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คํานํา 
 

               เ มื่ อ มี การประกาศราช กิ จจา นุ เบกษา ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้พิจารณาออกข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็เป็นฉบับหน่ึงที่ออกใช้บังคับในห้วงเวลาดังกล่าว ต่อมา
สภามหาวิทยาลัยได้ยกเลิกและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้บังคับแทนมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้น
มา ในข้อบังคับดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น ๘ หมวด สําหรับในส่วนว่าด้วยวินัยและการรักษา
วินัยกําหนดไว้ในหมวด ๖ ประกอบด้วย ข้อกําหนดวินัย โทษทางวินัย หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย      
              ผู้เขียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของวินัย และการดําเนินการทางวินัยของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ถือว่าการดําเนินการทางวินัยเป็นการพิจารณาทางปกครอง และคําส่ังลงโทษทางวินัยเป็น
คําส่ังทางปกครอง เมื่อฝ่ายปกครองได้ดําเนินการออกคําส่ังทางปกครองแล้ว จะต้องถูก
ตรวจสอบจากภายในฝ่ายปกครองคือ กระบวนการรายงานการดําเนินการทางวินัย และ
การอุทธรณ์คําส่ัง และถูกตรวจสอบจากภายนอกคือ การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ดังน้ัน
ปฏิบัติงานด้านการดําเนินการทางวินัยจะต้องมีความถูกต้องตามกระบวนการข้ันตอนและมี
ความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องมีความละเอียดรอบคอบ ดังน้ันเพื่อให้การดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความถูกต้องและเป็นธรรมจึงได้จัดทําคู่มือวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหวังว่าจะเป็นช่องทางหน่ึงเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยของมหาวิทยาลัยได้ใช้ประกอบการศึกษา ทําความเข้าใจ ตลอดจนใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อไป  
 
                                                                      นายอรัญ  กันธิยะ 
                                                                 หัวหน้างานวินัยและจริยธรรม 
                                                                              ผู้เขียน 
                                                                        มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
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 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง (๒) 

บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าท่ีออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมาสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้มี

มติให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑  

และออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใช้

บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ในข้อบังคับดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๘ หมวด ในหมวด

ที่ ๖ กําหนดเร่ืองวินัยและการรักษาวินัย ซ่ึงประกอบด้วยข้อวินัย การรักษาวินัย โทษทาง

วินัย และการดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย และหมวด ๘ กําหนดเรื่องการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย   

 

๒. องค์คณะบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๐ บัญญัติให้มีคณะ 

กรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง มีอํานาจและหน้าที่เสนอแนะต่อสภา

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การกําหนด

เงินเดือนและค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมิน

ประสิทธิภาพพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลของมหาวิทยาลัย และวรรคสองบัญญัติว่า องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ



๒ 

 
วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นตําแหน่ง ตลอดจนการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย สภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ได้มีมติ

ให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

๒๕๕๑ โดยเร่ิมใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซ่ึงในข้อบังคับดังกล่าวได้กําหนด

องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้น

ตําแหน่ง ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

            ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

๒๕๕๑ ข้อ ๕ กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.) มีองค์ประกอบดังน้ี 

   ๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 

   ๒) ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 

   ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีประสบการณ์และเช่ียวชาญด้านบริหารงานบุคคล 

ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาองค์กรหรือการบริหารการจัดการ ด้านละ 1 คน รวม 3 คน 

เป็นกรรมการ 

  4)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านบริหารส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา โดย

เคยดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือผู้อํานวยการสถาบัน หรือผู้อํานวยการ

สํานัก หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี รวม 3 คน เป็น

กรรมการ 

  5) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและ

เลขานุการ   

  ๖) หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ   

 

๓. พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

           พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามความหมายในมาตรา 

๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการบริหารงานบุคคลของ

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยข้อ ๗ ของข้อบังคับดังกล่าว ได้แบ่งพนักงาน

มหาวิทยาลัยออกเป็น ๒ ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการจ้าง



๓ 

 
หรือต่อสัญญาจ้าง เพื่อปฏิบัติงานประจํา และพนักงานมหา วิทยาลัยช่ัวคราว ได้แก่ ผู้ที่

มหาวิทยาลัยจ้างเพื่อปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราว ตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง หรือตาม

คําส่ังจ้าง หรือปฏิบัติงานเฉพาะเร่ืองเฉพาะโครงการ หรือบางเวลา ซ่ึงในแต่ละประเภทได้

แบ่งตามตําแหน่งหน้าที่ออกเป็นแต่ละสาย ดังน้ี 

   ๓.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ ได้กําหนดให้มี ๓ สาย ได้แก่ สายวิชาการ  สาย

บริหารวิชาการ และสายปฏิบัติการ โดยได้แบ่งออกเป็นแต่ละประเภท ดังน้ี   

         ๓.๑.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมี ๒ ประเภท ดังน้ี 

          ๓.๑.๑.๑  ประเภทคณาจารย์ประจํา ได้แก่ ตําแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  

          ๓.๑.๑.๒  ประเภทนักวิจัย ได้แก่ ตําแหน่ง นักวิจัยระดับต้น นักวิจัย

ระดับกลาง นักวิจัยระดับสูง นักวิจัยระดับเช่ียวชาญพิเศษ เป็นต้น  

         ๓.๑.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการ ได้แก่ตําแหน่ง อธิการบดี  

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อํานวยการ และรอง

ผู้อํานวยการ เป็นต้น   

         ๓.๑.๓ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

          ๓.๑.๓.๑  กลุ่มบริหารจัดการ ได้แก่ 

               (๑) ผู้บริหารระดับต้น 

               (๒) ผู้บริหารระดับกลาง 

               (๓) ผู้บริหารระดับสูง 

          ๓.๑.๓.๒  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ได้แก่ 

               (๑) กลุ่มปฏิบัติการทั่วไป เช่น ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่

สํานักงาน พนักงานปฏิบัติการ นิติกร นักบัญชี เป็นต้น  

               (๒) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ ตําแหน่ง แพทย์ ทันต

แพทยศาสตร์ เภสัชกร วิศวกร สัตวแพทย์ พยาบาล สถาปนิก นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสี

การแพทย์ นักกายภาพบําบัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการช่างทันตกรรม 

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เป็นต้น 

          ๓.๑.๓.๓  กลุ่มบริการ ได้แก่ 

               (๑) กลุ่มบริการทั่วไป ได้แก่ ตําแหน่ง นักการภารโรง ยาม  

เป็นต้น  



๔ 

 
               (๒) กลุ่มบริการฝีมือ ได้แก่ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  

ผู้ช่วยเหลือการพยาบาล เป็นต้น  

   ๓.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒ ได้กําหนดให้มีดังน้ี 

         ๓.๑.๑ พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยจ้างให้ปฏิบัติงาน โดยมี

กําหนดเวลาและทําสัญญาจ้างเป็นคราว ๆ ไป เช่นอาจารย์พิเศษ ผู้เช่ียวชาญ ที่ปรึกษา ทั้ง

ที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ   

         ๓.๑.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ที่จ้างเป็น

การช่ัวคราวตามงบประมาณของส่วนงานหรือพนักงานตามโครงการที่มหาวิทยาลัยหรือ

ส่วนงานจ้างให้ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเพ่ือการใดการหนึ่งเป็นการช่ัวคราวหรือบาง

ช่วงเวลาตามงบประมาณของโครงการหรือส่วนงานนั้น   

 

๔. ความหมายของวินัย 

 

          “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ระเบียบ

แบบแผนและข้อบังคับ, ข้อปฏิบัติ, เช่น วินัยทหาร ทหารต้องยึดมั่นในวินัย; สิกขาบทของ

