวินัยนักศึกษาในระบบฐานข้อมูลวินัยนักศึกษาและระบบ
ฐานข้อมูลของกองบริการการศึกษา และ REG
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5. ตรวจสอบประวัติการการกระทาผิดวินัยนักศึกษา และออกใบรับรองความประพฤตินักศึกษา
6. ให้คาแนะนาและชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจในระเบียบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา ข้อบังคับสาหรับ
นักศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
7. สรุปสถิติการลงโทษนักศึกษาด้านวินัยนักศึกษาประจาปี และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
8. ประสานงานให้ ความช่วยเหลื อแก่นักศึกษาที่มีปัญ หาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หรือถูกดาเนิน
คดีอาญา โดยติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ลงข้อมูลใหม่ๆ ของงานวินัยนักศึกษาและการทหารในเว็บสานักงานพัฒนานักศึกษา
10. ปฏิบัติหน้าที่ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร กากับดูแลการการฝึกและการจัดกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร
11. จัดทาข้อมูลการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษา
12. จัดโครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา
13. จัดโครงการเพื่อพัฒนาศัยภาพผู้นานักศึกษาและวินัยนักศึกษาแก่นักศึกษา
14. พิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาให้
ถูกต้องและทันสมัย
15. ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ พ นั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ ส่ งเสริม ความประพฤติ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา (พสน.)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และกฎ ระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
16. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
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3.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
คู่มือการปฏิบั ติงานด้านการสอบสวนวิ นัยนักศึกษา ของงานวินัยและสวัสดิภ าพนักศึกษา
สานั กงานพัฒ นานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow
chart) ดังนี้
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เมื่ อ ความปรากฏว่ านั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ประพฤติ ผิ ด วิ นั ย หรื อ มี ก ารกล่ า วหาว่ า
นั กศึ กษาผู้ ใดกระท าผิ ด วินั ย นั กศึ กษา นั กศึ ก ษาผู้ นั้ น ต้ องได้รับ การดาเนิ น การทางวินั ย นั กศึ กษา
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 โดยเท่ า เที ย มกั น
ซึ่งขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็ นสาระสาคัญในการดาเนินการทางวินัย สามารถแบ่งออกเป็น 9
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ดังนี้
2.1 การรับแจ้งหรือการรายงานเหตุเมื่อพบเห็นการกระทาผิดวินัยนักศึกษา
2.2 การสอบสวนหาข้อเท็จจริง
2.3 การสอบสวนนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
2.3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
2.3.2 การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
2.3.3 ขั้นตอนการสอบสวนวินัยนักศึกษา
2.3.4 การขยายระยะเวลการสอบสวน
2.3.5 การจดบันทึกถ้อยคาผู้ถูกสอบสวน
2.3.6 การรายงานผลการสอบสวนวินัยนักศึกษา
2.3.7 การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ
2.4 การพิจารณาลงโทษทางวินัยนักศึกษา
2.5 การออกคาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา
2.6 การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา
2.7 การปฏิบัติตามคาสั่งลงโทษ หรือการทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการคุม
ความประพฤติ
2.8 สิทธิของนักศึกษาในการดาเนินการทางวินัย
2.1 กำรรับแจ้งเรื่องหรือกำรรำยงำนเหตุเมื่อพบเห็นกำรกระทำผิดวินัยนักศึกษำ
การรับแจ้งเรื่องหรือการรายงานเหตุการณ์ เป็นกระบวนการขั้นตอนอันดับแรกใน
การดาเนิ น การทางวินั ย เปรีย บเสมือนการรับแจ้งข่าวสารหรือการแจ้งความในทางกระบวนการ
ดาเนินคดีอาญา เนื่องจากนักศึกษามีจานวนมากและใช้ชีวิตปกติประจาวัน เจ้าหน้าที่งานวินัยและ
สวั ส ดิ ภ าพนั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ เองอาจไม่ ส ามารถดู แ ลความประพฤติ ข องนั ก ศึ ก ษาได้ ทั่ ว ถึ ง
ตลอดเวลา เมื่ อเกิด เหตุก ารณ์ ที่ นั กศึ กษาประพฤติต นขัด ต่อระเบีย บวินัย หรือเป็ นความผิ ด วินั ย
นักศึกษา เช่น ทะเลาะวิวาทภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ปัญหาชู้ส าว ดื่มสุรา สูบบุหรี่ในที่
ห้ามสูบ หรือแม้กระทั่งทุจริตการสอบ หรือกระทาการใดๆ อันข้อบังคับฯ กาหนดว่าเป็นความผิด
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ผู้พบเห็นเหตุการณ์ หรือผู้เสียหาย จะต้องดาเนินการแจ้งเรื่องราวหรือรายงาน
เหตุการณ์การกระทาผิดนั้นๆ เพื่อดาเนินการทางวินัยแก่นักศึกษาผู้นั้น ดังนี้
1) เมื่ อ มี ก ารกล่ า วห าว่ า นั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก ารณ์ กระท าผิ ด วิ นั ยนั กศึ ก ษ า
หรือมีเหตุกรณี เป็น ที่สงสัยว่ามีนั กศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยนักศึกษา ให้ ผู้กล่ าวหา หรือผู้ พบเห็ น
เหตุการณ์ ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือประชาชนก็ได้ โดยวิธีการแจ้งเป็นหนังสือ
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ต่อคณบดี กรณี ที่ ทราบว่านั ก ศึกษาผู้ นั้น สั งกัดคณะใด หรือ ต่อประธานกรรรมการวินั ยนั กศึก ษา
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผ่านงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา) กรณีที่ทราบหรือไม่อาจ
ทราบว่านักศึกษาผู้นั้นสังกัดคณะใด
โดยในการแจ้งเป็นหนังสือต่อคณบดี หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษานั้น
ผู้แจ้ งจะแจ้ งด้วยวิธีการพิมพ์ หรือเขียนก็ได้ โดยเขียนหรือพิมพ์ล งในแบบฟอร์มแบบรับแจ้งเรื่อง
(แบบ วน.02) หรืออาจทาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดและสาระสาคัญใน
การแจ้ง ดังนี้ 1
(1) ชื่อนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา (ถ้ามี)
(2) ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง การกระท า หรื อ ที่ ก ล่ า วหา หรื อ
พฤติการณ์ที่เป็นที่สงสัยว่ามีการกระทาผิดวินัยนักศึกษาโดยย่อ โดยอาจกล่าวถึงว่ามีใคร ทาอะไร ที่
ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ และมีพฤติกรรมโดยย่ออย่างไร
(3) พยานหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่มี) ซึ่งอาจเป็นพยานบุคคล พยาน
เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น รูปถ่าย วีดีโอ เป็นต้น
ข้อยกเว้นในการแจ้ง2 แต่ในกรณีที่ผู้กล่าวหาหรือผู้แจ้งเหตุการณ์เป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย (ประชาชนทั่วไป) ได้กล่าวหาว่านักศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยนักศึกษา แต่ไม่ประสงค์จะ
รายงานหรือแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือผู้รับแจ้งเรื่องกล่าวหาจากบุคคลภายนอก
(โดยปกติจะเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ) เป็นผู้รายงานหรือแจ้งเป็นหนังสือต่อคณบดี
หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาแทน แล้วแต่กรณี แทนผู้นั้น
2) เมี่อมีหนังสือแจ้งเรื่อง (แบบ วน.02) หรือมีการรายงานเป็นหนังสือ จากผู้พบเห็น
เหตุ ก ารณ์ ผู้ เ สี ย หาย ผู้ ร้ อ งเรี ย นแล้ ว คณบดี หรื อ ประธานคณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
ซึ่งมีห น้ าที่ดูแลความประพฤติของนักศึกษา จะต้องพิ จารณาคาร้องเรียน ประกอบหลั กฐานที่มีผู้
ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องมา โดยการพิจารณาสามารถใช้ดุลพินิจได้ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ป รากฏว่ า การร้ อ งเรี ย นหรื อ แจ้ งเรื่ อ งราวดั ง กล่ าว ปรากฏ
พยานหลักฐาน และมูลกรณีข้อเท็จจริงเป็นดังที่มีการร้องเรียนหรือตามที่รับรายงาน ให้คณบดี หรือ
ประธานคณะกรรมการวินั ยนั กศึกษา ดาเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาต่อไป โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ข้อยกเว้น หากปรากฏพยานหลักฐานชัดแจ้ง จะไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงก็ได้ โดยให้ เสนอประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพื่อดาเนินการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพื่อดาเนินการสอบสวนนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยนักศึกษา
(2) ในกรณี ป รากฏว่าการร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องราวดังกล่ าว ไม่ปรากฏ
พยานหลักฐาน และไม่มีมูลกรณีเป็นดังที่มีการร้องเรียนหรือตามที่รับรายงาน หรือเป็นการร้องเรียน
บัตรสนเท่ห์ ให้คณบดีหรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา สั่งยุติเรื่อง
1
2

ข้อ 17 วรรคหนึ่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
ข้อ 17 วรรคสอง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
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อาจสรุปได้ว่า กระบวนการรับแจ้งหรือการรายงานเหตุเมื่อพบเห็นการกระทาผิด
วินัยนักศึกษา เป็นกระบวนการต้นทางของการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา หากไม่มีการแจ้งเรื่อง
หรือรายงานการกระทาผิดทางวินัยนักศึกษาแล้ว ก็ยากที่จะพิสูจน์ความผิด หรือหาพยานหลักฐานมา
ดาเนินการทางวินัยนักศึกษาได้ กระบวนการรับแจ้งหรือการรายงานเหตุการณ์จึงมีความสาคัญอย่าง
ยิ่ง
2.2 กำรสอบสวนหำข้อเท็จจริง
เมื่อมีแจ้งเรื่องหรือรายงานเหตุการณ์ ว่าพบนักศึกษาที่มีพฤติการณ์หรื อการกระทา
ผิดวินัยนักศึกษาแล้ว (ตามแบบ วน.02) การดาเนินการต่อมา คือกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้น เพื่อจะพิสูจน์ทราบหรือหาข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่
มีการกล่าวหาในเบื้องต้น
ซึ่งในการสืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริงตามที่มีการแจ้งหรือรายงานการกระทาผิด
วินัยนักศึกษา เมื่อคณบดีหรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ได้รับเรื่องแล้วหากปรากฏว่าการ
ร้องเรีย นหรือแจ้งเรื่องราวดังกล่าว ปรากฏพยานหลักฐาน และมูลกรณี ข้อเท็จจริงเป็นดังที่มีการ
ร้องเรียนหรือตามที่รับรายงาน คณบดีหรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา จะต้องดาเนินการ
แต่งตั้ง “คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง” เพื่อดาเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่กล่าวหา
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) เมื่ อ คณบดี หรื อ ประธานคณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ได้ พิ จ ารณาจาก
พยานหลักฐาน และมูลกรณีที่กล่าวหา หากเห็นว่ ามีมูลกรณีตามข้อกล่าวหาว่านักศึกษาได้กระทาผิด
จริง ให้แต่งตั้ง “คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง” โดยไม่ชักช้า ซึ่งเป็นคณะบุคคลหรือบุคคลใดๆ
ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ซึ่งปกติเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านวินัยนักศึกษา
หรื อ เจ้ าหน้ าที่ งานวินั ย และสวั ส ดิ ภ าพนั ก ศึ ก ษา (อาจไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแต่ งตั้ งเป็ น คณะบุ ค คลก็ ได้ )
เพื่อดาเนินการสืบสวน หาข่าว ตรวจสอบ หาข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริง
(2) การแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริง ให้ ใช้ แ บบฟอร์ ม การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง (แบบ วน.03) ซึ่ ง ในกรณี ที่ ท ราบสั ง กั ด ของนั ก ศึ ก ษา
ให้คณบดีเป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง (คาสั่งคณะ หรือวิทยาลัย) แต่ในกรณีไม่ทราบว่านักศึกษาสังกัดคณะ
ใด ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง
(3) ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ดาเนินการสอบสวนตามระยะเวลาที่ผู้ออก
คาสั่งแต่งตั้งกาหนด ซึ่งรายละเอียดในรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องปรากฏรายละเอียดใน
สาระสาคัญ ดังนี้
(1) ต้องรู้ตัวผู้กระทาผิด
(2) พฤติการณ์ หรือเหตุแห่งการกระทาความผิด
(3) พยานหลักฐานเบื้องต้น (พยานวัตถุ, พยานบุคคล)
(4) รายละเอียดของเหตุการณ์พอสังเขป ว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร
(5) รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามี
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(4) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ดาเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเสร็จ
สิ้นแล้ว ให้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง (ซึ่งก็คือคณบดี หรือประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา แล้วแต่กรณี)3
ในกรณี ที่ ค ณบดี เ ป็ น ผู้ อ อกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง
เมื่ อ คณบดี ได้ รั บ รายงานการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง จากคณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ งแล้ ว
ให้ คณบดีผู้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ส่งสาเนารายงานผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาทราบด้วย4
(5) เมื่อคณบดี หรือประธานคณะกรรมการวินัย นัก ศึกษา ได้ รับ รายงานผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว มีอานาจใช้ดุลพินิจพิจารณา ดังนี้5
(ก) หากปรากฏว่านักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิ ดวินัย ไม่ปรากฏว่า
มีพฤติการณ์หรือไม่มีมูลอันเป็นความผิดวินัย หรือไม่มีพยานหลักฐานพอรับฟังได้ว่าได้มีการกระทาผิด
วินัยนักศึกษา ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาสั่งยุติเรื่อง
หรือกรณีที่คณบดีเป็นผู้พิจารณา ให้เสนอความเห็นพร้อมรายงานผลการ
สอบสวนข้อเท็จจริง เสนอต่อประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาสั่งยุติเรื่อง
(ข) หากผลการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก กล่ าวหา
มีพฤติการณ์การกระทาผิดวินัยนักศึกษา และมีพยานหลักฐานตามสมควร ซึ่งมีมูลกรณีเป็นความผิด
วินั ย นั กศึ ก ษา ให้ ป ระธานคณะกรรมการวินั ยนั ก ศึก ษาแต่ งตั้ ง คณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ย
นักศึกษา เพื่อดาเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาต่อไป
ข้อยกเว้น6 ในกรณีที่คณบดี หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็ น ว่ า ในเรื่ อ งที่ ก ล่ า วหาหรื อ เรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ รายงานการกระท าผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษานั้ น ปรากฏ
พยานหลักฐานชัดแจ้ง กล่าวคือ มีพยานหลักฐานชัดแจ้ง เช่นพยานบุคคล พยานเอกสาร ที่ปรากฏ
ชัดเจนประกอบพฤติการณ์ในการกระทาผิด และรู้ตัวหรือระบุตัวนักศึกษาผู้ถูกกล่าวได้ว่าเป็นใคร
สังกัดคณะใด หรือเป็นความผิดซึ่งหน้า จะไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็ได้ โดยให้
ประธานคณะกรรมการวินั ยนั กศึกษาดาเนิ นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
เพื่อดาเนินการสอบสวนนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยนักศึกษาต่อไป
ในกรณีคณบดีเป็นผู้พิจารณา ให้เสนอความเห็นพร้อมพยานหลักฐานต่อประธาน
คณะกรรมการวินั ย นั กศึกษาเพื่ อแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ยนักศึก ษาเพื่อด าเนิ นการ
สอบสวนนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยนักศึกษาต่อไป
อนึ่ง การปฏิบั ติงานด้านเอกสาร ธุรการ หรืองานสารบรรณเกี่ยวกับขั้นตอนการ
สอบสวนหาข้อเท็ จ จริง ในดาเนิ น การตามพระราชบัญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยเคร่งครัด
3

ข้อ 18 วรรคสอง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
ข้อ 18 วรรคสาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
5 ข้อ 18 วรรคสี่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวิ นัยนักศึกษา พ.ศ.2558
6 ข้อ 18 วรรคหนึ่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
4
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เนื่องจากในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ ชื่อเสียง จาเป็นต้องดาเนินการ
ตามระเบียบราชการ ว่าด้วยการรักษาความลับ
2.3 กำรสอบสวนนักศึกษำที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัย
2.3.1 กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ
เมื่ อ มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง และมี ก ารรายงานผลการ
สอบสวนแล้ว ปรากฏผลการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า นักศึกษาที่ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ หรือได้กระทา
ผิ ดวินั ย นั ก ศึก ษา หรื อปรากฏพยานหลั กฐานชั ดเจนว่า นั กศึ กษาผู้ ใดได้ก ระท าผิ ด วินั ยนั กศึ กษา
ซึ่งจะต้องถูกดาเนินการทางวินัยนักศึกษา ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา จะต้องดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อได้รั บ รายงานการสอบสวนข้อเท็ จจริงจากคณะ หรือจากคณะกรรมการ
สอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง (ในกรณี ป ระธานคณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ อ อกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง )
หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ปรากฏว่านักศึกษาที่ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์การกระทาผิดวินัย
นักศึกษา และมีพยานหลั กฐานตามสมควร ซึ่งมีมูลกรณี เป็นความผิ ดวินัยนักศึกษา ให้ ประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา”
(2) การแต่งตั้ งคณะอนุ ก รรมการสอบสวนวินั ยนั ก ศึกษา (แบบ วน.04) จานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คนโดยจะต้องแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ผู้มีตาแหน่งและคุณสมบัติดังต่อไปนี้7
(ก) คณบดี หรือรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
เป็นประธานกรรมการ
(ข) อาจารย์หรือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการ
(ค) ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี คุ ณ วุ ฒิ ท างกฎหมาย
เป็นกรรมการ
ในกรณี นั กศึกษาที่ถูกกล่ าวหา สั งกัดวิทยาเขตหรือหน่ วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ ง
ให้แต่งตั้งรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือคณบดีที่เกี่ยวข้อง เป็นประธานกรรมการ
(3) ประธานคณะอนุ ก รรมการสอบสวนวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา มี อ านาจมอบ หมายให้
กรรมการคนหนึ่งคนใด ในคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและ
เลขานุการด้วยก็ได้ และอาจมอบหมายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใด เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
(4) การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสอบสวนวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามหลักวิธีพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง8 กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา จะต้อง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้9

7

ข้อ 19 วรรคหนึ่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
9 มาตรา 13 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8
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(ก) เป็นคู่กรณีเอง
(ข) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(ค) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือ
เป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง
สองชั้น
(ง) เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ แ ทนโดยชอบธรรมหรื อ ผู้ พิ ทั ก ษ์ ห รื อ ผู้ แ ทนหรื อ
ตัวแทนของคู่กรณี
(จ) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(ฉ) กรณีอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง10
ซึ่ง หากคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาผู้ ใด มีเหตุดังกล่าวข้างต้นจะไม่
สามารถพิจารณาสอบสวนหรือทาหน้าที่คณะอนุกรรมการสอบสวนได้
2.3.2 กำรคัดค้ำนคณะกรรมกำรสอบสวน
นักศึกษาที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งตนต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธิ
คัดค้านบุคคลที่เป็นผู้คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา หากเห็นว่ากรรมการผู้หนึ่งผู้ใดมีสภาพ
ไม่ เป็ น กลาง อัน อาจท าให้ การด าเนิ น การสอบสวนทางวินัย นักศึ กษาเสี ยความยุติธ รรม โดยต้อ ง
ดาเนินการดังนี้
(1) ให้ นักศึกษาผู้ คัดค้าน จัดทาคาคัดค้านเป็นหนังสื อถึงประธานคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา โดยระบุข้อคัดค้านพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการ
คัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านนั้นด้วย
(2) ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา วินิจฉัย เหตุแห่งการคัดค้านตามหลัก
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยเร็ว หากเห็นว่ามีเหตุตามที่ผู้คัดค้านอ้างถึงจริง ให้สั่งให้
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พ้นจากหน้าที่ และแต่งตั้งกรรมการหรือ
อนุกรรมการคนใหม่แทน
คาวินิจฉัยในกรณีดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด
(3) ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา วินิจฉัยเหตุแห่งการคัดค้านแล้ว
เห็ น ว่าไม่มีเหตุตามที่ผู้ คัดค้านกล่ าวข้าง ให้ ให้ คัดค้านนั้น ตกไป และให้ แจ้งผลการพิ จารณาให้ ผู้
คัดค้านทราบด้วย
(4) การวินิจฉัยเหตุแห่งการคัดค้านของประธานคณะกรรมการวินัย นักศึกษา และ
การพิจาณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ยึดปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง11

10

กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
ดู กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
11
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2.3.3 ขั้นตอนกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ
เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา และประธานอนุกรรมการสอบสวนวินัยนั กศึกษาได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งแล้ว
จะต้องดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) เรียกประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพื่อแจ้งคาสั่งให้กรรมการ
ทราบโดยทั่วกัน และกาหนดภาระหน้าที่ในการสอบสวน หรือกาหนดประเด็นการสอบสวน ในการ
ประชุมในครั้งแรก
(2) ออกหนังสือเชิญผู้ถูกกล่าวหา พยานบุคคล ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้
ถ้อยคาต่อคณะอนุ กรรมการสอบสวน หรือมีห นังสื อให้ ห น่ว ยงานส่ งพยานหลั กฐานต่างๆ โดยใน
ขั้นตอนการสอบสวน คณะอนุกรรมการสอบสวนจะต้องดาเนินการสอบสวน ดังนี้12
(2.1) แจ้งรายชื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวิ นัยนักศึกษาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ และอธิบ ายถึ งขั้ น ตอนต่างๆในการสอบสวน พร้อ มทั้ งแจ้ งสิ ท ธิและหน้ าที่ ของนั ก ศึก ษาที่
เกี่ยวกับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย
(2.2) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหา
ได้ชี้แจงหรือโต้แย้ งข้อกล่าวหาโดยนาพยานหลักฐานต่างๆ เช่น พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือ
พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา (แบบ วน.05, วน.06, วน.
07)
(2.3) แสวงหาพยานหลั กฐานทุ กอย่ างที่ เกี่ ยวข้อง โดยให้ มีอานาจเรีย ก
พยานเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง และพยานบุ ค คลมาให้ ถ้ อ ยค าต่ อ คณ ะกรรมการ ตลอดจนรั บ ฟั ง
พยานหลักฐานหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
(2.4) การสอบปากค าผู้ ถูก กล่ าวหาและพยานบุค คลทุ กปากต้อ งบั น ทึ ก
ถ้อยคาไว้เป็นหลักฐานและให้ผู้ให้ถ้อยคารวมทั้งผู้สอบสวนลงลายมือชื่อไว้ด้วย
หากผู้ ให้ ถ้ อ ยค าไม่ เต็ ม ใจให้ ถ้ อ ยค า หรือ ไม่ ย อมลงลายมื อ ชื่ อ ในบั น ทึ ก
ถ้อยคา ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคาอย่างชัดเจน
(2.5) ออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุในกรณี ที่มีเหตุจาเป็นหรือเห็ นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการสอบสวน
(2.6) ประชุ มพิ จ ารณาลงมติ ว่าการกระท านั้ น เป็ น ความผิ ด วินั ยหรือ ไม่
ซึ่งคณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ยนั กศึกษา มีห น้าที่ต้องพิสู จน์การการกระทาของนักศึกษาผู้ ถูก
กล่ า วหา ว่ า การกระท าของนั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ น เป็ น ความผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษากรณี ใ ด ประเภทใด
มีพยานหลั กฐาน พยานบุ คคล หรือรายละเอียดแห่ งการกระท าอย่างใด พร้อมทั้งมีเหตุอันควร
บรรเทาโทษประการ
(2.7) จั ด ท ารายงานการสอบสวนเสนอต่ อ ประธานคณะกรรมการวินั ย
นักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้ง
12
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ทั้งนี้ รายงานการสอบสวนวินัยจะต้องแนบคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัย แบบบันทึการแจ้งข้อกล่าวหา แบบบันทึกถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา แบบบันทึกถ้อยคา
พยาน (ถ้ ามี ) รายงานการสอบสวนข้ อเท็ จ จริงในเบื้ อ งต้ น และพยานหลั ก ฐานทั้ งปวงในชั้ น การ
สอบสวน (แบบ วน.08, วน.09) รวมเป็นสานวนเดียวกัน
2.3.4 กำรขยำยระยะเวลำกำรสอบสวน
เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
คณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ย นั กศึกษาแล้ ว จะต้องดาเนินการสอบสวนและจัดทารายงานการ
สอบสวน พร้ อมด้ ว ยพยานหลั ก ฐานต่ างๆ เสนอต่ อผู้ ออกค าสั่ งแต่ ตั้งให้ แล้ ว เสร็จ ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้ง13
แต่ ในกรณี ที่ ค ณะอนุ ก รรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริง มี เหตุ ผ ล และความจ าเป็ น
ไม่อาจดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
ดาเนินการขออนุมัตขิ ยายระยะเวลาการสอบสวน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวน
มีเหตุผลและความจาเป็นไม่อาจดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เนื่องจากอาจมีเหตุที่
ไม่สามารถติดต่อ หรือติดตามผู้ถูกกล่าวหา หรือพยานบุคคลได้ หรือมีกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ทาให้การ
สอบสวนล่ า ช้ า ให้ ข ออนุ มั ติ ข ยายระยะเวลการสอบสวนโดยต้ อ งมี เหตุ ผลและความจ าเป็ น
ประกอบการขออนุมัติทุกครั้ง
(2) ให้ยื่นคาขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่อประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
โดยยื่ น ขยายได้ ค รั้ ง ละไม่ เกิ น 15 วั น ทั้ ง นี้ ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนได้ ไม่ เกิ น 2 ครั้ ง
(สูงสุดจานวน 30 วัน)
(3) อานาจการพิ จารณาขยายระยะเวลาการสอบสวน เป็น ดุลพิ นิจของประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งจะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครั้งละ 15 วัน หรือน้อยกว่า 15 วันก็ได้
แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง
(4) ในกรณี ที่ ค ณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ยนั ก ศึ ก ษา ขอขยายระยะเวลาการ
สอบสวนต่ อประธานคณะกรรมการวินั ย นั กศึ กษาครบแล้ ว คื อจ านวน 2 ครั้ง และยั งปรากฏว่า
มีเหตุจาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ ให้คณะอนุกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษา ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่ออธิการบดี โดยขอขยายระยะเวลาการสอบสวนได้
ไม่เกิน 30 วัน
การพิจารณาขยายระยะเวลาการสอบสวนในครั้งนี้ เป็น เป็นดุลพินิจของอธิการบดีที่
จะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ ซึ่งการพิจารณาของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
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(5) เมื่อรวมระยะเวลาการสอบสวนและระยะเวลาที่ขยายระยะเวลาการสอบสวน
แล้ว คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีระยะเวลาการสอบสวนทั้งหมด 90 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับลักษณะความผิด พยานหลักฐาน และความยากง่ายของคดีที่ทาการสอบสวนด้วย
2.3.5 กำรจดบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกสอบสวน
ในขั้ น ตอนการสอบสวนทางวินั ยนั ก ศึ กษา โดยคณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ย
นั ก ศึ ก ษา ถื อ เป็ น ขั้ น ตอนที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ในกระบวนการสอบสวน เนื่ อ งจากในชั้ น นี้
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา จักเป็นผู้ดาเนินการเรียกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่ง
ก็คือนักศึกษา พยานบุคคล ซึ่งอาจเป็นนักศึกษา เพื่อนผู้ถูกกล่าวหา เจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ ที่เห็น
เหตุการณ์ รวมทั้ง ออกตรวจพื้นที่ หรือแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบและพิสูจน์ความผิด
ของผู้ ก ระท า ซึ่ งในชั้ น นี้ จึ ง ถื อ เป็ น กระบวนการที่ มี ค วามส าคั ญ และในกระบวนการสอบสวน
กระบวนการบันทึกถ้อยคา หรือสอบปากคาบุคคล หรือผู้ถูกกล่าวหา เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญ
เป็นอันมาก เนื่องจาก บุคคลมีสภาพร่างกาย และจิตใจ ไม่เหมือนพยานวัตถุที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น การจดบันทึกถ้อยคาของผู้ถูกสอบสวนหรือสอบปากคา จึงมีความสาคัญ และคณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา สามารถดาเนินการได้ดังนี้
(1) ต้องให้ผู้ถูกสอบสวนเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นมาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้น
ด้วยวาจา ตั้งแต่ต้น จนจบและซักถามจนเข้าใจเรื่องราวจากการให้ ถ้อยคา จนกระจ่างที่สุดจึงเริ่ม
บันทึก ซึ่งอาจใช้เครื่องบันทึกเสียงในการสอบสวนได้ แต่ทั้งนี้ เป็นสิทธิของผู้ถูกสอบสวนที่จะอนุญาต
ให้บันทึกเสียงหรือไม่ก็ได้ หากผู้ถูกสอบสวนไม่อนุ ญาตให้บันทึกเสียง ผู้สอบสวนต้องบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแทน
(2) การจดบันทึก ต้องจดให้ตรงกับที่ให้ถ้อยคาและตรงประเด็น
(3) ซักถามจะถามอย่างไร ผู้บันทึกต้องรู้ว่าข้อกล่าวหามีประเด็นอย่างไร
(4) ผู้บันทึกต้องพิจารณาถึงผู้ถูกสอบสวนที่ให้ถ้อยคาว่าเป็นใครบ้าง เช่น
เป็นพยาน เป็นผู้ถูกกล่าวหา หรือเป็นผู้กล่าวหา เป็นต้น
(5) ต้องบันทึกผู้รู้เห็นเหตุการณ์ทุกคน แม้จะมีข้อเท็จจริงเหมือนกัน
(6) คาว่า “ไม่ร”ู้ “ไม่เห็น” จะต้องบันทึกไว้อย่าปล่อยทิ้งไว้
(7) พยานแวดล้อมในกรณีไม่มีประจักษ์พยานเป็นเรื่องสาคัญ
(8) การสอบถามปากคาและการให้ถ้อยคาต้องสอดคล้องกันในตัว คือ ใคร
ทาอะไรกับใครที่ไหน เมื่อไร ทาทาไม ทาอย่างไร ผลเป็นอย่างไร
(9) ผู้ถูกสอบสวนให้ถ้อยคาพาดพิงใคร ต้องสอบปากคาผู้ที่ถูกพาดพิงถึง
ด้วย
(10) เมื่อบันทึกถ้อยคาผู้ถูกสอบสวนเรียบร้อยแล้ว ต้องให้ผู้ถูกสอบสวน
อ่านถ้อยคาที่บันทึกไว้ หรืออ่านให้ผู้ถูกสอบสวนฟังอีกครั้งหนึ่ง แล้วบันทึกว่า “อ่านแล้ว” หรือ “อ่าน
ให้ฟังแล้ว” รับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
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(11) การสอบสวนเพิ่มเติมทุกครั้งต้องอ่านข้อความถ้อยคาที่บันทึกไว้เดิมให้
ผู้ถูกสอบสวนฟังก่อนทุกครั้ง
2.3.6 กำรรำยงำนผลกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ
เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการสอบสวน ด าเนิ น การสอบสวนทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ตาม
ระยะเวลาการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จักต้องจัดทารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง นั้น
ก็คือ ประธานกรรมการวินัยนักศึกษา เพื่อให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษานารายงานการสอบสวน
ของคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพื่อพิจารณา
และเสนอบทลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิดวินัย ซึ่ง การรายงานผลการสอบสวนต่อผู้มีอานาจสั่งการ
เป็นขั้นตอนลาดับที่ผู้มีอานาจสั่งการใช้ประกอบดุลพินิจที่จ ะตัดสินใจในการดาเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป หากการสอบสวนผิดพลาดการรายงานผลก็ผิดพลาดไปด้วยทาให้ขั้นตอนลาดับต่อไปเกิดความ
ผิดพลาดทั้งหมด ดังนั้น ขั้นตอนส่วนนี้ควรชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พอสมควรกะทัดลัด เข้าใจง่าย
ตั้งแต่เริ่มต้นของเรื่องของเหตุการณ์จนไปจบกระบวนการพร้อมเสนอความเห็นของคณะกรรมการหรือ
ความเห็นแย้งของ คณะกรรมการที่ไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผล ซึ่งมีโครงสร้างการรายงานผล 3 ส่วน
ดังนี้
(1) ส่วนคานา (Introduction) เป็นส่วนที่กล่าวถึงเหตุผลที่มีการสอบสวนที่มาของ
มู ล เหตุ จนนาไปสู่ ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกรดาเนิ น การ หรื อ เป็ น การกล่ า วถึ ง ที่ ไ ปที่ ม าของ
คณะกรรมการชุดนี้ จากสาเหตุอะไร ให้ทาอะไร ใช้เวลาเท่าไร ตามคาสั่งของหน่วยงานอะไร เลขที่
คาสั่งอะไร ลงวันที่เท่าไหร่
(2) ส่วนเนื้อเรื่อง (Discusstion)เป็นการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ได้จากการสอบสวนที่
เชื่อมโยงกันของเรื่องนั้น ๆ ทั้งที่ผู้เสียหาย ผู้ถูกกล่าวหา พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของเรื่องจนถึงจุดสิ้นสุดแล้ว จึงนามาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของเรื่อง ซึ่งการจัดการเชื่อมโยง
ของเนื้อหานั้นมีวิธีดาเนินการ 4 วิธีดังนี้
(2.1) วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยเวลาวิธี นี้เป็นการเรียกลาดับและสรุป
เนื้อหาตามเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ก่อนหลังกล่าวคือ สรุปเนื้อหาเรื่องตัวเกิดเหตุการณ์เรื่อยไปว่า
ใครทาอะไร อย่างไร ในวันเวลานั้น ๆ ไปจนสิ้นสุดของเวลาที่เป็นอันดับสุดท้าย
(2.2) วิธีก ารสรุป เนื้ อหา โดยอาศั ย พื้ น ที่ วิธีนี้ ก็ค ล้ า ยคลึ งกับ วิธี การสรุ ป
เนื้อหาโดยอาศัยเวลา จะแตกต่างกันตรงที่วิธีนี้เปลี่ยนจากเวลาเป็นสถานที่แทน โดยเริ่มต้นจากวันที่
เกิดก่อนและหลังตามลาดับ
(2.3) วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยเหตุผล วิธีการนี้จะกล่าวถึงเนื้อเรื่องที่
เป็นสาเหตุของเรื่องเสียก่อน จากนั้นจึงกล่าวถึงผลจากเหตุของเรื่องนั้นตามมา วิธีการนี้ผู้อ่านรายงาน
จะเข้าใจทันทีว่าการสอบสวนไม่หลงประเด็นผู้สอบสวนเองก็ทาการสอบสวนได้ดี
(2.4) วิธีก ารสรุป เนื้ อ หา โดยอาศั ยการตั้ งประเด็ น ปั ญ หาและการแก้ ไข
วิธีการนี้เป็นการสอบสวนที่ผู้สอบสวนได้ตั้งประเด็นไว้ก่อนว่าข้อเท็จ จริงการวิเคราะห์มีกี่ประเด็นมาก

คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

53

54

น้อยเพียงใด มีกฎระเบียบกาหนดไว้อย่างไร ซึ่งเนื้อหาก็จะระบุไว้ว่าใคร (Who) ทาอะไร (What) ที่
ไหน (Where) เมื่อไร (When) และอย่างไร (How) เป็นเรื่องเป็นราวตามลาดับแบบการเรียงความ
(3) ส่ ว น สรุ ป (Conclustion) ส่ ว น สรุ ป เป็ นการเขี ย น สรุ ป ความเห็ น ของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบสวนว่าใครผิด ใครถูกอย่างไร มีกฎหมายข้อบังคับข้อไหน
กาหนดไว้อย่างไร มีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นจุดสาคัญของการสวนสวน เมื่อผู้บังคับบัญชาอ่านแล้ว จะได้
เข้าใจและทราบขั้น ตอนการดาเนิ นการต่อไป และพิจารณาสั่ งการในเรื่องนั้ นต่อไปสรุปได้ว่าการ
สอบสวนเป็นกระบวนการที่ต้องแสวงหาสิ่งที่ถูกหรือผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้สอบสวนมิได้มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ความจริ ง หรื อ ความเท็ จ ที่ จ ะได้ ม านั้ น มาจากคู่ ก รณี ซึ่ ง ต่ า งก็ คิ ด ว่ า ตนเองไม่ ผิ ด
พยานหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งต่างฝ่ายก็พยายามสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตนเอง เพราะผู้ที่ถูกสอบสวนก็จะมี
วิธีการปกป้องตนเองจากคณะกรรมการสอบสวนเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนจึงเป็น
บุคคลที่มีความเสียสละ อดทน มีไหวพริบ มีโชค ที่จะทาให้ผู้อื่นมีความเชื่อถือไว้วางใจจนนาไปสู่การ
บอกเล่ าความจริง ถึ งแม้ว่าความจริงจะปรากฏ จะเป็ น เรื่องที่ ง่ายดายแต่โดยวิสั ยของกรรมการ
สอบสวนแล้วจะยังไม่เชื่ออะไรจนกว่าจะได้ดาเนินการสอบสวนจนจบตามขั้นตอน แล้วนามาวิเคราะห์
แล้วเท่านั้น
2.3.7 กำรประชุมพิจำรณำของคณะกรรมกำร
การประชุ ม พิ จ ารณาด าเนิ น การทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ไม่ ว่ า จะเป็ น ในส่ ว นของ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา หรือคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และรวมถึงคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง ต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณา เพื่อให้กรรมการได้มาประชุมและเสนอความ
คิด เห็ น และมี ม ติร่ ว มกั น เพื่ อให้ การพิ จารณาได้มี ก ารวิเคราะห์ โต้แ ย้ง ร่ว มกั น โดยการประชุ ม
พิจารณาของคณะกรรมการ ต้องมีลักษณะดังนี้14
(1) การประชุมของกรรมการวินัยนักศึกษา หรือคณะอนุกรรมการการสอบสวนวินัย
นักศึกษา หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
(2) การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม
(3) คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ จะต้องมีลายมือชื่อของคณะกรรมการที่วินิจฉัย
เรื่องนั้น ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้มีสิทธิทาความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในคาวินิจฉัยได้
(4) กรณี ป ระธานกรรมการ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ในคราวใดให้ ป ระธาน
กรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานแทน
2.4 กำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ
เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ได้จัดทารายงานการสอบสวนพร้อมทั้ง
พยานหลักฐานต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษาแล้ว ในขั้นตอนลาดับต่อมาคือการพิจารณา
14