พระสงฆ์ 

           พ.อ. ปิ่นมุทุกันต์ ได้อธิบายความหมายของ “วินัย” ไว้ในหนังสือ “มงคลชีวิต” ว่า 

วินัย เป็นแบบของการประพฤติและปฏิบัติของคน ทุกคนประพฤติหรือปฏิบัติตัวอยู่ในวินัย

แล้วเป็นคนดีท้ังน้ัน ยกตัวอย่าง ดิน หิน ปูน หรือเศษโลหะที่เราเหยียบยํ่าโยนท้ิงน้ัน ถ้ามา

ปั้นมาหลอมเข้าแบบเป็นพระพุทธรูปแล้วก็กลายเป็นของดีที่ทุกคนเคารพกราบไหว้ คนเราก็

มีแบบของคนเรียกว่า “วินัย” วินัยจึงเป็นแบบที่ปั้นหลอมให้คนเป็นคนดี 

           วินัย เปรียบเสมือนแสงสว่างที่นําทางให้เห็นธาตุแท้ภายในของคนว่าประพฤติ

ปฏิบัติเป็นอย่างไร และมีความดีอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ เป็นทหาร เป็นข้าราชการ 

เป็นตํารวจ หรือเป็นอะไรก็ตาม ถ้าบุคคลต่าง ๆ ไม่อยู่ในวินัยของคนประเภทน้ัน ๆ แล้ว 

บุคคลน้ันก็ไม่เป็นที่ยอมรับนับถือว่าเป็นคนจะประกอบการน้ันได้ วินัยเป็นเครื่องขีดค่ัน

ระหว่างช้ันของคน แม้คนที่ทํางานอย่างเดียวกันแต่ก็ต่างช้ันกันเพราะวินัยที่เขาประพฤติ 

เช่น คนที่ต้องสะสมศาสตราวุธและส้องสุมสมัครพรรคพวกไว้สู้รบและต่อสู้กับคนอ่ืน

มากมาย ฝ่ายที่มีวินัยเราเรียกว่า “กองทหาร” ฝ่ายที่ไม่มีวินัยเราเรียกว่า “กองโจร” คนที่

เที่ยวในลักษณะของภิกษาจารพึ่งคนอื่นเล้ียงชีพ ถ้าเป็นผู้รักษาสิกขาวินัยเราเรียกว่า 



๕ 

 
“ภิกษุ” แต่ถ้าเป็นผู้ไม่รักษาสิกขาวินัยเราเรียกว่า “ยาจก” วินัยจึงเป็นเคร่ืองขีดคั่นระหว่าง

ช้ันของคนเรา๑    

            “วินัย” โจเซฟ คิงส์เบอร์รี่ ได้อธิบายและให้ความหมายว่า หมายถึงความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลโดยการแสดงออกเพ่ือให้เห็นว่าบุคคลมีวินัย อาจ

กระทําได้ ๒ วิธีคือ โดยทางกฎหมายหรือข้อบังคับ คําส่ัง ซ่ึงบังคับโดยใช้การลงโทษเป็น

เคร่ืองหนุนหลัง โดยผู้มีหน้าที่รักษาวินัยหรือผู้บังคับบัญชาทําการส่ังสอน ฝึกอบรม รวมท้ัง

ให้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมให้มีความรับผิดชอบจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันด้วย   

๕. จุดมุ่งหมายของวินัย 

 

   ๕.๑  จุดมุ่งหมายของวินัย อาจารย์พิรุฬ เพียรลํ้าเลิศ ได้อธิบายในเอกสารการ

สอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ ๙ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไว้ว่า 

ในแต่ละองค์การท่ีมีบทบัญญัติเร่ืองวินัย โดยเฉพาะในระบบราชการจุดมุ่งหมายของวินัย

เพื่อสิ่งต่อไปน้ี 

         ๕.๑.๑  ประสิทธิภาพของงาน เมื่อข้าราชการปฏิบัติตามบทวินัย เช่นต้ังใจ

ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ก็จะทําให้ประสิทธิภาพของงานใน

หน่วยงานที่ข้าราชการน้ันสังกัดอยู่เพิ่มข้ึนอย่างไม่ต้องสงสัย เป็นต้น 

         ๕.๑.๒  ความเจริญของประเทศชาติ เป็นผลต่อเน่ืองจากการที่ข้าราชการมี

ประสิทธิภาพในการทํางานเพราะปฏิบัติตามบทวินัยโดยรวมทุกส่วนราชการแล้ว ย่อมทําให้

ประเทศชาติมีความเจริญย่ิงข้ึน เพราะข้าราชการถือเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร

ประเทศชาติที่สําคัญย่ิงในการขับเคลื่อนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลในฐานะฝ่าย

บริหารได้วางไว้ 

         ๕.๑.๓  ความผาสุกของประชาชน เมื่อข้าราชการมีประสิทธิภาพในการ

ทํางานเป็นส่วนใหญ่และทําให้มีความเจริญก้าวหน้า ย่อมส่งผลโดยตรงให้ประชาชนทั่วไปมี

ความสุขและความสงบเรียบร้อยในสังคมก็ดีตามไปด้วย 

         ๕.๑.๔  ภาพลักษณ์ช่ือเสียงของทางราชการ หากผลการปฏิบัติตามวินัยทํา

ให้ประสิทธิภาพการทํางานของข้าราชการดี ประเทศชาติมีความเจริญก้าว และประชาชนมี

                                                 
๑ ประวีณ ณ นคร และรองศาสตราจารย ์ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ, เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ หน่วยที่ ๑๐, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพ์คร้ังที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๘๘ 



๖ 

 
ความผาสุกแล้ว เป็นที่แน่นอนว่า ประชาชนก็จะศรัทธาในตัวข้าราชการและระบบราชการ 

และมีผลทําให้ภาพลักษณ์ช่ือเสียงของทางราชการดีตามไปด้วย๒ 

   ๕.๒  จุดมุ่งหมายของข้อกําหนดวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบ

กับบทบัญญัติเร่ืองวินัยในระบบราชการดังกล่าวข้องต้น พบว่ามีจุดมุ่งหมายในแนวเดียวกัน 

ดังน้ี 

         ๕.๒ .๑  ประสิทธิภาพของงาน เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดวินัย เช่นต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย และ

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  

         ๕.๒.๒ ความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เป็นผลต่อเน่ืองจากการที่

พนักงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการทํางาน พนักงานมหาวิทยาลัยถือเป็นเคร่ืองมือ

ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย หากได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดวินัยโดยรวมทั้ง

มหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมทําให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งข้ึน ที่สําคัญย่ิงมี

ความสามารถในการขับเคล่ือนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี

มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ 

         ๕.๒.๓  ความผาสุกของประชาชน เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ

ในการทํางานเป็นส่วนใหญ่และทําให้มีความเจริญก้าวหน้า ย่อมส่งผลโดยตรงให้ประชาชน

ทั่วไปมีความ สุขและความสงบเรียบร้อย ในสังคมก็ดีตามไปด้วย 

         ๕.๒.๔  ภาพลักษณ์ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย หากผลการปฏิบัติตามวินัยทํา

ให้ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยดีแล้ว มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

มีความเจริญก้าว และประชาชนมีความผาสุกแล้ว เป็นที่แน่นอนว่า ประชาชนก็จะศรัทธาใน

ตัวพนักงานมหาวิทยาลัย และระบบของมหาวิทยาลัย มีผลทําให้ภาพลักษณ์ช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัยดีตามไปด้วย 

 

๖. ความสําคัญของวินัย 

 

                                                 
๒ อาจารย์พิรุฬ เพียรล้ําเลิศ  เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ ๙, 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพ์ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑๘-๑๙ 



๗ 

 
   ๖.๑  ความสําคัญของวินัย อาจารย์พิรุฬ เพียรลํ้าเลิศ ได้อธิบายในเอกสารการ

สอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ ๙ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไว้ว่า 

วินัยมีความ สําคัญ ดังน้ี 

         ๖.๑.๑  ด้านตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยที่วินัยเป็นเคร่ืองนําไป

ในทางที่ดี หากข้าราชการสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของวินัยที่ทางราชการได้บัญญัติ

ไว้ตามกฎหมายแล้ว ก็จะทําให้ตัวของข้าราชการนั้นเองได้รับการยอมรับว่าเป็นคนดี ผู้ที่

ปฏิบัติตามวินัยก็จะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ และท้ายที่สุดผู้ น้ันจะมีความ

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

         ๖.๑.๒  ด้านผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินมี

บทบัญญัติท่ีกําหนดว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาใคร เช่น อธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชาของ

ข้าราชการที่อยู่ในสังกัดกรมน้ันทั้งหมด เป็นต้น ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้ส่ังและมอบหมาย

ให้ข้าราชการซ่ึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บรรลุภารกิจของหน่วยงานของ

ตน ดังน้ี หากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่มีวินัยหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเร่ืองวินัย เช่น ขัดขืน

หรือหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาซ่ึงส่ังโดยชอบด้วยกฎหมายและการ

ปฏิบัติตามคําส่ังน้ันมิได้ทําให้ราชการเสียประโยชน์หรือเกิดความเสียหายแต่อย่างใด เป็น

ต้น ก็จะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

         ๖.๑.๓  ด้านระบบราชการ หากข้าราชการปฏิบัติตามบทบัญญัติวินัยอย่าง

เคร่งครัดแล้ว งานราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี เป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนโดยส่วนรวม แล้วประชาชนก็จะศรัทธาในระบบราชการในที่สุด๓ 

   ๖.๒  ความสําคัญของวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับความสําคัญ

ของวินัยในระบบราชการดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีความสําคัญที่เหมือนกัน ดังน้ี 

         ๖.๒.๑  ด้านตัวพนักงานมหาวิทยาลัย โดยที่วินัยเป็นเคร่ืองนําไปในทางที่ดี 

หากพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของวินัยที่มหาวิทยาลัยได้

กําหนดไว้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล้ว ก็จะทําให้ตัวของพนักงานมหาวิทยาลัยน้ันเอง

ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนดี ผู้ที่ปฏิบัติตามวินัยก็จะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ และ

ท้ายที่สุดผู้น้ันจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

         ๖.๒.๒  ด้านผู้บังคับบัญชา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

๒๕๕๑ มาตรา ๓๕ บัญญัติให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในมหาวิทยาลัย และ

                                                 
๓ อาจารย์พิรุฬ เพียรล้ําเลิศ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙ 



๘ 

 
มาตรา ๔๐ บัญญัติให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนงาน ผู้บังคับบัญชา

ต้องเป็นผู้ส่ังและมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ดังน้ัน หากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่มีวินัยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเรื่องวินัย

แล้ว ก็จะไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทําให้เกิดความเสียหายหรือ

มหาวิทยาลัยอาจเสียประโยชน์ได้ ตัวอย่าง  เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนนักศึกษาทํา

การประท้วงการขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามคําส่ังของอธิการบดี หรือคณบดีซ่ึงเป็น

ผู้บังคับบัญชา ที่ได้ส่ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีเป็นผลให้นักศึกษาและ

มหาวิทยาลัยได้รับความเดือดร้อนเสียหายและเสียประโยชน์ เป็นต้น   

         ๖.๒.๓  ด้านระบบของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการ

ในรูปแบบหน่วยงานในกํากับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ หากพนักงาน

มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดวินัยอย่างเคร่งครัดแล้ว จะทําให้การบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ส่วนรวม และประเทศชาติ ประชาชนก็จะศรัทธาในระบบของมหาวิทยาลัยในที่สุด 

         วินัย จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานในหน้าที่

ของตนให้มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน วินัยจึงมีความสําคัญต่อตัวพนักงานมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

บทที่ ๒ 

ข้อกําหนดวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 ข้อกําหนดวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ในหมวด ๖ วินัย และการ

รักษาวินัย ในข้อ ๓๓ ถึงข้อ ๔๗ และ ๔๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อกําหนดวินัยได้กําหนดข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติของพนักงาน

มหาวิทยาลัยไว้ ซ่ึงแต่ละข้อกําหนดจะมีฐานความผิด องค์ประกอบของความผิด และ

กําหนดกรณีใดเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   

 ข้อกําหนดวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า

ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 

๑. ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๓๓  

 

            ข้อ ๓๓ กําหนดว่า      

            "พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ" 

    ข้อกําหนดดังกล่าวอธิบายได้ว่า พนักงานมหาวิทยาลัยต้องทราบข้อกําหนดวินัย

ตามที่ กําหนดไว้ในหมวด ๖ วินัย และการรักษาวินัย ตามข้อ ๓๓ ถึงข้อ ๔๗ และ ๔๙ 

ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการรักษาวินัยหรือปฏิบัติตนให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้านวินัย

จะต้องมีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดียิ่ง เพราะต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจในข้อกําหนดน้ัน ๆ 

ในการพิจารณาวินิจฉัยความผิดของพนักงานมหาวิทยาลัยที่กระทําความผิดวินัยให้ถูกต้อง

ด้วย 

   ผู้ที่อยู่ในบังคับน้ีจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว กระทําการ

ใด ๆ ในขณะท่ียังไม่ได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะไม่ถือเป็นความผิดและจะนําเอาการ

กระทําความผิดน้ันมาลงโทษทางวินัยในฐานะเป็นพนักงานมาวิทยาลัยไม่ได้  

 

๒.  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๓๔  

 



๑๐ 

 
            ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๓๔ กําหนดว่า 

            "พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องสุภาพ  เ รียบร้อย  และปฏิบั ติตามคําส่ังของ

ผู้บังคับบัญชา ซ่ึงส่ังการในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ

ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีต้องไม่กระทบถึงความเป็นอิสระทางวิชาการ"  

            ๒ .๑  ความผิดวินัยฐานไม่สุภาพ เ รียบร้อย และไม่ปฏิบั ติตามคํา ส่ังของ

ผู้บังคับบัญชา มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

                    ๒.๑.๑  ไม่สุภาพ เรียบร้อย  

                    ๒.๑.๒  ไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงส่ังการในหน้าที่โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย   

             ๒.๒  คําอธิบาย 

                     ๒.๒.๑  สุภาพ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หมายถึง เรียบร้อย เช่น เขาแต่งกายสุภาพตามกาลเทศะและความ นิยม, อ่อนโยน, ละมุน

ละม่อม, เช่น เขาพูดด้วยน้ําเสียงสุภาพ ไม่กระโชกโฮกฮาก 

                     ๒.๒.๒  คําส่ังของผู้บังคับบัญชา หมายถึง การบอกกล่าวให้กระทําการ

หรืองดเว้นการทําการ โดยคําส่ังจะส่ังการเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสั่งการด้วยวาจาก็ได้   

                     ๒.๒.๓  ผู้บังคับบัญชาที่สั่งการได้จะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจ

หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือตามข้อบังคับกําหนดไว้ เช่น อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชา

สูงสุดของมหาวิทยาลัย และคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้ อํานวยการสํานัก เป็น

ผู้บังคับบัญชาของคณะ  สถาบัน และสํานัก ตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๐ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น         

                    ๒.๒.๔  ต้องเป็นการส่ังการในหน้าที่การงานของมหาวิทยาลัย 

                    ๒.๒.๕  ต้องเป็นคําส่ังที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

ของมหาวิทยาลัย  

                    ๒.๒.๖  การไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชา พนักงานมหาวิทยาลัยผู้