ข้อ 24 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558

คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

54

55

ลงโทษทางวินัยนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ที่จะ
เป็นผู้พิจารณารายงานการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาว่า นักศึกษาผู้นั้นมี
พฤติการณ์การกระทาเป็นเช่นใด ได้กระทาการอันเป็นความผิดวินัยประเภทใด ลักษณะใด มีเหตุอัน
ควรบรรเทาโทษหรือไม่ และควรได้รับโทษทางวินัยสถานใด เพื่อเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เพื่ อมีคาสั่ งลงโทษนักศึกษาต่อไป ซึ่งการพิจารณาของ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1) ให้ ป ระธานคณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา เสนอรายงานผลการสอบสวนต่ อ
คณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ประชุ ม พิ จ าณาลงมติ ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหากระท าผิ ด วิ นั ย หรื อ ไม่
เป็ น ความผิ ด วินั ย กรณี ใด ตามข้อบั งคั บ ข้อ ใด และควรได้รับ โทษวินั ยสถานใด ทั้ งนี้ ให้ คานึ งถึ ง
พฤติการณ์การกระทาความผิดและเหตุบรรเทาโทษ
2) การประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ต้องมีลายมือชื่อของคณะกรรมการที่วินิจฉัยเรื่อง
นั้น ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้มีสิทธิทาความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในคาวินิจฉัยได้
กรณี ป ระธานกรรมการ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ในคราวใดให้ ป ระธานมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานแทน
3) เมื่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษาได้ประชุมพิจารณาและมีมติแล้ว หากเห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาไม่ได้กระทาความผิดให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้สั่งยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่าผู้
ถูกกล่าวหาได้กระทาความผิดวินัยและควรได้รับโทษ ก็ ให้เสนอรายงานผลการพิจารณาและความเห็น
ของคณะกรรมการต่อรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาออกคาสั่งลงโทษต่อไป
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากรองอธิการบดีผู้ที่มิได้ทา
หน้าที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา หรือคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
รายงานผลการพิ จ ารณา อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบไปด้ ว ย ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
พฤติ ก ารณ์ ก ารกระท าความผิ ด ข้ อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง และความเห็ น ของคณะกรรมการวินั ย
นักศึกษา
ในกรณีที่รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติมประการใด
ให้กาหนดประเด็นให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
ให้ คณะกรรมการวินัยนักศึกษาสอบสวนเพิ่มเติมให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมไปให้ผู้สั่งสอบสวน
เพิ่มเติมโดยไม่ต้องทาความเห็นอีก
4) ให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นผู้ออกคาสั่งลงโทษตามควร
แก่กรณี และให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษาแจ้งคาสั่งลงโทษดังกล่าวแก่ผู้ถูกสั่งลงโทษ ภายใน 3
วันทาการนับแต่วันที่ออกคาสั่งลงโทษ
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5) คาสั่งลงโทษและการแจ้งคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
6) เมื่อการดาเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาตามกระบวนการ เมื่อให้เกิดความยุติธรรม
ครบถ้วนแล้วจึงนาสู่ขั้นตอนการดาเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา แต่ก่อนการจัดทาคาสั่งใด ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นคาสั่งทางปกครอง อันจะมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของนักศึกษาและเพื่อป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาภายหลังการออกคาสั่ง ดังนั้น ผู้ดาเนินการควรพิจารณาคาสั่งที่ดาเนินการมา
ตั้งแต่ต้นว่าอยู่ในขอบข่ายดังนี้หรือไม่ คือ
1. กระบวนการพิ จ ารณาเพื่ อ ออกค าสั่ ง ลงโทษนั ก ศึ ก ษาชอบด้ ว ยกฎ
ระเบียบ หรือกฎหมายหรือไม่ เช่น นักศึกษาได้มีโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลต่อผู้มีอานาจหน้าที่หรือไม่
ฯลฯ
2. คาสั่งที่จะลงโทษนักศึกษาชอบด้วยกฎ หรือระเบียบ กฎหมายที่มีอยู่
หรือไม่ กล่าวคือ การกระทาผิดที่จะออกคาสั่งลงโทษมีข้อห้ามและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
3. การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอานาจสั่งการกาหนดโทษชอบด้วยเหตุผลถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่
เมื่อการดาเนินการชอบด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการข้างต้นจึงนาไปสู่
การดาเนินการตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
7) โทษทางวินัยมี 6 สถาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(ก) ความผิดวินัย ได้แก่
(1) ภาคทัณฑ์
(2) คุมความประพฤติตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลั ย
ประกาศกาหนด
(ข) ความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่
(1) คุมความประพฤติตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลั ย
ประกาศกาหนด
(2) ปรับตกรายวิชาหรือทุกวิชาตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
เห็นสมควร ทั้งนี้โดยคานึงถึงพฤติการณ์และเหตุแห่งการกระทาผิดวินัยนักศึกษา
(3) พั ก การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ภาคการศึ ก ษาแต่ ไ ม่ เ กิ น สี่ ภ าค
การศึกษาหรือระงับการเสนอชื่อให้สาเร็จการศึกษาหรือระงับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติ ปริญญาไม่เกิน
หนึ่งปีการศึกษา
(4) ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา
ในกรณีผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับโทษวินัยร้ายแรง ตามข้อ (ข) (2) อาจได้รับโทษ
ตาม ข้อ 9 (ข) (1) (3) หรือ (4) เพิ่มเติมได้
8) กรณีนั กศึกษากระทาความผิดวินัยร้ายแรง ถ้าผู้กระทาผิดให้ การรับสารภาพ
หรือให้การอันเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หรือกระทาผิดเป็นครั้งแรก หรือกระทาไปโดยบันดาล
โทสะ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของความผิดทั้งด้านเจตนา แรงจูงใจ พฤติการณ์การกระทา ถ้ามี
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เหตุอันควรลดหย่อนโทษ หรือมีเหตุอันควรปราณี ให้นามาประกอบการพิจารณาลงโทษด้วย แต่จะ
ลงโทษต่ากว่าคุมความประพฤติไม่ได้
9) เมื่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาโทษเป็นประการใดแล้ว งานวินัยและ
สวัสดิภาพนักศึกษา สานักงานพัฒนานักศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
จะดาเนินการจัดทารายงานการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่ง ในรายงานการพิจารณา
ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ก็จะประกอบไปด้วยสาระสาคัญคือ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่ง
การกระทาผิด ข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผลการพิจารณาและบทลงโทษ พร้อมเสนอ
คาสั่งลงโทษต่ออธิการบดีห รื อรองอธิการบดีที่ อธิการบดีมอบหมาย เพื่ อให้ พิจารณารายงานการ
พิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา และพิจารณาโทษ หากอธิการบดีหรือ รองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมายเห็นชอบตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเสนอ ก็จักมีคาสั่งลงโทษนักศึกษา
ต่อไป ซึ่งงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาก็จะแจ้งคาสั่งลงโทษนักศึกษาให้นักศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบต่อไป รวมถึงบันทึกประวัติการกระทาผิดในฐานข้อมูล
2.5 กำรออกคำสั่งลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ
การออกคาสั่งลงโทษทางวินัย นักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษานั้น ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ได้กาหนดไว้ในข้อ 26 ความว่า
“ให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีตามข้อ 25 เป็นผู้ออกคาสั่งลงโทษตามควร
แก่กรณี และให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษาแจ้งคาสั่งลงโทษดังกล่าวแก่ผู้ถูกสั่งลงโทษ ภายในสาม
วันทาการนับแต่วันที่ออกคาสั่งลงโทษ
คาสั่งลงโทษและการแจ้งคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”
ซึ่งการออกคาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา ถือว่าเป็นคาสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งได้ให้ความหมายของ คาสั่งทางปกครอง หมายความว่า
“(1) การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
(2) การอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง”
คาสั่งลงโทษและการแจ้งคาสั่งลงโทษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในหมวด 2 คาสั่ง
ทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และการแจ้งคาสั่งลงโทษ
ทางวินัยนักศึกษา ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในหมวด 4 การแจ้ง ตามพระราชบั ญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เช่นเดียวกัน
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2.6 กำรอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) ดังนี้

เมื่อมีคาสั่งลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา นักศึกษาที่เป็นผู้ถู กสั่งลงโทษ
เมื่อได้รับคาสั่งลงโทษแล้ว อาจไม่พอใจคาสั่งลงโทษ หรือเห็นว่าโทษที่ลงแก่ตนเองนั้นร้ายแรงหรือ
รุ น แรง หรื อ ไม่ เหมาะสม นั ก ศึ ก ษาผู้ ถู ก สั่ งลงโทษก็ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ลงโทษดั ง กล่ า วนั้ น ซี่ ง
กระบวนการอุทธรณ์ คาสั่ งลงโทษ เป็นกระบวนการซึ่งให้ ผู้ ที่มีอานาจตามกฎหมาย หรือมีอานาจ
พิจารณาในเรื่องนั้นๆ พิจารณาทบทวนการพิจารณาการใช้อานาจของตนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการอุทธรณ์
คาสั่งก็ใช้หลักการเดียวกับการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ซึ่งเป็นสิทธิขั้นต้นของผู้รับคาสั่ง ที่จะร้องขอให้หน่วยงานหรือผู้ออกคาสั่งที่กระทบสิทธิแก่ตน ทบทวน
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คาสั่งอีกครั้งหนึ่ง โดยกระบวนการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา ผู้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษต้อง
เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก ลงโทษเท่ านั้ น จะมอบหมายหรื อ ให้ ผู้ อื่ น อุ ท ธรณ์ ค าสั่ งลงโทษแทนตนไม่ ได้
นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ สามารถอุทธรณ์คาสั่งลงโทษต่ออธิการบดี โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับนี้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดี
ณ สานักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
คาอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือ แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าผู้
อุทธรณ์ได้ถูกสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์อย่างชัดเจน
หากพ้นกาหนดระยะเวลาอุทธรณ์ กล่าวคือ ไม่อุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายใน 30 วัน
นับแต่วันได้รับคาสั่ง ให้ถือว่าคาสั่งลงโทษทางวินัยเป็นที่สุด
2) การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์
แทนผู้อื่นหรือมอบหมายผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่ง ลงโทษทางวินัย เว้นแต่จะมีการ
สั่งให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งลงโทษ
3) นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษและได้รับโทษให้ไล่ออก อาจร้องขอทุเลาคาสั่งลงโทษต่อ
อธิการบดี ณ สานักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 7 วัน นับแต่วันวันที่ตนได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
ให้อธิการบดีวินิจฉัยคาร้องขอทุเลาคาสั่งลงโทษภายใน 7 วันทาการ เมื่ออธิการบดี
ได้วินิจฉัยประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องขอทุเลาคาสั่งลงโทษทราบโดยเร็ว
4) ให้ อธิการบดีพิจารณาอุทธรณ์ ให้ แล้ วเสร็จ ภายใน 45 วัน นั บแต่วันที่ได้รับคา
อุทธรณ์ เว้น แต่เป็ น กรณี ที่ อธิการบดี สั่ งให้ คณะกรรมการวินั ยนักศึ กษาสอบสวนเพิ่ มเติม โดยให้
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงโทษทราบเป็นหนังสือ
ในกรณีมีเหตุจาเป็นและสมควร อธิการบดีอาจสั่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาทา
การสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
5) ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้อธิการบดีพิจารณาทบทวนคาสั่งลงโทษทางวินัยได้ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทาคาสั่งลงโทษทางวินัย
การพิจารณาอุทธรณ์ อธิการบดีอาจมอบให้ ส านักงานกฎหมายและนิติการเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาก็ได้
ในกรณีมีเหตุจาเป็นและสมควร อธิการบดีอาจสั่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาทา
การสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
6) เมื่ออธิการบดีได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเห็นว่า
(1) การสั่งลงโทษชอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหมาะสมกับความผิดแล้วให้
มีคาสั่งยกอุทธรณ์
(2) การสั่ งลงโทษไม่ เหมาะสมกั บ กรณี หรื อ ไม่ เหมาะสมกั บ ความผิ ด ให้ มี ค าสั่ ง
เปลี่ยนแปลงคาสั่งลงโทษให้เหมาะสม
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(3) การสั่งลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีคาสั่งเพิกถอนคาสั่งและให้ดาเนินการ
ใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(4) ข้อความในคาสั่งลงโทษคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีคาสั่งแก้ไข
คาสั่งในส่วนของข้อความนั้นให้ถูกต้องเหมาะสม
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
7) คาสั่งลงโทษอันเป็นที่สุด หรือคาวินิจฉัยอุทธรณ์อันเป็นที่สุดให้ประธานกรรมการ
วินัยนักศึกษาแจ้งคาสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
(1) ผู้ถูกสั่งลงโทษ
(2) คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
(3) คณะที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
(4) ผู้ปกครองนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษ
(5) กองบริการการศึกษา
(6) อื่นๆ
8) ในกรณี นั ก ศึ ก ษาผู้ ถู ก สั่ งลงโทษไม่ พ อใจในค าวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ หรื อ ในกรณี ที่
อธิการบดีมิได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
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2.7 กำรปฏิบัติตำมคำสั่งลงโทษ หรือกำรทำกิจกรรมบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ และกำร
คุมควำมประพฤติ
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) ดังนี้

เมื่อคาสั่งลงโทษนักศึกษาเป็นที่สุด กล่าวคือ นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษมิได้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ภายใน 30 วัน หรือนั กศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษได้ยื่นอุทธรณ์ คาสั่ งลงโทษ และอธิการบดีได้พิจารณา
อุทธรณ์เป็นประการใดแล้ว คาสั่งลงโทษนั้นก็จักเป็นที่สุด กล่าวคือ เป็นคาสั่งลงโทษที่บังคับแก่ผู้ถูก
สั่งลงโทษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม ซึ่งสถานโทษที่จะลงโทษนักศึกษานั้น ในส่วนของ
การลงโทษให้ทากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือสั่งลงโทษให้คุมความประพฤตินักศึกษา
ก็จะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การทากิจกรรม
บ าเพ็ ญ สาธารณประโยชน์ และการคุมความประพฤตินั กศึ กษาที่ ถูก ลงโทษทางวินั ยนัก ศึกษา ซึ่ ง
กาหนดให้หน่วยงาน และนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ จะต้องปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
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1) การสั่งลงโทษนักศึกษาให้ทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้อธิการบดี
หรื อ รองอธิก ารบดี ที่ อ ธิก ารบดี ม อบหมาย พิ จ ารณามี ค าสั่ งให้ ผู้ ถู ก สั่ งลงโทษท ากิ จกรรมบ าเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 40 ชั่วโมง
2) ให้ ค ณบดีที่ เกี่ ยวข้อ ง หรือ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ได้ รับ มอบหมายในส่ ว นที่ เกี่ย วข้ องกั บ
นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ เป็นผู้มีอานาจกากับ ควบคุม และรับรองในแบบบันทึกการทากิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ เมื่อครบจานวนชั่วโมงที่กาหนด แล้วให้รายงานผลการปฏิบัติต่อประธานกรรมการ
วินัยนักศึกษา
3) การสั่งลงโทษนักศึกษาให้ คุมความประพฤติ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมาย พิจารณาสั่งให้ลงโทษให้คุมความประพฤติ ตามเงื่อนไขและวิธีการดังต่อไปนี้
1.ให้ไปรายงานตัวต่อคณบดีที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่คณบดีมอบหมาย
ตามระยะเวลาที่อธิการบดีห รือ รองอธิก ารบดี ที่อธิการบดีม อบหมาย เพื่ อคณบดีที่ เกี่ยวข้องหรือ
เจ้าหน้าที่ที่คณบดีมอบหมายจะได้สอบถามแนะนาช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่อง
ความประพฤติและการเรียน หรือจัดให้ทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามที่เจ้าหน้าที่และผู้ถูก
สั่งลงโทษเห็นสมควร หรือ
2. ให้ฝึกหัดช่วยเหลืองานหรือทางานในสาขาวิชาที่เห็นสมควร หรือ
3. ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนาไปสู่การกระทา
ความผิดในทานองเดียวกันอีก หรือ
4. ให้ไปรับการบาบัดรักษาความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความ
เจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษากาหนด หรือ
5. เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเห็นสมควรกาหนด เพื่อ
แก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้ถูกสั่งลงโทษกระทาหรือมีโอกาสกระทาความผิดวินัยนักศึกษาขึ้นอีก
4) ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายควบคุมและสอดส่องตามเงื่อนไข แก้ไขฟื้นฟู เพื่อ
ควบคุมดูแลผู้ถูกสั่งลงโทษ และสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกสั่งลงโทษตามระดับความเสี่ยงหรือแนวโน้ม
ต่อการกระทาผิดซ้าและระดับความรุนแรงของสภาพของการกระทาผิด เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยกลับตนเป็น
พลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระทาผิดซ้าขึ้นอีก
5) ให้รายงานผลการปฏิบัติในประธานกรรมการวินัยนักศึกษา ทราบเป็นระยะ
6) ระยะเวลาในการคุมความประพฤติจะต้องไม่ต่ากว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน
3 ภาคการศึกษา
7) เมื่อผู้ ถูกสั่ งลงโทษได้ทากิจกรรมบาเพ็ญ สาธารณประโยชน์ครบตามจานวนที่
กาหนดแล้ว หรือในกรณีผู้ถูกสั่งลงโทษถูกคุมความประพฤติภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนด
เสร็จสิ้ นแล้ว ให้ป ระธานกรรมการวินัยนักศึกษาแจ้งให้ผู้ ถูกสั่งลงโทษทราบ และให้ บันทึกข้อมูล
ประวัติไว้
8) เมื่อผู้ถูกสั่งลงโทษในกรณีให้ ทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือถูกสั่ ง
ลงโทษคุมความประพฤติ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา วิธีการตามประกาศนี้กาหนดเสร็จสิ้น
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แล้ว ให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษา ส่งประวัตินักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษกลับไปยังต้นสังกัดหรือ
คณะที่นักศึกษาสังกัด พร้อมทั้งรายงานผลให้คณบดีที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
2.8 สิทธิของนักศึกษำในกำรดำเนินกำรทำงวินัย
1) นักศึกษาที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยมีสิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษา หรือคณะอนุกรรมการวินัยนักศึกษา หากเห็นว่ากรรมการผู้หนึ่งผู้ใดมีสภาพไม่เป็นกลาง
อันอาจทาให้การดาเนินการทางวินัยเสียความยุติธรรม
2) นั กศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ คาสั่ งลงโทษ ต่ออธิการบดี
ณ สานักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
3) นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษและได้รับโทษให้ไล่ออก อาจร้องขอทุเลาคาสั่งลงโทษต่อ
อธิการบดี ณ สานักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 7 วัน นับแต่วันวันที่ตนได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
4) ในกรณี นั ก ศึ ก ษาผู้ ถู ก สั่ งลงโทษไม่ พ อใจในค าวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ หรื อ ในกรณี ที่
อธิการบดีมิได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน นักศึกษาผู้นั้น มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
5) นั กศึกษาผู้ ถูกกล่ าวหาและสอบสวน มีสิทธิจะให้ ถ้อยคาต่อคณะอนุกรรมการ
สอบสวนด้วยวาจา หรือแถลงเป็นถ้อยคาด้วยลายลักษณ์อักษรก็ได้ หรือมีสิทธิจะไม่ให้ถ้อยคาใดๆ
ต่อคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
6) ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิชี้แจง หรือโต้แย้งข้อกล่าวหา โดยนาพยานหลักฐานต่างๆ เช่น
พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้อย่างชอบธรรม
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3. เทคนิคกำรปฏิบัติงำน
3.1 กำรเตรี ยมกำรด ำเนิ น กำรสอบสวนล่วงหน้ ำของคณะอนุ กรรมกำรสอบสวนวินั ย
นักศึกษำ หรือคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง
การดาเนิน การตามขั้นตอนนี้อาจเป็นการเตรียมการของกรรมการแต่ละคนหรือประธาน
กรรมการสอบสวน หรือประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันก็ได้ ดังนี้
1) แจ้งวันที่รับทราบคาส่งต่อคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นวันเริ่มต้นกาหนดระยะเวลา
การสอบสวนข้อเท็จจริง ตามคาสั่ง (ถ้ามี)
2) ศึกษาจุดมุ่งหมายของคาสั่ง
3) ศึกษาข้อกล่าวหาว่าเป็นเช่นไร
4) ศึกษาเรื่องราวพร้อมกับทาความเข้าใจในข้อเท็จจริงว่าเป็นมาอย่างไร
5) ศึกษา คาสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6) ตรวจดูสถานที่เกิดเหตุด้วยตนเอง (ถ้ามี)
7) พิจารณาจะเรียกสอบสวน ใครก่อน ใครหลัง
8) พิจารณาตั้งประเด็นให้สอดคล้องกับรูปเรื่องในการซักถาม
9) จัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อดาเนินการสอบสวน
10) ศึกษาคดีว่าเป็นมาอย่างไร
11) ตรวจสอบภูมิหลังของผู้ถูกสอบสวน
12) วิเคราะห์เพื่อกาหนดเวลา สถานที่ เพื่อที่จะให้ผู้ถูกสอบสวนหรือพยานจะไม่เกิด
ความวิตกกังวล เครียด โดยกาหนดเวลาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการผ่อนคลายและให้ เกิดการ
ร่วมมือกันมากขึ้น
3.2 ข้อควรระวังในกำรปฏิบัติงำน
1) ผู้ ป ฏิบั ติงานวินัยนักศึกษาพึงตระหนักว่ า ในการดาเนินงานทางวินัยนักศึกษา
ให้ถือว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 เป็นข้อบังคับสูงสุด
2) กรณี นั กศึกษาประพฤติตนผิ ดระเบี ยบ ประกาศ ข้อ บังคั บ ของมหาวิท ยาลั ย
นักศึกษาต้องได้รับโทษตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับนั้นๆ
3) ในการพิจารณาสั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิดวินัยนักศึกษา หากมีเหตุอันควร
ลดหย่อนผ่อนโทษ ให้นามาประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษได้
4) การดาเนินการสอสบสวนพิจารณาโทษและเกณฑ์การลงโทษนักศึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
5) ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ว่ าด้ ว ย
วินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
6) ระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนดใดของมหาวิทยาลัยว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา
โทษทางวินัยนักศึกษาที่กาหนดไว้แล้ว หรือแย้งกับระเบียบ ประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
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7) การประชุมคณะกรรมการปกครอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสานวนการ
สอบสวนและโทษทางวินัยนักศึกษาต้องกรรมการเสียงข้างมากขององค์ประชุม
3.3 หลักเกณฑ์สำคัญที่ผู้ปฏิบัติงำนวินัยนักศึกษำพึงตระหนัก
วัตถุ ป ระสงค์และเป้าหมายแห่ งข้อบังคับมหาวิท ยาลั ยอุบ ลราชธานี ว่าด้วยวินั ย
นักศึกษา พ.ศ.2558 กล่าวไว้ว่า
1) เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม
2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และตระหนักในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของบุคคลในสังคม
3) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น
4) เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจตนเอง รู้จักพัฒนาตนเองโดยเฉพาะคุณลักษณะที่มี
ความเกี่ยวพันกับพฤติกรรรม เช่น ค่านิยม อารมณ์ และระดับคุณธรรม เป็นต้น
วัตถุป ระสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นธงนาในการปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาว่าการ
ทางานพึงระลึกถึงเป้าหมายของการทางานนี้ และให้ถือว่าวินัยนักศึกษาฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการบ่ม
เพาะนักศึกษาเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นคนดี
3.4 จรรยำบรรณของคณะกรรมกำรสอบสวน
จรรยาบรรณของกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นสิ่งสาคัญของตัวกรรมการที่ได้รับ
ความไว้วางใจเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง ดังนั้น หากกรรมการมีความประพฤติตามจรรยาบรรณแล้ว
และเป็ น ที่ ไว้ว างใจของผู้ ถู กสอบสวน การสอบสวนก็ จะราบรื่นส าเร็จได้ โดยเร็ว โดยมีคุ ณ สมบั ติ
ประกอบไปด้วย
1) เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกสอบสวน
2) อานวยความยุ ติธ รรมแก่คู่ กรณี อย่ างเสมอภาค โดยถูก ต้องตามหลั ก
กฎหมายและศีลธรรม
3) แสวงหาและรวบรวมหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
4) วิเคราะห์ ข้อเท็ จจริงให้ ได้เหตุ ผ ลอัน น่าเชื่อ ถือว่าผู้ ใดผู้ ห นึ่ งได้กระท า
ความผิด
5) ให้ความสาคัญในการให้การคุ้มครองพยาน
6) รักษาความลับในการสอบสวน และไม่เปิดเผยผลการสอบสวนโดยไม่มี
อานาจ
3.5 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงถึงในกำรปฏิบัติงำน
เงื่อนไข กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน การด้านวินัยนักศึกษา ทั้งด้านการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา หรือการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง การลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา จะต้อง
ค านึ งถึ ง ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ าด้ ว ยวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 ซึ่ งบั ง คั บ ใช้ ต าม
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ถือว่าเป็นกฎหมายปกครอง
และการลงโทษนั กศึกษาที่อาศัย อานาจตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี พ.ศ.2533
นั้นถือได้ว่าเป็นคาสั่งทางปกครอง นอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษายังต้องคานึงถึงความ
ถูกต้อง แม่นยาในตัวบทกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการด้านวินัยนักศึกษากับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี รวมทั้งต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของตน
เนื่ อ งจากในการด าเนิ น การด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ความลั บ ดั ง นั้ น
ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาจาเป็นต้องยึดหลักการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในทุก ๆ เรื่อง
ในการปฏิ บั ติ งานด้ านวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ผู้ จั ด ท าคู่ มื อ ได้ ยึ ด หลั ก การตามข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย นักศึกษา พ.ศ.2558 เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
มาโดยตลอด ฉะนั้น จึงเป็นความจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้ วยวินั ย นั กศึกษา พ.ศ.2558 โดยละเอียด รอบคอบ เพื่ อท าความเข้าใจกับผู้ ป ฏิ บั ติงานวินั ย
นั ก ศึ กษาทุ กคณะ หน่ ว ยงานให้ ชั ด เจน ถูก ต้อ งและเป็ น มาตรฐานเดีย วกัน เพราะมหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานีมีการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในลักษณะมหาวิทยาลัยและส่วนการศึกษานอกที่ตั้ง
ดั งนั้ น การด าเนิ น การใดๆที่ เกี่ ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาจึ งต้ อ งมี ลั ก ษณะครอบคลุ ม ทุ ก ส่ ว นการศึ ก ษาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของส่วนการศึกษานั้นๆ ด้วย
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บทที่ 4
ปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขและกำรพัฒนำงำน
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ของงานวิ นั ย และสวั ส ดิ ภ าพนั ก ศึ ก ษา
สานักงานพัฒ นานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหา อุปสรรคแนวทาง
แก้ไข และข้ อเสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นา จากการปฏิ บั ติงานจริง และการติด ตาม รวบรวมผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยสรุปไว้ดังนี้
4.1 ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
ในการดาเนินการด้านวินัยนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาในฐานะเยาวชนของชาติที่
จะต้องเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในอนาคต ระเบียบวินัยจึงเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนา
เยาวชนเหล่านั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจาก
จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษาอย่าง
จริงจัง ซึ่งในการที่จะพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยทีดีประพฤติปฏิบัติตัว
เป็ น บุ ค คลที่ ดี นั้ น ในการด าเนิ น การดั งกล่ าวย่ อ มมี ปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ งานทั้ งจากตั ว
ผู้ปฏิบัติงานเอง จากสิ่งแวดล้อมภายนอก รวมทั้งปัจจัยทางด้านอื่น ๆ ผู้จัดทาในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ย่อมมองเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงใคร่ขอเสนอปัญหาอุปสรรคใน
บางประเด็นและแนวทางการแก้ไขและพัฒนา ดังนี้
1) ปัญหาด้านการพบเห็นนักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ มีพฤติกรรมในทางชู้สาว เล่นการพนัน หรือมีพฤติการณ์กระทา
ผิดวินัยเล็กน้อยและไม่ร้ายแรง ซึ่งยังไม่สมควรดาเนินการทางวินัย เมื่อเจอกรณีที่นักศึกษาประพฤติ
ตนหรือปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ผู้พบเห็นซึ่งเป็นบุคลากร หรือคณาจารย์
ของมหาวิท ยาลั ย บางท่ านจะประสานมายั ง งานวินั ย และสวั ส ดิ ภ าพนั ก ศึ ก ษา ส านั ก งานพั ฒ นา
นักศึกษาให้ไปดูพฤติกรรมของนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติผู้พบเห็นสามารถที่จะดาเนินการ
ตักเตือนก่อนในเบื้องตนได้ในฐานะบุคลากร และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยไม่จาเป็นต้องให้ งาน
งานวินั ยและสวัสดิภ าพนั กศึกษา ไปดาเนินการเองตั้งแต่แรกก็ได้ เพื่อไม่ให้ เกิดความล่ าช้า ซึ่งใน
บางครั้งนักศึกษาประพฤติตนหรือปฏิบัติตัวไม่ถูก ไม่ต้องเหมาะสม ก็ยินยอมรับคาตักเตือนด้วยวาจา
ในเบื้องต้น ซึ่งหากยังตักเตือนด้วยวาจาแล้ว บุคลากรและอาจารย์ ก็ยังสามารถส่ งเรื่องให้งานวินัย
และสวัสดิภาพนักศึกษาหรือคณะ ดาเนินการออกหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรได้
2) ปัญหาด้านการแจ้งเรื่องกรณีพบการกระทาผิดวินัยนักศึกษา หรือร้องเรียนกรณีที่
นั ก ศึก ษามีพ ฤติก ารณ์ ก ระท าผิ ดวินั ย นัก ศึก ษาทั้ งที่ เกิ ดภายในมหาวิท ยาลั ย คณะ หอพั ก หรือ
แม้กระทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้พบเห็นพฤติการณ์ ซึ่งอาจเป็นนักศึกษาด้วยกันเอง เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย อาจารย์ หรือประชาชนทั่วไปที่พบเห็นเหตุการณ์ ยังละเลยและไม่ให้ความสนใจที่
จะแจ้งเรื่องราวหรือร้องเรียนเข้ามา โดยคิดว่าไม่ใ ช่หน้าที่ของตนเองหรือบางรายก็กลัวหรือไม่กล้าที่
จะเข้ามาแจ้งเรื่องต่อมหาวิทยาลัย หรือคณะ ทั้งที่ตนเองเป็นผู้เสียหายหรือถูกกระทาผิดจากนักศึกษา
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ด้วยกันเอง แต่กลับไปใช้วิธีการร้องเรียนในโซเชียลมีเดียร์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ทาให้กระบวนการ
สอบสวนทางวินั ย นั กศึกษายั งไม่เกิดขึ้น และไม่ส ามารถลงโทษหรือปรับ ปรุงพฤติกรรมนัก ศึกษา
เหล่านั้นได้
3) ปัญหาด้านการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และการประชุม
คณะอนุ กรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ.2558 กาหนดให้ตัวประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ต้องแต่งตั้งจาก
คณบดี หรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย คณะที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา หรือคณะที่นักศึกษาที่ถูก
กล่าวหาและถูกดาเนิ นการทางวินั ยสังกัดอยู่ ซึ่งคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย มีภาระ
ค่อนข้างมากอยู่แล้ ว กลับ ต้องมาปฏิบัติห น้าที่คณะอนุกรรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาเพิ่มอีก
และในการประชุมการสอบสวนในแต่ล ะครั้ง ค่อนข้างนัดหมายได้ยากและหาเวลาประชุมได้ยาก
ประกอบกับข้อบังคับเองได้กาหนดระยะเวลาการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน ก็เป็นปัญหา
อีกประการหนึ่ง ที่คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ต้องเร่งรัดการสอบสวน ซึ่งในบางครั้งยัง
ไม่ได้ผลการสอบสวนที่สมบูรณ์ ทาให้ต้องมีการขยายระยะเวลาการสอบสวนไปอีก และอาจกระทบ
สิทธิของนักศึกษาที่ถูกสอบสวนเกินสมควร
4) ปั ญ หาบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในฐานะกรรมการและเลขานุ ก ารคณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ย นั ก ศึก ษา ซึ่ งส่ ว นมากจะเป็ น
เจ้าหน้ าที่สังกัดคณะต่างๆ ที่นักศึกษาที่ถูกสอบสวนสังกัด ยังขาดความรู้ความสามารถหรือความ
ชานาญในการสรุปประเด็นการกระทาความผิด รวมทั้งการจัดลาดับผลการสอบสวนยังไม่ครอบคลุ ม
และถูกต้อง เมื่อส่งข้อมูลสรุปผลการสอบสวนมายังงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ในฐานะฝ่าย
เลขานุ การคณะกรรมการวินั ย นั ก ศึกษา เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมการวินัย นั กศึก ษา เพื่ อ พิ จารณา
รายงานการสอบสวนและเสนอโทษต่ ออธิการบดี นั้ น ต้องส่ งกลั บไปดาเนิน การแก้ไข เป็ น ผลให้
เสียเวลาในการพิจารณาโทษและอาจส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในเรื่องการของการเรียนได้
5) ปัญหาด้านตัวบทกฎหมาย หรือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัย
นักศึกษา กล่าวคือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อมีการ
บั งคับ ใช้ ม าได้ ร ะยะหนึ่ ง ก็ ป รากฏว่ามี ข้ อ บกพร่อ งในข้ อ กฎหมาย หรือ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั งคั บ
มีปัญหารวมถึงการตีความข้อบังคับ เช่น การไม่มีบทกาหนดเกี่ยวกับความผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่ชัดเจน
ไว้ ในข้ อ บั งคั บ แต่ ก ลั บ ให้ เป็ น ดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาพิ จ ารณาความผิ ด วิ นั ย
ว่า พฤติการณ์ไหนเป็นความผิดวินัยร้ายแรง พฤติการณ์ไหนเป็นความผิดวินัยธรรมดา ซึ่งเป็นการให้
อานาจดุลพินิจแก่คณะกรรมการวินัยนักศึกษามากเกินไป หรือ ไม่มีบทกาหนดเกี่ยวกับ การลงโทษ
นักศึกษาในชั้นก่อนการดาเนินการทางวินัย ว่า จะต้องดาเนินการอย่างไร รวมถึงยังขาดรายละเอียด
ในส่วนของการปฏิบัติหลายส่วน
6) ปัญหาบุคลากรไม่เพียพอต่อการปฏิบัติงาน กล่าวคือ บุคลากรด้านวินัยนักศึกษา
และสวัส ดิภ าพนั ก ศึกษา ซึ่งมีห น้ าที่ ดูแลทั้ งงานด้านวินั ยนั กศึก ษา วิช าทหาร ประกัน อุบั ติเหตุ
นั กศึกษา งานด้านสวัส ดิภ าพและความปลอดภัยนั กศึกษา งานด้านยาเสพติด และแอลกอฮอล์
มีจานวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการด้านวินัยนักศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการให้กับนักศึกษาใน
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สังกัดคณะต่างๆ ที่มีมากกว่า 12 คณะ ทาให้พฤติกรรมการกระทาผิดมีโอกาสที่จะกระทาผิดมากขึ้น
เนื่องจากไม่มีคนคอยดูแลและให้คาปรึกษากับนักศึกษา เช่น พฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมเชื่อม
สัมพันธ์ของนักศึกษาในคณะ การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ เป็นต้น
7) ปัญหาด้านการบูรณาการการทางาน กล่าวคือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเอง
ไม่ว่าจะเป็น กอง คณะ สานัก วิทยาลัย หรือวิทยาเขต ยังขาดการบูรณาการการดาเนินการใน
ภาพรวมด้านวินัยและความประพฤติของนักศึกษา โดยเห็นว่าการดาเนินการด้านวินัยนักศึกษาหรือ
ความประพฤติของนักศึกษา เป็นหน้าที่เฉพาะโดยตรงของงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สานักงาน
พัฒ นานั กศึกษา ซึ่งในความเป็น จริง การดูแลความประพฤติของนักศึ กษา หรือการปฏิบัติตัวของ
นักศึกษา ทุกหน่วยงานและภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ต้องมีหน้าที่คอยให้คาแนะนา ตักเตือน ให้
คาปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการปฏิบั ติของนั กศึกษาให้ ถูกต้องตามระเบียบ และธรรมเนี ยม
ประเพณี อีกทั้งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น
4.2 แนวทำงแก้ไข และพัฒนำงำน
1) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการพบเห็นนักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย คือ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือคณาจารย์ ทราบถึงหน้าที่
ของตนเองมากยิ่ งขึ้น และให้ กล้ าที่จะว่ากล่ าวตักเตื อนนั กศึกษาในขอบเขตที่ส ามารถกระท าได้
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งปราบพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เหมาะสมของนั ก ศึ ก ษาในเบื้ อ งต้ น ก่ อ นที่ จ ะแจ้ ง หรื อ
ประสานงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาเข้าไปดาเนินการ ซึ่งก็จะเป็นมาตรการเบื้องต้นหรือการ
ปฏิบัติขั้นต้น ที่จะทาให้นักศึกษาได้ตระหนักว่า มีบุคลากร หรือคณาจารย์ คอยสอดส่องดูแลและให้
คาชี้แนะนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา
2) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการแจ้งเรื่องราวการกระทาผิด หรือร้องเรียนกรณีที่
นักศึกษา มีพฤติการณ์ กระทาผิ ดวินัยนักศึกษาทั้งที่เกิดภายในมหาวิทยาลัย คณะ หอพัก หรือ
แม้กระทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดตั้งกล่องร้องเรียน หรือช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย
และเป็นความลับ เพื่อให้มีการแจ้งหรือร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น
3) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนั กศึกษา
และการประชุมคณะอนุ กรรมการสอบสวนวินัยนั กศึกษา เพื่ อให้ การสอบสวนเป็น ไปด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้องตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ต้อง
กาหนดประเด็นการสอบสวนที่ชัดเจน และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประชุมสอบสวนในแต่ละ
ครั้ งต้องชัดเจนและแน่ น อน อีกทั้งผู้ ป ฏิบัติห น้าที่ เลขานุการคณะอนุกรรมการสอบสวน จักต้อง
จัดเตรีย มเอกสาร พยานหลั กฐาน และจัดทารายงานผลการสอบสวนให้ แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
ซึ่งต้องอาศัยทักษะความชานาญ และประสบการณ์
4) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา เพื่อ
ไม่ให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา หรือเพื่อพัฒนาทักษะ
ความชานาญให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สานักงานพัฒนา
นักศึกษา ได้จัดทาโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านวินัยนักศึกษา เพื่อให้ บุคลากร
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คณาจารย์ ที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาในแต่ละคณะ วิทยาลัย และหอพักนักศึกษา เข้าร่วมรับการอบรม
ดังกล่าวสามารถที่จะนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะวิธีการในการดาเนินการด้านวินัยนักศึกษาที่ได้
จากการเข้ารับการอบรมมาพัฒนาการดาเนินงานด้านวินัยนักศึกษา และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานได้
5) การแก้ไขปัญหาด้านตัวบทกฎหมาย หรือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ทางวินัยนักศึกษา สามารถดาเนินการได้โดยการทบทวนตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่ามีบทบัญญัติที่
เป็นปัญหาในทางข้อกฎหมาย หรือสามารถแก้ไขบทบัญญัติข้อใดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนิ น งานด้ านวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา หรื อ แก้ ไขปั ญ หาด้ านวินั ย นั ก ศึ ก ษาได้ ห รือ ไม่ ศึ ก ษาข้ อ ดี ข้ อ เสี ย
เปรี ย บเที ย บกฎหมายระหว่างฉบั บ เดิ ม และฉบั บ ร่ าง อี ก ทั้ งตรวจสอบหาช่ อ งว่ างทางกฎหมาย
ที่จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติหรือปัญหาข้อกฎหมาย โดยการดาเนินการต้องให้สานักงานกฎหมายและ
นิติการ เป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข ก่อนเสนออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยประกาศบังคับใช้ต่อไป
6) การแก้ ไขปั ญ หาด้ า นบุ ค ลากร กล่ า วคื อ เพิ่ ม บุ ค ลากร หรื อ บรรจุ บุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถให้บริการด้านวินัยนักศึกษา หรือคาปรึกษาที่
เกี่ยวกับงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง
7) การแก้ไขปั ญ หาด้านการบูรณาการการทางาน กล่ าวคือ ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเอง ไม่ว่าจะเป็นกอง คณะ สานัก วิทยาลัย หรือวิทยาเขต ต้องมีแผนบูรณาการการ
ท างานร่ ว มกั น ในการดู แ ลความประพฤติ ข องนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.3 ข้อเสนอแนะ
1) จัดหาห้ องประชุม หรือห้องสาหรับใช้ในการสอบสวนวินัยนักศึกษาโดยเฉพาะ
เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิของนักศึกษาและเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน ซึ่งต้องเป็นความลับ
2) สร้างองค์ความรู้ และให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
จัดอบรม สัมมนา หรือบรรยายแก่นักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษาให้ได้รับรู้ รับทราบ ถึงการปฏิบัติตัว
ของนักศึกษาที่ถูกต้อง และหากนักศึกษาถูกดาเนินการทางวินัยนักศึกษา จะได้รับรู้รับทราบถึงการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ
3) จัดโครงการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านวินัยนักศึกษา ทั้ง
ในส่วนกลาง และส่วนของคณะ โดยให้บุคลากรที่มีห น้าที่รับผิดชอบด้านวินัยนักศึกษา เข้าอบรม
สัมมนา เพิ่มความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการดาเนินการทางวินัย และเพื่อให้ การดาเนินการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน และต้องจัดอบรม สัมมนาทุกปีงบประมาณ
4) ปัญหาของเวลาในการเข้าประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาที่ไม่ตรงกันมี
แนวทางแก้ปัญหาคือ การกาหนดวันเวลาที่แน่นอนในการประชุม เช่น วันศุกร์แรกของเดือน เป็นต้น
หรือหากไม่รบกวนคณะกรรมการที่มากไป อาจจะจัดประชุมในช่วงเวลาที่นอกเวลาทาการ
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ใบปะหน้าเอกสารลับ
ใช้สาหรับปิดทับข้อมูลข่าวสารลับในการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา

- ตัวอย่ำง แบบ วน. ๐๑

ปกรำยงำนกำรสอบสวน
คาสั่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน
และวันที่
นักศึกษา)

ที่............................ ลง........................... (ลงเลขที่คาสั่ง
เดือน ปี ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย

ผู้ถูกกล่าวหา

.................(ระบุชื่อนักศึกษา คณะ และสังกัด)..............