น้ันต้องมีเจตนาที่ไม่ปฏิบัติตามคําส่ัง ขัดขืน หรือหลีกเลี่ยง        

            ๒.๓  ตัวอย่าง 

                    ๒.๓.๑  กรณีไม่สุภาพเรียบร้อย ได้แก่ นักการภารโรงได้ตะโกนด่าคณบดี

ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา และจุดประทัดเพื่อเป็นการขับไล่คณบดีในวันที่พ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ  



๑๑ 

 
                    ๒.๓.๒  กรณีไม่ปฏิบัติตามคําส่ัง ได้แก่ พนักงานปฏิบัติงานได้รับคําส่ังจาก

คณบดีให้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรด้านการเขียนหนังสือ

ราชการ แต่ขัดคําสั่งโดยไม่ได้ไปเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว 

 

๓.  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๓๕  

   ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๓๕ กําหนดว่า 

            "พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบาย คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย" 

             ๓.๑  ความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบาย คําส่ัง ประกาศ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

                     ๓.๑.๑  มีหน้าที่ 

                     ๓.๑.๒  ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบาย คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 

            ๓.๒  คําอธิบาย 

                    ๓ .๒ .๑  หน้าที่ หมายถึง งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยตรง ได้แก่หน้าที่ตามท่ี ก.บ. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เช่น 

นักการเงินและบัญชี ต้องปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น 

                    ๓.๒.๒  พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในเร่ืองใดให้พิจารณาได้ ดังน้ี 

   ๓.๒.๒.๑  หน้าที่ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่กําหนดให้

ตําแหน่งใดมีหน้าที่ในเร่ืองน้ัน ๆ เช่น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัสดุ กําหนดให้

หัวหน้างานการเงินและพัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือกําหนดให้ อธิการบดี คณบดี 

ผู้อํานวยการสถาบัน หรือ ผู้อํานวยการสํานัก เป็นผู้มีอํานาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง เป็นต้น 

   ๓.๒.๒.๒  หน้าที่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามที่ ก .บ . 

กําหนด ซ่ึงได้กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของงานในแต่ละตําแหน่งและลักษณะงานที่

ต้องปฏิบัติไว้ 

   ๓ .๒ .๒ .๓  หน้าที่ตามการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา ที่ ใ ห้

ปฏิบัติงานอื่นที่นอกเหนือจากหน้าที่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามที่ ก.บ. กําหนด และ

อยู่ในอํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา 

   ๓.๒.๒.๔  หน้าที่โดยพฤตินัย เช่น พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง

พนักงานปฏิบัติงานไม่มีหน้าที่ขับรถยนต์ ได้นําเอารถยนต์ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการ



๑๒ 

 
ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ัน ย่อมมีหน้าที่หน้าที่โดยพฤตินัยที่จะต้องดูแลรักษา

รถยนต์ดังกล่าวของมหาวิทยาลัยด้วย  

   ๓.๒.๒.๕  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบาย คําส่ัง ประกาศ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงการปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็น

หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักนิติวิธี คือปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กําหนดในประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมท้ังต้องปฏิบัติตามตามนโยบาย คําส่ัง และแบบ

ธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดําเนินกิจการหรือการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ดําเนินไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ     

             ๓.๓  ตัวอย่าง 

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ไม่จัดทําทะเบียนและระบบบัญชี เพื่อการ

ควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหาร

การเงินของมหาวิทยาลัย ทําให้ต้นข้ัวในเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าสูญหาย โดยไม่ทราบหมายเลข

และจํานวนอันเป็นเหตุให้เงินขาดบัญชี จํานวน ๑๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามี

การทุจริต ภายหลังเจ้าหน้าที่ผู้น้ีได้นําเงินส่วนตัวมาใช้คืนให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว 

 

๔. ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๓๖ 

 

   ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๓๖ กําหนดว่า 

            "พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลดีหรือเกิด

ความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ระมัดระวัง รักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัย"   

            ๔.๑  ความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลดีหรือเกิด

ความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย และไม่ระมัดระวังรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

                   ๔.๑.๑  มีหน้าที่ 

                   ๔.๑.๒  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลดีหรือเกิดความก้าวหน้า

แก่มหาวิทยาลัย หรือไม่ระมัดระวังรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย   

            ๔.๒  คําอธิบาย 



๑๓ 

 
                    ๔ .๒ .๑  หน้าที่ หมายถึง งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยตรง ได้แก่หน้าที่ตามท่ี ก.บ. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เช่น 

นักการเงินและบัญชี ต้องปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น 

                    ๔.๒.๒  พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในเร่ืองใดให้พิจารณาได้ ดังน้ี 

   ๔.๒.๒.๑  หน้าที่ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่กําหนดให้

ตําแหน่งใดมีหน้าที่ในเร่ืองน้ัน ๆ เช่น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัสดุ กําหนดให้

หัวหน้างานการเงินและพัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือกําหนดให้ อธิการบดี คณบดี 

ผู้อํานวยการสถาบัน หรือ ผู้อํานวยการสํานัก เป็นผู้มีอํานาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง เป็นต้น 

   ๔.๒.๒.๒  หน้าที่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามที่ ก .บ . 

กําหนด ซ่ึงได้กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของงานในแต่ละตําแหน่งและลักษณะงานที่

ต้องปฏิบัติไว้ 

   ๔ .๒ .๒ .๓  หน้าที่ตามการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา ที่ ใ ห้

ปฏิบัติงานอ่ืนที่นอกเหนือจากหน้าที่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามที่ กบ. กําหนด และ

อยู่ในอํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา 

   ๔.๒.๒.๔  หน้าที่โดยพฤตินัย เช่น พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง

พนักงานปฏิบัติงาน ไม่มีหน้าที่ขับรถยนต์ ได้นําเอารถยนต์ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ัน ย่อมมีหน้าที่หน้าที่โดยพฤตินัยที่จะต้องดูแลรักษา

รถยนต์ดังกล่าวของมหาวิทยาลัยด้วย  

   ๔.๒.๒.๕  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบาย คําส่ัง ประกาศ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็น

หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักนิติวิธี คือปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กําหนดไว้ในประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมท้ังต้องปฏิบัติตามตามนโยบาย คําสั่ง และ

แบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดําเนินกิจการหรือการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ     

            ๔.๓  ตัวอย่าง 

           นักวิชาการพัสดุ จัดทําเอกสารสัญญาจ้างไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้สัญญาจ้าง

ระบุสูตรในการคํานวณค่าเค (K) ไม่ตรงลักษณะงาน   

 

๕.  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๓๗  

 



๑๔ 

 
   ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๓๗ กําหนดว่า 

            "พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องอุทิศเวลาให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ มีความ

อุตสาหะ วิริยะภาพเต็มสติกําลังของตน 

             พนักงานมหาวิทยาลัยต้องมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะ

ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่มิได้"   

             ๕.๑  ความผิดวินัยฐานไม่อุทิศเวลาให้แก่มหาวิทยาลัย โดยละท้ิงหรือทอดท้ิง

หน้าที่ มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

                    ๕.๑.๑  วรรคหนึ่ง 

   ๕.๑.๑.๑  มีหน้าที่ 

   ๕.๑.๑.๒  ไม่อุทิศเวลาให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ไม่มีความ

อุตสาหะ วิริยะภาพเต็มสติกําลังของตน 

                     ๕.๑.๒  วรรคสอง 

    ๕.๑.๒.๑  มีหน้าที่ 

    ๕.๑.๒.๑  ไม่มาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

หรือ ละทิ้งหน้าที่ หรือทอดทิ้งหน้าที่   

            ๕.๒  คําอธิบาย 

                    ๕ .๒ .๑  หน้าที่ หมายถึง งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยตรง ได้แก่หน้าที่ตามที่ กบ. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เช่น 

นักการเงินและบัญชี ต้องปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น 

                    ๕.๒.๒  อุทิศเวลา หมายถึง การสละเวลาส่วนตัวให้แก่มหาวิทยาลัย ใน

กรณีที่มหาวิทยาลัยมีงานเร่งด่วนท่ีจําเป็น ซ่ึงอาจจะต้องให้พนักงานปฏิบัติงานนอกเวลา

ปกติ 

                    ๕.๒.๓  ละท้ิงหน้าที่ หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซ่ึงได้แก่การไม่

อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานในเวลาทํางาน 

                    ๕.๒.๔  ทอดทิ้งหน้าท่ี หมายถึง การมาปฏิบัติงานและอยู่ในสถานที่

ปฏิบัติงานแต่ไม่สนใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จตามเวลาที่กําหนด         

            ๕.๓  ตัวอย่าง  

                    ๕.๓.๑  พนักงานปฏิบัติงานไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา ๕ วัน โดย

ไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่  



๑๕ 

 
                    ๕.๓.๒  พนักงานมหาวิทยาลัยมาทํางานและน่ังอยู่ที่โต๊ะทํางานแต่เพิกเฉย

ไม่ทํางานในหน้าที่จนงานล่าช้าไม่ทันเวลาถือเป็นการทอดทิ้งหน้าที่  

 

๖.  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๓๘  

 

            ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๓๘ กําหนดว่า 

           "พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาความลับของมหาวิทยาลัย"   

            ๖.๑  ความผิดวินัยฐานไม่รักษาความลับของมหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบ

ความผิด ดังน้ี 

                     ๖.๑.๑  มีความลับของมหาวิทยาลัย   

                     ๖.๑.๒  นําความลับของมหาวิทยาลัยไปเปิดเผย   

            ๖.๒  คําอธิบาย 

                    ๖.๒.๑  ความลับ คือ เรื่องราวที่ไม่พึงเปิดเผย 

                    ๖.๒.๒  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดทราบความลับของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะ

เป็นการทราบโดยรู้เห็นด้วยตนเอง หรือโดยทางอื่นใดก็ตาม และไม่จําเป็นว่าผู้น้ันจะมีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับความลับน้ันหรือไม่ก็ได้ ผู้น้ันต้องรักษาความลับน้ันไว้โดยไม่เปิดเผยให้ผู้ไม่มี

หน้าที่ทราบ         

            ๖.๓  ตัวอย่าง 

           เจ้าหน้าที่สํานักงานได้รับมอบหมายให้จัดพิมพ์ข้อสอบวิชาเกี่ยวกับความรู้

ความสามารถทั่วไป ซ่ึงใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน โดยได้นําเอาข้อสอบไป

เปิดเผยให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นญาติของผู้สมัครสอบคัดเลือกรายหนึ่งได้ทราบ 

 

๗.  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๓๙ 

  

   ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๓๙ กําหนดว่า 

           "พนักงานมหาวิทยาลัยต้องประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมารยาทแห่ง

วิชาชีพของตน" 

            ๗.๑  ความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพของ

ตน มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 



๑๖ 

 
                    ๗.๑.๑  เป็นตําแหน่งที่มีข้อกําหนดจรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพ

กําหนดไว้  

                    ๗.๑.๒  ไม่ประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพ

ของตน 

            ๗.๒  คําอธิบาย 

                    ๗.๒.๑  จรรยาบรรณ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

๒๕๕๔ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกําหนดข้ึน 

เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์

อักษรหรือไม่ก็ได้  

                    ๗.๒.๒  มารยาท ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หมายถึง กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ 

                    ๗ .๒ .๓   มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่ได้ออกประมวลจริยธรรมสําหรับ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ 

และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยทั้งหมด สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยบางตําแหน่งเช่น 

ตําแหน่ง นายแพทย์ พยาบาล เภสัชศาสตร์ วิศวกรรม สถาปนิก มีสภาวิชาชีพควบคุม

อาชีพโดยจรรยาบรรณวิชาชีพน้ัน ๆ  กําหนดให้ถือปฏิบั ติ ซ่ึงต้องถือปฏิบั ติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเพิ่มอีก หากพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําความผิดตามประมวล

จริยธรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือกระทําความผิดตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของตน ก็จะมีความผิดในฐานนี้ด้วย   

            ๗.๓  ตัวอย่าง 

  นาย ก. พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งนายแพทย์ ได้เปิดคลินิกรับรักษา

ผู้ป่วยทั่วไปนอกเวลาราชการ ได้ทําการผ่าตัดดูดไขมัน นางสาว ข. ผู้ป่วยหญิงที่มารักษาใน

คลินิกของตน ได้กระทําการโดยประมาทเลินเล่อจนทําให้ นางสาว ข. ที่มาทําการผ่าตัดดูด

ไขมันเสียชีวิต คลินิกและนายแพทย์ ก. ไม่ได้รับอนุญาตจากแพทยสภาให้ดําเนินกิจการ

เกี่ยวกับการผ่าตัดดูดไขมันแต่อย่างใด แพทยสภาได้วินิจฉัยว่าการกระทําของนายแพทย์ ก. 

ดังกล่าวเป็นการกระทําผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์ ให้เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ

นายแพทย์ ก. ดังน้ันนายแพทย์ ก. พนักงานมหาวิทยาลัยจึงมีความผิดในฐานน้ีด้วย 

    

๘.  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๐  

 



๑๗ 

 
             ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๐ กําหนดว่า  

            "พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องไม่ใช้ช่ือหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือส่วน

งานของมหาวิทยาลัย หรือกระทําเพื่อให้ปรากฏช่ือหรือสัญลักษณ์ดังกล่าวในส่ือใด ๆ อัน

เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การประกวด หรือเพ่ือการใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน เพื่อ

ประโยชน์ในทางธุรกิจของตนเองหรือของบุคคลอ่ืนไม่ว่าตนเองจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่

ก็ตาม"   

            ๘.๑  ความผิดวินัยฐานไม่ใช้ช่ือหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน 

เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของตนเองหรือของบุคคลอื่น มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

                    ๘.๑.๑  ใช้หรือกระทําการใด ๆ เพื่อให้ปรากฏ ช่ือหรือสัญลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย 

                    ๘.๑.๒  ในส่ือใด ๆ อันเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การประกวด หรือ

เพื่อการใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน 

                    ๘.๑.๓  เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของตนเองหรือของบุคคลอ่ืนไม่ว่าตนเอง

จะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม   

             ๘.๒  คําอธิบาย 

                    ๘.๒.๑  สัญลักษณ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หมายถึง สิ่งที่กําหนดนิยมกันข้ึนเพื่อให้ใช้หมายความแทนอีกสิ่งหน่ึง เช่น ตัวหนังสือเป็น

สัญลักษณ์แทนเสียงพูด H เป็นสัญลักษณ์แทนธาตุไฮโดรเจน + - x  %  เป็นสัญลักษณ์

เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ 

                    ๘ .๒ .๒  สื่อ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ . ๒๕๕๔ 

หมายถึง การติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย, ชักนําให้รู้จักกัน. สื่อสาร หมายถึง นํา

ถ้อยคํา ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น ของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหน่ึงโดยมีสื่อนําไป    

            ๘.๓  ตัวอย่าง 

           นาย ก. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ ได้เปิดโรงเรียนกวดวิชา

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรับจ้างกวดวิชาให้กับนักเรียนที่จะสอบโควต้า

เข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแผ่นป้ายช่ือโรงเรียนกวดวิชาและแผ่นพับโฆษณาได้ใช้ตราของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคคลอ่ืนเข้าใจว่าโรงเรียนกวดวิชาดังกล่าวสอนโดยอาจารย์