เรื่องที่กล่าวหา

...............(ระบุเรื่องที่กล่ าวหา หรือข้อกล่าวหา ว่าเป็ น
การกระท าผิ ด วิ นั ย กรณี ใ ด กล่ า วหาในเรื่ อ งใด ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ )..........................
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วันเวลาที่เกิดเหตุ

เมื่อวันที่ .....(ระบุวันที่เกิดเหตุ)...........

เริ่มสอบสวน

เมื่อวันที่ ......(ระบุวันที่เริ่มทาการสอบสวน)...........

สอบสวนเสร็จ

เมื่อวันที่ .....(ระบุวันที่ทาการสอบสวนแล้วเสร็จ)....

คณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณา

เมื่อวันที่ ....(ระบุวันที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
พิจารณา)......

- ตัวอย่ำง แบบ วน. ๐๒
แบบรับแจ้งเรื่อง
เขียนที่.....(สานักงาน/คณะที่เขียน)......
วันที่.......(ระบุวันที่รับแจ้งเรื่อง)............
ถึง

ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา/คณบดี

ข้าพเจ้า.........(ชื่อ – สกุล ผู้แจ้ง).................................................อายุ.............ที่อยู่ปัจจุบัน
.............................................................................................................................................................
ขอแจ้ งว่า..........(ชื่อนั กศึกษากรณี ทราบชื่อ/ในกรณี ไม่ท ราบชื่อ ให้ ระบุว่าเป็น นักศึ กษา
มหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี )..............................................................มี พ ฤติการณ์ กระท าผิ ด วินั ย
นักศึกษา/พบเห็นว่าได้กระทา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

76

77

...................(ระบุพฤติการณ์/ข้อเท็จจริงเหตุที่กล่าวหา ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่
มีผู้เสียหายหรือไม่/กรณีเป็นการฝ่าฝืนระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย ให้ระบุว่าฝ่าฝืนประกาศ
ระเบียบในเรื่องใด ข้อใด)
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
โดยมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่มี)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................(ระบุพยานหลักฐานที่มี /พยานบุคคล/พยานวัตถุ) ..........................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้แจ้ง
(
)
ตาแหน่ง........................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้รบั แจ้งเรื่อง
(
)
ตาแหน่ง.............................................
- ตัวอย่ำง แบบ วน. ๐๓
( ครุฑ )
คำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ที่......../.............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง
ด้วย....................(ชื่อนักศึกษา)...............เลขประจาตัวประชาชน........................................
รหัสนักศึกษา....................................คณะ................................สาขา.............................ชั้นปี... ..........
กล่ าวหาว่าการกระท าผิ ดวินั ย นั กศึกษาในเรื่อง.................(ระบุ ข้อกล่ าวหา อัน เป็นความผิ ดวินั ย
นักศึกษา).................................................................................................................... ..........................
อาศัยอานาจตามข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงของผู้ถูก
กล่าวหาในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
..........................(ชื่อ).................................
เป็นประธานกรรมการ
..........................(ชื่อ).................................
เป็นกรรมการ
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ฯลฯ
ฯลฯ
..........................(ชื่อ).................................
เป็นกรรมการและเลขานุการ
..........................(ชื่อ).................................
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)
ให้ ค ณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ยนั กศึ กษาด าเนิน การสอบสวนตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ
ระยะเวลาที่กาหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว
เสนอรายงานการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
สั่ง ณ วันที่........เดือน...............................พ.ศ. ............
ลงชื่อ
(.......................................) (ผู้ออกคาสั่ง)
ตาแหน่ง (ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา/คณบดี)

- ตัวอย่ำง แบบ วน.๐๔
( ครุฑ )
คำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ที่......../.............
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ
ด้วย...........(ชื่อนักศึกษา)..........................เลขประจาตัวประชาชน.......................................
รหัสนักศึกษา..................................คณะ...................................สาขา.............................ชั้นปี............
กล่าวหาว่าการกระทาผิดวินัย นักศึกษาในเรื่อง.............(ระบุเรื่องที่กล่าวหา อันเป็นความผิดวินัย
นักศึกษา).............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
อาศัยอานาจตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑. ..........................(ชื่อ).................................
เป็นประธานกรรมการ
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๒. ..........................(ชื่อ).................................
เป็นกรรมการ
๓. .........................ฯลฯ (ชื่อ).......................
เป็นกรรมการ
๓. ..........................(ชื่อ).................................
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๔. ..........................(ชื่อ).................................
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)
ให้ ค ณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ยนั กศึ กษาด าเนิน การสอบสวนตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ
ระยะเวลาที่กาหนดตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว
เสนอรายงานการสอบสวนต่อผู้ ออกคาสั่ งภายในสามสิ บวัน นับแต่วันได้รับคาสั่ งนี้ เพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
สั่ง ณ วันที่........เดือน...............................พ.ศ. ............
ลงชื่อ
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลงชื่อ..........................ประธานอนุกรรมการฯ
ได้รับคาสั่งเมื่อวันที่......./...................../...........
- ตัวอย่ำง วน.๐๕
แบบบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำ
เรื่อง การสอบสวน......(ระบุชื่อนักศึกษาที่ถูกสอบสวน)...........ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัย
นักศึกษา
______________________________
สอบสวนที่.......(ระบุสถานที่ที่แจ้งข้อกล่าวหา).........
วันที่.......(ระบุวันที่ทาการแจ้งข้อกล่าวหา)..........
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่(ลับ)............../............. สั่ง ณ วันที่.............................
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา คณะอนุกรรมการสอบสวนได้ดาเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา..........(ระบุชื่อนักศึกษา คณะ สังกัด รหัสนักศึกษา ชั้นปี
พฤติการณ์แห่งการกระทาผิด).................................................................................................นั้ น

คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บัดนี้ คณะอนุกรรมการสอบสวนได้ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและได้ประชุม
โดยมีข้อกล่าวหา
และพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้
ข้อกล่าวหา ........................(ระบุเรื่องที่กล่าวหา ว่ากระทาผิดฐานใด).....................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................ (ตามข้อ บั งคับ มหาวิท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี ว่าด้ ว ยวินั ย
นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๗ (๑) – (๙) หรือ ข้อ ๘ (๑) - (๔) ) …………………………………………………….
ข้อเท็จจริงโดยย่อ๒
.................................(พฤติการณ์ ข้อเท็จจริงแห่งการกระทาผิดโดยย่อ/สรุป).......................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ในการสอบสวนนี้ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยคาหรือยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เป็นหนังสือและมีสิทธิจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานในการให้ถ้อยคานั้นมาก็ได้
บั น ทึ กนี้ ท าขึ้น สองฉบั บ มีข้อ ความตรงกัน และคณะอนุ กรรมการสอบสวนได้ล ง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
พิจาณา๑ แล้วเห็นว่ามีมูลกรณีที่จะกล่าวหา.................(ชื่อนักศึกษา)…………………….

.....................(ลายมือชื่อ).................... ประธานกรรมการ
(
)
.....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการ
(
)
ฯลฯ
.....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการและเลขานุการ
(
)
ข้าพเจ้า........................(ชื่อนักศึกษา)............................ได้รับทราบและลงลายมือชื่อ
รั บ ทราบข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ า วหา ตามบั น ทึ ก ลงวั น ที่
...........................................ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และได้รับ
บันทึกนี้หนึ่งฉบับไว้แล้วในวันนี้
....................(ลายมือชื่อ).................... ผู้ถูกกล่าวหา
(
)
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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....................(ลายมือชื่อ).................... ประธานกรรมการ
(
)
.....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการ
(
)
ฯลฯ
.....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการและเลขานุการ
(
)
_________________________________
๑

การประชุมพิจารณาวินิจฉัยตามข้อ ๒๑ และ ๒๓ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการสอบสวนทั้งหมด ตามข้อ ๒๔
๒
ให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยกรณีใด

- ตัวอย่ำง แบบ วน.๐๖
แบบบันทึกถ้อยคำผูถ้ กู กล่ำวหำ
เรื่อง การสอบสวน....................(ชื่อนักศึกษา)..........ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินยั นักศึกษา
______________________________
สอบสวนที่.......(ระบุสถานที่สอบสวน).........
วันที่.......(ว/ด/ป ที่ทาการสอบสวน).........
ข้าพเจ้า..........................รหั ส นักศึกษา..........................เลขประจาตัวประชาชน
............................................................คณะ......................................สาขา...........................................
อายุ.............ปี สัญชาติ..............เชื้อชาติ.....................ศาสนา.....................อยู่บ้านเลขที่...................
ตรอก/ซอย............................ถนน..................................แขวง/ตาบล................................เขต/อาเภอ
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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................................................จังหวัด.......................................................ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่.........../............ สั่ง ณ วันที่...............
ในเรื่อง.....(เรื่องที่ทาการสอบสวนตามข้อกล่าวหา)..............................................................................
.............................................................................................................................................................
ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการสอบสวนได้ แ จ้ งข้ อ กล่ า วหาและสรุป พยานหลั ก ฐานที่
สนั บ สนุ น ข้อกล่าวหาตามบั น ทึกลงวันที่.......(แบบบัน ทึกการแจ้งข้อกล่าวหา ว/ด/ป/)................
ให้ข้าพเจ้าทราบแล้วนั้น
ตามข้ อ กล่ า วห าที่ ว่ า ..............(ระบุ เรื่ อ งที่ กล่ า วห าตามแบ บ บั น ทึ กข้ อ
กล่าวหา)....................... .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคาและขอส่งเอกสารประกอบการให้ถ้อยคาดังนี้๑ (ถ้ามี)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............(ให้บันทึกถ้อยคาที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนฯ หรือผู้ถูกกล่าวหามี
พยานบุคคล/พยานเอกสาร ให้ระบุ และสาเนาเอกสารไว้ด้วย) ..........................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะอนุกรรมการสอบสวนมิได้กระทาการใดๆ ซึ่งเป็นการให้
คามั่นสั ญ ญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บั งคับ หรือกระทาการโดยมิช อบไม่ว่าด้วยประการใดๆ เพื่อจูงใจ
ข้าพเจ้าให้ถ้อยคา และกรรมการสอบสวนได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยคาเองแล้ว
ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคาที่ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าอนุกรรมการ
สอบสวน
.....................(ลายมือชื่อ)....................๒ ผู้ถูกกล่าวหา
(
)
.....................(ลายมือชื่อ).................... ผู้บนั ทึกถ้อยคา
(
)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.............(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)...............ได้ให้ถ้อยคาและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า
.....................(ลายมือชื่อ).................... ประธานกรรมการ
(
)
.....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการ
(
)
ฯลฯ
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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...............(ลายมือชื่อ)................กรรมการและเลขานุการ
(
)

หมำยเหตุ๓
(หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ให้ถ้อยคาหรือมีเหตุอื่นใดที่ไม่สามารถให้ถ้อยคาได้ ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้)
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
_________________________________
๑ หากผู้ถูกกล่าวหาไม่เต็มใจให้ถ้อยคา ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกให้ชัดเจน
๒ หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกให้ชัดเจน
๓ ให้บันทึกเหตุตาม ๑ หรือ ๒

- ตัวอย่ำง แบบ วน.๐๗
แบบบันทึกถ้อยคำพยำน
เรื่อง

การสอบสวน นาย/นางสาว....(ชื่อนักศึกษา).....ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัยนักศึกษา
______________________________

สอบสวนที่....................................
วันที่..............................................
ข้าพเจ้า.....................(ชื่อ)................เลขประจาตัวประชาชน............................อายุ............ปี
สัญชาติ..........ศาสนา....................อาชีพ.................................อยู่บ้านเลขที่...... ................ตรอก/ซอย
..............................ถนน.............................แขวง/ตาบล..........................เขต/อาเภอ...........................
......................จังหวัด.............................................................อาชีพ.........................................

คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้ า พเจ้ า ได้ ท ราบแล้ ว ว่ า ข้ า พเจ้ า เป็ น พยานในกรณี ที่ . ..................(มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี)................................สั่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา........................
(ชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก สอบสวน)..........................ในเรื่ อ ง..........(ระบุ ข้ อ กล่ า วหา/เรื่ อ งที่ ท าการ
สอบสวน)...................................................และคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบว่าการให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จต่อกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย
ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคาในฐานะพยานด้วยคาสัตย์จริงดังต่อไปนี้๑
...............................................................................................................................................
......................................................(บันทึกถ้อยคาพยาน/เอกสาร หลักฐานอื่นใด) ..............................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะอนุกรรมการสอบสวนมิได้กระทาการใดๆ ซึ่งเป็นการให้ คามั่น
สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทาการโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ เพื่อจูงใจข้าพเจ้าให้
ถ้อยคา และกรรมการสอบสวนได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่า นบันทึกถ้อยคาเองแล้ว ขอรับรอง
ว่าเป็นบันทึกถ้อยคาที่ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าอนุกรรมการสอบสวน
.
.....................(ลายมือชื่อ)....................๒ พยาน
(
)
.....................(ลายมือชื่อ).................... ผู้บันทึกถ้อยคา
(
)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า...........(ชื่อพยาน)..............ได้ให้ถ้อยคาและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า
.....................(ลายมือชื่อ).................... ประธานกรรมการ
(
)
.....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการ
(
)
ฯลฯ
.....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการและเลขานุการ
(
)

หมำยเหตุ๓
.............................................................................................................................................................
คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
__________________________________
๑

หากผู้ให้ถ้อยคาไม่เต็มใจให้ถ้อยคา ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกให้ชัดเจน
หากผู้ให้ถ้อยาไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกให้ชัดเจน
๓
ให้บันทึกเหตุตาม ๑ หรือ ๒
๒

- ตัวอย่ำง แบบ วน.๐๘

บัญชีพยำนหลักฐำน
ผู้ถูกสอบสวน ............(ชื่อนักศึกษาที่ถูกสอบสวน).......................................................
เรื่องที่กล่าวหา ........(เรื่องที่กล่าวหา ตามแบบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา)..................
.......................................................................................................................................
(ระบุว่าเป็นพยานหลักฐานในชั้นการสอบสวนใด)
 คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
 คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
 อุทธรณ์ (อธิการบดี)
ลำดับ

ชนิดและเลขหนังสือ

ผู้ยื่นเอกสำร

คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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หมำยเหตุ
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เอกสาร ................. รายการ

รวม ……………. แผ่น
........................................ ประธานกรรมการ
(
)
......................................กรรมการ
(
)
......................................กรรมการและเลขานุการ
(
)
......................................ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)
(
)
แบบ วน ๐๙

แบบรำยงำนกำรสอบสวน
สอบสวนที่............................................
วันที่............................................
เรื่อง การสอบสวน..............(ชื่อนักศึกษา)................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยนักศึกษา
เรียน ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่......../............. สั่ง ณ วันที่............................
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา...............(ชื่อนักศึกษา).............ในเรื่อง......................
.................................................................................................................................นั้น
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ประธานอนุ กรรมการได้ รับ ส าเนาค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อ มทั้ ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาตั้งแต่วันที่.............................................และได้ประชุม
คณะอนุกรรมการสอบสวนครั้งแรกเมื่อวันที่................................................................
บัดนี้ คณะอนุกรรมการสอบสวนได้ดาเนินการสอบสวนและได้ประชุมพิจารณามี
ความเห็นในเรื่องการสอบสวนนี้แล้ว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
ความเห็นดังต่อไปนี้
๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก.........(การร้องเรียน/แจ้ง)..............................
ว่าพบ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………..(ตามแบบการแจ้งการกระทาความผิด แนบท้ายรายงาน) ………………………………..
๒. การสืบสวนในเบื้องต้น พบว่า……………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................(ตามแบบรายงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง) ...............................
๓. ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่า.......................(ชื่อนักศึกษา)............................กระทาผิดวินัยนักศึกษา จึงมีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่............/..............
เรื่อง..................................................สั่ง ณ วันที่.........................
๔. คณะอนุกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน และได้
ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และได้ประชุมพิจารณาแล้ว
เห็ น ว่า พยานหลั กฐานเพียงพอที่จ ะรับฟังได้ว่า.......................(ชื่อนักศึกษา).........................ผู้ถูก
กล่ า วหากระท าผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษาในเรื่ อ งนี้ โดยมี ข้ อ เท็ จ จริ ง ในเบื้ อ งต้ น ข้ อ กล่ า วหา และ
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยสรุปดังนี้
ข้อเท็จจริงได้ความในเบื้องต้นว่า................................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้อกล่าวหา……………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา๑ .....................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๕. คณะกรรมการสอบสวนได้เรียก.................(ชื่อนักศึกษา)............................ผู้ถูก
กล่าวหามาแจ้งข้อกล่าวหาและอธิบายข้อกล่าวหา สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก
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กล่าวหาทราบแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาได้ลงลายมือชื่อรับทราบและได้รับมอบบันทึกการแจ้งดังกล่าว ลง
วันที่..........................................
ไปจานวนหนึ่งฉบับแล้วด้วย๒
๖. .......................(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)................ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงและนาสืบแก้ข้อ
กล่าวหาดังนี้
คาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา..............................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
พยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา..........................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๗. คณะอนุกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณา ๓ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
พยานหลักฐานต่างๆ และมีความเห็น ดังนี้
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น...................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง )
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ประเด็ น ที่ พิ จ ารณา (การกระท าเป็ น ความผิ ด วิ นั ย หรื อ ไม่ ผิ ด ร้ า ยแรงหรื อ ไม่
ข้อใด)........... ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวน๔ ..............................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ความเห็นแย้ง๕ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพร้อมนี้ได้เสนอรายงานการสอบสวนมาด้วยแล้ว
.....................(ลายมือชื่อ).................... ประธานกรรมการ
(
)
.....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการ
(
)
ฯลฯ
.....................(ลายมือชื่อ).................... กรรมการและเลขานุการ
(
)
___________________________________
๑

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใด หรืองดสอบสวนพยานใด ให้ระบุพยานที่ไม่สอบสวนหรือ
พยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น พร้อมทั้งเหตุผลไว้ด้วย
๒
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบตามที่คณะอนุกรรมการสอบสวนเรียก ให้ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา จานวน ๑
ฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานราชการ
๓
การประชุมพิจารณาวินิจฉัยตามข้อ ๒๐ และ ๒๓ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการสอบสวนทั้งหมด
๔
ให้ระบุว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยนักศึกษาอย่างไร หรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด เป็นความผิดวินัย
ร้ายแรงหรือไม่ ตามข้อบังคับข้อใด มีเหตุอันควรบรรเทาโทษตามข้อ ๑๑ หรือไม่ อย่างไร (ยกเว้นเรื่องความเห็น
เรื่องโทษที่ควรได้รับ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการวินัยนักศึกษา)
๕
ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง ให้บันทึกรายละเอียดความเห็นแย้งไว้ด้วย

แบบ วน. ๑๐
แบบคำร้องขอใบรับรองควำมประพฤตินักศึกษำ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
เขียนที่ สานักงานพัฒนานักศึกษา
วันที่........เดือน..............................พ.ศ.................
เรื่อง

ขอใบรับรองความประพฤตินักศึกษา

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ด้วยข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ...................................รหัสนักศึกษา......................................
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นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่...... คณะ..........................สาขาวิชา.................................
โทรศัพท์.......................................... ที่อยู่...........................................................................................
.............................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอใบรับรองความประพฤตินักศึกษา เพื่อนาไปใช้ในการ (ระบุวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน) ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..........................................................
(.................................................................)
_________________________________________________________________________
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

ได้ดาเนินการตรวจสอบประวัติการกระทาผิดวินัยนักศึกษาแล้ว ปรากฏว่า
 ไม่เคยถูกพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา และเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 เคยถูกพิจารณาโทษทางวินัย/อยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัยนักศึกษา
จึงเห็นควรออกใบรับรองความประพฤตินักศึกษาให้ผู้ยื่นคาร้อง
ลงชื่อ.......................................................
(................................................................)
เจ้าหน้าที่งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา/ผู้รับเรื่อง
แบบ วน. ๑๑

หนังสือว่ำกล่ำวตักเตือนนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
เขียนที่ ..........................................
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วันที่ .............................................
ด้วย.............(ชื่อนักศึกษา)..............นักศึกษาคณะ........................สาขา.................................
รหัสนักศึกษา..........................................ชั้นปี...................... ได้กระทาการไม่เหมาะสม/ได้กระทาผิด
วินัยนักศึกษากรณี.................................(ระบุฐานความผิดตามข้อ ๗ (๑) – (๙)
........................................................................................................ ซึ่งเหตุการณ์การกระทาดังกล่าว
เกิดขึ้นที่...............................................(ระบุสถานที่เกิดเหตุ/บริเวณที่เกิดเหตุ).................................
........................................................................................................... ซึ่งการกระทาดังกล่ าวเป็นกรณี
กระทาผิ ดวินั ยนั กศึกษา แต่มีเหตุอันควรงดเว้นโทษทางวินัยและยังไม่สมควรดาเนินการทางวินัย
นักศึกษา
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘ จึงให้ว่ากล่าวตักเตือน.......................(ชื่ อนักศึกษา).................................................เพื่อ
ไม่ให้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้อีก และให้ประพฤติตนให้สมควรกับสภาพการเป็นนักศึกษา หากยังฝ่าฝืน
และกระท าผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษาในกรณี เช่ น นี้ อี ก จะถู ก ด าเนิ น การทางวินั ย นั ก ศึ ก ษา ตามข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ว่ากล่าวตักเตือน
(
)
ตาแหน่ง คณบดี/ประธานกรรมการวินัยนักศึกษา
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ถูกว่ากล่าวตั กเตือน
(.......................................................)
- ตัวอย่ำงแบบ วน.๑๒
แบบฟอร์มคำขออุทธรณ์โทษวินัยนักศึกษำ
(ที่อยู่)................................................................
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ..................
เรื่อง ขออุทธรณ์การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
เรียน อธิการบดี
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่......../............ลงวันที่...................................
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เรื่อง ลงโทษนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้สั่งลงโทษข้าพเจ้า นาย/นางสาว...........................................
รหัสนักศึกษา.............................................คณะ....................................ชั้นปี.....................................
ในฐานความผิด..................................................................................................................................
โดยให้ได้รับโทษ
๑ .............................................................................................................................
๒ ............................................................................................................................
ข้าพเจ้า จึงใคร่ขออุทธรณ์การลงโทษตามคาสั่งมหาวิทยาลัยฯ ข้างต้น ด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้ (อธิบายเหตุผล หรือ ข้อเท็จจริง)……………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอทุเลาการลงโทษ ให้สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
........................ ปีการศึกษา...............และเข้าสอบตามปกติ จนกว่าการพิจารณาอุทธรณ์จะแล้วเสร็จ
และขอลดหย่อนโทษ ดังนี้ (ให้ระบุโทษที่ขอลดหย่อน หรือ ขอเปลี่ยนแปลง)
1............................................................................................................................ .................
2.............................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็นพระคุณยิ่ง
(ลงชื่อ)………………………………………..
(…………………………..………….)
รหัสนักศึกษา...................................คณะ..........................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับ.................................
ข้อกำหนดกำรอุทธรณ์
1. ให้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคาสั่ง
2. ให้ยื่นอุทธรณ์เพื่อตนเอง และด้วยตนเองเท่านั้น
3. อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัย สั่งยกอุทธรณ์ เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษแล้วแต่กรณี
4. คาวินิจฉัยคาขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด

แบบ วน. ๑๓
แบบบันทึกกำรบำเพ็ญประโยชน์
ชื่อนาย/นางสาว ................................................. คณะ....................................สาขา...............................ชั้นปี...........
ทาการบาเพ็ญประโยชน์ ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.......................................................
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่................./...............ลงวันที่..............................เรื่อง ลงโทษนักศึกษากระทา
ผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สั่งลงโทษข้าพเจ้า นาย/นางสาว...................................สกุล...............................
โดยกำหนดบำเพ็ญประโยชน์ .............. ชัว่ โมง
วัน/เดือน/
ปี

เวลามาบาเพ็ญประโยชน์

รวมเวลามา (ชม.)

คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายการงานที่บาเพ็ญ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
ประโยชน์
92
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เริ่ม

สิ้นสุด

ลงชื่อ...........................................................
(............................................................)
ผู้ควบคุม
หมายเหตุ : นักศึกษานาเอกสารติดตัวไว้ และให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่ บันทึกทุกครั้ง
ที่บาเพ็ญประโยชน์ ให้ครบ ......... ชั่วโมง แล้วส่งคืนที่งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา

แบบ วน. ๑๔
แบบบันทึกกำรคุมควำมประพฤติ
ชื่อนาย/นางสาว ................................................. คณะ....................................สาขา...............................ชั้นปี...........
ทาการบาเพ็ญประโยชน์ ตั้งแต่วันที่..........................................................ถึงวันที่.......................................................
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่................./...............ลงวันที่..............................เรื่อง ลงโทษนักศึกษากระทา
ผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สั่งลงโทษข้าพเจ้า นาย/นางสาว...................................สกุล...............................
โดยกำรคุมควำมประพฤติ .............. ภำคกำรศึกษำ
วัน/เดือน/
ปี

เวลามารายงานตัวรับการ
คุมความประพฤติ

รวมเวลามา (ชม.)

คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายการการคุมความ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
ประพฤติ
93

94

เริ่ม

สิ้นสุด

ลงชื่อ...........................................................
(............................................................)
ผู้ควบคุม
หมายเหตุ

นักศึกษานาเอกสารติดตัวไว้ และให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่ บันทึกทุกครั้ง
ทีร่ ับการคุมความประพฤติ ให้ครบ......... ภาคการศึกษา แล้วส่งคืนที่งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา

คู่มือการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา หรือดูแลความประพฤติของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้าน
วินัยนักศึกษาจะต้องมีความรู้ ทักษะ และหลักเกณฑ์พื้นฐานในการยึดถือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เกิดความกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ 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
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี อั น เป็ น กฎหมายแม่ บ ทให้ ก ารด าเนิ น การต่ างๆ หรือ สถาปนาก่ อ ตั้ ง
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ซึ่ งในมาตรา ๑๕ (๒) ได้ ให้ อ านาจสภามหาวิ ท ยาลั ย ออกระเบี ย บ
ข้อบั งคับ ข้อกาหนด หรื อกฎเกณฑ์ ขึ้ น ใช้บั งคับ ภายในมหาวิท ยาลั ยในการปฏิ บัติ งานและการ
ดาเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงอานาจได้กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุม ดูแลตลอดจนส่ งเสริมความประพฤติของนักศึกษาให้ ปฏิบัติในแนวทางที่
ถูกต้อง ดีงาม ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เป็นกฎหมายกลางหรือ
กฎหมายมาตรฐานกลางในการปฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง ของหน่ ว ยงานของรัฐ ทุ ก หน่ ว ยงาน
เป็ น การกาหนกหลั ก เกณฑ์ ขั้น ตอนต่ างๆ ส าหรับ การด าเนิ น งานทางปกครองครองเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รักษา
ประโยชน์สาธารณะได้ และอานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งในการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา จาเป็นต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายดังกล่าว เนื่องด้วยมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหา
การให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานในการพิจารณาทางปกครอง การพิจารณา
ทางปกครอง องค์ป ระชุมกรรมการสอบสวน การออกคาสั่ งลงโทษ และการอุท ธรณ์ คาสั่ งทาง
ปกครอง เป็นต้น
2.1.3 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มีขึ้นโดย
ผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อให้มีอานาจพิจารณา
พิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน เกี่ยวกับการกระทาหรือการละเว้นการ
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กระทาที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทาหรือ
การละเว้นการกระทาที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย ซึ่งตามอานาจหน้ าที่ ของศาลปกครองดังกล่ าวเป็น เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการออกกฎหรือ
คาสั่งทางปกครอง การกระทาละเมิดในทางปกครอง หรือการทาสัญญาทางปกครอง อันเป็นเรื่องของ
กฎหมายมหาชน และโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจาเป็นต้องมีกระบวนการเป็นพิเศษ
ต่างจากคดีป กติทั่ว ๆ ไป เพราะผลแห่งคาพิพากษาอาจกระทบถึงการบริห ารราชการแผ่นดิน ซึ่ง
กฎหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษา กรณีที่นักศึกษาไม่พอใจคาสั่งลงโทษทางวินัยอันเป็นคาสั่ง
ทางปกครอง นั กศึกษาผู้ ถูกสั่ งลงโทษสามารถยื่นฟ้ องศาลปกครองได้ ในกรณี ที่ เห็ นว่าคาสั่ งทาง
ปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2.1.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นกฎหมายที่กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก (ซึ่งรวมถึงนักศึกษาด้วย) ให้
เหมาะสมกับ สภาพสังคมปั จจุบั น และกาหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น
เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบั น ครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้ เด็กถูกทารุณ กรรม ตกเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และกาหนดวิธีการส่งเสริมความ
ร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
2.1.5 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526
ระเบี ยบส านั กนายกรัฐ มนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 เป็นกฎหมายที่
กาหนดระเบียบวิธีการเกี่ยวกับงานสารบรรณ เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ตั้งแต่การจัดทาการรับ
ส่ง การเก็บรักษา การยืม ไปจนถึงการทาลายเอกสารของหนังสือราชการ ที่ทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา เนื่องจาก การดาเนินการทางวินัยนักศึกษา จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว เฉกเช่นการปฏิบัติราชการอื่นๆ
2.1.6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
เป็ นระเบี ยบหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ ในการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติฝ่ าฝื น
ระเบี ย บ ข้อบั งคับ ของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่า ด้วยความ
ประพฤติของนักเรียน โดยการลงโทษนักศึกษาซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
2.1.7 กฎกระทรวง กาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
กฎกระทรวง กาหนดความประพฤติของนั กเรียนและนั กศึกษา พ.ศ.2548 เป็ น
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 64 พระราชบั ญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งกฎกระทรวง
ดังกล่าวกาหนดให้นักเรียนและนักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2.1.8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 เป็นข้อบังคับที่
ออกตามความในมาตรา 15 (2) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 โดยสภา
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งข้อบังคับดังกล่าว เป็นข้อบังคับที่กาหนดฐานความผิดวินัยนักศึกษา หรือ
วินั ยนั กศึกษาที่พึงรักษาและปฏิบั ติ กาหนดวิธีการสืบสวน สอบสวนวินัยนักศึกษา การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการวินั ยนัก ศึกษา รวมถึงกระบวนการพิ จารณาโทษทางวินั ย
กระบวนการออกคาสั่ งลงโทษ กระบวนการอุทธรณ์ คาสั่งลงโทษ และวิธีการดาเนินการทางวินัย
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง กระบวนการ ซึ่ ง เป็ น กฎหมายหลั ก ที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การทากิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์และการคุมความประพฤตินักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ประกาศมหาวิท ยาลั ยอุ บลราชธานี ว่าด้ว ย หลั กเกณฑ์ วิ ธีการ การทากิจกรรม
บาเพ็ญ สาธารณประโยชน์ และการคุมความประพฤตินักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา เป็น
ประกาศที่ออกตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.
2558 เป็นประกาศที่หลักเกณฑ์ วิธีการ การทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์และการคุมความ
ประพฤตินักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา อันเป็นการลงโทษทางวินัยสถานหนึ่ง
2.1.10 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการสอบประจาภาคของ
นักศึกษา พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการสอบประจาภาคของ
นักศึกษา พ.ศ.2551 เป็นประกาศที่กาหนดระเบียบ ขั้นตอน ข้อกาหนด ข้อปฏิบัติ และมาตรการใน
การสอบประจาภาคของนักศึกษา ซึ่งหากพบว่านักศึกษากระทาการทุจริตในการสอบ อันเป็นการ
ฝ่ าฝื น ประกาศดั งกล่ าว อั น เป็ น ความผิ ดวินั ยร้ายแรง นักศึ กษาผู้ ฝ่ าฝื นจะถูกดาเนิ นการทางวินั ย
นักศึกษา
2.1.11 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง ระเบี ย บการแต่ ง กายของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง ระเบี ย บการแต่ ง กายของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 เป็นประกาศที่กาหนดการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และดูสวยงาม อีกทั้งกาหนดการแต่งกายในการ
เข้าสอบประจาภาค หรือการติดต่อราชการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด้วย
2.1.12 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินั กเรีย นและนั กศึ กษา พ.ศ.2548 เป็ นการกาหนดและแต่ งตั้งให้ ข้ าราชการ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินั กเรียนและนักศึกษา เพื่อให้มี
อานาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
2.1.13 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา
คาสั่ งหั ว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา กาหนดขึ้นเนื่องจากที่ปัญหาการ

4

ทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้ง
เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคม แต่เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ไม่
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ ทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปั ญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรการทาง
กฎหมายเพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม โดยกาหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีอานาจกักตัวนักเรียน นักศึกษษ ที่ก่อเหตุได้
ชั่วคราวไม่เกิน 6 ชั่วโมง เพื่อน าส่ งเจ้าพนักงานตารวจ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี รวมถึง
กาหนดให้ ส ถานศึก ษาต้องจั ด กิจ กรรมแนะแนว กวดขั้นและมี มาตรการในการดูแลนั กเรียนและ
นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
2.1.14 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
คาสั่ งหั ว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กำหนดขึ้นเนื่องจำกได้ ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำประชำชนทั่วไปต่ำงได้รับควำมเดือดร้อนรำคำญและได้รับอันตรำยในกำรสัญจรไปมำ
จำกกรณีที่มีกำรรวมตัวกันเพื่อแข่งรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำง จึงจำเป็นต้องกำหนดมำตรกำร
เพื่อป้ องกัน ภัย สั งคม อีกทั้ งเพื่อ ระงับยับ ยั้งและแก้ไขปั ญ หำกำรรวมกลุ่ มหรือมั่ วสุ มเพื่อก่อควำม
เสียหำยแก่ผู้อื่น นอกจำกนี้ เพื่อสร้ำงจิตสำนึกรับผิดชอบให้แก่เด็กและเยำวชน ผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้อง
และสังคมในทุกภำคส่วน ให้ตระหนักถึงควำมปลอดภัย กำรให้ควำมคุ้มครองกับชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน รวมตลอดทั้งเป็นกำรยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของผู้มีอำยุต่ำกว่ำ ยี่สิบปีบริบูรณ์ที่เข้ำ
ไปในสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรที่เปิดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำรและแก้ไข
ปัญหำกำรจำหน่ ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำหรือหอพักในบริเวณ
ใกล้ เคี ย งสถำนศึ ก ษำ และลงโทษผู้ ป ระกอบกำรที่ ก ระท ำกำรฝ่ ำฝื น กฎหมำย ซึ่ งถื อ ว่ ำเป็ น กำร
ดำเนินกำรเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม รวมทั้งเพื่อระงับและป้องกันกำรกระทำอันเป็นผล ต่อ

ควำมสงบเรียบร้อยของสังคม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้น เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การท างวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาเป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง ชอบด้ ว ยกฎหมาย และมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินการอย่างสูงสุด
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2.2 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
งานวิ นั ย และสวั ส ดิ ภ าพนั ก ศึ ก ษา ส านั ก งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ได้ให้ความสาคัญกับความมีวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยถือว่าวินัยนักศึกษาเป็น
กระบวนการหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่ใช้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่พัฒนาตนเอง เมื่อนักศึกษา
ได้พัฒ นาตนเองให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในตนเองแล้ว การพัฒ นาเพื่อต่อยอดในกระบวนการอื่นๆ
ก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้าใจต่อการเป็นผู้มีระเบียบวินัยเพื่อใช้ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัย ซึ่งในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานวินั ยและสวัสดิภ าพนักศึกษา จะยึดหลักตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นั ก ศึ ก ษา พ.ศ.2558 ลงวั น ที่ 22 ตุ ล าคม พ.ศ.2558 เป็ น หลั ก ในการปฏิ บั ติ งาน นอกจากนี้ แ ล้ ว
ยังยึดหลักต่าง ๆ ใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา ดังนี้
2.2.1 หลักการดาเนินงานด้านวินัยนักศึกษา
2.2.2 หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษา
2.2.3 หลักการลงโทษทางวินัยนักศึกษา
2.2.4 หลักการพิจารณาทางปกครอง
2.2.5 บทบาท อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน
2.2.1 หลักการดาเนินงานด้านวินัยนักศึกษา
เจริญ แฉกพิมาย (2552: 38 - 41) กล่าวว่า กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา ได้มีหลักในการดาเนินงานทางวินัยนักศึกษา ดังนี้
1) หลักการให้คาปรึกษา
มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ได้ให้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบี ยบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของตนเองและของผู้อื่น ตลอดถึงให้รู้จัก
ควบคุ ม อารมณ์ ข องตนเอง ให้ รู้ จั ก ใช้ ส ติ ปั ญ ญา เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ รู้ ได้ คิ ด ไตร่ ต รองดี แ ล้ ว เกิ ด
สติ ปั ญ ญา ท าให้ ส ามารถพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น ผู้ ที่ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ได้ นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ยังมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 ได้เผยแพร่
ข้อบังคับดังกล่าวในคู่มือนักศึกษาที่ดาเนินการโดยกลุ่มงานทะเบียน กองบริการการศึกษา และคู่มือ
วินัยนักศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบเป็นประจาทุกปี ตลอดถึงเอกสารและการ
ชี้แจงโดยผู้ที่เกี่ยวข้องถึงการรักษาวินัย การประพฤติตนของนักศึกษาในช่วงการปฐมนิเทศ ตลอดทั้ง
การประชาสั ม พั น ธ์ ร ะเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ าง ๆ ผ่ านทางหน่ ว ยงานที่ ใกล้ ชิ ด กั บ นั ก ศึ ก ษามากที่ สุ ด
เช่น คณะ ภาควิช า สาขาวิช า ให้ ช่ว ยประกาศประชาสั มพั นธ์ให้ นักศึกษาได้รับ ทราบอย่างทั่ว ถึง
อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่ถูกดาเนินการทางวินัย เพื่อให้เข้าใจและสามารถ
รักษาสิทธิและประโยชน์ของตนเอง ในการดาเนินการทางวินัยนักศึกษาได้อย่างเต็มที่
2) หลักการป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดวินัย
การป้องกัน ปราบปราม เป็นแนวทางการดาเนินการทางวินัยนักศึกษาใน
เชิงรุกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดาเนินการดังนี้
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2.1) มหาวิทยาลั ยได้ เป็น ผู้จัดทาหนังสื อรับรองความประพฤตินั กศึกษา
โดยรองอธิการบดีฝ่ ายพัฒ นานั กศึกษา เป็นผู้ล งนามในหนังสื อรับรองความประพฤติ ซึ่งการออก
หนังสือรับรองความประพฤติจะออกให้ นักศึกษาผู้ยื่นคาขอที่ไม่มีประวัติการกระทาผิดวินัยนักศึกษา
เท่านั้น หรือในกรณีนักศึกษาที่มีประวัติการกระทาผิดวินัยนักศึกษามายื่นคาขอ ในหนังสือก็จะระบุ
โดยชัดเจนว่าเป็นผู้มีความประพฤติไม่เรียบร้อย และมีประวัติถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ซึ่งก็จะเป็น
มาตรการหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการกระทาผิดวินัยนักศึกษาได้ เนื่องจาก หนังสือรับรองความประพฤติ
ต้องใช้ประกอบการขอทุนการศึกษา ทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือประกอบการสมัครงาน
หรือการอื่นๆ ซึ่งจะมีการตรวจสอบกับฐานข้อมูลการกระทาผิดวินัยนักศึกษาก่อนออกหนังสือรับรอง
ความประพฤติเสมอ
2.2) การเพิ่มเติมภูมิ คุ้มกันด้ านคุณ ธรรม จริยธรรม วินัยและภาวะผู้ น า
ด้วยการจัดอบรม หรือค่ายกิจกรรม ให้ความรู้ในด้านศีลธรรมฝึกการปฏิบัติ สมาธิ หรือเสริมสร้างวินัย
และภาวะผู้นา เพื่อให้รู้จักควบคุมจิตใจของตน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการที่จะควบคุมตนเองให้
อยู่ในกรอบของระเบียบวินัย
2.3) ในระหว่างการศึกษามหาวิทยาลัยได้มีโครงการตลอดถึงกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ร่วมรณรงค์ให้นักศึกษารู้จักสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาให้แก่ตนเองและสังคมอย่างสม่าเสมอ เช่น รณรงค์
การไม่ดื่มสุราของมึนเมา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ รณรงค์การแต่งกาย รณรงค์
ร่วมกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และมีกิจกรรมกีฬา กิจกรรมด้านพัฒนาต่าง ๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
วินัยในตนเอง
2.4) ได้มี ก ารเผยแพร่โทษทางวินั ย นั กศึ กษาตามข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อที่ 9 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษามีทั้งหมด 6 สถาน
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) วินัยไม่ร้ายแรง มีโทษ 2 สถาน คือ
1) ภาคทัณฑ์ และ
2) ทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
2) วินัยร้ายแรงคือ มีโทษ 4 สถาน คือ
1) คุมความประพฤติ
2) ปรับตกรายวิชาหรือทุกรายวิชาตามที่คณะกรรมการ
วินัยนักศึกษาเห็นสมควร
3) พักการศึกษาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ภาค
การศึกษา หรือระงับการออกใบปริญญาบัตรมีกาหนดไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
4) ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา
จะเห็นได้ว่าบทลงโทษของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น จะเริ่มจากโทษ
สถานเบาถึงสถานหนัก การเผยแพร่บทลงโทษจึงเป็นสิ่งที่เตือนใจให้นักศึกษาได้เกิดการยับยั้งชั่งใจ
ในการที่จะต้องกระทาผิดวินัยนักศึกษา เพราะผลที่จะได้รับอาจทาให้จบการศึกษาช้า หรือถูกออกจาก
สถานศึกษา ถือว่าเป็นมาตรการการป้องกัน ป้องปรามที่สาคัญประการหนึ่งด้วย
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3) หลักความยุติธรรม
การให้ ค วามเป็ น ธรรมกั บ ทุ กฝ่ ายโดยยึด หลั ก การลงโทษตามเหตุผ ลอั น
สมควร เพื่อขัดเกลาพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอย่างเสมอหน้ากัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง กระทาความผิด
อย่ า งเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งลงโทษเท่ า กั น แต่ อ าจใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ลงโทษหนั ก เบา ตามสมควรแก่ ก รณี ได้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการทางวินัยนักศึกษาอย่างมีระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
มหาวิทยาลัยนอกจากจะใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558
เป็นหลักในการพิจารณาแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความสาคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายสูงสุด คือ
รัฐ ธรรมนู ญ และถู กต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติวิธี ป ฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อี ก ด้ว ย
เพราะการกระทาการทางวินัยนักศึกษาที่ได้กระทาผิด ประการแรก มหาวิทยาลัยหรือคณะวิทยาลัย
จะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา โดยให้นักศึกษาที่กระทาผิดได้มีโอกาสชี้แจงได้แย้งแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการอย่างเต็มที่
ประการที่สอง หากการกระทาความผิดเป็นความผิดที่ร้ายแรง สิทธิของนักศึกษาต้องถูกกระทบรุนแรง
ตามไปด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค ณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระกอบไปด้ ว ยตั ว แทนจากคณะ
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย จิตวิทยา และสั งคม มาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อมูล
กลั่ นกรองเสนอแนะต่อผู้บ ริห าร ประกอบการตัดสินใจที่จะลงโทษนักศึกษาหนักเบาแล้ วแต่กรณี
ประการที่สาม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารที่มีอานาจลงโทษนักศึกษาจากเหตุผลข้อมูลของทุก ฝ่าย
ประกอบการพิ จารณาเพื่อลงนามดาเนินการลงโทษนักศึกษา ตามขั้นตอนที่ประกอบด้วยเหตุผ ล
เหล่านั้ น โดยปราศจากอคติส่วนตัว ประการที่สี่ ระบบขั้นตอน การตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายของ
มหาวิทยาลัย คือ การอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เช่น เห็นว่า
การถูกลงโทษขาดความเป็นธรรม หรือเกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูล นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ
เหล่ านี้ เพื่ อประกอบเหตุผ ลอุทธรณ์ คัดค้านคาสั่งลงโทษ หรือแม้แต่เห็ นว่าการที่มหาวิทยาลั ยได้
ดาเนินการถูกต้องแล้วก็ตาม แต่การลงโทษนั้นกระทบต่อนักศึกษารุนแรงเกิ นไปหรือกลายเป็นภาระ
หนั ก เกิน ไปส าหรั บ ผู้ ป กครองก็ เป็ น เหตุผ ลที่ นั กศึ กษาขออุ ท ธรณ์ เพื่ อแบ่ งเบาภาระนั้ น ๆ ได้ จาก
มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมและถูกต้อง
4) หลักการแก้ไข
ในสถาบันอุดมศึกษาผู้บริหารตลอดถึงอาจารย์ มักจะมองนักศึกษาในหลาย
มิติ เช่น มองอย่างศิษย์กับ อาจารย์ มองอย่างบิดามารดากับบุตร มองอย่างผู้สร้างสรรค์เยาวชนของ
ชาติที่จะเป็นผู้แทนของคนอีกรุ่นหนึ่งในวันข้างหน้า มองอย่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง มองอย่าง
ความเท่าเที ย มกั น และอิส ระต่อกัน ซึ่ งมิติ เหล่ านี้ ได้ผ สมผสานกั นอยู่ ในสถาบัน อุด มศึก ษา ดั งนั้ น
เป้าหมายของการลงโทษจึงมีเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงแก้ไขมิใช่เป้าหมายของการทาลาย มีเป้าหมาย
เพื่อการสร้างสรรค์ไม่ว่าตัวการที่ก่อให้เกิดการกระทาผิดนั้นเกิดจากอะไร เช่น ประการแรก เกิดจาก
ความผิ ด ปกติ เกี่ ย วข้อ งกั บ จิ ต ประสาทของนั ก ศึ กษา ประการที่ ส อง เกิด จากสภาพแวดล้ อมทาง
ครอบครัวหรือของมหาวิทยาลัย ประการที่สาม เกิดจากการที่นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
นั้ น ๆ หรื อไม่ มี การยั บ ยั้ งชั่ งใจ หรื อ นั ก ศึ ก ษาขาดการไตร่ต รองคิ ด ให้ รอบคอบก่ อ นลงมื อ กระท า
สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเพราะการลงโทษควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันสังคมให้พ้นจาก
ผลร้ ายของอาชญากรรมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต และแก้ ไขหรื อ ลดทอนผลร้ายของอาชญากรรม