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

๙.  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๑  



๑๘ 

 
 

   ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๑ กําหนดว่า  

           "พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาความสามัคคี และช่วยเหลือกันและกันในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดีแก่มหาวิทยาลัย" 

            ๙.๑  ความผิดวินัยฐานไม่รักษาความสามัคคี และไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เกิดผลดีแก่มหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

                    ๙.๑.๑  ไม่รักษารักษาความสามัคคีระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้

ร่วมปฏิบัติงาน   

                    ๙.๑.๒  ไม่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดีแก่

มหาวิทยาลัย 

            ๙.๒  คําอธิบาย 

                    ๙.๒.๑  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25๕4 ได้ให้ความหมาย

คําว่า “ความสามัคคี” ว่า“สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นนํ้า

หน่ึงใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง วิวาทบาดหมางกันและกัน” ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวพระราชทานความหมายคําว่า“สามัคคี” ที่ลึกซ้ึงกว่า ว่า “…ความสามัคคีควรจะมี

ความหมายที่ลึกซ้ึงกว่าน้ันอีกด้วย เช่น ควรจะหมายถึงความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคน

ที่มีความสํานึกแน่ชัดในความรับผิดชอบที่จะพึงใช้ความรู้ความคิด ความสามารถ ตลอดจน

คุณสมบัติทุก ๆ ประการของตน ให้ประกอบพร้อมเข้าด้วยกัน และให้เกื้อกูลส่งเสริมกัน 

เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารและท่ีเป็นประโยชน์เป็นความเจริญต่อ ส่วนรวมและ

เพื่อนมนุษย์...”  

                     ๙.๒.๒  การรักษารักษาความสามัคคีและช่วยเหลือกัน เป็นพื้นฐานที่

พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนต้องมี เพื่อจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้

เจริญก้าวหน้ายิ่งข้ึนต่อไป  

            ๙.๓  ตัวอย่าง 

           เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักการภารโรง ได้ทะเลาะวิวาทชกต่อยทําร้ายร่างกาย

กันบริเวณในห้องที่ทํางาน เนื่องจากไม่พอใจกันในการปฏิบัติงาน 

 

๑๐.  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๒ 

  

   ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๒ กําหนดว่า  



๑๙ 

 
           "พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดย

ปกปิดความข้อความซ่ึงควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย" 

            ๑๐.๑  ความผิดวินัยฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา โดยปกปิดความซ่ึงควร

ต้องแจ้ง มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

                    ๑๐.๑.๑  ต้องมีการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 

                    ๑๐.๑.๒  การรายงานดังกล่าวน้ันมีข้อความเป็นเท็จ หรือมีลักษณะเป็นการ

ปกปิดความข้อความจริง ซ่ึงควรที่จะต้องรายงานให้ทราบด้วย 

            ๑๐.๒  คําอธิบาย 

                      ๑๐.๒.๑  คําว่า "เท็จ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2542 หมายถึง ปด โกหก ไม่จริง 

                      ๑๐.๒.๒  ข้อความเป็นเท็จ” หมายถึง ข้อเท็จจริง ในอดีต หรือปัจจุบัน ที่

ไม่ตรงต่อความจริง ไม่ใช่คํามั่นสัญญา หรือการรับรองข้อเท็จจริงที่จะมีข้ึนในอนาคต ตาม

แนวคําพิพากษาฎีกาที่ 928/2474 , คําพิพากษาฎีกาที่ 56/2478 

            ๑๐.๓  ตัวอย่าง 

                      นาย ก. นักวิชาการพัสดุ   ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้า  ร่วมกับข้าราชการอื่นอีก ๓  คนได้รายงานผลการตรวจสอบว่า

โครงการดังกล่าวได้ดําเนินการเสร็จแล้ว  ได้ปริมาณงานถูกต้องตามโครงการ  แต่ความเป็น

จริงปรากฏว่า  ผลงานโครงการขาดหายไปบางส่วน  

 

๑๑.  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๓  

 

   ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๓ กําหนดว่า  

           "พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ห้ามอาศัย หรือ

ยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรือผู้อ่ืน" 

            ๑๑.๑  ความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต อาศัย หรือยอม

ให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน มีองค์ประกอบ

ความผิด ดังน้ี 

                     ๑๑.๑.๑  มีหน้าที่   

                     ๑๑.๑.๒  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 



๒๐ 

 
                     ๑๑.๑.๓  อาศัย หรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าที่ของตน  

                     ๑๑.๑.๔  หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

            ๑๑.๒  คําอธิบาย 

                     ๑๑.๒.๑  หน้าที่ หมายถึง งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยตรง ได้แก่หน้าที่ตามท่ี ก.บ. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เช่น 

นักการเงินและบัญชี ต้องปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น 

                     ๑๑.๒.๒  ความซ่ือสัตย์สุจริต มีความสําคัญอย่างย่ิงสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงได้ก็เพราะพนักงาน

มหาวิทยาลัยมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดบังหาประโยชน์จากมหาวิทยาลัย   

                   ๑๑.๒.๓  “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้รับ ซ่ึงอาจเป็น

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ ความสะดวกสบาย

หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น ดังน้ันการแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าจะให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนก็มี

ความผิด 

            ๑๑.๓  ตัวอย่าง 

       นาย ก . ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ได้รับอนุมัติให้นํารถยนต์ของ

มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานในหน้าที่แล้ว ได้ส่ังให้

พนักงานขับรถยนต์ ขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยคันดังกล่าวไปทําธุรกิจส่วนตัวของตน และ

เกิดประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนทําให้รถยนต์ได้รับความเสียหายเล็กน้อย    

 

๑๒.  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๔  

 

            ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๔  

           "พนักงานมหาวิทยาลัย  ต ้องไม่ปฏิบัติงานอ่ืนใด  ซ่ึง ขัดต่อประโยชน์และ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย"   

            ๑๒.๑  ความผิดวินัยฐานปฏิบัติงานที่ขัดต่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

                     ๑๒.๑.๑  มีการปฏิบัติงานอื่นใด 

                     ๑๒.๑.๒  เป็นการขัดต่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย   

            ๑๒.๒  คําอธิบาย 



๒๑ 

 
                     ๑๒.๒.๑  พนักงานมหาวิทยาลัยทุกตําแหน่งจะมีมาตรฐานกําหนด

ตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ ซ่ึงถือเป็นงานในหน้าท่ี จึงไม่สามารถไปปฏิบัติงาน

อ่ืนใดในขณะเดียวกันได้ เช่น ตําแหน่งนักวิจัยมีภาระหน้าท่ีหลักคือทําการวิจัยให้กับ

มหาวิทยาลัยตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับจ้างทํางานวิจัยใน

ลักษณะเดียวกับให้กับบริษัทเอกชนที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นการปฏิบัติงานอ่ืนใดที่

นอกเหนือจากหน้าที่ในมหาวิทยาลัย  

                     ๑๒.๒.๒  มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา วิจัย และให้การ

บริการวิชาการ การที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทํากิจการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันและ

ซํ้ากับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงเป็นการขัดต่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย   

            ๑๒.๓  ตัวอย่าง 

                      นาย ก. ตําแหน่งนักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้

ไปทําสัญญารับจ้างทํางานวิจัยที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนให้กับมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง

หน่ึงที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการรับงานส่วนตัว จึงเป็นการปฏิบัติงานอ่ืนที่

นอกเหนือจากหน้าที่และเป็นการขัดต่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

  

๑๓.  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๕ 

  

   ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๕ กําหนดว่า 

           "พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องไม่ประพฤติให้เส่ือมเสียช่ือเสียงแก่ตนเองหรือแก่

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย"   