8

สรุปว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากจะดาเนินการด้านการเรียนการ
สอนด้วยการขยายโอกาสให้กับสังคมทางด้านการศึกษาแล้ว ในด้านการส่งเสริมความเป็นมนุษย์ที่
สมบู ร ณ์ ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ก็ ด าเนิ น การแบบคู่ ข นาน
หากนั ก ศึ กษาฝ่ าฝื น กฎ ระเบี ย บที่ จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาร่ว มกั น มหาวิท ยาลั ย ก็ ใช้ วิธีก ารทางวินั ย
นักศึกษา โดยเป็นไปตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ดูแลนักศึกษาที่ได้กระทา
ความผิดต่อไป ตามความเหมาะสมเพื่อให้ นักศึกษาได้ป รับปรุงพฤติกรรมให้ ถูกต้อง ซึ่งอาจจะให้
นักศึกษาทากิจกรรม หรือรายงานตัวเป็นระยะ หรือตลอดจนให้ทางานสาธารณะประโยชน์เพื่อรับใช้
สังคมเพื่อให้ นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการยุติธรรมของสังคม ออกไปสู่สังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขและเพื่อ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป
2.2.2 หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษา
หลักการสอบสวนวินัยนักศึ กษาเป็นเหมือนกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ซึ่งเมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ดาเนินการสอบสวนปฏิบัติแล้ว
เป็น ที่ยอมรับ ของทุกฝ่าย ซึ่งหมายถึงการยอมรับว่ามี ความยุติธรรมในเบื้องต้นของการดาเนินการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา โดยต้องประกอบไปด้วย
1) คณะกรรมการที่ดาเนินการสอบสวนต้องมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด
2) ก่ อ นเริ่ม ท าการสอบสวนให้ ค ณะกรรมการแจ้ งให้ ผู้ ถู ก สอบสวนหรือ
พยานทราบว่า การให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการที่ทาการสอบสวนอาจเป็นความผิด
3) การสอบปากคาผู้ถูกสอบสวน หรือพยาน ห้ามมิให้กรรมการผู้ใดกระทา
การล่อลวง ขู่เข็ญให้สัญญา หรือกระทาการใด ๆ เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคาอย่างใดอย่างหนึ่ง
4) ในการสอบปากคาผู้ถูกสอบสวน หรือพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวน
เรียกผู้ที่จะต้องถูกสอบสวนเข้าไปในสถานที่สอบสวนคราวละ 1 คน
5) ห้ามมิให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่สอบสวน ยกเว้นทนายของผู้ถูก
กล่าวหาหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในสถานที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการ
สอบสวน
6) การสอบปากคาผู้ถูกสอบสวนหรือพยาน ให้มีการบันทึกถ้อยคา เมื่อได้
บันทึกถ้อยคาเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการที่ดาเนินการสอบสวนอ่านให้ผู้ถูกสอบสวนฟัง หรือจะให้ผู้ถูก
สอบสวนอ่านถ้อยคาที่ได้บันทึกไว้เองก็ได้ เมื่อผู้ถูกสอบสวนอ่านถ้อยคาเสร็จและเห็นว่าถูกต้องแล้ว
ให้ผู้ถูกสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคา ถ้าบันทึกถ้อยคามีหลายหน้าให้กรรมการอย่าง
น้อย 1 คน กับผู้ถูกสอบสวน หรือพยานลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกหน้า
7) การบันทึกถ้อยคาผู้ถูกสอบสวน ห้ามมิให้มีรอยขูดหรือลบ หรือบันทึก
ทับข้อความเดิม หากจะแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่า หรือเติมและให้กรรมการอย่าง
น้อย 1 คน กับผู้ถูกสอบสวน หรือพยานลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่ง
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8) กรณีผู้ถูกสอบสวนได้ให้ถ้อยคาไว้แล้ว แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ให้บันทึก
เหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคานั้นด้วย และให้กรรมการสอบสวนทุกคนร่วมลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วย
9) กรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานมาให้ถ้อยคาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กาหนดไว้แล้ว แต่พยานไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมให้ถ้อยคา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียก
พยานแล้วไม่มาภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้อง
บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกการสอบสวนและให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อไว้ด้วย
10) กรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็ นว่าพยาน หลักฐานใดจะเป็ นเหตุให้
การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จาเป็น หรือไม่ใช่พยาน หลักฐานในประเด็นสาคัญ จะงดการสอบสวนพยาน
หลักฐานนั้นก็ได้แต่ต้องบันทึกไว้
11) การสอบสวนหาพยาน หลักฐานต่าง ๆ ต้องชัดเจน ครบทุกประเด็น
12) กรณีที่มีการสอบสวนเพิ่มเติม จะต้องมีการยืนยันถ้อยคาที่ได้ให้ไว้เดิม
ด้วย
2.2.3 หลักการลงโทษทางวินัยนักศึกษา
การลงโทษแม้ จ ะเป็ น อ านาจหน้ าที่ ข องผู้ ที่ มี อ านาจสั่ งการ และใช้ ป ระกอบกั บ
ดุลยพินิจที่จะเลือกดาเนินการที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สมเหตุสมผลในขอบเขตตามตัวบทกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับได้ก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีอานาจสั่งการย่อมต้องคานึงถึงความถูกต้องเป็นธรรม
การให้โอกาสความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาด้วยหลักการ 3 ประการ คือ
1) หลักความยุติธรรม
หลักการนี้ผู้ที่มีอานาจสั่งการสามารถใช้ดุลยพินิจตามอานาจการ
บริห าร แต่อานาจนั้ น ต้องอยู่ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง มีการสอบสวนให้ โอกาสกับผู้ถูก
สอบสวนได้ชี้แจงแสดงหลั กฐานต่าง ๆ เมื่อสอบสวนจนแน่ชัดว่าบุคคลนั้นได้กระทาความผิ ดจริง
และมีกฎระเบียบห้ามไว้ชัดเจนแล้วจึงดาเนินการลงโทษ
2) หลักความเป็นธรรม
หลักการนี้เป็นหลักการที่ผู้มีอานาจลงโทษต้องพิจารณาลงโทษผู้ที่
กระทาความผิดเท่าเทียมกัน เสมอภาคกันตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่โดยไม่เลือกที่รักมัก
ที่ชัง กระทาความผิดอย่างเดียวกันควรต้องได้รับการลงโทษที่เหมือนกัน หรือเท่ากัน แต่ถ้าหากมีเหตุที่
จะต้องได้รับโทษที่ไม่เหมือนกัน ให้ใช้ดุลยพินิจจากหลักการอะไรที่จะพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งแนวทาง
ที่สามารถนามาพิจารณาประกอบดุลยพินิจของผู้มีอานาจสั่งการประกอบด้วย
2.1) ความหนักเบาของความผิดที่ผู้ถูกลงโทษได้กระทา
2.2) ผลของการกระทาความผิดที่เกิดขึน้
2.3) ประวัติการกระทาความผิดของผู้ที่กระทาความผิดที่เคยได้รับ
มาก่อน
2.4) การรับรู้ของผู้กระทาผิดว่าการกระทาเช่นนั้นเป็นความผิดแต่
ยังฝ่าฝืนกระทาลงไป ซึ่งแตกต่างกับคนที่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าการกระทาอย่างนั้นเป็นความผิด
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2.5) การให้ โอกาสแก่ผู้ ก ระท าความผิ ดที่พ ยายามที่จะปรับ ปรุง
ตนเองให้เป็นคนดี ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอานาจลงโทษ ย่อมสมควรที่จะสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้น
กลับตัวเป็นคนดีได้ตามเจตนา
2.6) การกระทาความผิดที่มีเหตุผลบางประการอยู่เบื้องหลัง เช่น
การกระทาความผิดที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บของตนเอง หรือเกิดจากความผิดปกติ ทางด้านจิตใจที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ซึ่งไม่ได้เกิดจากเจตนาหรือตั้งใจให้เกิดขึ้น
3) หลักความรวดเร็ว
การลงโทษผู้ที่กระทาความผิดที่ดาเนินไปตามกระบวนการ ต้องมี
ความรวดเร็ ว ไม่ชักช้าปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนาน ซึ่งการกระทาเช่นนั้น จะทาให้ ระเบียบวินั ยขาดความ
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะผู้ที่ถูกลงโทษจะขาดจิตสานึกต่อความผิดที่ได้กระทา และทาให้บุคคลอื่นขาดความ
เชื่อถือต่อกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ด้วย ซ้าร้ายอาจเป็นช่องทางนาไปสู่การร้องเรียนได้นอกจากนี้ผู้ที่มีอานาจสั่ง
ลงโทษยังต้องคานึงถึงการให้โอกาสกับเยาวชนได้ปรับปรุงพฤติกรรมด้วยการนาหลักการของกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ย วกับ เด็กและเยาวชนมาร่ว มประกอบการพิ จารณาด้วยเช่น ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก เป็นต้น
2.2.4 หลักการพิจารณาทางปกครอง
เนื่องจากการพิจารณาดาเนินการทางวินัยนักศึกษา เป็นการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการมีคาสั่งลงโทษนักศึกษาซึ่งโทษบางกรณี
มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาซึ่งเป็นฝ่ายอยู่ใต้การบังคับจากหน่วยงานของรัฐ หรือ
มหาวิทยาลัย และอีกฝ่ายหนึ่งคือมหาวิทยาลัยหรือรัฐ เป็นการออกคาสั่งทางปกครอง ดังนั้น การ
พิจารณาดาเนินการทางวินัยนักศึกษาก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการการพิจารณาทางปกครอง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อี ก ทั้ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ก็มีบทบัญญัติในหลายข้อ ที่อ้างอิงหรือให้เจ้าหน้าที่หรือ
คณะกรรมการ ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง ซึ่งหลักกฎหมายในการพิจารณาทาง
ปกครองที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ มีดังนี้
1) หลักนิติรัฐ
(โภคิน พลกุล : 2525) แนวคิดเรื่องนิติรัฐเกิดขึ้นจากการจากัด
อานาจของตนเองของรัฐ ซึ่งเป็นคาที่นักประวัติศาสตร์และนักปรัชญาการเมืองตะวันตกใช้เรียกรัฐ
ประเภทหนึ่ง ซึ่งยอมรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชน เพื่อที่
ประชาชนจะได้ใช้สิทธิเสรีภาพพัฒนาบุคลิกภาพของตนได้ตามที่ราษฎรแต่ละคนจะเห็นสมควร นิติรัฐ
เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนและมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการใช้อานาจ
ตามอาเภอใจของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ : 2542) ในบางกรณี รั ฐ ต้องรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมจาต้องบังคับให้ประชาชนกระทาการหรือละเว้นไม่กระทาการบางอย่าง
องค์กรของรัฐจึงสามารถล่วงล้าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้เหมือนกัน แต่รัฐให้
คามั่ น ต่ อประชาชนว่าองค์ข องรั ฐ จะกล้ ากรายสิ ท ธิเสรีภ าพของประชาชนในกรณี ใดและภายใน
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ขอบเขตอย่ างไร ฉะนั้ น ในการเข้ าไปแทรกแซงสิ ท ธิเสรีภ าพของประชาชนองค์ ก รของรัฐ จะต้ อ ง
ตรวจสอบดูเสียก่อนว่ามีกฎหมายให้อานาจหรือไม่ และภายในขอบเขตอย่างไร องค์กรเจ้าหน้าที่ของ
รัฐไม่อาจกล้ากรายสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ตามอาเภอใจตรงกันข้ามอานาจขององค์กรเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีอยู่อย่างจากัด
2) หลักความชอบด้วยกฎหมาย
ในนิติรัฐการดาเนินการทางปกครองขององค์กรฝ่ายปกครองไม่ว่า
จะเป็นการกระทาที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติการมีพื้นฐานที่มาจากอานาจแห่งระบบ
กฎหมายที่ ได้ ให้ อ านาจแก่ อ งค์ ก รฝ่ า ยปกครองในการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ห่ ง
ประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ ด้วยเหตุนี้การกระทาขององค์กรฝ่ายปกครองใดหากการกระทานั้นก้าว
ล่วงเข้าไปกระทบสิทธิ เสรีภาพของเอกชนแล้ว องค์กรฝ่ายปกครองจะต้องมีกฎหมายให้อานาจและ
จะต้องกระทาภายในขอบเขตที่กฎหมายกาหนดอานาจไว้เท่านั้น หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระทาทางปกครองประกอบด้วยหลักการย่อย 2 หลักการ คือ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์ :2546)
2.1) หลักความชอบด้วยกฎหมาย
หลักความมาก่อนของกฎหมาย หมายความว่า การกระทาของรัฐที่
ออกมาในรูปของบทบัญญัติของกฎหมายย่อมอยู่ในลาดับที่มาก่อนการกระทาอื่นๆ ของรัฐที่เ ป็นการ
กระทาทางปกครอง ซึ่งการกระทาทั้งหลายขององค์กรฝ่ายปกครองไม่อาจขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายได้ หลักการนี้กาหนดให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องผูกพนตนต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
บ้านเมือง การผูกพันต่อกฎหมายขององค์กรฝ่ายปกครองอาจมีได้ 2 ลักษณะ คือ กรณีที่กฎหมาย
กาหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ องค์กรฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ แต่หากกฎหมายไม่มีกาหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ กล่าวคือ เป็น
กรณี ที่องค์กรฝ่ ายปกครองตัดสิ น ใจดาเนินการตามแผนการปกครองเพื่อให้ ชีวิตความเป็นอยู่ ของ
ประชาชนดีขึ้น เช่น การสร้างสวนสาธารณะ ฯลฯ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องละเว้นไม่กระทาการนั้นให้
ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองที่ใช้บังคับอยู่ เหตุผลพื้นฐานของการกาหนดให้การกระทาทางปกครองต้อง
ไม่ขัดต่อกฎหมายก็เนื่องมาจากหลักความเป็นเอกภาพของรัฐและความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมาย
เพราะหากยอมให้ อ งค์ ก รฝ่ า ยปกครองกระท าการอั น ขั ด ต่ อ กฎหมายได้ โ ดยไม่ มี ผ ลร้ า ยใดๆ
ตามมาแล้ว กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับในรัฐก็จะหาความหมายอันใดมิได้ ด้วยเหตุนี้องค์กรฝ่าย
ปกครองจึงไม่สามารถกาหนดมาตรการทางกฎหมายใดๆให้ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคั บอยู่ในบ้านเมือง
ได้
2.2) หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอานาจ
หลักกฎหมายนี้ได้กาหนดว่า องค์กรฝ่ ายปกครองจะกระทาการ
ใดๆ ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายมอบอานาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการกระทานั้น ในขณะที่หลักการ
กระทาทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเรียกร้องแต่เพียงองค์กรฝ่ายปกครองกระทาการอยู่ในกรอบ
ของกฎหมายเท่านั้น หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอานาจ เรียกร้ององค์กรฝ่ายปกครองยิ่งกว่า กล่าวคือ การ
กระทาขององค์กรฝ่ายปกครองซึ่งแสดงออกโดยฝ่ายปกครองนั้นจะต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับ
เหตุผลเบื้องหลังหลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอานาจ อาจอธิบายได้โดยหลักประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
หลักนิติรัฐและหลักการประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน กล่าวคือ รัฐสภาซึ่งมีสมาชิกได้รับการเลือกตั้ง
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โดยตรงจากประชาชนเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมมากที่สุดในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญอัน
กระทบต่ อ การอยู่ ร่ ว มกั น ของประชาชน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การก าหนดกฎเกณฑ์ ที่ ใช้ บั งคั บ แก่
ประชาชน ด้วยเหตุนี้ หากจะยอมให้องค์กรฝ่ายปกครองเป็นผู้กาหนดกฎเกณฑ์ดังกล่าวก็จะต้องมีการ
มอบอานาจจากรัฐสภา ซึ่งจะยอมให้องค์กรฝ่ายปกครองกาหนดกฎเกณฑ์ขึ้นใช้บังคับตามอาเภอใจ
โดยอานาจของตนเองหาได้ไม่ ส่วนหลักนิติรัฐเรียกร้องให้มีกาหนดนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน
ในรูปของกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนจะได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะ
กระทาการใดๆ ลงไปว่ากฎหมายต้องการให้ประพฤติอย่างไร การกาหนดกฎเกณฑ์ที่มีผลเป็นการ
ทั่ ว ไปดั ง กล่ า วจะก าหนดโดยองค์ ก รฝ่ า ยปกครองไม่ ได้ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ สภา
ในที่สุดแล้ วเรายังอาจให้ เหตุผลสาหรับการยอมรับหลั กไม่มีกฎหมาย ไม่มีอานาจได้จากหลักการ
ประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยการตรากฎหมายมาจากัดสิทธิเสรีภาพ
จะทาได้ก็แต่โดยรัฐสภาและภายใต้เงื่อนขี่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ ดังนั้นองค์กรฝ่ายปกครองไม่อาจ
กระทาการใดๆ ที่เป็นการล่วงล้าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ หากรัฐสภาไม่ได้
ตรากฎหมายมอบอานาจดังกล่าว
3) หลักความชัดเจนและคาดหมายได้ในการกระทาทางปกครอง
โดยเหตุที่การกระทาทางปกครองเป็ นการใช้อานาจฝ่ายเดียวที่
เหนือกว่าของฝ่ายปกครองกาหนดกฎเกณฑ์ให้ปัจเจกชนต้องปฏิบัติ การกระทาขององค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองจึงต้องมีความชัดเจนแน่นอนและเป็นที่คาดหมายได้จากปัจเจกชนผู้ตกอยู่ภายใต้อานาจ
ปกครอง อย่างไรก็ตามระดับความชัดเจนแน่นอนและคาดหมายได้ในการกระทาทางปกครองนั้น อาจ
แตกต่างกัน ออกไปตามสภาพของการกระทาทางปกครอง ยิ่งการกระทาขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองมีลักษณะเป็นการล่วงล้าสิทธิหรือสร้างภาระให้แก่ปัจเจกชนมากเท่าใด องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองจะต้องกาหนดเนื้อหาของกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนแน่นอนมากขึ้นเท่านั้น แม้กระนั้นในกรณีที่การ
กระทาขององค์กรฝ่ายปกครองเป็นการออกคาสั่งทางปกครองซึ่งใช้บังคับเฉพาะกรณี เนื้อหาในคาสั่ง
ทางปกครองจะต้องมีความชัดเจนแน่นอน องค์กรฝ่ายปกครองจะออกคาสั่งทางปกครองในลักษณะที่
คลุมเครือและให้ผู้รับคาสั่งทางปกครองไปตีความคาสั่งทางปกครองดังกล่าวเองไม่ได้ มิฉะนั้นแล้วต้อง
ถือว่าคาสั่งทางปกครองนั้นมีความบกพร่องอย่างรุนแรงจนถึงขนาดที่ไม่ก่อให้เกิดผลดังที่ผู้ออกคาสั่ง
ทางปกครองต้องการ กล่าวคือ คาสั่งทางปกครองจะตกเป็นโมฆะ
4) หลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอาเภอใจ
ในการดาเนินการทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อม
ไม่อาจหลุดพ้นความผูกพันตามหลักความเสมอภาคไปได้ โดยเหตุที่สิทธิในความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐาน สิทธิดังกล่าวจึงผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรในการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและ
การตีความกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงซึ่งในหลักการในเรื่องนี้คือ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะปฏิบัติ
ต่อสิ่งที่มีส าระส าคัญ เหมือนให้ แตกต่างกันโดยอาเภอใจไม่ได้ หรือจะปฏิบัติต่อสิ่ งที่มีส าระส าคัญ
แตกต่างกัน ให้เหมือนกัน โดยอาเภอใจก็ไม่ได้เช่ นกัน การปฏิบัติโดยอาเภอใจ หรือการเลือกปฏิบัติ
หมายถึงการปฏิบัติที่อาจหา “เกณฑ์แห่งความแตกต่าง” อันมีน้าหนักสาคัญระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือ
หลายสิ่งมาอธิบายอย่างสมเหตุสมผลไม่ได้
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5) หลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจ
หลั ก การคุ้ ม ครองความเชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจเป็ น หลั ก ในทาง
กฎหมายที่ กาหนดว่าปัจเจกชนผู้ตกอยู่ภายใต้อานาจรัฐย่อมสามารถที่จะเชื่อมั่นในความคงอยู่ สาหรับ
การตัดสินใจใดๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐ และความเชื่อมั่นดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครอง
ในกฎหมายปกครองหลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจเป็นหลักที่มีบทบาทสาคัญยิ่งในการ
กาหนดว่าคาสั่งทางปกครองที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกไปนั้น หากเป็นคาสั่งที่ให้ประโยชน์
กับ บุ คคลผู้ รับ คาสั่ งแล้ ว องค์กรเจ้ าหน้าที่ ฝ่ ายปกครองจะเพิกถอนหรือยกเลิ กคาสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวได้หรือไม่ประการใด ในเงื่อนไขเช่นใด ก็จะต้องมีบทบัญญัติกฎหมายกาหนดไว้ให้ชัดเจน
2.2.5 บทบาท อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน
บทบาทและอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี และคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา นั้น ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวได้กล่าวถึงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวินั ยนักศึกษา และคณะอนุกรรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา รวมทั้งกาหนด
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1) คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
1.1) การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามข้ อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่าด้ว ยวินั ย นั ก ศึก ษา พ.ศ.2558 หมวดที่ 3 ข้ อ 12 ได้
กาหนดให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา โดยอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งประกอบไปด้วย
(1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) รองอธิ ก ารบดี ห รือ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมาย
เป็นรองประธานกรรมการ
(3) คณบดีหรือผู้แทน จานวน 3 คน เป็นกรรมการ
(4) ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิทางกฎหมาย
จานวน 2 คน เป็นกรรมการ
(5) หัวหน้าสานักงานพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการ
(6) หัวหน้างานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
กรรมการวินัยนักศึกษา ประเภทคณบดีหรือผู้แทนคณบดี จานวน 3 คนนั้น
ได้มาโดยการให้อธิการบดีพิจารณาและแต่งตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย
กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจักต้องเป็นผู้เสนอชื่อคณบดีหรือผู้แทน จานวน 3 คน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการวินัย
นักศึกษา
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กรรมการวินัยนักศึกษา ประเภทข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมี
คุณวุฒิทางกฎหมาย จานวน 2 คน เป็นกรรมการ ให้อธิการบดีพิจารณาและแต่งตั้งตามความเห็น
ของสานักงานพัฒนานักศึกษา
1.2) วาระการดารงตาแหน่ง
1.2.1) กรรมการวินั ยนั กศึก ษาประเภทคณบดีห รือผู้ แทน และ
กรรมการวินัยนักศึกษาประเภท ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณวุฒิทางกฎหมาย ให้มี
วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี นับ แต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับการ
แต่งตั้งอีกได้
1.2.2) ประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ, หั ว หน้ า
สานักงานพัฒนานักศึกษา (กรรมการ) และหัวหน้างานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านวินัยนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย (กรรมการ) มีวาระการดารงตาแหน่ง ตามตาแหน่งทางบริหาร
1.2.3) ให้อธิการบดีโดยคาแนะนาของประธานกรรมการ แต่งตั้ง
กรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการและอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จานวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็
ได้
1.3) อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ในหมวดที่ 3
ข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16 ไว้ดังนี้
(1) สอบสวนวินัยนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ โดยอาจแต่งตั้งบุคคล หรือคณะอนุกรรมการขึ้นมาทาหน้าที่สอบสวนแทน
(2) พิจารณาวินิจฉัยและเสนอความเห็นโทษทางวินัยของนักศึกษา
ต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีตามข้อ 25 โดยบทกาหนดโทษที่สามารถพิจารณา
ลงโทษได้ มีดังนี้
โทษทางวินัยมี 5 สถาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(ก) ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่
(1) ภาคทัณฑ์
(2) คุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
(ข) ความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่
(1) คุมความประพฤติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
(2 ) ป รั บ ต ก ร า ย วิ ช า ห รื อ ทุ ก วิ ช า ต า ม ที่
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้โดยคานึงถึงพฤติการณ์และเหตุแห่งการกระทาผิดวิ นัย
นักศึกษา
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(3) พักการศึกษาตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาแต่ไม่
เกิน สี่ภ าคการศึกษา หรือระงับ การเสนอชื่อให้ สาเร็จการศึกษา หรือระงับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติ
ปริญญาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา
(4) ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา
(3) สอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคาสั่งของรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมายตามข้อ 25 หรืออธิการบดีตามข้อ 31 โดยรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายหรืออธิการบดี
จะต้องกาหนดประเด็นให้สอบสวนเพิ่มเติมตามที่ต้องการ
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
(5) คณะกรรมการวินัยนักศึกษามีอานาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อ
ทาการใดแทนได้
(6) มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
2.1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
2.1.1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลั ย
อุบ ลราชธานี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 หมวดที่ 4
ข้อ 9 ได้กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ซึ่งประธานกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้
แต่งตั้ง ตามที่คณะเสนอรายชื่อมาและได้ผ่านการตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัติแล้ว ประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1.2) ให้ ป ระธานคณ ะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษ า แต่ ง ตั้ ง
“คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา” มีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย เพื่อดาเนินการ
สอบสวนต่อไป
(1) คณบดี หรื อ รองคณบดี ที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ประธาน
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 หรือคณบดีที่เกี่ยวข้อง เป็นประธาน
กรรมการ
2.2) วาระการดารงตาแหน่ง
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีวาระการดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่งแต่งตั้ง จนกว่าการสอบสวนและเสนอรายการการสอบสวนต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
จะแล้วเสร็จ
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2.3) อานาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
(1) แจ้งรายชื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาให้ ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ และอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆในการสอบสวน พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา
ที่เกี่ยวกับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย
(2) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถูก
กล่าวหาได้ชี้แจงหรือโต้แย้งข้อกล่าวหาโดยนาพยานหลักฐานต่างๆ เช่น พยานบุคคล พยานเอกสาร
หรือพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
(3) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง โดยให้ มีอานาจ
เรียกพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพยานบุคคลมาให้ถ้อยคาต่อคณะอนุกรรมการ ตลอดจนรับฟัง
พยานหลักฐานหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
(4) การสอบปากคาผู้ ถู ก กล่ าวหาและพยานบุ คคลทุ ก ปากต้ อ ง
บันทึกถ้อยคาไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ให้ถ้อยคารวมทั้งผู้สอบสวนลงลายมือชื่อไว้ด้วย
หากผู้ ให้ ถ้อยคาไม่เต็ มใจให้ ถ้อยคา หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อใน
บันทึกถ้อยคา ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคาอย่างชัดเจน
(5) ออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุในกรณีที่มีเหตุจาเป็น หรือเห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน
(6) ประชุ ม พิ จ ารณาลงมติ ว่ า การกระท านั้ น เป็ น ความผิ ด วิ นั ย
นักศึกษาหรือไม่
(7) จัดทารายงานการสอบสวนเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
วินัยนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้ง
(6) มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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2.3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1) แนวคิดเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
1.1) ความหมายของวินัย
คาว่าวินัย ได้มีคนให้ คานิ ยามไว้เป็นจานวนมาก สรุปได้ดังนี้พจนานุกรม
ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1077) ได้ให้ ความหมายของคาว่าวินัยไว้ว่า หมายถึง
ระเบี ย บแบบแผนและข้อบั งคับ ข้อปฏิ บัติ เช่น วินั ยทหาร ทหารต้องยึดมั่นในวินัยสิ กขาบทของ
พระสงฆ์
ราไพ เมฆาวิบูรณ์ (2544: 44) กล่าวว่า วินัยนักศึกษา หมายถึง การควบคุม
พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้นิสิตนักศึกษายึดถือปฏิบัติเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการตักเตือนและการลงโทษนิสิตหรือนักศึกษา
ที่ละเมิดกฎ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยด้วย
กรมวิช าการ (2542: 11) ให้ ความหมายของวินัยไว้ว่า หมายถึง ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ข้อตกลงที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในการดารงชีวิต
ร่วมกัน เพื่อให้อยู่อย่างราบรื่น มีความสุข ความสาเร็จ โดยอาศัยการฝึกให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุม
ตนเอง
พนั ส หั น นาคิ น ทร์ แ ละคณะ (2542: 38) ให้ ค วามหมายของค าว่ า วิ นั ย
หมายถึง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง กติกา และกฎหมายตามที่สังคมวางไว้หรือตามที่
กลุ่มได้ตกลง อันจะนามาซึ่งความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงและความปลอดภัย
ดารง ประเสริฐกุล (2542: 215) กล่าวว่า วินัยหมายถึง การรู้จั กปกครอง
ตนเอง ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและทาให้เกิดความสงบสุข
สาหรับตนเองและสมาชิกในสถาบันจากความหมายของคาว่าวินัยดังที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า
วินัย คือ กฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุขของสังคม ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับการตักเตือน หรือถูก
ลงโทษตามที่กฎระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดไว้
โจเซฟ คิงส์เบอรี่ (1989:305) ได้อธิบาย คาว่าวินัย หมายถึง ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือโดยการแสดงออกเพื่อให้เห็นว่าบุคคลมีวินัย อาจกระทาได้ 2
วิธี คือ โดยทางกฎหมายหรือข้อบังคับ คาสั่ง ซึ่งบังคับโดยใช้การลงโทษเป็นเครื่องหนุนหลัง โดยผู้ที่มี
หน้ าที่ รั กษาวินั ย หรือผู้ บั งคับ บั ญ ชาท าการสั่ งสอน ฝึ กอบรม รวมทั้ งให้ ค วามรู้และประสบการณ์
เพิ่มเติมเพื่อให้มีความรับผิดชอบจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันด้วย
เลออก แมกกินซัน (1975: 85) ได้อธิบายว่า วินัย หรือ Discipline มาจาก
คาว่า Followers แนวคิดที่เป็นเกณฑ์การตัดสินใจการกระทาผิด ทางวินัยโดยตั้งอยู่บนสมมติฐาน 4
ประการ คือ ข้อปฏิบัติต้องชอบธรรม พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การต้องรู้ชัดเจนว่าจะให้เขาปฏิบัติ
อย่างไร นายจ้างมีสิทธิที่จะได้กาลังแรงงานหรือการปฏิบัติงานตอบแทนจากลูกจ้างที่มีวินัยดีและเป็น
การร่วมแรงร่วมใจประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมและหน้าที่
ผู้บริหาร มีอานาจที่จะดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนระเบียบโดยเคร่งครัดได้
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อมรา เล็กเริงสินธุ (2540) ได้กล่าวถึง ระเบียบ หมายถึง ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
โรงเรียนกาหนดขึ้นให้นักเรียนปฏิบัติตาม เช่น ระเบียบการเข้าเรียนตรงต่อเวลา ระเบียบเป็นสิ่งที่ทา
ให้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
วินั ย คือ การควบคุ มพฤติ กรรมของนั ก เรียนให้ เรีย นเป็ น ไปในทางที่ พึ ง
ปรารถนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และบุคลิกภาพให้เป็นที่น่าพึงปรารถนาของสังคม วินั ยที่ดี คือ การที่
บุคคลรู้จักการปกครองตนเองและกระทาตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ เพราะได้
เห็นคุณค่าว่า การปฏิบัติตามระเบียบนั้นจะนามาซึ่งความมีระเบียบและความสงบสุขในสังคม
ชาญยุ ทธ ไสยาศรี (2547) สรุปความหมายว่าวินั ย หมายถึงข้อกาหนด
ระเบียบกฎเกณฑ์แนวปฏิบัติสาหรับให้คนกระทาตาม เพื่อให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
ประจักษ์ ปราบงูเหลือม (2547) สรุปความหมายว่าวินัย หมายถึง ความ
ประพฤติของนักเรียนโดยนักเรียนปฏิบัติตามคาสั่งหรือระเบียบข้อยบังคับของโรงเรียน นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการให้ นั กเรี ย นรู้ จั ก ควบคุม ตนเอง เห็ น พ้ อ งกั บ ข้อ บั งคั บ ที่ ก าหนดไว้เพื่ อ ให้ เกิ ดความสงบ
เรียบร้อยอันจะนามาซึ่งความเสมอภาคและเกิดสันติสุขแก่เพื่อนในโรงเรียน เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม
และจริยธรรม
ประสาท อิศรปรีดา (2547) สรุปความหมายว่า การที่เด็กจะมีวินัยหรือไม่
นั้นขึ้นอยู่กับการสั่งสอนอบรม (Training By Instruction) หรือการปฏิบัติการอย่างเหมาะสมของครู
เมื่อพิจารณาความหมายของวินัยตามวินัยนี้ วินัยจึงเป็นเรื่องย่อยเรื่องหนึ่ง (Subset) ของการจัดการ
ห้องเรียน
สมบู ร ณ์ สิ งห์ ค าป้ อ ง (2542 อ้ างถึ งใน สุ ร จิ ต ค ามะสอน, 2548) สรุ ป
ความหมายของคาว่าวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคล ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเอง ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนตามสังคมกาหนดเอาไว้ โดยให้ถือว่าเป็นการ
บังคับให้กระทา
สุรจิต คามะสอน (2548) จากความหมายของวินัยที่ผ่านมาข้างต้นสรุปได้
ว่า วินั ย หมายถึงการอยู่ ในระเบี ย บแบบแผน และข้อบั งคั บของสั งคม ดังนั้น การส่ งเสริมวินั ยให้
นักเรียน จึงควรครอบคลุมถึงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้สามารถประพฤติ ปฏิบัติตนในระเบียบ
แบบแผนและข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคมได้อย่างเหมาะสม
เฉลิมชัย ศรีชาติ (2551) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีระเบียบของบุคคลซึ่งกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม เพื่อความสงบสุขของ
ตนเองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
สุภวัลภ์ ถุงจันทร์ (2551) สรุปความหมายว่าวินัย หมายถึง ระเบียบแบบ
แผน ข้อบังคับที่กาหนดเป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน สาหรับควบคุมความประพฤติเพื่อให้การปฏิบัติงานและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
จากความหมายของวินัยที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า วินัย หมายถึงการอยู่ใน
กฎเกณฑ์ กติกา บรรทัดฐาน รวมทั้ง ระเบียบแบบแผนข้อบังคับของสังคม เพื่อความสงบสุ ขของ
ตนเองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ดังนั้นการพัฒนาการส่งเสริมวินัยให้แก่นักเรียนจึง
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ครอบคลุมถึง การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ แบบแผนและ
ข้อบังคับของโรงเรียนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
1.2) ความสาคัญของวินัย
วินัยเป็น ข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม ดังนั้น ระเบียบ
วินัยจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง สรุปได้ดังนี้
ภาสกร แก้ว ชาติ (2548: 22) กล่ าวว่า สั งคมจ าเป็ น ต้องมี ระเบี ยบ หรือ
กฎหมายส าหรับ ควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมนั้น กฎหมายเป็นทั้งเครื่องหมายและ
ข้อบังคับหรือรองรับสิทธิเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน ในขณะเดียวกันกฎหมายก็เป็นเครื่องกาจัดการ
เอารัดเอาเปรียบระหว่างคนที่มีความสามารถสูงกว่าคนที่มีความสามารถน้อยกว่าไปในตัว
ชมแข พงษ์เจริญ (2542: 11) กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันในสังคมจาเป็นต้องมี
ระเบีย บวินัย หรื อกฎหมายสาหรับควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมนั้น กฎหมายเป็นทั้ง
เครื่องหมายรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน ในขณะเดียวกันกฎหมายยังเป็นเครื่องกาจัดการ
เอารัดเอาเปรียบระหว่างคนที่มีความสามารถสูงกว่าต่อคนที่มีความสามารถน้อยกว่าไปในตัว
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
พระราชทานเนื่องในวัน เด็กแห่ งชาติ ปี 2526 กรมประชาสัมพันธ์ (2542: 151) ความตอนหนึ่งว่า
“....เด็ก ๆ ต้องฝึกหัดอบรมทั้งทางกายทั้งใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบและสุจริตเพื่อประโยชน์ของตนใน
ภายหน้า เพราะคนที่ไม่เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ในระเบียบและความดียากนักที่จะได้
ประสบความสาเร็จ และความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต...”
สรุ ป ได้ว่า วินัยนักศึกษามีความสาคัญ อย่างยิ่งสาหรับสถาบันการศึกษา
เพราะการที่สถาบันทางการศึกษาได้กาหนดระเบียบวินัยให้นักศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติว่าสิ่งใด
ควรทาและสิ่งใดไม่ควรทา จึงทาให้นักศึกษามีความสามารถในการที่จะควบคุมตนเอง และเคารพสิทธิ
ของผู้อื่นได้พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม สถาบันการศึกษาอย่างมีความสุข
2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1) ความหมายของวินัยในตนเอง
กรมวิชาการ (2542) สรุปความหมายว่า วินัยในตนเอง หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์
ข้อตกลงที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในการดารงชีวิตร่วมกันเพื่อให้อยู่ราย
รื่นมีความสุข ความสาเร็จ โดยอาศัยการฝึกอบรมให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุมตนเอง ทักษะย่อยและ
พฤติกรรมที่แสดง มีดังนี้
1) ตรงต่อเวลา พฤติกรรมที่แสดงได้แก่ ปฏิบัติงานทันเวลากาหนด
2) วางแผนในการใช้เวลาในการทางานและการดาเนินชีวิต พฤติกรรมที่
แสดง ได้แก่ แบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมดาเนินชีวิตประจาวัน
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3) ปฏิ บั ติต ามกฎ ระเบี ยบของหมู่ ค ณะ และเคารพกฎกติ ก าของสั งคม
พฤติกรรมที่แสดงได้แก่ เคารพกฎหมายบ้านเมือง กฎจราจร ปฏิ บัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม
4) รู้ จั ก ประเมิน ตนเอง พฤติก รรมที่ แสดงได้ แก่ บอกข้อดี ข้อ เสี ย ในการ
ทางาน
5) ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลาย พฤติกรรมที่แสดงได้แก่แสดงมารยาท
ได้ถูกต้องตามกาลเทศะอย่างสม่าเสมอ
6) ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น พฤติกรรมที่แสดงได้แก่ไม่พูดเท็จแอบอ้าง
หรือนาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง
กรมวิช าการ (2542) สรุป ความหมายว่า วินัยในตนเอง หมายถึงการที่บุ คคลใด
บุคคลหนึ่งประพฤติตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความเต็มใจโดยไม่มีใครหรือมีอานาจใดมาบังคับ เป็นการ
สมัครใจ ของตนเอง ซึ่งเกิดจากจิตสานึกภายในให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้น เช่น การทิ้งเศษกระดาษลง
ถังขยะ การเข้าแถวในการรับบริการ เป็นต้น
จาลอง พนมชัย (2551) สรุปความหมายว่า วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมตนเองทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ให้ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง โดยไม่ได้
เกิดจากกฎเกณฑ์ ข้อบั งคับ ของสั งคมแต่เกิดจากการเห็ นคุณ ค่าในสิ่ งที่ทา และไม่ก่อให้ เกิดความ
เดือดร้อนแก่ตนเองและสังคม
เฉลิมชัย ศรีชาติ (2551) สรุปความหมายว่า ความมีวินัยในตนเองหมายถึง การที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถควบคุมตนเองได้ทั้งทางอารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ และพฤติกรรม ทั้งทาง
กาย วาจา ใจ ให้ปฏิบัติได้ด้วยความเหมาะสม โดยเกิดจากจิตสานึก และค่านิยมที่
ดีงาม เป็นไปตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ ของสังคม โดยไม่ได้เกิดจากการบังคับจากภายนอก แม้จะมีสิ่งเร้าก็
ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ๆ
สรุปได้ว่า ความมีวินัยในตนเอง หมายถึงความสามารถของบุคคลในการควบคุม
อารมณ์หรือบังคับพฤติกรรมของตนเอง ให้เชื่อฟังและประพฤติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผนอันดี
งามต่าง ๆ ที่สังคมยอมรับ โดยตนเองมองเห็นคุณค่าที่จะกระทาเพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง และสังคม
ส่วนรวม
2.2) ความสาคัญของการมีวินัยในตนเอง
เชาว์ มณีวงศ์ (ม.ป.ป.) สรุปความหมายว่า ช่วยให้นักเรียนควบคุม ดูแลตนเองและ
สังคมส่วนรวมได้ด้วยความสงบสุขเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการเล่าเรียน การทางาน ช่วยนาคนไปสู่
การท าความดี ความเจริ ญ เว้ น ข้ อ ห้ า มท าตามต าสั่ ง บางประการเพิ่ ม พลั ง ในการท างาน เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สังคมเป็น
สุขร่มเย็น ดังนั้นพอสรุปความสาคัญของวินัยได้ว่า วินัยช่วยให้คนมีระเบียบในตนเอง ลดความขัดแย้ง
เกิดความสามัคคี ดารงตนอยู่ในสังคม และทากิจกรรมในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
ทินกร นาสว่าง (2551) กล่าวถึง ความสาคัญของการมีวินัยในตนเอง อาจสรุปได้ว่า
วินัยในตนเองเป็นวินัยที่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ เพราะวินัยในตนเองมีความสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ และสังคมในทุก ๆ ด้าน ประเทศใดที่ผู้คนมีวินัยในตนเองมาก ประเทศนั้นย่อมมีความ
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เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ดังนั้น การปลูกฝั งให้เด็กมีวินัยในตนเอง ควรต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัย
เพื่อให้ซึมซับเป็นนิสัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ย่อมนาผลจากการที่มีวินัยในตนเองไปพัฒนาตนเอง
พัฒนาชุมชนตลอดจนพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรืองเท่าทันอารายะประเทศ
สรุ ป ได้ ว่า การมีวินั ยในตนเองมีค วามส าคัญ เป็ นอย่ างยิ่ ง เพราะวินั ยในตนเองมี
ความสาคัญ ทั้งต่อการพัฒ นาตนเองและพัฒ นาประเทศชาติ วินัยจะช่วยควบคุมดูแลให้ บุคคลนั้น
ประพฤติสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรและเป็นการป้องกันไม่ให้ไปก้าวก่ายในสิทธิของผู้อื่น
2.3) ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเอง
1) ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาการของวินัยแห่งตนลักษณะ “วินัยแห่งตน”
มีความสาคัญต่อการแสดงออกทางจริยธรรม และคุณธรรมของบุคคลมาก และอาจจะสาคัญมากกว่า
ลักษณะทางความรู้ดีชั่ว และความสามารถกระทาดี กระทาชั่วด้วย ฉะนั้นการให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การก าเนิ ด และการเจริ ญ เติ บ โตของจิ ต ลั ก ษณะการมี วิ นั ย แห่ ง ตนจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ในเรื่ อ งนี้
นักจิตวิทยาพัฒ นาการ มีความเห็นว่า ความมีวินัยแห่งตนหรือ ความสามารถควบคุมตนเองอย่าง
ถูกต้อง เป็นหลักชัยของการพัฒ นาทางจิตบุคคล นั่นคือความมีวินัยแห่งตน เป็นหลักสาคัญของผู้ที่
บรรลุวุฒิภาวะทางจิต ฉะนั้น การมีวินัยแห่งตน จึงสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับพัฒนาการทาง
จิตของบุคคลได้ด้วย ทฤษฎีที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของวินัยแห่งตนมี 2 ทฤษฎี (ดวง
เดือน พันธุมนาวิน, 2523)
1.1) ทฤษฎีเมาเวอร์ (Mower) ว่าด้วยจุดกาเนิดของการควบคุมตน
1.2) ทฤษฎีของเพคและแฮวิคเฮิสต์ (Peck and Havighurst) ว่าด้วยการ
พัฒนาแรงจูงใจทางจริยธรรม ซึ่งยึดการควบคุมอีโก้ และซุปเปอร์อีโก้ เป็นหลักความมีวินัยในตนเอง
เป็ นคุณสมบั ติสาคัญที่บุ คคลควรจะมี เพราะผู้ที่มีวินัยในตนเองจะมีคุณ ธรรม ประพฤติตนอย่างมี
เหตุผล ไม่ก่อความวุ่นวายแก่สังคม การศึกษาทฤษฏีที่ว่าด้วยการเกิดวินัยจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะให้ทราบ
ว่าวินัยในตนเองมีที่มาอย่างไร เพื่อที่จะได้ปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลได้ (ไพบูลย์ ข่าขัน
มะลิ. 2548)
ความมีวินัยในตนเองเป็นคุณสมบัติสาคัญที่บุคคลควรจะมี เพราะผู้ที่มีวินัยในตนเอง
ถือว่าเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติตนอย่างมีเหตุผลไม่ก่อความวุ่นวายในสังคม การศึกษาทฤษฎีที่ว่าด้วย
การเกิดวินั ย ในตนเอง จึงเป็ น สิ่งสาคัญที่จะทาให้ ทราบว่าวินัยในตนเองมีที่มาอย่างไร เพื่อที่จะได้
ปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้
2) ทฤษฎีแรงจูงใจทางหลักจริยธรรม การที่บุคคลจะกระทาพฤติกรรมทางจริยธรรม
ต่างๆ นั้น ความต้องการกระทาเป็นสาเหตุสาคัญ เพคและแฮวิกเฮิสต์ (Peck and Havighurst) ก็เห็น
ความสาคัญนี้ และเชื่อว่าการควบคุมของอีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Superego) ร่วมกันช่วยให้เกิด
ความต้องการแสดงพฤติกรรมเพื่อผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผล 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
ของซุปเปอร์อีโก้มีมากขึ้นแต่จัดอยู่ในประเภทปานกลางค่อนข้า งน้อยบุคคลประเภทนี้จะยังยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลางและกระทาทุกอย่างเพื่อความพอใจและผลได้ ตัวเองเป็นคนไม่จริงใจ ลักษณะปรากฏ
ตั้งแต่วัยเด็กตอนต้น และในคนบางประเภทจะติดตนไปจนตาย
2.3) พวกชอบคล้อยตาม หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้น้อยเหมือน
สองประเภทแรก แต่มีพลังควบคุมของ ซุปเปอร์อีโก้มากกว่า คืออยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก
พวกนี้จะยึดพวกพ้องเป็นหลัก และคล้อยตามผู้อื่นโดยไม่ไตร่ตรอง บุคคลประเภทนี้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของสังคมและกลุ่ม
2.4) พวกตั้งใจจริงแต่ขาดเหตุผล หมายถึง บุคคลที่มีพลั งควบคุมอีโก้ใน
ระดับปานกลาง แต่มีพลังควบคุมของซุปเปอร์อีโก้มาก จะเป็นผู้ยอมรับกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคม
เข้าไปในลักษณะของตนเอง จะเป็นผู้ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายอย่างเคร่งครัด เห็นว่ากฎเกณฑ์เป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้จะก่อผลเสียต่อผู้อื่นก็ไม่สนใจ บุคคลประเภทนี้จะเป็นหลักของชุมชน เพราะมีความ
มั่นคงของการกระทาและความเชื่อ คนอื่นเห็นง่าย แต่ขาดความยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล คนประเภทนี้
จึงยังเป็นคนไม่สมบูรณ์ทางจริยธรรม
2.5) พวกเห็นแก่ผู้อื่นอย่างมีเหตุผล คือบุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้มากและ
ในขณะเดียวกันก็มีพลังควบคุมของซุปเปอร์อีโก้มากด้วย ซึ่งทาให้เกิด ความสมดุลระหว่างการกระทา
ตามกฎเกณฑ์ ของสั งคม และความสมเหตุ ส มผล โดยยึ ดการเห็ น แก่ ผู้ อื่ น ทั่ ว ไปเป็ น หลั ก บุ ค คล
ประเภทนี้มีความสามารถในการควบคุมตนเองอย่างมีเหตุผล ไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของสังคม หรืออยู่ใต้
อิทธิพลของสังคมอย่างปราศจากเหตุผล บุคคลประเภทนี้จะทาอะไรต้องพิ จารณาอย่างสมเหตุสมผล
เพื่อผู้อื่น และพร้อมที่จะร่วมมือกับสังคม คนประเภทนี้มีไม่มากในสังคม แต่นักทฤษฎีทั้งสองเชื่อว่า
เป็นบุคลิกภาพที่พัฒ นาสูงสุดของมนุษย์จากการวิจัยลักษณะของบุคคลตามทฤษฎีนี้ปรากฏว่าผู้ถูก
ศึกษาแต่ละคนจะมีลักษณะผสมหลายประเภทพร้อมกัน แต่จะสามารถเห็นลักษณะที่เด่นชัดที่สุดของ
แต่ละบุคคลได้ไม่ยากนัก เด็กแต่ละคนจะเริ่มมีบุคลิกประเภทใดประเภทหนึ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ตั้งแต่
อายุ10 ปี แต่ยังไม่เด่นชัดนัก แต่เมื่อโตขึ้นบุคลิกภาพประเภทนั้นจะเด่นชัดขึ้นทุกที
3) ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเรอร์ (Mawrer)
การเกิดความมีวินัยในตนเองนั้นจะต้องมีพื้นฐานมาตั้งแต่ระยะแรกจนกระทั้งเติบโต
ขึ้นมาสิ่งสาคัญ คือ ความสัมพันธ์ของผู้เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเลี้ยงดู อันจะนาสู่ความสามารถ
ในการให้รางวัลตนเอง หรือสามารถควบคุมตนเองเมื่อเติบโตขึ้นซึ่งเมาเรอร์ได้อธิบายว่าทารกหรือเด็ก
ต้องการจะเรียนรู้จากผู้ที่เลี้ยงดูตน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1) บุ ค คลที่ ส าคั ญ ต่ อ การเรีย นรู้ข องเด็ ก ทารก คื อ บิ ด า มารดา หรื อ
ผู้ปกครองดูแลที่เป็นผู้ที่บาบัด ตอบสนองความต้องการของทารก เช่น ได้กินนมเมื่อหิว มีผู้ปัดยุงให้
เมื่อถูกยุ งกัด เมื่อทารกได้รั บ การบ าบัดหรือตอบสนองความต้องการก็จะรู้สึ กสบาย พอใจ และมี
ความสุข ความรู้สึกเหล่านั้นจะรุนแรงมากขึ้น และติดตรึงอยู่ในสานึกจนโตขึ้น รวมทั้งที่ทุกครั้งที่ได้รับ
การตอบสนองความต้องการจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองอยู่ด้วย เด็กจึงเกิดความรักความพอใจใน
บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดู เมาเรอร์เชื่อว่า ความรู้สึกรัก และพอใจของเด็กเหล่านี้เกิดจาก
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การเรียนรู้ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการของเด็กเอง ดังนั้นบุคคลสาคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก
คือ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลนั้นเอง
3.2) ความรั ก ความพอใจ ความผู ก พั น ของเด็ ก ที่ มี ต่ อ บิ ด ามารดา
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล นาไปสู่การปฏิบัติตามคาสั่งสอน หรือใช้เป็นตัวอย่างที่เด็กจะเลียนแบบทั้งคาพูด
และการกระทา ทาให้เขาเกิดความสุข ความพอใจ อันเป็นลักษณะของการให้รางวัลแก่ตนเองการ
เลียนแบบเหล่านั้นจะทาตามที่ดีและไม่ดีตราบที่ลักษณะเหล่านั้นอยู่ในตัวของผู้ที่ตนเองรัก และพอใจ
ความสามารถในการให้ ร างวั ล ตนเองโดยการเลี ยนแบบนี้ เมาเรอร์เชื่ อ ว่าจะปรากฏในเด็ ก ที่ อ ายุ
ประมาณ 8-10 ปี และจะพัฒนาต่อไปจนสมบูรณ์เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น ผู้ที่มีวุฒิภาวะทางจิตอย่าง
สมบูรณ์จึงเป็นผู้มีความสามารถที่จะควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผลในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
การตอบโต้เมื่อเกิดความรู้สึกคับข้องใจ ความกลัว เป็นต้น สาหรับผู้ที่ขาดวินัยในตนเอง หรือขาดการ
ควบคุมตนเอง ก็เพราะไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ตั้งแต่วัยทารก จึงกลายเป็นบุคคลที่ขาดการยับยั้งชั่งใจใน
การกระทา กลายเป็นผู้ ที่ทาผิดเกณฑ์ และกฎหมายบ้านเมืองอยู่เสมอ ดังนั้น การเลี้ยงดูในวัยเด็ก
อย่างมีความสุข อบอุ่น และผ่านการอบรมสั่งสอน หรือจากการเลียนแบบที่ดีงามจากผู้ที่เลี้ยงดูเด็กเอง
และจะพัฒนามาเป็นลักษณะเด่นชัดในจิตสานึกของบุคคล และกลายเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องมีเหตุผล
ของบุคคลต่อไป
2.4) การส่งเสริมและเสริมสร้างวินัย
การเสริ ม สร้ า งวิ นั ย มี บุ ค คลสาคั ญ ท างการศึ ก ษาได้ ใ ห้ แ นวคิ ด ในการ
เสริมสร้างวินัย สรุปได้ดังนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 21) ได้ระบุแนวคิดใน
การสร้างวินัยไว้ 5 ประการ คือ
1) การทาให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยให้บุคคลรู้เห็นและปฏิบัติพฤติกรรม
ที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานและปฏิบัติต่อเนื่อง จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เคยชินที่ดี
2) การใช้วัฒนธรรมในสังคมเป็นแนวปฏิบัติผสมผสานกับหลักการทาให้เกิด
เป็นพฤติกรรมเคยชิน เช่น การทาความเคารพด้วยการไหว้ เมื่อพบผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เด็กทาได้โดยง่ายแต่
การเข้าแถวไม่ใช่วัฒนธรรมไทย เด็กไม่ได้เห็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอดังเช่นการไหว้ของไทย ดังนั้น การ
ไหว้จึงง่ายต่อการปฏิบัติมากกว่าการเข้าแถว
3) การใช้องค์รวมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ พฤติกรรมและสติปัญญา
ซึ่งเป็นหลักการทางการศึกษา และหลักพัฒนาจริยธรรม คือ มีความเข้าใจในความสาคัญของสิ่งที่จะ
กระทา มีความพอใจและยอมรับในสิ่งที่จะกระทาย่อมนาไปสู่ความพร้อมในการกระทา
4) การใช้แรงหนุนสภาพจิตใจเป็นการตั้งความมุ่งมั่นหรืออุดมการณ์และ
พยายามจะปฏิบัติตามเป้าหมายที่มุ่งมั่นไว้ ซึ่งอาจทาให้เกิดการเปรียบเทียบ แม้ว่าความภาคภูมิใจใน
ผลการปฏิบัติ หากใช้มากเกินไปจะกลายเป็นการดูถูก ดูหมิ่นผู้อื่นอันเกิดจากการเปรียบเทียบและการ
พึ่งพากาลังใจจากภายนอก
5) การใช้ก ฎเกณฑ์ บั งคั บ เป็ น อี ก วิธีห นึ่ งที่ ท าให้ เกิด วินั ย ได้ ชั่ว ขณะหนึ่ ง
เมื่อไม่มีผู้ใดควบคุมวินัยจะหายไป จึงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง
พระธรรมปิฎก (2551: 18 - 22) ได้กล่าวถึงวิธีการเสริมสร้างวินัย ไว้ดังนี้
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1) สร้างวินัยด้วยการทาให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน การฝึกวินัยที่ดีที่สุดอาศัย
ธรรมชาติของมนุษย์คือ ใช้ธรรมชาติของมนุษย์มาเป็นเครื่องช่วย คือ ทาให้เป็นไปตามธรรมชาติ หรือ
สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์นั่นเอง หมายความว่า มนุษย์ที่ดาเนินชีวิตโดยทั่วไปนี้อยู่กันด้วย
ความเคยชินที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้ เมื่อพบเห็นอะไรแล้วจะปฏิบัติการอะไรอย่างไร เราทาไปตาม
ความเคยชินกันเป็นส่วนใหญ่
2) สร้างวินัยให้ได้ผลด้วยระบบสัมพัน ธ์ขององค์รวม การฝึกวินัย คือ ฝึกให้
เป็นศีล นั้นจะได้ผลดีต้องอาศัยระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ
กันด้วย คือเป็นระบบองค์รวมที่องค์ร่วมจะต้องประสานกัน หมายความว่า ในการฝึกฝนพัฒนามนุษย์
หรือการศึกษานี้จะต้องให้องค์ประกอบ3 ส่วน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ประสาน
ไปด้วยกัน ทาให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์แล้วสิ่งที่ฝึกนั้นก็จะกลายเป็นชีวิตจริงของเขา ฉะนั้น เวลาเรา
ฝึกทาอะไรอย่างหนึ่งจึงต้องดูทั้งสามด้าน คือ
2.1) ด้านพฤติกรรม ถ้าเขามีพฤติกรรมที่ดีด้วยความเคยชินก็ดีแล้ว
2.2) ด้านจิต ใจ ถ้าเขามี ความพึ งพอใจหรือ มีค วามสุ ขในการท า
พฤติกรรม นั้น พฤติกรรมนั้นจะมั่นคงยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นทางด้านจิตใจ จะต้องคอยดูว่าทาอย่างไรจะ
ให้เขาตั้งอยู่ในวินัยด้วยความสุข มีความพึงพอใจ
2.3) ด้ า นปั ญ ญา ถ้ า เขามี ค วามรู้ เข้ าใจเหตุ ผ ล มองเห็ น คุ ณ ค่ า
มองเห็นประโยชน์ของการกระทาหรือพฤติกรรม นั้น ความรู้ความเข้าใจนั้นก็จะมาหนุนองค์ประกอบ
ฝ่ายจิตใจทาให้เขายิ่งมีความพอใจและความสุขในการปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นยิ่งขึ้นไปอีก
3) สร้ างวินั ย โดยใช้ ปั จ จั ย อื่ น ช่ ว ยเสริม วิ นั ย จะท าให้ เกิ ด ความสุ ข และ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ด้ ว ยความพึ งพอใจ โดยใช้ ปั จ จั ย อย่ างอื่ น มาช่ ว ยอี ก ก็ ได้ เช่ น มี กั ล ยาณมิ ต รขอ
ยกตัวอย่างว่า ถ้าครูอาจารย์น่ารักทาให้เด็กมีความอบอุ่น สบายใจ เด็กก็อยากจะเชื่อฟัง ครูอาจารย์ที่
เขารัก เคารพ และศรัทธานั้นพอพูดอะไรลูกศิษย์ก็อยากทาอยู่แล้ว และเขาก็มีความสุขที่จะทาตาม
ด้วย วินัยก็เกิดได้ง่าย
4) สร้างวินัยด้วยแรงหนุนของสภาพจิตใจ อีกวิธีหนึ่งซึ่งเอาปัจจัยมานา คือ
การตั้งเป็นอุดมคติในจิตใจ ทาให้ใจมีความฝักใฝ่มุ่งมั่นอย่างแรง เช่น ชนชาติหนึ่งตั้งเป้าหมายใฝ่ฝันว่า
ชาติเราจะต้องยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงปรากฏไปทั่วโลกว่าเป็นชาติที่มีวินัย เพื่อให้ชาติของเรายิ่งใหญ่ ขอให้
คนของเราปฏิบัติอย่างนี้ ๆ ด้วยความที่มีเป้าหมายอย่างแรง เป็นอุดมคติ ใฝ่ตั้งใจจริงจังอย่างนี้ ก็ทาให้
คนปฏิบัติตามวินัยได้
5) สร้ างวินั ย โดยใช้ ก ฎเกณฑ์ บั งคั บ อี ก วิ ธี ห นึ่ งคื อ การสร้า งวิ นั ย โดยใช้
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ บั งคับ ควบคุม โดยมีการลงโทษ วิธีนี้ก็ส ร้างวินั ยได้แต่เป็นวิธีที่ไม่ดีและไม่
ถูกต้อง ไม่เข้ากับหลักการของธรรม เป็นวิธีที่ไม่ถูกธรรม คือ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎ
ธรรมชาติ มนุษย์จะมายัดเยียดเอาศีลใส่ให้แก่กันไม่ได้ ศีลเกิดจากการฝึกให้มีขึ้นในตัวตน
อย่างไรก็ตาม การใช้กฎเกณฑ์บังคับนี้ บางครั้งได้ผลเมื่อกฎเกณฑ์นั้นไม่บีบ
บังคับรุนแรงเกินไป และมีช่วงเวลายาวพอที่จะให้คนผ่านเข้าสู่ความเคยชินจนเขาไม่รู้ตัวพอกลายเป็น
ความเคยชิ น ไปแล้ ว ก็ เข้ าสู่ ก ฎธรรมชาติ ต ามวิ ธี แ รกคื อ เป็ น วิ นั ย พื้ น ฐานที่ เกิ ด ขึ้ น โดยการสร้ า ง
พฤติกรรมเคยชิน มันกลายเป็นเรื่องของความเคยชินตามธรรมชาติที่มารับทอดจากการใช้ อานาจบีบ
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บังคับอันนั้นต่างหากที่ได้ผล การใช้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับมาฝึกวินัยให้คนมีศีลนี้ มีวิธีที่จะ
ทาให้ได้ผลได้โดยไม่ให้อยู่แค่เป็นการใช้อานาจกดบีบบังคับและลงโทษ แต่ต้องให้จิตใจของคนเกิด
ความรู้สึกสานึกว่าเป็นการฝึก โดยให้เขารู้เข้าใจมองเห็นเหตุผลและประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับนั้น ๆ ความรู้ความเข้าใจและจิตสานึกในการฝึกนี้ จะทาให้เขาเกิดมีความพึงพอใจหรือความ
เต็มใจขึ้นมาในระดับหนึ่งที่จะทาตาม และก็ทาให้ได้ผล ซึ่งก็คือทาให้เข้าสู่ระบบการศึกษาที่แท้จริง
โดยมีองค์ประกอบสามส่วน คือ พฤติกรรมสภาพจิตใจ และปัญญา เข้ามาประสานกัน
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540 ) ให้แนวคิดในการสร้างวินัยไว้ 5 ประการ คือ
1. การกระทาให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยให้บุคคลรู้เห็น และประพฤติพฤติกรรมที่ดี เพื่อ
เป็นพื้นฐาน ปฏิบัติต่อเนื่องจนเกิดเป็นพฤติกรรมเคยชินที่ดี
2. การใช้วัฒนธรรมในสังคม เป็นแนวปฏิบัติผสมผสานกับหลักการทาให้เป็นพฤติกรรมเคย
ชิน เช่น การทาความเคารพด้วยการไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เด็กทาได้โดยง่าย แต่การเข้าแถวไม่ใช่
วัฒนธรรมไทย เด็กไม่เห็นแบบอย่างที่ดีเสมอ ดังเช่น การไหว้ของไทย ดังนั้นการไหว้จึงง่ายกับการ
ปฏิบัติมากกว่าการเข้าแถว
3. การใช้องค์รวม เป็นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจพฤติกรรม และสติปัญญาซึ่งเป็นหลักการ
ทางการศึกษา และหลักการพัฒนาจริยธรรม คือ มีความเข้าใจในความสาคัญของสิ่งที่จะกระทาที่มี
ความพอใจ และยอมรับในสิ่งที่จะกระทา ย่อมนาไปสู่ความพร้อมในการกระทา
4. การใช้แรงหนุนสภาพจิต เป็นการตั้งความมุ่งมั่น หรืออุดมการณ์และพยายามปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่มุ่งมั่นไว้ ซึ่งอาจทาให้เกิดการเปรียบเทียบแม้ความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติหากใช้มาก
เกินไปจะกลายเป็นดูถูกดูหมิ่นผู้อื่น อันเกิดจากการเปรียบเทียบ และพึ่งพากาลังใจจากภายนอก
5. การใช้กฎเกณฑ์บังคับ เป็นวิธีหนึ่งทาให้เกิดวินัยได้ชั่วระยะหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ใดควบคุมวินัยก็
จะหายไป จึงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง
กรรณิกา ลิมพะสุด (อัญจนา ประสานชาติ , 2545) ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่ อ
เสริมสร้างวินัยสาหรับนักเรียนไว้ดังนี้
1. จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติตนในห้องเรียน เพื่อให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมที่คาดหวังของ
นักเรียน ซึ่งข้อตกลงต้องร่วมกันเห็นชอบระหว่างครูกับนักเรียน เมื่อมีการกระทาผิดในข้อตกลง ก็มี
การทบทวนด้วยวิธีใหม่ เพื่อที่ครูจะได้ไม่บ่ น พูดซ้าซาก พร่าเพรื่อ ชวนให้เกิดความเบื่อหน่าย และมี
อารมณ์อยากต่อต้าน
2. เมื่ อ มี พ ฤติ ก รรมที่ เป็ น ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น ศึ ก ษาสาเหตุ ให้ ชั ด เจน แล้ ว ช่ ว ยกั น คิ ด หาแนว
ทางแก้ไขที่หลากหลายโดยมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน คือ แก้ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางให้เด็กคิดแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเองต่อไป พฤติกรรมที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้ากิจกรรมในชั้นเรียนทาสิ่งที่ซ้าไม่
น่าสนใจ ต่ากว่าความสามารถของเด็ก หรือสูงกว่าความสามารถของเด็กที่จะทาสาเร็จได้ เด็กก็จะ
หาทางออกอย่างอื่นที่ก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมตามมา ดังนั้นจึงต้องหาสาเหตุของพฤติกรรมที่พบ
ก่อน จึงจะแก้ปัญหาได้ตรงจุด
3. ครูเป็ น แบบอย่ างให้ กั บ เด็ กได้ มี ข้อตกลงกั นอย่างไร ครูก็ค วรท าเป็ น ตั วอย่างในเรื่อ ง
เหล่านั้นสาหรับเด็ก ไม่ใช่ครูแนะนาให้นักเรียนปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง แต่ครูก็ปฏิบัติอีกอย่างตรงข้าม