            ๑๓.๑  ความผิดวินัยฐานประพฤติตนให้เสื่อมเสียช่ือเสียงแก่ตนเอง หรือชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

                      ๑๓.๑.๑  เกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย   

                      ๑๓.๑.๒  ความรู้สึกของสังคม 

                       ๑๓.๑.๓  เจตนาในการกระทํา   

            ๑๓.๒  คําอธิบาย 

                      ๑๓.๒.๑  เกียรต์ิของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากตําแหน่ง

หน้าที่ของผู้กระทําประกอบกับพฤติการณ์ในการกระทําของพนักงานผู้น้ัน โดยพิจารณาว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ผิดแบบธรรมเนียมของพนักงานที่ดี อันบุคคลท่ีอยู่ใน



๒๒ 

 
ฐานะและตําแหน่งเช่นน้ันควรประพฤติปฏิบัติเพียงใดหรือไม่ การพิจารณาว่าการกระทํา

อย่างใดจะทําให้เส่ือมเสียเกียรต์ิของพนักงานเพียงใดหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาโดยคํานึงถึง

ตําแหน่งหน้าท่ีที่ผู้น้ันดํารงอยู่ว่าอยู่ในฐานะท่ีควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือเป็นที่นับ

ถือเพียงใด  

                      ๑๓.๒.๒  ความรู้สึกของสังคม โดยพิจารณาจากความรู้สึกของประชาชน

ทั่วไปหรือของมหาวิทยาลัยว่ามีความรังเกียจต่อการกระทําน้ัน ๆ หรือไม่ อย่างไร 

                      ๑๓.๒.๓  เจตนาในการกระทํา โดยพิจารณาว่าผู้กระทํารู้สํานึกในการ

กระทําและประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทําน้ันหรือไม่ หากไม่มีเจตนาก็

ไม่ผิด 

            ๑๓.๓  ตัวอย่าง 

                       นาย ก. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เมื่อเลิกงานแล้วได้ไปด่ืมสุราจนมึน

เมา ต่อมาในเวลา ๒๐.๓๐ น. ได้กลับเข้าบ้านพักแล้วปีนข้ึนบนหลังคาเพื่อแอบดู นาง ข. ซ่ึง

กําลังอาบนํ้าในบ้านที่อยู่ติดกับบ้านพักของนาย ก. 

 

๑๔.  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๖  

 

  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๖ กําหนดว่า  

          "การกระทําผิดวินัยกรณีต่อไปน้ี ถือเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

 (๑) ทุจริตต่อหน้าที่ 

 (๒) ละท้ิงหน้าที่ หรือขาดงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดย

ไม่มีเหตุผลอันสมควร   

 (๓) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดสารเสพติดร้ายแรง 

 (๔) ไม่ปฏิบัติตามในข้อ ๓๔, ๓๕ และ ๓๖ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัย

อย่างร้ายแรง 

 (๕) มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานของตน 

 (๖) จงใจปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย

อย่างร้ายแรง 

 (๗) รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่าง 

ร้ายแรง   



๒๓ 

 
 (๘) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุก โดยคํา

พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่

ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

 (๙) คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือนําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของ

ตน  

 (๑๐) ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา ซ่ึงมิใช่คู่สมรส

ของตน  

 (๑๑) กระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 

 (๑๒) กรณีอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันกับ (๑) ถึง (๑๑)"  

          ข้อกําหนดวินัยตามข้อ ๔๖ เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยสามารถ

อธิบายได้ดังน้ี   

           ๑๔.๑  ทุจริตต่อหน้าที่   

                     ๑๔.๑.๑  ความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

       ๑๔.๑.๑.๑  มีอํานาจหน้าที่ 

       ๑๔.๑.๑.๒  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 

       ๑๔.๑.๑.๓  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 

       ๑๔.๑.๑.๔  มีเจตนาทุจริต 

                      ๑๔.๑.๒  คําอธิบาย 

        ๑๔.๑.๒.๑  หน้าที่ หมายถึง งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

พนักงานมหาวิทยาลัยโดยตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง   

        ๑๔.๑.๒.๒  มีเจตนาทุจริต  ต้องพิจารณาถึงเจตนาของผู้กระทํา

ด้วยว่ามีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี โดยแสวงหา

ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  

                     ๑๔.๑.๓  ตัวอย่าง 

                                   นาย  ก .  เ จ้าหน้าที่การเ งินและบัญชี   ไ ด้ นํา เ งินสดของ

มหาวิทยาลัยจํานวน  ๒๕๐,๐00 บาท เพื่อไปจ่ายเป็นค่าซ่อมรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 

ให้กับร้าน ข. ซ่ึงได้รับจ้างซ่อมรถยนต์ของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้นําเงินจํานวนดังกล่าวไป

จ่ายให้กับร้าน ข. แต่อย่างใดกลับนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ภายหลังเป็นเวลา ๓ เดือน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบพบ  เ จ้าหน้าที่ผู้ น้ี จึงได้นําเ งินมาคืนให้แก่

มหาวิทยาลัย 



๒๔ 

 
            ๑๔.๒  ละทิ้งหน้าที่ หรือขาดงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน 

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

                      ๑๔.๒.๑  ความผิดวินัยฐานละท้ิงหน้าท่ี หรือขาดงานติดต่อในคราว

เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

        ๑๔.๒.๑.๑  มีหน้าที่ 

        ๑๔.๒.๑.๒  ละทิ้งหน้าที่ หรือขาดงาน 

        ๑๔.๒.๑.๓  เป็นระยะเวลาติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน

กว่าสิบห้าวัน  

        ๑๔.๒.๑.๔  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

                     ๑๔.๒.๒  คําอธิบาย 

        ๑๔.๒.๒.๑  หน้าที่ หมายถึง งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

พนักงานมหาวิทยาลัยโดยตรง ได้แก่หน้าที่ตามที่ ก.บ. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด

ตําแหน่ง เช่น นักการเงินและบัญชี ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

เป็นต้น 

        ๑๔.๒.๒.๒  ละท้ิงหน้าที่ หรือขาดงานไปเป็นเวลานาน เป็นกรณี

ที่มีเจตนาละท้ิงหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร หรือ โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 

ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย การนับวันสําหรับการกระทําผิดวินัยกรณีละท้ิง

หน้าที่ราชการจะต้องนับวันที่ละท้ิงหน้าที่ติดต่อกันทุกวัน โดยให้นับรวมวันหยุดราชการซึ่ง

อยู่ในระหว่างวันละทิ้งหน้าที่รวมเข้าไปด้วย จํานวน ๑๖ วันขึ้นไป   

        ๑๔ .๒ .๒ .๓  ไม่ มี เหตุผลอันสมควร  ได้แก่กรณีพนักงาน

มหาวิทยาลัยหายตัวไปเฉย ๆ โดยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหายตัวไปเพราะเหตุใด ต้องถือว่า

เป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

                     ๑๔.๒.๓  ตัวอย่าง 

                   นาย ก. พนักงานขับรถยนต์  ได้ขาดราชการไปต้ังแต่วันที่  1  

กันยายน  25๕๙  แล้วไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย  โดยไม่ได้ส่งใบลาหรือแจ้งเหตุผล

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบแต่อย่างใด จากการสอบสวนได้ความว่า นาย ก. ได้ออกจากบ้านไป

ต้ังแต่ตอนเช้าของวันดังกล่าว ขณะน้ียังไม่พบตัว สาเหตุที่หนีไปเนื่องจากมีหน้ีสินอัน

เนื่องมาจากการพนันฟุตบอลเป็นจํานวนมาก และมีปัญหากับคนในครอบครัวด้วย    

            ๑๔.๓  เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดสารเสพติดร้ายแรง  



๒๕ 

 
                      ๑๔.๓.๑  ความผิดวินัยฐานเป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง หรือติดสารเสพติด