เช่น ครูสอนให้เด็กพูดจาดีๆ กับเพื่อน รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธเพื่อน ไม่ส่งเสียงดังไม่ทะเลาะกัน
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แต่เมื่อเด็กทาผิดครูเองจับเด็กเขย่า ตะคอก ขู่เด็กเสียงดัง หรือครูมีปัญหากันเองทะเลาะกันเสียงดัง
ขัดกับที่ครูแนะนาเด็กเกิดความสับสนว่าจะปฏิบัติอย่างไร
4. มีค วามสม่าเสมอในการปฏิ บัติต่อเด็กทุกคนโดยเท่ าเที ยมกัน มีความยุติธรรมในการ
วินิจฉัยปัญหาต่างๆ ด้วยเหตุผล และหลักการ ตามข้อตกลงเป็นจุดสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของ
ใคร เอาจริง ทาจริง ก็ได้ผลจริง ถ้าครูทาได้เด็กก็จะศรัทธาในตัวครู วินัยก็จะเกิดตามมา บางครั้งมี
กรณีทาผิดเกิดขึ้น นักเรียนกลุ่มหนึ่งถูกลงโทษ อีกกลุ่มหนึ่งผิดในกรณีเดียวกันครูเพิกเฉยเพราะว่ากลุ่ม
นั้นล้วนแต่เป็นลูกของผู้มีอิทธิพล หรือมีพระคุณต่อตนเอง หรือโรงเรียนถ้าทาเช่นนั้นเมื่อไรเด็กทั้งสอง
กลุ่มจะไม่เชื่อ และหมดศรัทธาในตัวครู กลุ่มแรกจะเกิดความมุ่งร้ายมองเห็นความไม่ยุติธรรม ความไม่
สม่าเสมอของครู ครูเลื อกปฏิบัติ กลุ่มหลังจะได้ใจทาอีก และจะไม่เกิดการเรียนรู้ที่จะทาให้ตนมีวินัย
เพราะเข้าใจในแนวปฏิบัติไม่ถูกต้อง เมื่อกรณีเด็กกระทาผิดไม่ว่าเรื่องใด ข้อเตือนใจสาหรับครู คือ ไม่
ว่าเรื่องใดไม่ควรนาเด็กไปเปรียบเทียบกันว่า ทาไมเด็กคนนี้ทาไม่เหมือนคนนี้ เพราะเป็นการสร้าง
ความรู้สึกมุ่งร้ายเกิดขึ้นกับเด็ก ทั้งต่อตัว และเพื่อนที่ได้รับการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน
บ่อยครั้งที่ครูเผลอพูดว่า “เมื่อไรเธอจะทาตัวได้เรียบร้อยน่ารักเสียที เขาทาตัวได้ดีมากสม่าเสมอ ครู
ชื่นชมทุกคนถ้าเธอทาตัวได้ครึ่งหนึ่งของเขา ห้องก็จ ะสงบกว่านี้เธอนี่ไม่รู้อะไร น่าเบื่อ ” ถ้ามีการพูด
แบบนี้ซ้าๆไม่นานกรณีปัญหาระหว่างเด็กที่ถูกเปรียบเทียบกันก็จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่
ในวัยที่เริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่น
5. ปรับเปลี่ยนเทคนิค ในการจัดการเรื่องวินัยให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ในแต่ละวัย มี
ความแตกต่างกัน เทคนิคที่เคยใช้มาแล้ว อาจจะใช้ไม่ได้อีกในวันหนึ่ง
6. ให้เด็กรู้แผนงานแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ ช่วยเตรียมตัวเตรียมใจ รู้อะไรที่ครูมีต่อตัวเขาใน
การเรีย น ในการร่ ว มกิ จ กรรมต่ าง ๆ ตามแผนงานที่ ก าหนด หรือตามข้อ ตกลงที่ ก าหนดมี ป้ าย
ประกาศแจ้งให้ทราบ ประกอบกับการมีสัญญาณ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่จะช่วยในการดาเนินงานตาม
แผนงาน
7. เมื่อมีพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่เรียกร้องความสนใจจากครูตลอดเวลา ครูอาจใช้วิธีเมิน
เฉยไม่สนใจ การไม่ให้ ความสนใจบางครั้งจะช่วยหยุดพฤติกรรมนั้นๆ ได้ดีในทานองเดียวกัน ถ้ามี
พฤติ ก รรมอะไรที่ ค รู คิ ด ว่ า เป็ น อั น ตรายต่ อ เด็ ก ต่ อ บุ ค คลอื่ น ก็ ต้ อ งเข้ าไปจั ด การทั น ที เพื่ อ หยุ ด
พฤติกรรมนั้น เมื่อเด็กสงบแล้วจึงพูดด้วย สอบถามสาเหตุ และช่วยคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา
นั้นๆ ในบางครั้งการกระทาต่างๆ ของเด็กสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคน ครูต้องสื่อสารให้ตรงกับ
เด็กให้ตรงประเด็น เปิดเผยความรู้สึกของครูของเพื่อน เพื่อยกระดับจิตสานึกของเด็ก
8. สิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยในการจัดการกับวินัยได้ดี สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่อบอุ่น
เต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจ ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จะช่วยทาให้เด็กมีจิตใจสงบทางานต่างๆ
ผ่านไปด้วยดี เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ต้องแก้ไข การใช้กลุ่มเพื่อนในห้องเรียนเด็กจะดูแลกันเอง ผลที่ได้
ออกมาดีกว่าที่ผู้ใหญ่ไปคอยกากับ
9. มีมุมสงบให้เด็กไปนั่งสงบจิต สงบใจ เมื่อเกิดอารมณ์เสีย ไม่พอใจ อันเป็นต้นเหตุที่ทาให้
เกิดสับสนวุ่นวายในห้องเรียน โดยมุมนี้ไม่มีมุ มทาโทษ แต่เป็นมุมที่เด็กเข้าไปนั่งทาใจให้สงบ โดยไม่มี
ใครไปรบกวนสมาธิ อาจจะทาเป็นบ้านหลังเล็กๆ ในห้องเรียน เด็กโมโหจะได้เข้าไปนั่ง เป็นที่รู้กันว่าใน
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ห้องเรียนคนอื่นๆ จะไม่ไปรบกวน พอเด็กสบายใจขึ้น เด็กก็จะเดินออกมาเอง แล้วเข้าร่วมกิจกรรม
ของห้องเรียนต่อไป
นอกจากนี้ในการเด็กที่ควบคุมตนเองไม่ได้ และไม่อยู่ในสภาพที่จะอธิบายเหตุผลได้การทา
นอกเวลาจะช่วยเด็กได้ การให้เวลานอกนั้นจะต้องให้ประสบการณ์ทางบวกให้แก่เด็ก คือเวลานอก
ไม่ใช่การลงโทษ เด็กไม่ควรได้รับการขู่ให้เกิดความกลัวในเรื่องนี้ เวลานอกไม่ได้ทาให้ขายหน้า และ
การให้เวลานอก ทาได้นานเท่าที่เด็กจะสงบ และช่วงเวลานี้ ผู้ใหญ่และเด็กควรจะได้คุยกันเกี่ยวกับ
ความรู้สึก การให้เวลานอกเพื่อทาให้จิตสงบโรงเรียนบางแห่งให้เด็กนั่งเก้าอี้ที่มุมใดมุมหนึ่ง โดยไม่ต้อง
ทางาน แต่นั่งหันหน้าไปดูเพื่อนๆ ที่กาลังทางานอยู่ในห้อง นั่งนานเท่ าที่ต้องการ เมื่อเห็นว่าตัวเองจะ
เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสงบแล้วก็กลับเข้าร่วมกิจกรรมต่อได้ การมองการทางานของเพื่อนจะช่วยให้
การเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
กล่าวโดยสรุป คือ แนวทางในการเสริมสร้างวินัยนักเรียนนั้น มีอยู่หลายแนวทางซึ่งแต่ละ
แนวทางนั้นล้วนแต่เป็นแนวทางที่ดี ผู้ใช้เองจะต้องพิจารณาเลือกใช้แนวทางที่เหมาะสมโดยคานึงถึง
เพศ วัย สถานที่ สถานการณ์ โดยเริ่มตั้งแต่การอบรม สั่งสอนให้รู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทาตัว
เป็นแบบอย่างให้เด็กดู รวมทั้งการควบคุมความประพฤติด้วย นอกจากนั้นกิจกรรมการเสริมสร้างวินัย
บางครั้งครูเองจะต้องทางานร่วมกันกับเด็ก ใกล้ชิด เอาใจใส่ดูแลอย่างสม่าเสมอสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ปกครอง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสาคัญของระเบียบวินัยซึ่งจะเป็นการช่วยให้เด็ก
พัฒนาวินัยในตนเองได้ต่อไป
จากที่กล่าวถึงวิธีการสร้างวินัยตามที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า การเสริมสร้างพัฒนาวินัยใน
ตนเองเป็นสิ่งที่ได้ผลที่สุดในการฝึกอบรมเยาวชน เพราะระเบียบวินัยมิได้ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิดแต่
หากสามารถทาให้บุคคลแต่ละคนมีระเบียบวินัยเกิดขึ้นในจิตใจขึ้นได้ บุคคลนั้นก็จะได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกฝนดีแล้ว และหากบุคคลเช่นนี้เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม สังคมนั้นก็จะได้ชื่อ
ว่าเป็นสังคมที่สงบสุข
2.5) การลงโทษทางวินัย
คาว่าการลงโทษทางวินัย ได้มีคนให้คานิยามไว้เป็นจานวนมาก สรุปได้ดังนี้
สมโภชน์ เอี่ ย มสุ ภ าษิ ต (2543: 40) กล่ าวว่า การลงโทษ หมายถึ ง การ
ให้ผลกรรมหลังจากแสดงพฤติกรรมทาให้พฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง ซึ่งผลกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ องเป็ น สิ่ งที่ ไม่ พึ งพอใจ หากแต่จ ะเป็ น อะไรก็ ได้ ที่ ตามหลั งพฤติ กรรมนั้ น แล้ ว ท าให้
พฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง
ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540: 184 - 185) ได้กล่าวถึงการลงโทษไว้ว่า ใน
ชีวิตประจาวันของมนุษย์ในสังคมจะพบว่า มีการนาเอาสภาพการณ์หรือสิ่งเร้าที่บุคคลไม่พึงพอใจมาใช้
กันอย่างแพร่หลาย เช่น การตัดสินใจลงโทษจาคุก การปรับการให้สอบตก การตาหนิ การไม่ให้การ
ยอมรับ เป็นต้น สภาพการณ์และสิ่งเร้าที่บุคคลไม่พึงพอใจที่ใช้กระบวนการปรับ พฤติกรรมนั้นมีความ
แตกต่างจากสภาพการณ์ ห รื อสิ่ งเร้าที่ บุ คคลไม่พึ งพอใจที่ ใช้กันอยู่ในชีวิต ประจาวัน ทั้ งในแง่ของ
ประเภทและวิธีการที่ใช้ หากไม่มีความจาเป็นแล้วจงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้การลงโทษให้มากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ ทั้งนี้เพราะการลงโทษอาจเกิดผลข้างเคียงตามมาหลายประการ การลงโทษหมายถึง
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การให้ผลกรรมที่อินทรีย์ไม่ต้องการ หรือการถอดถอนสิ่งที่อินทรีย์ต้องการออกมาภายหลังที่อินทรีย์
แสดงพฤติกรรมแล้วมีผลทาให้พฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง
จากความหมายของการลงโทษดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การลงโทษ
หมายถึง การให้ ผ ลกรรมที่อิ น ทรี ย์ไม่ ต้องการหรือการให้ ผ ลกรรมหลั งจากแสดงพฤติกรรมทาให้
พฤติกรรมนั้น ลดลงหรือยุติลง
การที่คนหมู่มากอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้น มีความจาเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์
ในการปฏิบัติตนเพื่อให้ สังคมสามารถดารงอยู่อย่างสงบสุข และมีพัฒ นาการในทิศ ทางที่เหมาะสม
มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา เป็นระบบสังคมที่ประกอบด้วยบุคคลจานวนมาก (นักศึกษา) ที่มีความ
แตกต่างทั้งในทางกายภาพและทางจิตใจ (Physical andPsychological Differences) มาอยู่ร่วมกัน
จึงจาเป็นต้องมีกฎเกณฑ์สาหรับการอยู่และกระทากิจกรรมร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้องค์การ
สามารถดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้
เป้าหมายของการปกครองดูแลนักศึกษาที่สาคัญคือ การปกครองและดูแล
นักศึกษาให้มสี วัสดิภาพ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงสุด รวมทั้งให้นักศึกษา
มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ในระหว่างที่ศึกษาเล่าเรี ยน ไม่ก่อความเดือดร้อนลาคาญ
หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น กล่าวได้ว่าความประพฤติสาคัญ มากเพราะคนจะมีความรู้ความสามารถ
เพียงใดก็ตาม ถ้าความประพฤติไม่ดี ความรู้ความสามารถก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้
เกิดผลดีได้ ดังนั้นการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคคลจึ งเป็นเรื่องสาคัญ สิ่งที่ใช้ควบคุมความ
ประพฤติ โดยทั่ วไปได้แก่ กฎหมาย พระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบ ข้อบังคับ ซึ่งใช้บั งคับ หรือควบคุ ม
ประชาชนทุกคนที่อยู่ในรัฐ ประเทศ และแคว้นต่าง ๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเมิดจะถูกลงโทษตาม
ความผิดแต่สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้น นอกจากจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของบ้านเมืองแล้วยังถูก
ควบคุมความประพฤติโดยวินัยขององค์การอีกส่วนหนึ่งด้วย
3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1) งานวิจัยในประเทศ
แก้ ว แก้ ว มงคล (2550) ได้ ศึ ก ษาการด าเนิ น งานเสริม สร้ างวินั ย ในตนเองของ
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยเปลวเงือ ก อ าเภอโพนพิ สั ย จั ง หวั ด หนองคาย ก่ อ นการพั ฒ นาการ
ดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนยังขาดความรู้
ความเข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็นความสาคัญในการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของโรงเรี ยนยังไม่เป็นระบบ ขาดการนิเทศติดตาม
และประเมินผล อีกทั้งขาดการสรุปผลการดาเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเอง โดยเฉพาะ
ด้านการรักษาความสะอาด การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้ กลยุทธ์ใน
การศึกษาดูงาน และกลยุทธ์การนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจ มีความตระหนั กและเห็ นความส าคัญ ในการดาเนิ นงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน เพิ่มขึ้น และร่วมมือกันดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ได้ครบทั้ง 6 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดาเนิน งานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 2) ได้แต่งตั้ง
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คณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 3) ได้กาหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (2) กิจกรรม
ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน และ (3) กิ จกรรมนักเรียนตัวอย่าง4) ได้จัดกิจกรรมในการเสริมสร้าง
วินัยในตนเองของนักเรียน จานวน 3 กิจกรรม ในเวลาที่กาหนด5) ได้นิเทศติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ (6) ได้ดาเนินการประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน ส่งผลให้ นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนี้1) ด้านการรักษาความสะอาด นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 23 คน มีการปรับ พฤติกรรมโดยดูแลความสะอาดร่างกายเสื้อผ้ า ห้องเรียนและบริเวณที่
รับผิดชอบได้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน
ณฐพล นาราษฎร์ (2550) ได้ศึกษาการพัฒ นาการดาเนินงานเสริ มสร้างวินั ยใน
ตนเองของนักเรียนการพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดแคน
โนนมันปลา กิ่งอาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พบว่ากลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนยังขาดความรู้
ความเข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็นความสาคัญในการดาเนินงานเสริมสร้ างวินัยในตนเองของ
นักเรียน การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ การกาหนดนโยบายของ
โรงเรียนไม่ชัดเจน การดาเนินกิจกรรมในการพัฒนา ไม่ครอบคลุมและขาดการมีส่วนร่วมของครูทุกคน
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องขาดการนิเทศติดตามและประเมินผล อี กทั้งขาดการสรุปผลการ
ดาเนิ น งาน ส่ งผลให้ นักเรียนขาดวินัยในตนเองโดยเฉพาะด้านกิริยามารยาท ด้านการรักษาความ
สะอาดร่างกาย กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จึงได้พัฒ นาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศแบบมีส่ วนร่วม พบว่ากลุ่มผู้ร่วม
ศึกษาค้ น คว้าทุกคนมีความรู้ค วามเข้าใจ มี ความตระหนั กและเห็ นความส าคัญ ในการดาเนิ นงาน
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนเพิ่มขึ้น และได้ร่วมมือกันดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน 1) ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ดังนี้ “เร่ง
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านกิริยามารยาท ด้านการรักษาความสะอาดร่างกาย 2) ได้
แต่ งตั้งคณะกรรมการเสริ มสร้างวินั ยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมัน ปลา) ได้
กาหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนจานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมโฮม
รูม (2) กิจกรรมการรักษาความสะอาดร่างกาย ได้จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน จานวน 3 กิจกรรม ได้นิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 6) ได้
ดาเนินการประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน บุคลากรมีค วามตั้งใจและเสียสละในการปฏิบัติงาน
ส่ งผลให้ นั ก เรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมายมี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม 1) ด้ านกิ ริย ามารยาทมี ก ารปรั บ
พฤติกรรม โดยใช้คาพูดได้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ 2) ด้านการรักษาความสะอาดร่างกาย มีการปรับ
พฤติ กรรม โดยดู แลผม เล็ บ แขน ขา และฟั น ได้ ส ะอาดดาเนิ น งานเสริม สร้างวินั ย ในตนเองของ
นักเรีย นกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศแบบมีส่วนร่วม และใช้กิจกรรมในการพัฒ นา (1)
กิจกรรมโฮมรูม (2) กิจกรรมการรักษาความสะอาดร่างกาย
ปรีชา หลักคาพันธ์ (2550) ได้ศึกษาการพัฒ นาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนั กเรียน โรงเรี ยนบ้านท่าคารวม อาเภอโซ่พิสั ย จังหวัดหนองคาย ก่อนการพัฒ นาการ
ดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุกคนยังขาดความรู้ความ
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เข้าใจ ขาดความตระหนั ก และไม่เห็ น ความส าคัญ ในการดาเนิ นงานเสริมสร้างวินั ยในตนเองของ
นักเรียน การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ การกาหนดโยบายของ
โรงเรียนไม่ชัดเจน การดาเนินกิจกรรมในการพัฒนาไม่ครอบคลุมและครูทุกคนไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอน
การดาเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องขาดการนิเทศติดตามและประเมินผล อีกทั้งขาด
การสรุปผลการดาเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองโดยเฉพาะ ด้านการรักษาความสะอาด
เพิ่มขึ้นกลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า จึงได้พัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้กล
ยุทธ์ การศึกษาดูงาน และการนิเทศแบบมีส่วนร่วม หลังการศึกษาดูงานพบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุก
คนมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็ นความสาคัญ ในการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนเพิ่มขึ้น และหลังการนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุกคนได้
ร่วมมือกันดาเนินงาน ดังนี้ 1) ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นั ก เรี ย น ดั งนี้ “เสริ ม สร้ า งวิ นั ย ในตนเองของนั ก เรี ย น ด้ า นการรั ก ษาความสะอาด ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนได้กาหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนั กเรี ย น โดยใช้ พั ฒ นานั กเรี ยนกลุ่ มปกติและกลุ่ มเป้าหมายร่ว มกัน คือ (1) กิ จกรรมพัฒ นา
คุณธรรมจริยธรรม (2) กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน (3) กิจกรรมนักเรียนตัวอย่าง ได้จัดกิจกรรม
ในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ในเวลาที่กาหนด คณะครูมีความตั้งใจ เสียสละในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และ ได้ดาเนินการประเมินและสรุปผลการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มปกติมีวินัยในตนเอง ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น ด้านการรักษาความสะอาด นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 36 คน
มีการปรับพฤติกรรมโดยดูแลความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า ห้องเรียนและบริเวณที่รับผิดชอบ ได้สะอาด
เรียบร้อยทุกวัน
สมบูรณ์ นครชัย (2550) ผลการศึกษาการพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลได้
ดังนี้ 1. ก่อนการพัฒนางานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบัน
ปัญ หาของนั กเรียน มีพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียน ที่ยังไม่เหมาะสม 3 ด้าน คือ ด้านความ
สะอาด ด้านการเข้าแถว และด้านการแสดงความเคารพ โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนการ
พัฒนาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 48 คน ที่ร่างกายไม่ค่อยสะอาด เครื่องแต่งกายไม่สะอาด ไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย การทาความสะอาดห้องเรียน และบริเวณที่มอบหมายยังขาดการเอาใจใส่ ทิ้ง
ขยะไม่ถูกที่ การเข้าแถวเคารพธงชาติไม่เป็นระเบียบ ไม่ตรง ไม่เรียงลาดับสูง ต่าสนทนากันในขณะเข้า
แถว เดินแถวเข้าห้องเรียนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เดินแตกแถว และเดินแซงแถว การเดินแถวมา
จากบ้านและกลับจากโรงเรียน เมื่อพ้นเขตรั้วโรงเรียนแถวจะไม่เป็นระเบียบ จะแตกแถว เวลาเดินมา
ไม่พร้อมกัน การเข้าแถวรับอาหารและซื้อของไม่เรียงตามลาดับก่อน-หลังการแสดงความเคารพไม่ถูก
ระเบี ยบ ครูละเลยต่อหน้าที่ ทาให้ นักเรียนขาดวินัย เกิดผลในทางลบต่อโรงเรียนเสมอมา ผลการ
ดาเนินการพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากขึ้น คือ
ด้านความสะอาดนั กเรีย นกลุ่ มเป้ าหมาย มีการพั ฒ นาบรรลุ เป้ าหมาย ด้ านการเข้าแถวนั กเรียน
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กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาบรรลุเป้าหมาย และด้านการแสดงความเคารพนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มี
การพัฒนาบรรลุเป้าหมาย
สุเมธ ศรีสุระ (2550) ได้ศึกษาการพัฒ นาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนประชาบารุง กิ่งอาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้าทุก
คนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็นความสาคัญ การดาเนินงานเสริมสร้าง
วินัยตนเองของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบการกาหนดนโยบายของโรงเรียนไม่ชัดเจน การดาเนินกิจกรรม
ไม่ชัดเจน การดาเนินกิจกรรมไม่ครอบคลุม ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องขาดการนิเทศและติดตามและ
ประเมินผลอีกทั้งขาดการสรุปผลการดาเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองโดยเฉพาะด้าน
การรักษาความสะอาดเพิ่มขึ้น ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมปฏิบัติการและการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดยดาเนินการดังนี้ 1.
กาหนดนโยบายในการพัฒนางานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน เร่งเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียนในด้านการรักษาความสะอาด 2. แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน
3. กาหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน จานวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรม
โฮมรูม 2. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ 3. กิจกรรมนักเรียนต้นแบบ และผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ให้การนิเทศ ติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการจัดกิ จกรรม
ผลการศึกษาการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนด้านความสะอาด นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการ
ปรับพฤติกรรมโดยดูแลความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนเป็นที่น่าพอใจ
ทินกร นาสว่าง (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเทื่อม อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ดังนี้ ก่อน
การพัฒนา การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนยังไม่เป็นระบบและขาดความต่อเนื่อง
บุคลากรขาดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒ นา ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยด้านการรักษาความ
สะอาด จานวน 16 คน ได้ดาเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมระดมสมอง และ
การปฏิบัติตามขั้นตอน การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า 1) ที่ประชุมได้
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยเร่งเสริมสร้ างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนด้านการรักษาความสะอาด มีการประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน ในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน 4 กิจกรรม โดยใช้พัฒนานักเรียนกลุ่ม
ปกติและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน คือ (1) กิจกรรมค่ายธรรมฝึกวินัย (2) กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน(3) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน (4) กิจกรรมยกย่องนักเรียนตัวอย่าง 4) ดาเนินกิจกรรมในการพัฒนา
นักเรียนครบทุกกิจกรรมในเวลาที่กาหนด 5) ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการนิเทศ กากับ ติดตามการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 6) ประเมิน และสรุปผลการดาเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
มีการปรับพฤติกรรม การมีวินัยในตนเองดีขึ้นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการรักษาความสะอาด นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 16 คน มีการปรับพฤติกรรม โดยดูแลความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า ห้องเรียน
และบริเวณที่รับผิดชอบได้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน
วิภ าวี วิชัย วงษ์ (2551) ศึกษาค้น คว้าการพั ฒ นาการดาเนิน งานเสริม สร้างวินั ย
นักเรียนด้านความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
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ผลการศึกษาค้น คว้า พบว่าเมื่อดาเนินการพัฒ นาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความ
รับ ผิดชอบครบทั้ง 2 วงรอบแล้ว โดยในวงรอบที่ 2 เพิ่มกลยุทธ์ในการดาเนินงาน การรายงานถึง
ชุมชน ในการประกาศรายชื่อนักเรียนที่มาสาย และหนีเรียนปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง60
คน มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการแต่งกาย ด้านการตรงต่อเวลาด้าน
การรักษาความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ โดยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมีการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองตลอดระยะเวลาของการดาเนินการ นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี
การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนก็ต้องมีความเข้าใจปัญหาของนักเรียนที่แท้จริงรวมทั้ งความจา
เป็นบางอย่างของแต่ละบุคคลและครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาและเสริมสร้างวินัยนักเรียนของ
โรงเรียนประสบความสาเร็จได้
สุภาพร ขนันเยี่ยม (2551) ได้ศึกษาการพัฒ นาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้าขุ่นโนนผางาม อาเภอน้าโสม จั งหวัดอุดรธานี สรุปผลการศึกษา
ค้นคว้าได้ดังนี้ ผลการศึกษาสภาพปัญหาก่อนการพัฒ นา พบว่า การดาเนินงานเสริมสร้างวินัยใน
ตนเองของนักเรียนยังไม่เป็นระบบ ขาดการนิเทศ ติดตามและประเมินผล อีกทั้งขาดการสรุปผลการ
ดาเนินงาน ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความตระหนักและไม่เห็ นความสาคัญในการดาเนินงาน
ส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองด้านการรักษาความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า ผลการพัฒนาการ
ดาเนิ นงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ในการศึกษาดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการปฏิบัติ พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก
และเห็น ความส าคัญในการดาเนิ นงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน เพิ่มขึ้น และสามารถ
ดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนทั้ง6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโดยเร่ง เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านการ
รักษาความสะอาดร่างกายและเสื้ อผ้ า 2) การแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านน้าขุ่นโนนผางาม 3) การกาหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นั ก เรี ย น จ านวน 4 กิจ กรรม ได้แ ก่ (1) กิจ กรรมอบรมคุ ณ ธรรมจริยธรรม (2) กิ จกรรมเฝ้ าระวัง
นักเรียน (3) กิจกรรมนักเรียนต้นแบบ และ (4) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 4) การจัดกิจกรรมในการ
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน จานวน 4 กิจกรรม 5) การนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 6) การดาเนินการประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน ส่งผลให้ นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น
สุรางค์ปัญสังกา (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการศึกษา
ค้นคว้าได้ ดังนี้ ก่อนการพัฒ นาการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน พบว่า การจัด
กิจกรรมพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนยังไม่สอดคล้องกับปัญหา ครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาวินัยของนักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนขาดวินัย ด้านความสะอาด ด้าน
ตรงต่อเวลาและความสะอาด จึ งได้พัฒ นาการดาเนินการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนใน
วงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมและการปฏิบัติ ตามขั้นตอนการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน
จานวน 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) กาหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน 2) แต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนา
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3) กาหนดกิจกรรมในการพัฒ นา 4) ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนด 5)นิเทศติดตามประเมินผล
ระหว่างการดาเนินการ 6) ประเมินสรุปผลการดาเนินงาน พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็นความสาคัญในการดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนเพิม่ ขึ้น และได้ร่วมมือกันดาเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน
2) งานวิจัยต่างประเทศ
เบสท์ (2001) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนสมมุติฐานการศึกษา
นี้คือ การปรากฏตัวผู้ใหญ่คนหนึ่งในชั้นเรียนในระหว่างการสอน จะลดจานวนการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
วินัยระหว่างครูกับนักเรียนลง วิธีการศึกษาใช้รูปแบบเชิงกึ่งทดลองที่ใช้เวลากลุ่มตัวอย่างเท่ากันทั้ง 2
กลุ่ม ในการออกแบบครั้งนี้ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมี 5 กลุ่ม เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ใน รัฐจอร์เจีย การสังเกตวินัยนักเรียนครั้งนี้รวมทั้งสิ้นกระทา600 ครั้ ง ผลการศึกษาพบว่า มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญอย่างยิ่งระหว่างจานวนเฉลี่ยของปฏิสัมพันธ์ทางวินัยระหว่างครูกับนักเรียน
เมื่อมีกั บ เมื่ อไม่มีผู้ ใหญ่ คนหนึ่ งมาปรากฏตัวในห้ องเรียนในระหว่างการสอนปฏิ สั มพั นธ์ท างวินั ย
ระหว่างครูกับนั กเรียน ที่มีจ านวนน้อยครั้งที่สุดเกิ ดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่มีการปรากฏตัวของผู้ใหญ่
หลาย ๆ เงื่อนไข สมมติฐานที่เป็นโฆษะซึ่งปรากฏตัวของผู้ใหญ่ในห้องเรียนระหว่างการสอน จะไม่มี
ผลต่อจานวนการมีปฏิสัมพันธ์ทางวินัยนั้นถูกปฏิเสธสมมติฐานที่กล่าวว่าการปรากฏตัวของผู้ใหญ่ใน
ห้องเรียนระหว่างการสอนจะมีผลต่อจานวนการมีปฏิสัมพันธ์ทางวินัยนั้นเป็นที่ยอมรับได้ผลการศึกษา
ครั้งนี้เสนอแนะว่าโรงเรียนที่นาผู้ใหญ่เข้ามาในห้องเรียนในระหว่างการสอนอาจจะเห็นเป็นปัญหาทาง
วินัยน้อยลงได้
เพค (2001) ได้ศึกษาการสารวจวิธีการแทรกแซงที่ครูระดับชั้นประถมศึกษาใช้กับ
ภาระงานด้านพฤติกรรมในห้องเรียน โดยถามครูว่าครูส่งเสริมนักเรียนให้ประพฤติตนอย่างเหมาะสม
อย่างไร ทั้งด้านการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง และด้านการปฏิบัติเพื่อแสดงปฏิกิริยาในการศึกษาเชิง
คุณภาพใช้การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6 คนและครูประจาชั้น
จานวน 5 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกและการสัมภาษณ์ที่บันทึกเทปไว้ซึ่งนามาตรวจสอบหา
แบบแผน แนวความคิด และความสั มพั น ธ์กับ วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง งานวิจัยจากวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบนั้น เพื่อให้ช่วยตีความข้อมูลผลที่เกิดจากข้อมูลพบแนวคิดหลายประการ คือ
บรรยากาศโรงเรียน การจัดห้องเรียน การเน้นพฤติกรรมที่ผิด ๆ ของนักเรียนปัญหาพฤติกรรมเชิง
ประวัติ วินั ย นั ก เรี ย น บทบาทของผู้ ป กครองมาตรการการปฏิ บั ติ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง วิธี ก าร
แทรกแซง และบุคลิกศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดสร้างสรรค์มาก และมี
ภาระผูกพันกับมาตรฐานที่ออกแบบไว้ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม และไม่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม บุคลิกศึกษาอาจจะเป็นมาตรการสาหรับการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่สุดที่ระบุ
ได้จากข้อมูล ควรให้ความสนใจในแนวคิดนี้ให้มากขึ้น และควรจัดรวมเข้าใจในหลักสูตรด้วย
แอนโทนี่ (2002) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมลักษณะบุคคลศึกษาที่มีต่อนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเล็กในชนบทโรงหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์การประมาณค่าและความเข้าใจ
ของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะบุคคลที่ระบุไว้ตามที่เสนอในโปรแกรมนี้ และเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทาง
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พฤติกรรมในกลุ่ มทดลอง และกลุ่ ม ควบคุม ในระหว่างการด าเนิ น โปรแกรมนี้ วิธีก ารศึกษาใช้ การ
ออกแบบพหุวิธี คือ ใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันทางภาษาเพื่อสารวจความเข้าใจและการประมาณค่า
เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่ได้ระบุไว้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากรายงานการละเมิดวินัยโรงเรียนได้
นามาใช้วัดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญใน
กลุ่มทดลองเกี่ยวกับความเข้าใจ และการประมาณค่าของนักเรียนในด้านลักษณะของบุคคลตามที่ระบุ
ไว้ ไม่มีการวัดความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในด้านการละเมิดวินัยหรือข้อมูลทางพฤติกรรม
บั ล เดอร์ สั น (2004) ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาพฤติ ก รรมด้ านความรุน แรงและพฤติ ก รรม
ก้าวร้ าวในกลุ่ มเด็กวัย รุ่น และเยาวชนมีอัตราสู งมาก ในการวิจัยครั้งนี้ จึงทดลองสร้างรูป แบบซึ่ง
ส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเองขึ้นมา เพื่อลดพฤติกรรมในด้านการละเลยหน้าที่ และ
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนขณะที่อยู่ในโรงเรียน โดยออกแบบให้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
กลุ่ มควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลองแบบ ABAD, ACAD, ADA ซึ่งเป็น นั กเรียนในชั้น เรียนวิช าพลศึก ษา
ระดับประถมศึกษาจานวน 4ห้อง และใช้เครื่องมือในการประเมินผลหลายวิธี เช่น การนับจานวนครั้ง
ที่พฤติกรรมเหล่านั้นปรากฏให้เห็น ค่าเฉลี่ย ร้อยละของจานวนชั่งโมงเรียน เปรียบเทียบกับวิธีการ
บริหารชั้นเรียนของครู ลักษณะความเป็นผู้นาของนักเรียน นักเรียนที่ถูกรังแกและนักเรียนที่แสดง
พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมด้านการเข้าสังคมในทางบวก รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างนักเรียน และ
พฤติกรรมด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนผลการวิจัยพบว่า กลุ่มของนักเรียนที่ทดลอง
ใช้ รู ป แบบซึ่ ง ส่ ง เสริ ม ด้ า นการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง เป็ น กลุ่ ม ที่ แ สดงผลสั ม ฤทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวมาทั้งหมดไปในทิศทางที่ปรารถนา แต่ที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้นคือพบว่ า
ยังมีผลกระทบต่อพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาเพียงสั้น ๆ ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยที่จะมีขึ้นในอนาคต จึง
ควรใช้ระยะเวลาให้นานขึ้นและควรทาการสารวจผลกระทบของการใช้นักเรียนเป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งมา
จากชั้นเรียนวิชาพลศึกษาในด้านของความต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอน ทักษะทางด้านการ
เข้าสังคมในชั้นเรียนเหล่านั้นเป็นการเพิ่มเติมด้วย
มิ ล เลอร์ (2005) ได้ ศึ ก ษาการประเมิ น ค่ า ของโปรแกรมการศึ ก ษาวิ ธี ก ารเลื อ ก
เกี่ยวกับการฝึกฝนภายหลังของการทาให้เกิ ดผลในปีแรกของโรงเรียนทั่วรัฐเท็กซัสจาเป็นที่จะต้อง
แก้ปัญหาเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขความต้องการของวุฒิสภาบิล 1995 จานวน37 บท ซึ่งทางเขตได้ให้
โปรแกรมทดลองเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเรื้อรังด้านพฤติกรรมการศึกษาการวิจัยที่ถูก
พัฒนาในเขตโรงเรียนของรัฐเท็ กซัส เขตบ้านนอกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโรงเรียนทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัส
กาลังนาโปรแกรมนี้มาใช้โปรแกรมการศึกษาวิธีการเลือกเกี่ยวกับการฝึกฝนนี้เป็นการฝึกให้นักเรียน
ฝึกฝนตนเองให้เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นยังฝึกฝนนิสัยของนักเรียนพวกที่ชอบทาลาย
และรวมทั้งการปรับ ปรุงทางด้านวิชาการและเชิงพฤติกรรมรวมไปถึงทางสังคมการศึกษาการวิจัย
คาอธิบายของโปรแกรมการศึกษานี้วิธีการเลือกเกี่ยวกับการฝึกฝนและกลยุทธ์นั้นที่นาไปสู่การลด
จานวนนั กเรีย นที่เป็ น ปั ญ หา ภายหลั งการร่วมโปรแกรมอย่างสมบูรณ์ การศึกษาถูก อธิบ ายอย่าง
ละเอียดจากการรับรู้ของประชากร 4 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง แคมปัส และผู้อานวยการ ซึ่ง
โปรแกรมนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการลดจานวนนักเรียนที่เป็นปัญหาภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมอย่าง
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สมบูรณ์ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งบทวิจารณ์ของเอกสารเก่า การบันทึกนักเรียนที่ผ่านการ
อบรม และแบบสอบถามการสารวจจากกลุ่มคน การวิเคราะห์ของข้อมูล การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อนักการศึกษาทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อดาเนินการโปรแกรมที่ถูกสร้างโครงสร้างเพื่อนักเรียนที่ทาลายให้
มีจานวนลดลง ภายหลังร่วมด้วยในโปรแกรมที่เหมือนกันออกแบบเพื่อตรงตามเงื่อนไขความจาเป็น
ของท้องถิ่น
บอลด์เดอร์สัน (2007) ได้ศึกษาการศึกษาผลกระทบของการใช้รูปแบบซึ่งส่งเสริม
ด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเองที่มีพฤติกรรมในด้านการละเลยหน้าที่และพฤติกรรมด้านการเข้า
สังคมในทางบวกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มอาเภอเมือง ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มของนักเรียนที่ทดลองใช้รูปแบบซึ่งส่งเสริมด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นกลุ่มที่แสดง
ผลสัมฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวมาทั้งหมดไปในทิศทางที่ปรารถนา แต่ที่สาคัญยิ่งไป
กว่านั้นคือ พบว่า ยังมีผลกระทบต่อพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น พฤติ กรรมด้านการเข้า
สังคมในทางบวกและพฤติกรรมด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนนั่นเอง
จากแนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสารงานวิ จั ย ข้ า งต้ น ดั ง กล่ า ว จึ ง จ าเป็ น และมี
ความสาคัญอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันในการช่วยกันพัฒนา
ทางด้านวินัยเสริมสร้างวินัยให้แก่นักศึกษา โดยอาศัยวิธีการสอดแทรกวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอน มีการปลูกฝังความมีวินัยให้แก่นักศึกษา โดยการให้คาแนะนาและอบรมสั่งสอน
ให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง เห็ น ว่ า การด าเนิ น งานด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ซึ่งดาเนินงานมานานกว่า 20 ปี ซึ่งยังคงใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย วินัยและการ
ปกครองนักศึกษา พ.ศ. 2537 ฉบับเดิมอาจไม่ทันสมั ยกับสภาพการณ์และไม่สามารถสนองตอบการ
ดาเนินงานด้านวินัยนักศึกษาในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษาตาม
ความติดเห็ น ของบุ คลากรฝ่ ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี เพื่ อนาผล
การศึกษามาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนาวินัยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อไป
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
1) ร่างหนังสือแจ้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จั ด ท าวาระ จดบั น ทึ ก และจั ด พิ ม พ์ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการวินั ย
นักศึกษา
3) ร่างหนังสือโต้ตอบการแก้ไขรายงานการประชุมวินัยนักศึกษา แจ้งเวียนรับรอง
รายงานการประชุม
4) ร่างรายงานการพิจารณาคณะกรรมการวินัยนักศึกษา พร้อมคาสั่งลงโทษ และ
แจ้งเวียนรับรองหรือเห็นชอบรายงานการพิจารณา
5) จัดทาคาสั่งลงโทษประกอบรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
พร้อมด้วยพยานหลักฐาน เพื่อเสนออธิการบดีมีคาสั่งลงโทษนักศึกษา
6) ยืมเงินทดรองราชการในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา และ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีหน้าที่
ดังนี้
1) ร่างหนังสือแจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และแจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในการสอบสวน
2) จัดทาวาระ จดบันทึก และจัดพิมพ์รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษา
3) มี ห นั งสื อ เรี ย ก นั ก ศึ ก ษ อ าจ ารย์ เจ้ า ห น้ าที่ เพื่ อ เข้ าให้ ถ้ อ ย ค าแ ก่
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
4) สื บ สวน สอบสวน และแสวงหาพยานหลั ก ฐานต่ า งๆ ในการสอบสวนวิ นั ย
นักศึกษาที่ถูกกล่าวหา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
5) จั ดทารายงานการสอบสวนพร้อมพยานหลักฐานในคดี และสรุปรายงานการ
สอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการวินัยนักศึกษา
6) ยืมเงินทดรองราชการในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
3. รับเรื่องอุทธรณ์จากนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย กรณีอุทธรณ์คาสั่งลงโทษเพื่อเสนอต่อ
อธิการบดี
4. จัดเก็บฐานข้อมูลนักศึกษากระทาผิดวินัยนักศึกษาในระบบฐานข้อมูลวินัยนักศึกษาและระบบ
ฐานข้อมูลของกองบริการการศึกษา และ REG
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5. ตรวจสอบประวัติการการกระทาผิดวินัยนักศึกษา และออกใบรับรองความประพฤตินักศึกษา
6. ให้คาแนะนาและชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจในระเบียบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา ข้อบังคับสาหรับ
นักศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
7. สรุปสถิติการลงโทษนักศึกษาด้านวินัยนักศึกษาประจาปี และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
8. ประสานงานให้ ความช่วยเหลื อแก่นักศึกษาที่มีปัญ หาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หรือถูกดาเนิน
คดีอาญา โดยติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ลงข้อมูลใหม่ๆ ของงานวินัยนักศึกษาและการทหารในเว็บสานักงานพัฒนานักศึกษา
10. ปฏิบัติหน้าที่ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร กากับดูแลการการฝึกและการจัดกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร
11. จัดทาข้อมูลการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษา
12. จัดโครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา
13. จัดโครงการเพื่อพัฒนาศัยภาพผู้นานักศึกษาและวินัยนักศึกษาแก่นักศึกษา
14. พิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาให้
ถูกต้องและทันสมัย
15. ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ พ นั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ ส่ งเสริม ความประพฤติ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา (พสน.)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และกฎ ระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
16. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
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3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบั ติงานด้านการสอบสวนวินัยนักศึกษา ของงานวินัยและสวัสดิภ าพนักศึกษา
สานั กงานพัฒ นานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow
chart) ดังนี้
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เมื่ อ ความปรากฏว่ านั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ประพฤติ ผิ ด วิ นั ย หรื อ มี ก ารกล่ าวหาว่ า
นั กศึ กษาผู้ ใดกระท าผิ ด วินั ย นั กศึ กษา นั กศึ ก ษาผู้ นั้ น ต้ องได้รับ การดาเนิ น การทางวินั ย นั กศึ กษา
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 โดยเท่ า เที ย มกั น
ซึ่งขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็ นสาระสาคัญในการดาเนินการทางวินัย สามารถแบ่งออกเป็น 9
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ดังนี้
2.1 การรับแจ้งหรือการรายงานเหตุเมื่อพบเห็นการกระทาผิดวินัยนักศึกษา
2.2 การสอบสวนหาข้อเท็จจริง
2.3 การสอบสวนนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
2.3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
2.3.2 การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
2.3.3 ขั้นตอนการสอบสวนวินัยนักศึกษา
2.3.4 การขยายระยะเวลการสอบสวน
2.3.5 การจดบันทึกถ้อยคาผู้ถูกสอบสวน
2.3.6 การรายงานผลการสอบสวนวินัยนักศึกษา
2.3.7 การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ
2.4 การพิจารณาลงโทษทางวินัยนักศึกษา
2.5 การออกคาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา
2.6 การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา
2.7 การปฏิบัติตามคาสั่งลงโทษ หรือการทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการคุม
ความประพฤติ
2.8 สิทธิของนักศึกษาในการดาเนินการทางวินัย
2.1 การรับแจ้งเรื่องหรือการรายงานเหตุเมื่อพบเห็นการกระทาผิดวินัยนักศึกษา
การรับแจ้งเรื่องหรือการรายงานเหตุการณ์ เป็นกระบวนการขั้นตอนอันดับแรกใน
การดาเนิ น การทางวินั ย เปรีย บเสมือนการรับแจ้งข่าวสารหรือการแจ้งความในทางกระบวนการ
ดาเนินคดีอาญา เนื่องจากนักศึกษามีจานวนมากและใช้ชีวิตปกติประจาวัน เจ้าหน้าที่งานวินัยและ
สวั ส ดิ ภ าพนั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ เองอาจไม่ ส ามารถดู แ ลความประพฤติ ข องนั ก ศึ ก ษาได้ ทั่ ว ถึ ง
ตลอดเวลา เมื่ อเกิด เหตุก ารณ์ ที่ นั กศึ กษาประพฤติต นขัด ต่อระเบีย บวินัย หรือเป็ นความผิ ด วินั ย
นักศึกษา เช่น ทะเลาะวิวาทภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ปัญหาชู้ชาว ดื่มสุรา สูบบุหรี่ในที่
ห้ามสูบ หรือแม้กระทั่งทุจริตการสอบ หรือกระทาการใดๆ อันข้อบังคับฯ กาหนดว่าเป็นความผิด
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ผู้พบเห็นเหตุการณ์ หรือผู้เสียหาย จะต้องดาเนินการแจ้งเรื่องราวหรือรายงาน
เหตุการณ์การกระทาผิดนั้นๆ เพื่อดาเนินการทางวินัยแก่นักศึกษาผู้นั้น ดังนี้
1) เมื่ อ มี ก ารกล่ า วห าว่ า นั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก ารณ์ กระท าผิ ด วิ นั ยนั กศึ ก ษ า
หรือมีเหตุกรณี เป็น ที่สงสัยว่ามีนั กศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยนักศึกษา ให้ ผู้กล่ าวหา หรือผู้ พบเห็ น
เหตุการณ์ ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือประชาชนก็ได้ โดยวิธีการแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อคณบดี กรณี ที่ ทราบว่านั ก ศึกษาผู้ นั้น สั งกัดคณะใด หรือ ต่อประธานกรรรมการวินั ยนั กศึก ษา
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(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผ่านงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา) กรณีที่ทราบหรือไม่ อาจ
ทราบว่านักศึกษาผู้นั้นสังกัดคณะใด
โดยในการแจ้งเป็นหนังสือ ต่อคณบดี หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษานั้น
ผู้แจ้ งจะแจ้ งด้วยวิธีการพิมพ์ หรือเขียนก็ได้ โดยเขียนหรือพิมพ์ล งในแบบฟอร์มแบบรับแจ้งเรื่อง
(แบบ วน.02) หรืออาจทาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดและสาระสาคัญใน
การแจ้ง ดังนี้ 1
(1) ชื่อนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา (ถ้ามี)
(2) ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง การกระท า หรื อ ที่ ก ล่ า วหา หรื อ
พฤติการณ์ที่เป็นที่สงสัยว่ามีการกระทาผิดวินัยนักศึกษาโดยย่อ โดยอาจกล่าวถึงว่ามีใคร ทาอะไร ที่
ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ และมีพฤติกรรมโดยย่ออย่างไร
(3) พยานหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่มี) ซึ่งอาจเป็นพยานบุคคล พยาน
เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น รูปถ่าย วีดีโอ เป็นต้น
ข้อยกเว้นในการแจ้ง2 แต่ในกรณีที่ผู้กล่าวหาหรือผู้แจ้งเหตุการณ์เป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย (ประชาชนทั่วไป) ได้กล่าวหาว่านักศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยนักศึกษา แต่ ไม่ประสงค์จะ
รายงานหรือแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือผู้รับแจ้งเรื่องกล่าวหาจากบุคคลภายนอก
(โดยปกติจะเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ) เป็นผู้รายงานหรือแจ้งเป็นหนังสือต่อคณบดี
หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาแทน แล้วแต่กรณี แทนผู้นั้น
2) เมี่อมีหนังสือแจ้งเรื่อง (แบบ วน.02) หรือมีการรายงานเป็นหนังสือ จากผู้พบเห็น
เหตุ ก ารณ์ ผู้ เ สี ย หาย ผู้ ร้ อ งเรี ย นแล้ ว คณบดี หรื อ ประธานคณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
ซึ่งมีห น้ าที่ ดูแลความประพฤติของนักศึกษา จะต้องพิจารณาคาร้องเรียน ประกอบหลั กฐานที่ มีผู้
ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องมา โดยการพิจารณาสามารถใช้ดุลพินิจได้ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ป รากฏว่ า การร้ อ งเรี ย นหรื อ แจ้ งเรื่ อ งราวดั ง กล่ าว ปรากฏ
พยานหลักฐาน และมูลกรณีข้อเท็จจริงเป็นดังที่มีการร้องเรียนหรือตามที่รับรายงาน ให้คณบดีหรือ
ประธานคณะกรรมการวินั ยนั กศึกษา ดาเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาต่อไป โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ข้อยกเว้น หากปรากฏพยานหลักฐานชัดแจ้ง จะไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงก็ได้ โดยให้ เสนอประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพื่อดาเนินการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพื่อดาเนินการสอบสวนนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยนักศึกษา
(2) ในกรณี ป รากฏว่าการร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องราวดังกล่ าว 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 กระบวนการรับแจ้งหรือการรายงานเหตุเมื่อพบเห็นการกระทาผิด
วินัยนักศึกษา เป็นกระบวนการต้นทางของการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา หากไม่ มีการแจ้งเรื่อง
หรือรายงานการกระทาผิดทางวินัยนักศึกษาแล้ว ก็ยากที่จะพิสูจน์ความผิด หรือหาพยานหลักฐานมา
ดาเนินการทางวินัยนักศึกษาได้ กระบวนการรับแจ้งหรือการรายงานเหตุการณ์จึงมีความสาคัญอย่าง
ยิ่ง
2.2 การสอบสวนหาข้อเท็จจริง
เมื่อมีแจ้งเรื่องหรือรายงานเหตุการณ์ ว่าพบนักศึกษาที่มีพฤติการณ์หรือการกระทา
ผิดวินัยนักศึกษาแล้ว (ตามแบบ วน.02) การดาเนินการต่อมา คือกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้น เพื่อจะพิสูจน์ทราบหรือหาข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่
มีการกล่าวหาในเบื้องต้น
ซึ่งในการสืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริงตามที่มีการแจ้งหรือรายงานการกระทาผิด
วินัยนักศึกษา เมื่อคณบดีหรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ได้รับเรื่องแล้วหากปรากฏว่าการ
ร้องเรีย นหรือแจ้งเรื่องราวดังกล่าว ปรากฏพยานหลักฐาน และมูลกรณี ข้อเท็จจริงเป็นดังที่มีการ
ร้องเรียนหรือตามที่รับรายงาน คณบดีหรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา จะต้องดาเนินการ
แต่งตั้ง “คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง” เพื่อดาเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่กล่าวหา
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) เมื่ อ คณบดี หรื อ ประธานคณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ได้ พิ จ ารณาจาก
พยานหลักฐาน และมูลกรณีที่กล่าวหา หากเห็นว่ามีมูลกรณีตามข้อกล่าวหาว่านักศึกษาได้กระทาผิด
จริง ให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง” โดยไม่ชักช้า ซึ่งเป็นคณะบุคคลหรือบุคคลใดๆ
ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ซึ่งปกติเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านวินัยนักศึกษา
หรื อ เจ้ าหน้ าที่ งานวินั ย และสวั ส ดิ ภ าพนั ก ศึ ก ษา (อาจไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแต่ งตั้ งเป็ น คณะบุ ค คลก็ ได้ )
เพื่อดาเนินการสืบสวน หาข่าว ตรวจสอบ หาข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริง
(2) การแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริง ให้ ใช้ แ บบฟอร์ ม การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง (แบบ วน.03) ซึ่ ง ในกรณี ที่ ท ราบสั ง กั ด ของนั ก ศึ ก ษา
ให้คณบดีเป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง (คาสั่งคณะ หรือวิทยาลัย) แต่ในกรณีไม่ทราบว่านักศึกษาสังกัดคณะ
ใด ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง
(3) ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ดาเนินการสอบสวนตามระยะเวลาที่ผู้ออก
คาสั่งแต่งตั้งกาหนด ซึ่งรายละเอียดในรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องปรากฏรายละเอียดใน
สาระสาคัญ ดังนี้
(1) ต้องรู้ตัวผู้กระทาผิด
(2) พฤติการณ์ หรือเหตุแห่งการกระทาความผิด
(3) พยานหลักฐานเบื้องต้น (พยานวัตถุ, พยานบุคคล)
(4) รายละเอียดของเหตุการณ์พอสังเขป ว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร
(5) รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามี
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(4) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ดาเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเสร็จ
สิ้นแล้ว ให้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริ งต่อผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง (ซึ่งก็คือคณบดี หรือประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา แล้วแต่กรณี)3
ในกรณี ที่ ค ณบดี เ ป็ น ผู้ อ อกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง
เมื่ อ คณบดี ได้ รั บ รายงานการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง จากคณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ งแล้ ว
ให้ คณบดีผู้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ส่งสาเนารายงานผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาทราบด้วย4
(5) เมื่อคณบดี หรือประธานคณะกรรมการวินัย นัก ศึกษา ได้ รับ รายงานผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว มีอานาจใช้ดุลพินิจพิจารณา ดังนี้5
(ก) หากปรากฏว่านักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิ ดวินัย ไม่ปรากฏว่า
มีพฤติการณ์หรือไม่มีมูลอันเป็นความผิดวินัย หรือไม่มีพยานหลักฐานพอรับฟังได้ว่าได้มีการกระทาผิด
วินัยนักศึกษา ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาสั่งยุติเรื่อง
หรือกรณีที่คณบดีเป็นผู้พิจารณา ให้เสนอความเห็นพร้อมรายงานผลการ
สอบสวนข้อเท็จจริง เสนอต่อประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาสั่งยุติเรื่อง
(ข) หากผลการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก กล่ าวหา
มีพฤติการณ์การกระทาผิดวินัยนักศึกษา และมีพยานหลักฐานตามสมควร ซึ่งมีมูลกรณีเป็นความผิด
วินั ย นั กศึ ก ษา ให้ ป ระธานคณะกรรมการวินั ยนั ก ศึก ษาแต่ งตั้ ง คณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ย
นักศึกษา เพื่อดาเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาต่อไป
ข้อยกเว้น6 ในกรณีที่คณบดี หรือประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็ น ว่ า ในเรื่ อ งที่ ก ล่ า วหาหรื อ เรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ รายงานการกระท าผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษานั้ น ปรากฏ
พยานหลักฐานชัดแจ้ง กล่าวคือ มีพยานหลักฐานชัดแจ้ง เช่นพยานบุคคล พยานเอกสาร ที่ปรากฏ
ชัดเจนประกอบพฤติการณ์ในการกระทาผิด และรู้ตัวหรือระบุตัวนักศึกษาผู้ถูกกล่าวได้ว่าเป็นใคร
สังกัดคณะใด หรือเป็นความผิดซึ่งหน้า จะไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็ได้ โดยให้
ประธานคณะกรรมการวินั ยนั กศึกษาดาเนิ นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
เพื่อดาเนินการสอบสวนนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยนักศึกษาต่อไป
ในกรณีคณบดีเป็นผู้พิจารณา ให้เสนอความเห็นพร้อมพยานหลักฐานต่อประธาน
คณะกรรมการวินั ย นั กศึกษาเพื่ อแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ยนักศึก ษาเพื่อด าเนิ นการ
สอบสวนนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยนักศึกษาต่อไป
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ข้อ 18 วรรคสอง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
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ข้อ 18 วรรคสาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
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ข้อ 18 วรรคสี่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
ข้อ 18 วรรคหนึ่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
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อนึ่ง การปฏิบั ติงานด้านเอกสาร ธุรการ หรืองานสารบรรณเกี่ยวกับขั้นตอนการ
สอบสวนหาข้อเท็ จ จริง ในดาเนิ น การตามพระราชบัญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยเคร่งครัด
เนื่องจากในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ ชื่อเสียง จาเป็นต้องดาเนินการ
ตามระเบียบราชการ ว่าด้วยการรักษาความลับ
2.3 การสอบสวนนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
2.3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
เมื่ อ มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง และมี ก ารรายงานผลการ
สอบสวนแล้ว ปรากฏผลการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า นักศึกษาที่ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ หรือได้กระทา
ผิ ดวินั ย นั ก ศึก ษา หรื อปรากฏพยานหลั กฐานชั ดเจนว่า นั กศึ กษาผู้ ใดได้ก ระท าผิ ด วินั ยนั กศึ กษา
ซึ่งจะต้องถูกดาเนินการทางวินัยนักศึกษา ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา จะต้องดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อได้รั บ รายงานการสอบสวนข้อเท็ จจริงจากคณะ หรือจากคณะกรรมการ
สอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง (ในกรณี ป ระธานคณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ อ อกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง )
หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ปรากฏว่านักศึกษาที่ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์การกระทาผิดวินัย
นักศึกษา และมีพยานหลั กฐานตามสมควร ซึ่งมีมูลกรณี เป็นความผิ ดวินัยนักศึกษา ให้ ประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา”
(2) การแต่งตั้ งคณะอนุ ก รรมการสอบสวนวินั ยนั ก ศึกษา (แบบ วน.04) จานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คนโดยจะต้องแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ผู้มีตาแหน่งและคุณสมบัติดังต่อไปนี้7
(ก) คณบดี หรือรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
เป็นประธานกรรมการ
(ข) อาจารย์หรือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการ
(ค) ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี คุ ณ วุ ฒิ ท างกฎหมาย
เป็นกรรมการ
ในกรณี นั กศึกษาที่ถูกกล่ าวหา สั งกัดวิทยาเขตหรือหน่ วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ ง
ให้แต่งตั้งรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือคณบดีที่เกี่ยวข้อง เป็นประธานกรรมการ
(3) ประธานคณะอนุ ก รรมการสอบสวนวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา มี อ านาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งคนใด ในคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและ
เลขานุการด้วยก็ได้ และอาจมอบหมายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใด เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
(4) การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสอบสวนวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามหลักวิธีพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี

7

ข้อ 19 วรรคหนึ่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
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ปฏิบัติราชการทางปกครอง8 กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา จะต้อง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้9
(ก) เป็นคู่กรณีเอง
(ข) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(ค) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือ
เป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง
สองชั้น
(ง) เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ แ ทนโดยชอบธรรมหรื อ ผู้ พิ ทั ก ษ์ ห รื อ ผู้ แ ทนหรื อ
ตัวแทนของคู่กรณี
(จ) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(ฉ) กรณีอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง10
ซึ่ง หากคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาผู้ ใด มีเหตุดังกล่าวข้างต้นจะไม่
สามารถพิจารณาสอบสวนหรือทาหน้าที่คณะอนุกรรมการสอบสวนได้
2.3.2 การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
นักศึกษาที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งตนต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธิ
คัดค้านบุคคลที่เป็นผู้คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา หากเห็นว่ากรรมการผู้หนึ่งผู้ใดมีสภาพ
ไม่ เป็ น กลาง อัน อาจท าให้ การด าเนิ น การสอบสวนทางวินัย นักศึ กษาเสี ยความยุติธ รรม โดยต้อ ง
ดาเนินการดังนี้
(1) ให้ นักศึกษาผู้ คัดค้าน จัดทาคาคัดค้านเป็นหนังสื อถึงประธานคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา โดยระบุข้อคัดค้านพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการ
คัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านนั้นด้วย
(2) ให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา วินิจฉัยเหตุแห่งการคัดค้านตามหลัก
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยเร็ว หากเห็นว่ามีเหตุตามที่ผู้คัดค้านอ้างถึงจริง ให้สั่งให้
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พ้นจากหน้าที่ และแต่งตั้งกรรมการหรือ
อนุกรรมการคนใหม่แทน
คาวินิจฉัยในกรณีดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด
(3) ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา วินิจฉัยเหตุแห่งการคัดค้านแล้ว
เห็ น ว่าไม่มีเหตุตามที่ผู้ คัดค้านกล่ าวข้าง ให้ ให้ คัดค้านนั้น ตกไป และให้ แจ้งผลการพิ จารณาให้ ผู้
คัดค้านทราบด้วย

8

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
มาตรา 13 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
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กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.
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(4) การวินิจฉัยเหตุ แห่งการคัดค้านของประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา และ
การพิจาณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ยึดปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง11
2.3.3 ขั้นตอนการสอบสวนวินัยนักศึกษา
เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา และประธานอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งแล้ว
จะต้องดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) เรียกประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพื่อแจ้งคาสั่งให้กรรมการ
ทราบโดยทั่วกัน และกาหนดภาระหน้าที่ในการสอบสวน หรือกาหนดประเด็นการสอบสวน ในการ
ประชุมในครั้งแรก
(2) ออกหนังสือเชิญผู้ถูกกล่าวหา พยานบุคคล ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้
ถ้อยคาต่อคณะอนุ กรรมการสอบสวน หรือมีห นังสื อให้ ห น่ว ยงานส่ งพยานหลั กฐานต่างๆ โดยใน
ขั้นตอนการสอบสวน คณะอนุกรรมการสอบสวนจะต้องดาเนินการสอบสวน ดังนี้12
(2.1) แจ้งรายชื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ และอธิบ ายถึ งขั้ น ตอนต่างๆในการสอบสวน พร้อ มทั้ งแจ้ งสิ ท ธิและหน้ าที่ ของนั ก ศึก ษาที่
เกี่ยวกับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย
(2.2) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่ าวหา
ได้ชี้แจงหรือโต้แย้ งข้อกล่าวหาโดยนาพยานหลักฐานต่างๆ เช่น พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือ
พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา (แบบ วน.05, วน.06, วน.
07)
(2.3) แสวงหาพยานหลั กฐานทุ กอย่ างที่ เกี่ ยวข้อง โดยให้ มีอานาจเรีย ก
พยานเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง และพยานบุ ค คลมาให้ ถ้ อ ยค าต่ อ คณะกรรมการ ตลอดจนรั บ ฟั ง
พยานหลักฐานหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
(2.4) การสอบปากค าผู้ ถูก กล่ าวหาและพยานบุค คลทุ กปากต้อ งบั น ทึ ก
ถ้อยคาไว้เป็นหลักฐานและให้ผู้ให้ถ้อยคารวมทั้งผู้สอบสวนลงลายมือชื่อไว้ด้วย
หากผู้ ให้ ถ้ อ ยค าไม่ เ ต็ ม ใจให้ ถ้ อ ยค า หรือ ไม่ ย อมลงลายมื อ ชื่ อ ในบั น ทึ ก
ถ้อยคา ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคาอย่างชัดเจน
(2.5) ออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุในกรณี ที่มีเหตุจาเป็นหรือเห็ นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการสอบสวน
(2.6) ประชุ มพิ จ ารณาลงมติ ว่าการกระท านั้ น เป็ น ความผิ ด วินั ยหรื อ ไม่
ซึ่งคณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ยนั กศึกษา มีห น้าที่ต้องพิสู จน์การการกระทาของนักศึกษาผู้ ถูก
11

ดู กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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กล่ า วหา ว่ า การกระท าของนั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ น เป็ น ความผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษากรณี ใ ด ประเภทใด
มีพยานหลั กฐาน พยานบุ คคล หรือรายละเอียดแห่ งการกระท าอย่างใด พร้อมทั้งมีเหตุอันควร
บรรเทาโทษประการ
(2.7) จั ด ท ารายงานการสอบสวนเสนอต่ อ ประธานคณะกรรมการวินั ย
นักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้ง
ทั้งนี้ รายงานการสอบสวนวินัยจะต้องแนบคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัย แบบบันทึการแจ้งข้อกล่าวหา แบบบันทึกถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา แบบบันทึกถ้อยคา
พยาน (ถ้ ามี ) รายงานการสอบสวนข้ อเท็ จ จริงในเบื้ อ งต้ น และพยานหลั ก ฐานทั้ งปวงในชั้ น การ
สอบสวน (แบบ วน.08, วน.09) รวมเป็นสานวนเดียวกัน
2.3.4 การขยายระยะเวลาการสอบสวน
เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
คณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ย นั กศึกษาแล้ ว จะต้องดาเนินการสอบสวนและจัดทารายงานการ
สอบสวน พร้ อมด้ ว ยพยานหลั ก ฐานต่ างๆ เสนอต่ อผู้ ออกค าสั่ งแต่ ตั้งให้ แล้ ว เสร็จ ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้ง13
แต่ ในกรณี ที่ ค ณะอนุ ก รรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริง มี เหตุ ผ ล และความจ าเป็ น
ไม่อาจดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
ดาเนินการขออนุมัตขิ ยายระยะเวลาการสอบสวน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวน
มีเหตุผลและความจาเป็นไม่อาจดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เนื่องจากอาจมีเหตุที่
ไม่สามารถติดต่อ หรือติดตามผู้ถูกกล่าวหา หรือพยานบุคคลได้ หรือมีกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ทาให้การ
สอบสวนล่ า ช้ า ให้ ข ออนุ มั ติ ข ยายระยะเวลการสอบสวนโดยต้ อ งมี เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น
ประกอบการขออนุมัติทุกครั้ง
(2) ให้ยื่นคาขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่อประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
โดยยื่ น ขยายได้ ค รั้ ง ละไม่ เกิ น 15 วั น ทั้ ง นี้ ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนได้ ไม่ เกิ น 2 ครั้ ง
(สูงสุดจานวน 30 วัน)
(3) อานาจการพิจารณาขยายระยะเวลาการสอบสวน เป็น ดุลพิ นิจของประธาน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งจะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครั้งละ 15 วัน หรือน้อยกว่า 15 วันก็ได้
แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง
(4) ในกรณี ที่ ค ณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ยนั ก ศึ ก ษา ขอขยายระยะเวลาการ
สอบสวนต่ อประธานคณะกรรมการวินั ย นั กศึ กษาครบแล้ ว คื อจ านวน 2 ครั้ง และยั งปรากฏว่า
มีเหตุจาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ ให้คณะอนุกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษา ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่ออธิการบดี โดยขอขยายระยะเวลาการสอบสวนได้
ไม่เกิน 30 วัน
13
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การพิจารณาขยายระยะเวลาการสอบสวนในครั้งนี้ เป็นเป็นดุลพินิจของอธิการบดีที่
จะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ ซึง่ การพิจารณาของอธิการบดีให้เป็นที่สุด
(5) เมื่อรวมระยะเวลาการสอบสวนและระยะเวลาที่ขยายระยะเวลาการสอบสวน
แล้ว คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา มีระยะเวลาการสอบสวนทั้งหมด 90 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับลักษณะความผิด พยานหลักฐาน และความยากง่ายของคดีที่ทาการสอบสวนด้วย
2.3.5 การจดบันทึกถ้อยคาของผู้ถูกสอบสวน
ในขั้ น ตอนการสอบสวนทางวินั ยนั ก ศึ กษา โดยคณะอนุ กรรมการสอบสวนวิ นั ย
นั ก ศึ ก ษา ถื อ เป็ น ขั้ น ตอนที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ในกระบวนการสอบสวน เนื่ อ ง จากในชั้ น นี้
คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา จักเป็นผู้ดาเนินการเรียกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่ง
ก็คือนักศึกษา พยานบุคคล ซึ่งอาจเป็นนักศึกษา เพื่อนผู้ถูกกล่าวหา เจ้าหน้าที่ หรื ออาจารย์ ที่เห็น
เหตุการณ์ รวมทั้ง ออกตรวจพื้นที่ หรือแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบและพิสูจน์ความผิด
ของผู้ ก ระท า ซึ่ งในชั้ น นี้ จึ ง ถื อ เป็ น กระบวนการที่ มี ค วามส าคั ญ และในกระบวนการสอบสวน
กระบวนการบันทึกถ้อยคา หรือสอบปากคาบุคคล หรือผู้ถูกกล่าวหา เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญ
เป็นอันมาก เนื่องจาก บุคคลมีสภาพร่างกาย และจิตใจ ไม่เหมือนพยานวัตถุที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น การจดบันทึกถ้อยคาของผู้ถูกสอบสวนหรือสอบปากคา จึงมีความสาคัญ และคณะอนุกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา สามารถดาเนินการได้ดังนี้
(1) ต้องให้ผู้ถูกสอบสวนเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นมาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้น
ด้วยวาจา ตั้งแต่ต้น จนจบและซักถามจนเข้าใจเรื่องราวจากการให้ ถ้อยคา จนกระจ่างที่สุดจึงเริ่ม
บันทึก ซึ่งอาจใช้เครื่องบันทึกเสียงในการสอบสวนได้ แต่ทั้งนี้ เป็นสิทธิของผู้ถูกสอบสวนที่จะอนุญาต
ให้บันทึกเสียงหรือไม่ก็ได้ หากผู้ถูกสอบสวนไม่อนุญาตให้บันทึกเสียง ผู้สอบสวนต้องบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแทน
(2) การจดบันทึก ต้องจดให้ตรงกับที่ให้ถ้อยคาและตรงประเด็น
(3) ซักถามจะถามอย่างไร ผู้บันทึกต้องรู้ว่าข้อกล่าวหามีประเด็นอย่างไร
(4) ผู้บันทึกต้องพิจารณาถึงผู้ถูกสอบสวนที่ให้ถ้อยคาว่าเป็นใครบ้าง เช่น
เป็นพยาน เป็นผู้ถูกกล่าวหา หรือเป็นผู้กล่าวหา เป็นต้น
(5) ต้องบันทึกผู้รู้เห็นเหตุการณ์ทุกคน แม้จะมีข้อเท็จจริงเหมือนกัน
(6) คาว่า “ไม่ร”ู้ “ไม่เห็น” จะต้องบันทึกไว้อย่าปล่อยทิ้งไว้
(7) พยานแวดล้อมในกรณีไม่มีประจักษ์พยานเป็นเรื่องสาคัญ
(8) การสอบถามปากคาและการให้ถ้อยคาต้องสอดคล้องกันในตัว คือ ใคร
ทาอะไรกับใครที่ไหน เมื่อไร ทาทาไม ทาอย่างไร ผลเป็นอย่างไร
(9) ผู้ถูกสอบสวนให้ถ้อยคาพาดพิงใคร ต้องสอบปากคาผู้ที่ถูกพาดพิงถึง
ด้วย
(10) เมื่อบันทึกถ้อยคาผู้ถูกสอบสวนเรียบร้อยแล้ว ต้องให้ผู้ถูกสอบสวน
อ่านถ้อยคาที่บันทึกไว้ หรืออ่านให้ผู้ถูกสอบสวนฟังอีกครั้งหนึ่ง แล้วบันทึกว่า “อ่านแล้ว” หรือ “อ่าน
ให้ฟังแล้ว” รับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
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(11) การสอบสวนเพิ่มเติมทุกครั้งต้องอ่านข้อความถ้อยคาที่บันทึกไว้เดิมให้
ผู้ถูกสอบสวนฟังก่อนทุกครั้ง
2.3.6 การรายงานผลการสอบสวนวินัยนักศึกษา
เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการสอบสวน ด าเนิ น การสอบสวนทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ตาม
ระยะเวลาการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จักต้องจัดทารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง นั้น
ก็คือ ประธานกรรมการวินัยนักศึกษา เพื่อให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษานารายงานการสอบสวน
ของคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพื่อพิจารณา
และเสนอบทลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิดวินัย ซึ่ง การรายงานผลการสอบสวนต่อผู้มีอานาจสั่งการ
เป็นขั้นตอนลาดับที่ผู้มีอานาจสั่งการใช้ประกอบดุลพินิจที่จะตัดสินใจในการดาเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป หากการสอบสวนผิดพลาดการรายงานผลก็ผิดพลาดไปด้วยทาให้ขั้นตอนลาดับต่อไปเกิดความ
ผิดพลาดทั้งหมด ดังนั้น ขั้นตอนส่วนนี้ควรชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พอสมควรกะทัดลัด เข้าใจง่าย
ตั้งแต่เริ่มต้นของเรื่องของเหตุการณ์จนไปจบกระบวนการพร้อมเสนอความเห็นของคณะกรรมการหรือ
ความเห็นแย้งของ คณะกรรมการที่ไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผล ซึ่งมีโครงสร้างการรายงานผล 3 ส่วน
ดังนี้
(1) ส่วนคานา (Introduction) เป็นส่วนที่กล่าวถึงเหตุผลที่มีการสอบสวนที่มาของ
มู ล เหตุ จนนาไปสู่ ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกรดาเนิ น การ หรื อ เป็ น การกล่ า วถึ ง ที่ ไ ปที่ ม าของ
คณะกรรมการชุดนี้ จากสาเหตุอะไร ให้ทาอะไร ใช้เวลาเท่าไร ตามคาสั่งของหน่วยงานอะไร เลขที่
คาสั่งอะไร ลงวันที่เท่าไหร่
(2) ส่วนเนื้อเรื่อง (Discusstion)เป็นการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ได้จากการสอบสวนที่
เชื่อมโยงกันของเรื่องนั้น ๆ ทั้งที่ผู้เสียหาย ผู้ถูกกล่าวหา พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของเรื่องจนถึงจุดสิ้นสุดแล้ว จึงนามาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของเรื่อง ซึ่งการจัดการเชื่อมโยง
ของเนื้อหานั้นมีวิธีดาเนินการ 4 วิธีดังนี้
(2.1) วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยเวลาวิธีนี้เป็นการเรียกลาดับและสรุป
เนื้อหาตามเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ก่อนหลังกล่าวคือ สรุปเนื้อหาเรื่องตัวเกิดเหตุการณ์เรื่อยไปว่า
ใครทาอะไร อย่างไร ในวันเวลานั้น ๆ ไปจนสิ้นสุดของเวลาที่เป็นอันดับสุดท้าย
(2.2) วิธีก ารสรุป เนื้ อหา โดยอาศั ย พื้ น ที่ วิธีนี้ ก็ค ล้ ายคลึ งกับ วิธี การสรุ ป
เนื้อหาโดยอาศัยเวลา จะแตกต่างกันตรงที่วิธีนี้เปลี่ยนจากเวลาเป็นสถานที่แทน โดยเริ่มต้นจากวันที่
เกิดก่อนและหลังตามลาดับ
(2.3) วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยเหตุผล วิธีการนี้จะกล่าวถึงเนื้อเรื่องที่
เป็นสาเหตุของเรื่องเสียก่อน จากนั้นจึงกล่าวถึงผลจากเหตุของเรื่องนั้นตามมา วิธีการนี้ผู้อ่านรายงาน
จะเข้าใจทันทีว่าการสอบสวนไม่หลงประเด็นผู้สอบสวนเองก็ทาการสอบสวนได้ดี
(2.4) วิธีก ารสรุป เนื้ อ หา โดยอาศั ยการตั้ งประเด็ น ปั ญ หาและการแก้ ไข
วิธีการนี้เป็นการสอบสวนที่ผู้สอบสวนได้ตั้งประเด็นไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงการวิเคราะห์มีกี่ประเด็นมาก
น้อยเพียงใด มีกฎระเบียบกาหนดไว้อย่างไร ซึ่งเนื้อหาก็จะระบุไว้ว่าใคร (Who) ทาอะไร (What) ที่
ไหน (Where) เมื่อไร (When) และอย่างไร (How) เป็นเรื่องเป็นราวตามลาดับแบบการเรียงความ
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(3) ส่ ว น สรุ ป (Conclustion) ส่ ว น สรุ ป เป็ นการเขี ย น สรุ ป ความเห็ น ของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบสวนว่าใครผิด ใครถูกอย่างไร มีกฎหมายข้อบังคับข้อไหน
กาหนดไว้อย่างไร มีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นจุดสาคัญของการสวนสวน เมื่อผู้บังคับบัญชาอ่านแล้ว จะได้
เข้าใจและทราบขั้น ตอนการดาเนิ นการต่อไป และพิจารณาสั่ งการในเรื่องนั้นต่อไปสรุปได้ว่าการ
สอบสวนเป็นกระบวนการที่ต้องแสวงหาสิ่งที่ถูกหรือผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้สอบสวนมิได้มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ความจริ ง หรื อ ความเท็ จ ที่ จ ะได้ ม านั้ น มาจากคู่ ก รณี ซึ่ ง ต่ า งก็ คิ ด ว่ า ตนเองไม่ ผิ ด
พยานหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งต่างฝ่ายก็พยายามสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตนเอง เพราะผู้ที่ถูกสอบสวนก็จะมี
วิธีการปกป้องตนเองจากคณะกรรมการสอบสวนเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนจึงเป็น
บุคคลที่มีความเสียสละ อดทน มีไหวพริบ มีโชค ที่จะทาให้ผู้อื่นมีความเชื่อถือไว้วางใจจนนาไปสู่การ
บอกเล่ าความจริง ถึ งแม้ว่าความจริงจะปรากฏ จะเป็ น เรื่องที่ ง่ายดายแต่โดยวิสั ยของกรรมการ
สอบสวนแล้วจะยังไม่เชื่ออะไรจนกว่าจะได้ดาเนินการสอบสวนจนจบตามขั้นตอน แล้วนามาวิเคราะห์
แล้วเท่านั้น
2.3.7 การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ
การประชุ ม พิ จ ารณาด าเนิ น การทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ไม่ ว่ า จะเป็ น ในส่ ว นของ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา หรือคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และรวมถึงคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง ต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณา เพื่อให้กรรมการได้มาประชุมและเสนอความ
คิด เห็ น และมี ม ติร่ ว มกั น เพื่ อให้ การพิ จารณาได้มี ก ารวิ เคราะห์ โต้แ ย้ง ร่ว มกั น โดยการประชุ ม
พิจารณาของคณะกรรมการ ต้องมีลักษณะดังนี้14
(1) การประชุมของกรรมการวินัยนักศึกษา หรือคณะอนุกรรมการการสอบสวนวินัย
นักศึกษา หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
(2) การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม
(3) คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ จะต้องมีลายมือชื่อของคณะกรรมการที่วินิจฉัย
เรื่องนั้น ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้มีสิทธิทาความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในคาวินิจฉัยได้
(4) กรณี ป ระธานกรรมการ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ในคราวใดให้ ป ระธาน
กรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานแทน
2.4 การพิจารณาลงโทษทางวินัยนักศึกษา
เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ได้จัดทารายงานการสอบสวนพร้อมทั้ง
พยานหลักฐานต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษาแล้ว ในขั้นตอนลาดับต่อมาคือการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ที่จะ
เป็นผู้พิจารณารายงานการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาว่า นักศึกษาผู้นั้นมี
พฤติการณ์การกระทาเป็นเช่นใด ได้กระทาการอั นเป็นความผิดวินัยประเภทใด ลักษณะใด มีเหตุอัน
14
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ควรบรรเทาโทษหรือไม่ และควรได้รับโทษทางวินัยสถานใด เพื่อเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เพื่ อมีคาสั่ งลงโทษนักศึกษาต่อไป ซึ่งการพิจารณาของ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1) ให้ ป ระธานคณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา เสนอรายงานผลการสอบสวนต่ อ
คณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ประชุ ม พิ จ าณาลงมติ ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหากระท าผิ ด วิ นั ย หรื อ ไม่
เป็ น ความผิ ด วินั ย กรณี ใด ตามข้อบั งคั บ ข้อ ใด และควรได้รับ โทษวินั ยสถานใด ทั้ งนี้ ให้ คานึ ง ถึ ง
พฤติการณ์การกระทาความผิดและเหตุบรรเทาโทษ
2) การประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ต้องมีลายมือชื่อของคณะกรรมการที่วินิจฉัยเรื่อง
นั้น ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้มีสิทธิทาความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในคาวินิจฉัยได้
กรณี ป ระธานกรรมการ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ในคราวใดให้ ป ระธานมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานแทน
3) เมื่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษาได้ประชุมพิจารณาและมีมติแล้ว หากเห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาไม่ได้กระทาความผิดให้ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้สั่งยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่าผู้
ถูกกล่าวหาได้กระทาความผิดวินัยและควรได้รับโทษ ก็ ให้เสนอรายงานผลการพิจารณาและความเห็น
ของคณะกรรมการต่อรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาออกคาสั่งลงโทษต่อไป
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากรองอธิการบดีผู้ที่มิได้ทา
หน้าที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา หรือคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
รายงานผลการพิ จ ารณา อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบไปด้ ว ย ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
พฤติ ก ารณ์ ก ารกระท าความผิ ด ข้ อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง และความเห็ น ของคณะกรรมการวินั ย
นักศึกษา
ในกรณีที่รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติมประการใด
ให้กาหนดประเด็นให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
ให้ คณะกรรมการวินัยนักศึกษาสอบสวนเพิ่มเติมให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมไปให้ผู้สั่งสอบสวน
เพิ่มเติมโดยไม่ต้องทาความเห็นอีก
4) ให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นผู้ออกคาสั่งลงโทษตามควร
แก่กรณี และให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษาแจ้งคาสั่งลงโทษดังกล่าวแก่ผู้ถูกสั่งลงโทษ ภายใน 3
วันทาการนับแต่วันที่ออกคาสั่งลงโทษ
5) คาสั่งลงโทษและการแจ้งคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
6) เมื่อการดาเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาตามกระบวนการ เมื่อให้เกิดความยุติธรรม
ครบถ้วนแล้วจึงนาสู่ขั้นตอนการดาเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา แต่ก่อนการจัดทาคาสั่งใด ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นคาสั่งทางปกครอง อันจะมีผลกระทบต่อสิทธิ์ ของนักศึกษาและเพื่อป้องกัน
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ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาภายหลังการออกคาสั่ง ดังนั้น ผู้ดาเนินการควรพิจารณาคาสั่งที่ดาเนินการมา
ตั้งแต่ต้นว่าอยู่ในขอบข่ายดังนี้หรือไม่ คือ
1. กระบวนการพิ จ ารณาเพื่ อ ออกค าสั่ ง ลงโทษนั ก ศึ ก ษาชอบด้ ว ยกฎ
ระเบียบ หรือกฎหมายหรือไม่ เช่น นักศึกษาได้มีโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลต่อผู้มีอานาจหน้าที่หรือไม่
ฯลฯ
2. คาสั่งที่จะลงโทษนักศึกษาชอบด้วยกฎ หรือระเบียบ กฎหมายที่มีอยู่
หรือไม่ กล่าวคือ การกระทาผิดที่จะออกคาสั่งลงโทษมีข้อห้ามและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
3. การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอานาจสั่งการกาหนดโทษชอบด้วยเหตุผลถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่
เมื่อการดาเนินการชอบด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการข้างต้นจึงนาไปสู่
การดาเนินการตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
7) โทษทางวินัยมี 6 สถาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(ก) ความผิดวินัย ได้แก่
(1) ภาคทัณฑ์
(2) คุมความประพฤติตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลั ย
ประกาศกาหนด
(ข) ความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่
(1) คุมความประพฤติตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลั ย
ประกาศกาหนด
(2) ปรับตกรายวิชาหรือทุกวิชาตามที่ คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
เห็นสมควร ทั้งนี้โดยคานึงถึงพฤติการณ์และเหตุแห่งการกระทาผิดวินัยนักศึกษา
(3) พั ก การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ภาคการศึ ก ษาแต่ ไ ม่ เ กิ น สี่ ภ าค
การศึกษาหรือระงับการเสนอชื่อให้สาเร็จการศึกษาหรือระงับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติ ปริญญาไม่เกิน
หนึ่งปีการศึกษา
(4) ไล่ออกและลบชื่อจากการเป็นนักศึกษา
ในกรณีผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับโทษวินัยร้ายแรง ตามข้อ (ข) (2) อาจได้รับโทษ
ตาม ข้อ 9 (ข) (1) (3) หรือ (4) เพิ่มเติมได้
8) กรณีนั กศึกษากระทาความผิดวินัยร้ายแรง ถ้าผู้กระทาผิดให้ การรับสารภาพ
หรือให้การอันเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน หรือกระทาผิดเป็นครั้งแรก หรือกระทาไปโดยบันดาล
โทสะ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของความผิดทั้งด้านเจตนา แรงจูงใจ พฤติการณ์การกระทา ถ้ามี
เหตุอันควรลดหย่อนโทษ หรือมีเหตุอันควรปรานี ให้นามาประกอบการพิจารณาลงโทษด้วย แต่จะ
ลงโทษต่ากว่าคุมความประพฤติไม่ได้
9) เมื่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาโทษเป็นประการใดแล้ว งานวินัยและ
สวัสดิภาพนักศึกษา สานักงานพัฒนานักศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
จะดาเนินการจัดทารายงานการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่ง ในรายงานการพิจารณา
ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ก็จะประกอบไปด้วยสาระสาคัญคือ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่ง
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การกระทาผิด ข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผลการพิจารณาและบทลงโทษ พร้อมเสนอ
คาสั่งลงโทษต่ออธิการบดีห รื อรองอธิการบดีที่ อธิการบดีมอบหมาย เพื่ อให้ พิจารณารายงานการ
พิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา และพิจารณาโทษ หากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมายเห็นชอบตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเสนอ ก็จักมีคาสั่งลงโทษนักศึกษา
ต่อไป ซึ่งงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาก็จะแจ้งคาสั่งลงโทษนักศึกษาให้นักศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบต่อไป รวมถึงบันทึกประวัติการกระทาผิดในฐานข้อมูล
2.5 การออกคาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา
การออกคาสั่งลงโทษทางวินัย นักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษานั้น ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ได้กาหนดไว้ในข้อ 26 ความว่า
“ให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีตามข้อ 25 เป็นผู้ออกคาสั่งลงโทษตามควร
แก่กรณี และให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษาแจ้งคาสั่งลงโทษดังกล่าวแก่ผู้ถูกสั่งลงโทษ ภายในสาม
วันทาการนับแต่วันที่ออกคาสั่งลงโทษ
คาสั่งลงโทษและการแจ้งคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”
ซึ่งการออกคาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา ถือว่าเป็นคาสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งได้ให้ความหมายของ คาสั่งทางปกครอง หมายความว่า
“(๑) การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
(๒) การอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง”
คาสั่งลงโทษและการแจ้งคาสั่งลงโทษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในหมวด 2 คาสั่ง
ทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และการแจ้งคาสั่งลงโทษ
ทางวินัยนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในหมวด ๔ การแจ้ง ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เช่นเดียวกัน
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2.6 การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) ดังนี้

เมื่อมีคาสั่ งลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษาแล้ว นักศึกษาที่เป็นผู้ถูกสั่ ง
ลงโทษ เมื่อได้รับคาสั่งลงโทษแล้ว อาจไม่พอใจคาสั่งลงโทษ หรือเห็นว่าโทษที่ลงแก่ตนเองนั้นร้ายแรง
หรือรุน แรง หรือไม่เหมาะสม นั กศึกษาผู้ถูกสั่ งลงโทษก็มีสิทธิอุทธรณ์ คาสั่ งลงโทษดังกล่าวนั้น ซี่ง
กระบวนการอุทธรณ์ คาสั่ งลงโทษ เป็นกระบวนการซึ่งให้ ผู้ ที่มีอานาจตามกฎหมาย หรือมีอานาจ
พิจารณาในเรื่องนั้นๆ พิจารณาทบทวนการพิจารณาการใช้อานาจของตนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการอุทธรณ์
คาสั่งก็ใช้หลักการเดียวกับการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ซึ่งเป็นสิทธิขั้นต้นของผู้รับคาสั่ง ที่จะร้องขอให้หน่วยงานหรือผู้ออกคาสั่งที่กระทบสิทธิแก่ตน ทบทวน
คาสั่งอีกครั้งหนึ่ง โดยกระบวนการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา ผู้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษต้อง
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เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก ลงโทษเท่ านั้ น จะมอบหมายหรื อ ให้ ผู้ อื่ น อุ ท ธรณ์ ค าสั่ งลงโทษแทนตนไม่ ได้
นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ สามารถอุทธรณ์คาสั่งลงโทษต่ออธิการบดี โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับนี้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดี
ณ สานักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
คาอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือ แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าผู้
อุทธรณ์ได้ถูกสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์อย่างชัดเจน
หากพ้นกาหนดระยะเวลาอุทธรณ์ กล่าวคือ ไม่อุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายใน 30 วัน
นับแต่วันได้รับคาสั่ง ให้ถือว่าคาสั่งลงโทษทางวินัยเป็นที่สุด
2) การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์
แทนผู้อื่นหรือมอบหมายผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ ทุเลาการบังคับตามคาสั่งลงโทษทางวินัย เว้นแต่จะมีการ
สั่งให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งลงโทษ
3) นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษและได้รับโทษตให้ไล่ออก อาจร้องขอทุเลาคาสั่งลงโทษต่อ
อธิการบดี ณ สานักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 7 วัน นับแต่วันวันที่ตนได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
ให้อธิการบดีวินิจฉัยคาร้องขอทุเลาคาสั่งลงโทษภายใน 7 วันทาการ เมื่ออธิการบดี
ได้วินิจฉัยประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องขอทุเลาคาสั่งลงโทษทราบโดยเร็ว
4) ให้ อธิการบดีพิจารณาอุทธรณ์ ให้ แล้ วเสร็จ ภายใน 45 วัน นั บแต่วันที่ได้รับคา
อุทธรณ์ เว้น แต่เป็ น กรณี ที่ อธิการบดี สั่ งให้ คณะกรรมการวินั ยนักศึ กษาสอบสวนเพิ่ มเติม โดยให้
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงโทษทราบเป็นหนังสือ
ในกรณีมีเหตุจาเป็นและสมควร อธิการบดีอาจสั่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาทา
การสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
5) ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้อธิการบดีพิจารณาทบทวนคาสั่งลงโทษทางวินัยได้ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทาคาสั่งลงโทษทางวินัย
การพิจารณาอุทธรณ์ อธิการบดีอาจมอบให้ ส านักงานกฎหมายและนิติการเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาก็ได้
ในกรณีมีเหตุจาเป็นและสมควร อธิการบดีอาจสั่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาทา
การสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
6) เมื่ออธิการบดีได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเห็นว่า
(1) การสั่งลงโทษชอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหมาะสมกับความผิดแล้วให้
มีคาสั่งยกอุทธรณ์
(2) การสั่ งลงโทษไม่ เหมาะสมกั บ กรณี หรื อ ไม่ เหมาะสมกั บ ความผิ ด ให้ มี ค าสั่ ง
เปลี่ยนแปลงคาสั่งลงโทษให้เหมาะสม
(3) การสั่งลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีคาสั่งเพิกถอนคาสั่งและให้ดาเนินการ
ใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
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(4) ข้อความในคาสั่งลงโทษคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีคาสั่งแก้ไข
คาสั่งในส่วนของข้อความนั้นให้ถูกต้องเหมาะสม
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
7) คาสั่งลงโทษอันเป็นที่สุด หรือคาวินิจฉัยอุทธรณ์อันเป็นที่สุดให้ประธานกรรมการ
วินัยนักศึกษาแจ้งคาสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
(1) ผู้ถูกสั่งลงโทษ
(2) คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
(3) คณะที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
(4) ผู้ปกครองนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษ
(5) กองบริการการศึกษา
(6) อื่นๆ
8) ในกรณี นั ก ศึ ก ษาผู้ ถู ก สั่ งลงโทษไม่ พ อใจในค าวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ หรื อ ในกรณี ที่
อธิการบดีมิได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
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2.7 การปฏิบัติตามคาสั่งลงโทษ หรือการทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการ
คุมความประพฤติ
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) ดังนี้

เมื่อคาสั่งลงโทษนักศึกษาเป็นที่สุดแล้ว กล่าวคือ นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษมิได้อุทธรณ์คาสั่ง
ลงโทษภายใน 30 วัน หรื อ นั กศึ ก ษาผู้ ถู ก สั่ งลงโทษได้ ยื่น อุ ท ธรณ์ คาสั่ งลงโทษ และอธิก ารบดี ได้
พิจารณาอุทธรณ์เป็นประการใดแล้ว คาสั่งลงโทษนั้นก็จักเป็นที่สุด กล่าวคือ เป็นคาสั่งลงโทษที่บังคับ
แก่ผู้ถูกสั่งลงโทษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม ซึ่งสถานโทษที่จะลงโทษนักศึกษานั้น ใน
ส่วนของการลงโทษให้ทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือสั่งลงโทษให้คุมความประพฤติ
นักศึกษา ก็จะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การทา
กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์และการคุมความประพฤตินักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ซึ่งกาหนดให้หน่วยงาน และนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ จะต้องปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
1) การสั่งลงโทษนักศึกษาให้ทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้อธิการบดี
หรื อ รองอธิก ารบดี ที่ อ ธิก ารบดี ม อบหมาย พิ จ ารณามี ค าสั่ งให้ ผู้ ถู ก สั่ งลงโทษท ากิ จ กรรมบ าเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 40 ชั่วโมง
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2) ให้ ค ณบดีที่ เกี่ ยวข้อ ง หรือ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ได้ รับ มอบหมายในส่ ว นที่ เกี่ย วข้ องกั บ
นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ เป็นผู้มีอานาจกากับ ควบคุม และรับรองในแบบบันทึกการทากิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ เมื่อครบจานวนชั่วโมงที่กาหนด แล้วให้รายงานผลการปฏิบัติต่อประธานกรรมการ
วินัยนักศึกษา
3) การสั่งลงโทษนักศึกษาให้ คุมความประพฤติ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมาย พิจารณาสั่งให้ลงโทษให้คุมความประพฤติ ตามเงื่อนไขและวิธีการดังต่อไปนี้
1.ให้ไปรายงานตัวต่อคณบดีที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่คณบดีมอบหมาย
ตามระยะเวลาที่อธิการบดีห รือ รองอธิก ารบดี ที่อธิการบดีม อบหมาย เพื่ อคณบดีที่ เกี่ยวข้องหรือ
เจ้าหน้าที่ที่คณบดีมอบหมายจะได้สอบถามแนะนาช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่อง
ความประพฤติและการเรียน หรือจัดให้ทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามที่เจ้าหน้าที่และผู้ถูก
สั่งลงโทษเห็นสมควร หรือ
2. ให้ฝึกหัดช่วยเหลืองานหรือทางานในสาขาวิชาที่เห็นสมควร หรือ
3. ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนาไปสู่การกระทา
ความผิดในทานองเดียวกันอีก หรือ
4. ให้ไปรับการบาบัดรักษาความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความ
เจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษากาหนด หรือ
5. เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเห็นสมควรกาหนด เพื่อ
แก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้ถูกสั่งลงโทษกระทาหรือมีโอกาสกระทาความผิดวินัยนักศึกษาขึ้นอีก
4) ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายควบคุมและสอดส่องตามเงื่อนไข แก้ไขฟื้นฟู เพื่อ
ควบคุมดูแลผู้ถูกสั่งลงโทษ และสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกสั่งลงโทษตามระดับความเสี่ยงหรือแนวโน้ม
ต่อการกระทาผิดซ้าและระดับความรุนแรงของสภาพของการกระทาผิด เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยกลับตนเป็น
พลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระทาผิดซ้าขึ้นอีก
5) ให้รายงานผลการปฏิบัติในประธานกรรมการวินัยนักศึกษา ทราบเป็นระยะ
6) ระยะเวลาในการคุมความประพฤติจะต้องไม่ต่ากว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน
3 ภาคการศึกษา
7) เมื่อผู้ ถูกสั่ งลงโทษได้ทากิจกรรมบาเพ็ญ สาธารณประโยชน์ครบตามจานวนที่
กาหนดแล้ว หรือในกรณีผู้ถูกสั่งลงโทษถูกคุมความประพฤติภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนด
เสร็จสิ้ นแล้ว ให้ป ระธานกรรมการวินัยนักศึกษาแจ้งให้ผู้ ถูกสั่งลงโทษทราบ และให้ บันทึกข้อมูล
ประวัติไว้
8) เมื่อผู้ถูกสั่งลงโทษในกรณีให้ ทากิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือถูกสั่ ง
ลงโทษคุมความประพฤติ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา วิธีการตามประกาศนี้กาหนดเสร็จสิ้น
แล้ว ให้ประธานกรรมการวินัยนักศึกษา ส่งประวัตินักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษกลับไปยังต้นสังกัดหรือ
คณะที่นักศึกษาสังกัด พร้อมทั้งรายงานผลให้คณบดีที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
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2.7 สิทธิของนักศึกษาในการดาเนินการทางวินัย
1) นักศึกษาที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยมีสิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษา หรือคณะอนุกรรมการวินัยนักศึกษา หากเห็นว่ากรรมการผู้หนึ่งผู้ใดมีสภาพไม่เป็นกลาง
อันอาจทาให้การดาเนินการทางวินัยเสียความยุติธรรม
2) นั กศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ คาสั่ งลงโทษ ต่ออธิการบดี
ณ สานักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
3) นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษและได้รับโทษให้ไล่ออก อาจร้องขอทุเลาคาสั่งลงโทษต่อ
อธิการบดี ณ สานักงานพัฒนานักศึกษาภายใน 7 วัน นับแต่วันวันที่ตนได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
4) ในกรณี นั ก ศึ ก ษาผู้ ถู ก สั่ งลงโทษไม่ พ อใจในค าวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ หรื อ ในกรณี ที่
อธิการบดีมิได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน นักศึกษาผู้นั้น มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
5) นั กศึกษาผู้ ถูกกล่ าวหาและสอบสวน มีสิทธิจะให้ ถ้อยคาต่อคณะอนุกรรมการ
สอบสวนด้วยวาจา หรือแถลงเป็นถ้อยคาด้วยลายลักษณ์อักษรก็ได้ หรือมีสิทธิจะไม่ให้ถ้อยคาใดๆ
ต่อคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
6) ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิชี้แจง หรือโต้แย้งข้อกล่าวหา โดยนาพยานหลักฐานต่างๆ เช่น
พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้อย่างชอบธรรม
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3. เทคนิคการปฏิบัติงาน
3.1 การเตรี ยมการด าเนิ น การสอบสวนล่วงหน้ าของคณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ย
นักศึกษา หรือคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
การดาเนิน การตามขั้นตอนนี้อาจเป็นการเตรียมการของกรรมการแต่ละคนหรือประธาน
กรรมการสอบสวน หรือประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันก็ได้ ดังนี้
1) แจ้งวันที่รับทราบคาส่งต่อคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นวันเริ่มต้นกาหนดระยะเวลา
การสอบสวนข้อเท็จจริง ตามคาสั่ง (ถ้ามี)
2) ศึกษาจุดมุ่งหมายของคาสั่ง
3) ศึกษาข้อกล่าวหาว่าเป็นเช่นไร
4) ศึกษาเรื่องราวพร้อมกับทาความเข้าใจในข้อเท็จจริงว่าเป็นมาอย่างไร
5) ศึกษา คาสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6) ตรวจดูสถานที่เกิดเหตุด้วยตนเอง (ถ้ามี)
7) พิจารณาจะเรียกสอบสวน ใครก่อน ใครหลัง
8) พิจารณาตั้งประเด็นให้สอดคล้องกับรูปเรื่องในการซักถาม
9) จัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อดาเนินการสอบสวน
10) ศึกษาคดีว่าเป็นมาอย่างไร
11) ตรวจสอบภูมิหลังของผู้ถูกสอบสวน
12) วิเคราะห์เพื่อกาหนดเวลา สถานที่ เพื่อที่จะให้ผู้ถูกสอบสวนหรือพยานจะไม่เกิด
ความวิตกกังวล เครียด โดยกาหนดเวลาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการผ่อนคลายและให้ เกิดการ
ร่วมมือกันมากขึ้น
3.2 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
1) ผู้ ป ฏิบั ติงานวินัยนักศึกษาพึงตระหนักว่า ในการดาเนินงานทางวินัยนักศึกษา
ให้ถือว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 เป็นข้อบังคับสูงสุด
2) กรณี นั กศึกษาประพฤติตนผิ ดระเบี ยบ ประกาศ ข้อ บังคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย
นักศึกษาต้องได้รับโทษตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับนั้นๆ
3) ในการพิจารณาสั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิดวินัยนักศึกษา หากมีเหตุอันควร
ลดหย่อนผ่อนโทษ ให้นามาประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษได้
4) การดาเนินการสอสบสวนพิจารณาโทษและเกณฑ์การลงโทษนักศึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
5) ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ว่ าด้ ว ย
วินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
6) ระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนดใดของมหาวิ ทยาลัยว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา
โทษทางวินัยนักศึกษาที่กาหนดไว้แล้ว หรือแย้งกับระเบียบ ประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
7) การประชุมคณะกรรมการปกครอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสานวนการ
สอบสวนและโทษทางวินัยนักศึกษาต้องกรรมการเสียงข้างมากขององค์ประชุม
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3.3 หลักเกณฑ์สาคัญที่ผู้ปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาพึงตระหนัก
วัตถุป ระสงค์และเป้าหมายแห่ งข้อบังคับมหาวิท ยาลั ยอุบ ลราชธานี ว่าด้วยวินั ย
นักศึกษา พ.ศ.2558 กล่าวไว้ว่า
1) เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม
2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และตระหนักในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของบุคคลในสังคม
3) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น
4) เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจตนเอง รู้จักพัฒนาตนเองโดยเฉพาะคุณลักษณะที่มี
ความเกี่ยวพันกับพฤติกรรรม เช่น ค่านิยม อารมณ์ และระดับคุณธรรม เป็นต้น
วัตถุป ระสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นธงนาในการปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาว่าการ
ทางานพึงระลึกถึงเป้าหมายของการทางานนี้ และให้ถือว่าวินัยนักศึกษาฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการบ่ม
เพาะนักศึกษาเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นคนดี
3.4 จรรยาบรรณของคณะกรรมการสอบสวน
จรรยาบรรณของกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นสิ่งสาคัญของตัวกรรมการที่ได้รับ
ความไว้วางใจเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง ดังนั้น หากกรรมการมีความประพฤติตามจรรยาบรรณแล้ว
และเป็ น ที่ ไว้ว างใจของผู้ ถู กสอบสวน การสอบสวนก็ จะราบรื่นส าเร็จได้ โดยเร็ว โดยมีคุ ณ สมบั ติ
ประกอบไปด้วย
1) เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกสอบสวน
2) อานวยความยุ ติธ รรมแก่คู่ กรณี อย่ างเสมอภาค โดยถูก ต้องตามหลั ก
กฎหมายและศีลธรรม
3) แสวงหาและรวบรวมหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
4) วิเคราะห์ ข้อเท็ จจริงให้ ได้เหตุ ผ ลอัน น่า เชื่อ ถือว่าผู้ ใดผู้ ห นึ่ งได้กระท า
ความผิด
5) ให้ความสาคัญในการให้การคุ้มครองพยาน
6) รักษาความลับในการสอบสวน และไม่เปิดเผยผลการสอบสวนโดยไม่มี
อานาจ
3.5 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคานึงถึงในการปฏิบัติงาน
เงื่อนไข กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการด้านวินัยนักศึกษา ทั้งด้านการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา หรือการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง การลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา จะต้อง
ค านึ งถึ ง ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ าด้ ว ยวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 ซึ่ งบั ง คั บ ใช้ ต าม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ถือว่าเป็นกฎหมายปกครอง
และการลงโทษนั กศึกษาที่อาศัย อานาจตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี พ.ศ.2533
นั้นถือได้ว่าเป็นคาสั่งทางปกครอง นอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวินัย นักศึกษายังต้องคานึงถึงความ
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ถูกต้อง แม่นยาในตัวบทกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการด้านวินัยนักศึกษากับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี รวมทั้งต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของตน
เนื่ อ งจากในการด าเนิ น การด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ความลั บ ดั ง นั้ น
ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาจาเป็นต้องยึดหลักการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในทุก ๆ เรื่อง
ในการปฏิ บั ติ งานด้ านวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ผู้ จั ด ท าคู่ มื อ ได้ ยึ ด หลั ก การตามข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย นักศึกษา พ.ศ.2558 เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
มาโดยตลอด ฉะนั้น จึงเป็นความจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้ วยวินั ย นั กศึกษา พ.ศ.2558 โดยละเอียด รอบคอบ เพื่ อท าความเข้าใจกับผู้ ป ฏิ บัติงานวินั ย
นั ก ศึ กษาทุ กคณะ หน่ ว ยงานให้ ชั ด เจน ถูก ต้อ งและเป็ น มาตรฐานเดีย วกัน เพราะมหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานีมีการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในลักษณะมหาวิทยาลัยและส่วนการศึกษานอกที่ตั้ง
ดั งนั้ น การด าเนิ น การใดๆที่ เกี่ ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาจึ งต้ อ งมี ลั ก ษณะครอบคลุ ม ทุ ก ส่ ว นการศึ ก ษาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของส่วนการศึกษานั้นๆ ด้วย
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บทที่ 4
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา ของงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สานักงาน
พัฒ นานักศึกษา มหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี ผู้เขียนได้รวบรวมปัญ หา อุปสรรคแนวทางแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒ นา จากการปฏิบัติงานจริ งและการติดตาม รวบรวมผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยสรุปไว้ดังนี้
4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ในการดาเนินการด้านวินัยนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาในฐานะเยาวชนของชาติที่
จะต้องเติบโตเป็ นทรัพยากรบุ คคลที่มีค่าในอนาคต ระเบียบวินัยจึงเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒ นา
เยาวชนเหล่านั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากจะ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษาอย่างจริงจัง
ซึ่งในการที่จะพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ ที่มีระเบียบวินัยทีดีประพฤติปฏิบัติตัวเป็นบุคคล
ที่ดี นั้น ในการดาเนิ น การดังกล่าวย่อมมีปัญ หาอุปสรรคในการปฏิบัติงานทั้งจากตัวผู้ ปฏิบัติงานเอง
จากสิ่งแวดล้อมภายนอก รวมทั้งปัจจัยทางด้านอื่น ๆ ผู้จัดทาในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยและสวัสดิ
ภาพนักศึกษา ย่อมมองเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงใคร่ขอเสนอปัญหาอุปสรรคในบางประเด็นและแนว
ทางการแก้ไขและพัฒนา ดังนี้
1) ปั ญ หาด้านการพบเห็ น นัก ศึกษาประพฤติ ปฏิบั ติตั วไม่ถูกต้อ งตามระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัย เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ มีพฤติกรรมในทางชู้สาว เล่นการพนัน หรือมีพฤติการณ์กระทาผิด
วินัยเล็กน้อยและไม่ร้ายแรง ซึ่งยังไม่สมควรดาเนินการทางวินัย เมื่อเจอกรณีที่นักศึกษาประพฤติตนหรือ
ปฏิ บั ติ ตั ว ไม่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของมหาวิท ยาลั ย ผู้ พ บเห็ น ซึ่ งเป็ น บุ ค ลากร หรือ คณาจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยบางท่านจะประสานมายังงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สานักงานพัฒนานักศึกษาให้ไป
ดูพฤติกรรมของนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติผู้พบเห็นสามารถที่จะดาเนินการตักเตือนก่อนในเบื้อง
ตนได้ในฐานะบุคลากร และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยไม่จาเป็นต้องให้งานงานวินัยและสวัสดิภาพ
นักศึกษา ไปดาเนินการเองตั้งแต่แรกก็ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ซึ่งในบางครั้งนักศึกษาประพฤติ ตน
หรือปฏิบัติตัวไม่ถูก ไม่ต้องเหมาะสม ก็ยินยอมรับคาตักเตือนด้วยวาจาในเบื้องต้น ซึ่งหากยังตักเตือน
ด้วยวาจาแล้ว บุคลากรและอาจารย์ ก็ยังสามารถส่งเรื่องให้งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาหรือคณะ
ดาเนินการออกหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรได้
2) ปัญหาด้านการแจ้งเรื่องกรณีพบการกระทาผิดวินัยนักศึกษา หรือร้องเรียนกรณีที่
นั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก ารณ์ ก ระท าผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ที่ เกิ ด ภายในมหาวิ ท ยาลั ย คณะ หอพั ก หรื อ
แม้กระทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้พบเห็นพฤติการณ์ ซึ่งอาจเป็นนักศึกษาด้วยกันเอง เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย อาจารย์ หรือประชาชนทั่วไปที่พบเห็นเหตุการณ์ ยังละเลยและไม่ให้ความสนใจที่จะแจ้ง
เรื่องราวหรือร้องเรียนเข้ามา โดยคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเองหรือบางรายก็กลัวหรือไม่กล้าที่จะเข้ามา
แจ้งเรื่องต่อมหาวิทยาลัย หรือคณะ ทั้งที่ตนเองเป็นผู้เสียหายหรือถูกกระทาผิดจากนักศึกษาด้วยกันเอง
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แต่กลับไปใช้วิธีการร้องเรียนในโซเชียลมีเดียร์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ทาให้กระบวนการสอบสวนทาง
วินัยนักศึกษายังไม่เกิดขึ้น และไม่สามารถลงโทษหรือปรับปรุงพฤติกรรมนักศึกษาเหล่านั้นได้
3) ปั ญหาด้านการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และการประชุม
คณะอนุ กรรมการสอบสวนวินั ย นั กศึก ษา ซึ่งตามข้อ บังคับ มหาวิท ยาลั ยอุบ ลราชธานี ว่าด้ว ยวินั ย
นักศึกษา พ.ศ.2558 กาหนดให้ตัวประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ต้องแต่งตั้งจาก
คณบดี หรือ รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย คณะที่ เกี่ยวข้องกับ นักศึกษา หรือคณะที่ นักศึกษาที่ ถูก
กล่ าวหาและถูก ดาเนิ น การทางวินั ย สั งกั ดอยู่ ซึ่ งคณบดี ห รือ รองคณบดี ที่ ได้รับ มอบหมาย มี ภ าระ
ค่ อ นข้ างมากอยู่ แ ล้ ว กลั บ ต้ อ งมาปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค ณะอนุ ก รรรมการสอบสวนวินั ยนั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม อี ก
และในการประชุ ม การสอบสวนในแต่ ล ะครั้ง ค่ อนข้ างนั ด หมายได้ ย ากและหาเวลาประชุ ม ได้ ย าก
ประกอบกับข้อบังคับเองได้กาหนดระยะเวลาการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน ก็เป็นปัญหาอีก
ประการหนึ่ง ที่คณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ต้องเร่งรัดการสอบสวน ซึ่งในบางครั้งยั งไม่
ได้ผลการสอบสวนที่สมบูรณ์ ทาให้ต้องมีการขยายระยะเวลาการสอบสวนไปอีก และอาจกระทบสิทธิ
ของนักศึกษาที่ถูกสอบสวนเกินสมควร
4) ปั ญ หาบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ซึ่งส่วนมากจะเป็นเจ้าหน้าที่
สังกัดคณะต่างๆ ที่นักศึกษาที่ถูกสอบสวนสังกัด ยังขาดความรู้ความสามารถหรือความชานาญในการ
สรุปประเด็นการกระทาความผิด รวมทั้งการจัดลาดับผลการสอบสวนยังไม่ครอบคลุมและถูกต้อง เมื่อส่ง
ข้อมูลสรุปผลการสอบสวนมายังงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
วินัยนักศึกษา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา เพื่อพิจารณารายงานการสอบสวนและเสนอโทษ
ต่ออธิการบดี นั้น ต้องส่งกลับไปดาเนินการแก้ไข เป็นผลให้เสียเวลาในการพิจารณาโทษและอาจส่งผล
กระทบต่อนักศึกษาในเรื่องการของการเรียนได้
5) ปัญหาด้านตัวบทกฎหมาย หรือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัย
นักศึกษา กล่าวคือ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อมีการ
บั ง คั บ ใช้ ม าได้ ร ะยะหนึ่ ง ก็ ป รากฏว่ า มี ข้ อ บกพร่ อ งในข้ อ กฎหมาย หรื อ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั งคั บ
มีปัญหารวมถึงการตีความข้อบังคับ เช่น การไม่มีบทกาหนดเกี่ยวกับความผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่ชัดเจนไว้
ในข้ อ บั ง คั บ แต่ ก ลั บ ให้ เป็ น ดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาพิ จ ารณาความผิ ด วิ นั ย
ว่า พฤติการณ์ไหนเป็นความผิดวินัยร้ายแรง พฤติการณ์ไหนเป็นความผิดวินัยธรรมดา ซึ่งเป็นการให้
อานาจดุลพินิจแก่คณะกรรมการวินัยนักศึกษามากเกินไป หรือ ไม่มีบทกาหนดเกี่ยวกับ การลงโทษ
นักศึกษาในชั้นก่อนการดาเนินการทางวินัย ว่า จะต้องดาเนินการอย่างไร รวมถึงยังขาดรายละเอียดใน
ส่วนของการปฏิบัติหลายส่วน
6) ปั ญ หาบุ ค ลากรไม่ เพี ย พอ กล่ าวคื อ บุ ค ลากรด้ านวินั ย นั กศึ กษาและสวัส ดิ ภ าพ
นักศึกษา ซึ่งมีหน้ าที่ดูแลทั้งงานด้านวินัยนักศึกษา วิชาทหาร ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา งานด้าน
สวัสดิภาพและความปลอดภัยนักศึกษา งานด้านยาเสพติดและแอลกอฮอล์ มีจานวนไม่เพียงพอต่อการ
ให้ บริการด้านวินั ยนักศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการให้ กับนักศึกษาในสังกัด คณะต่างๆ ที่มีมากกว่า
12 คณะ ทาให้พฤติกรรมการกระทาผิดมีโอกาสที่จะกระทาผิดมากขึ้น เนื่องจากไม่มีคนคอยดูแลและให้
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คาปรึกษากับนักศึกษา เช่น พฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในคณะ การ
จัดกิจกรรมประชุมเชียร์ เป็นต้น
7) ปัญหาด้านการบูรณาการการทางาน กล่าวคือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเอง
ไม่ ว่าจะเป็ น กอง คณะ ส านั ก วิท ยาลั ย หรือ วิท ยาเขต ยังขาดการบู รณาการการด าเนิ น การใน
ภาพรวมด้านวินัยและความประพฤติของนักศึกษา โดยเห็นว่าการดาเนินการด้านวินัยนักศึกษาหรือ
ความประพฤติของนักศึกษา เป็นหน้าที่เฉพาะโดยตรงของงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สานักงาน
พั ฒ นานั ก ศึ กษา ซึ่ งในความเป็ น จริ ง การดู แ ลความประพฤติ ของนั ก ศึ กษา หรือ การปฏิ บั ติ ตัว ของ
นั กศึกษา ทุ กหน่ วยงานและภาคส่ วนของมหาวิท ยาลั ย ต้องมี ห น้าที่คอยให้ คาแนะนา ตักเตือน ให้
คาปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ และธรรมเนียมประเพณี
อีกทั้งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น
4.2 แนวทางแก้ไข และพัฒนางาน
1) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการพบเห็ นนักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย คือ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือคณาจารย์ ทราบถึงหน้าที่
ของตนเองมากยิ่ งขึ้ น และให้ ก ล้ า ที่ จ ะว่ ากล่ าวตั ก เตื อ นนั ก ศึ ก ษาในขอบเขตที่ ส ามารถกระท าได้
เพื่อเป็นการป้องปราบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาในเบื้องต้น ก่อนที่จะแจ้งหรือประสานงาน
วินั ย และสวัส ดิภ าพนั กศึกษาเข้ าไปดาเนิ นการ ซึ่งก็จะเป็ นมาตรการเบื้ องต้น หรือการปฏิ บัติ ขั้นต้ น
ที่จะทาให้นักศึกษาได้ตระหนักว่า มีบุคลากร หรือคณาจารย์ คอยสอดส่องดูแลและให้คาชี้แนะนักศึกษา
อยู่ตลอดเวลา
2) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการแจ้งเรื่องราวการกระทาผิด หรือร้องเรียนกรณีที่
นั กศึ ก ษา มี พ ฤติ ก ารณ์ ก ระท าผิ ด วินั ยนั ก ศึ ก ษาทั้ งที่ เกิ ด ภายในมหาวิท ยาลั ย คณะ หอพั ก หรื อ
แม้กระทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดตั้งกล่องร้องเรียน หรือช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย และ
เป็นความลับ เพื่อให้มีการแจ้งหรือร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น
3) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
และการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ต้องกาหนดประเด็น
การสอบสวนที่ชัดเจน และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประชุมสอบสวนในแต่ละครั้งต้องชัดเจน
และแน่ น อน อีกทั้งผู้ ป ฏิบั ติห น้ าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการสอบสวน จักต้องจัดเตรียมเอกสาร
พยานหลักฐาน และจัดทารายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งต้องอาศัยทักษะความ
ชานาญ และประสบการณ์
4) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา เพื่อไม่ให้
เกิ ด ความล่ าช้ าในการพิ จ ารณาลงโทษนั ก ศึ ก ษาที่ ก ระท าผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษา หรื อ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ความชานาญให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษษ งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สานักงานพัฒนา
นักศึกษา ได้จัดทาโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพบุคลากรด้านวินัยนั กศึกษา เพื่อให้ บุคลากร
คณาจารย์ ที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาในแต่ละคณะ วิทยาลัย และหอพักนักศึกษา เข้าร่วมรับการอบรม
ดังกล่าวสามารถที่จะนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะวิธีการในการดาเนินการด้านวินัยนักศึกษาที่ได้จาก
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การเข้ารับการอบรมมาพัฒนาการดาเนินงานด้านวินัยนักศึกษา และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ได้
5) การแก้ไขปัญหาด้านตัวบทกฎหมาย หรือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ทางวินัยนักศึกษา สามารถดาเนินการได้โดยการทบทวนตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่ามีบทบัญญัติที่
เป็น ปัญหาในทางข้อกฎหมาย หรือสามารถแก้ไขบทบัญญัติข้อใดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนิ น งานด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา หรื อ แก้ ไขปั ญ หาด้ า นวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาได้ ห รื อ ไม่ ศึ ก ษาข้ อ ดี ข้ อ เสี ย
เปรี ย บเที ย บกฎหมายระหว่ า งฉบั บ เดิ ม และฉบั บ ร่ า ง อี ก ทั้ งตรวจสอบหาช่ อ งว่ า งทางกฎหมาย
ที่จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติหรือปัญหาข้อกฎหมาย โดยการดาเนินการต้องให้สานักงานกฎหมายและ
นิติการ เป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข ก่อนเสนออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยประกาศบังคับใช้ต่อไป
6) การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นบุ ค ลากร กล่ า วคื อ เพิ่ ม บุ ค ลากร หรื อ บรรจุ บุ ค ลากร
ผู้ปฏิบั ติงานด้านวินั ยนั กศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถให้ บริการด้านวินัยนักศึกษา หรือคาปรึกษาที่
เกี่ยวกับงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง
7) การแก้ ไขปั ญ หาด้ า นการบู รณาการการท างาน กล่ าวคื อ ทุ ก หน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเอง ไม่ว่าจะเป็นกอง คณะ สานัก วิทยาลัย หรือวิทยาเขต ต้องมีแผนบูรณาการการ
ท างานร่ ว มกั น ในการดู แ ลความประพฤติ ข องนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.3 ข้อเสนอแนะ
1) จั ด หาห้ องประชุม หรือ ห้ องส าหรับ ใช้ในการสอบสวนวินั ย นั กศึ กษาโดยเฉพาะ
เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิของนักศึกษาและเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน ซึ่งต้องเป็นความลับ
2) สร้างองค์ความรู้ และให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยจัด
อบรม สัมมนา หรือบรรยายแก่นักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษาให้ได้รับรู้ รับทราบ ถึงการปฏิบัติตัวของ
นักศึกษาที่ถูกต้อง และหากนักศึกษาถูกดาเนินการทางวิ นัยนักศึกษา จะได้รับรู้รับทราบถึงการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับฯ
3) จัดโครงการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านวินัยนักศึกษา ทั้งใน
ส่วนกลาง และส่วนของคณะ โดยให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านวินัยนักศึกษา เข้าอบรม สัมมนา
เพิ่ มความรู้ ทักษะ ความเชี่ย วชาญ ในการดาเนินการทางวินัย และเพื่ อให้ การดาเนินการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน และต้องจัดอบรม สัมมนาทุกปีงบประมาณ
4) ปั ญหาของเวลาในการเข้าประชุมของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาที่ไม่ตรงกันมี
แนวทางแก้ปัญหาคือ การกาหนดวันเวลาที่แน่นอนในการประชุม เช่น วันศุกร์แรกของเดือน เป็นต้น
หรือหากไม่รบกวนคณะกรรมการที่มากไป อาจจะจัดประชุมในช่วงเวลาที่นอกเวลาทาการ
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