ร้ายแรง องค์ประกอบความผิดมี ดังน้ี 

        ๑๔.๓.๑.๑  เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ 

        ๑๔.๓.๑.๒  ติดสารเสพติดร้ายแรง 

                      ๑๔.๓.๒  คําอธิบาย 

        ๑๔.๓.๒.๑  โรคพิษสุราเร้ือรัง  หมายถึง  โรคที่เกิดจากการดื่ม

สุรามากเป็นเวลานาน  มีอาการสมองและประสาทเสื่อม  มือส่ัน เดินเซ  สติปัญญาเสื่อม 

(คัดมาจาก namtanclassicbear.wordpress.com อธิบายคําศัพท์ทางวิชาการ) 

        ๑๔.๓.๒.๒  สารเสพติด หมายถึง สารเคมีท่ีมีฤทธิ์เมื่อเสพเข้าสู่

ร่างกายแล้วทําให้ผู้เสพเลิกไม่ได้ ต้องเสพอีก เช่น ยาไอซ์ ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา เป็นต้น 

(คัดมาจาก namtanclassicbear.wordpress.com อธิบายคําศัพท์ทางวิชาการ) 

                     ๑๔.๓.๓  ตัวอย่าง 

        ๑๔.๓.๓.๑  นาย ก. ด่ืมสุรามากเป็นประจําทุกวัน หากวันใด

ไม่ได้ด่ืมสุราจะมีอาการมือส่ัน ใจส่ัน ญาติจึงได้นําตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุง 

แพทย์ผู้รักษาซ่ึงเป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญได้วินิจฉัยโรคว่า นาย ก. ป่วยเป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง

มาเป็นเวลา ๑ ปีแล้ว                                                            

        ๑๔.๓.๓.๒  นาย ก. ถูกตํารวจสถานีตํารวจภูธรเชียงใหม่ จับกุม

ในขณะกําลังเสพยาบ้า และมียาบ้าอยู่ในความครอบครองอีก จํานวน ๑๐ เม็ด    

            ๑๔ .๔  ไม่ปฏิบัติตามในข้อ ๓๔, ๓๕ และ ๓๖ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่

มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง  

                      ๑๔.๔.๑  ความผิดวินัยในฐานน้ีเป็นกรณีความผิดวินัย ๓ ฐานความผิด

อันทําให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยแยกเป็นความผิดในแต่ละฐาน 

ดังน้ี 

        ๑๔ .๔ .๑ .๑  ตามข้อ ๓๔ เป็นความผิดวินัยฐานไม่สุภาพ 

เรียบร้อย ไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงส่ังการในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย 

และเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี   

                         ๑)  ไม่สุภาพ เรียบร้อย  

                          ๒)  ไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงส่ัง

การในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย   



๒๖ 

 
                                                      ๓) อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่าง

ร้ายแรง  

        ๑๔.๔.๑.๒  ตามข้อ ๓๕ เป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ี

ตามนโยบาย คําส่ัง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยอัน

เป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี  

                         ๑)  มีหน้าที่ 

                         ๒)  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย คําส่ัง ประกาศ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 

                                                     ๓)  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่าง

ร้ายแรง  

        ๑๔.๔.๑.๓  ตามข้อ ๓๖ เป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีที่

ได้รับมอบหมายให้เกิดผลดีหรือเกิดความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย หรือไม่ระมัดระวังรักษา

ทรัพย์สินและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่าง

ร้ายแรง มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

                         ๑) มีหน้าที่ 

                          ๒) ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลดี

หรือเกิดความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย หรือไม่ระมัดระวังรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์

ของมหาวิทยาลัย   

                                                      ๓) อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่าง

ร้ายแรง  

                     ๑๔.๔.๒  คําอธิบาย 

       ๑๔.๔.๒.๑  กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามในข้อ ๓๔, ๓๕ และ ๓๖ น้ันได้

อธิบายไว้แล้วในข้อดังกล่าว แต่ต้องมีเหตุพิเศษเพิ่มด้วยคือ เป็นเหตุให้เสียหายแก่

มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง  

       ๑๔.๔.๒.๑  กรณีที่เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่าง

ร้ายแรงนั้น ต้องเป็นการกระทําดังน้ี  

                                                      ๑) ไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงส่ัง

การในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ 



๒๗ 

 
                                                       ๒) ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบาย คําส่ัง ประกาศ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับ

มอบหมายให้เกิดผลดีหรือเกิดความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย หรือ 

                                                       ๓ )  ไ ม่ ร ะ มั ด ร ะ วั ง รั ก ษ า ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ

ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย   

                                                       ๔) ต้องเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง

ร้ายแรง จึงจะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

                     ๑๔.๔.๓  ตัวอย่าง 

       กรณีไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงส่ังการในหน้าที่

โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เสียหาย

แก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง เช่น นาย ก. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า ได้รับคําสั่งจาก

ผู้บังคับบัญชาให้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรป้องกันภัยโรงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าท่ี

ตรวจตรา ควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า ในวันที่ ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันรุ่งข้ึน ในวันดังกล่าวนาย ก. 

ได้มาอยู่เวรต้ังแต่ เวลา ๑๙.๐๐ น. และเมื่อเวลา ๒๓.๐๐ น. นาย ก. ได้ออกจากบริเวณ

สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อไปร่วมงานเล้ียงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเพื่อนสาว โดยไม่

กลับมาเข้าอยู่เวรอีกเลย ต่อมาเม่ือเวลาประมาณ ๐.๓๐ น. ของวันรุ่งข้ึนได้เกิดไฟไหม้

ภายในโรงไฟฟ้ามหาวิทยาลัย โดยมีค่าเสียหายจํานวน ๓ ล้านบาท ซ่ึงการหลบหนีเวร

ดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เ สียหายแก่

มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง   

            ๑๔.๕  มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานของตน  

                      ๑๔.๕.๑  ความผิดวินัยฐาน มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

       ๑๔.๕.๑.๑  มีหน้าที่ 

       ๑๔.๕.๑.๒  มีกิจการที่เป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลของตนหรือ

ครอบครัว หรือญาติพี่น้อง  

       ๑๔.๕.๑.๓ ใช้อํานาจหน้าที่ของตนนําเอากิจการของตนหรือ

ครอบครัว หรือญาติพี่น้อง มารับผลประโยชน์จากหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงาน     

                      ๑๔.๕.๒  คําอธิบาย 

                                    ตามแนวคําบรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. อธิบายว่า 



๒๘ 

 
                                    "ผลประโยชน์ทับซ้อน" ความหมายคือ ผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน  

                                    "ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม" หมายถึง  สถานการณ์ หรือการกระทําที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 

ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร  มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ 

หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่บุคคลน้ันรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์

ของส่วนรวม 

                     ๑๔.๕.๓  ตัวอย่าง  

                                  นาย ก. เป็นหัวหน้าส่วนงานในมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้บริษัทที่

ภรรยาของตน เป็นกรรมการผู้จัดการมารับงานประมูลรับจ้างทําครุภัณฑ์ภายในอาคารที่

สร้างใหม่วงเงิน ๖ ล้านบาท ซ่ึงนาย ก. ในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากอธิการบดี และภริยา

ผู้รับมอบอํานาจจากบริษัท เป็นผู้ลงนามในสัญญาและเป็นคู่สัญญาระหว่างมหาวิทยาลัย 

กับบริษัท  

            ๑๔ .๖  จงใจปฏิบั ติหรือกระทําใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่

มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง  

                     ๑๔.๖.๑  ความผิดวินัยฐานจงใจปฏิบัติหรือกระทําการอันเป็นเหตุให้เกิด

ความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

       ๑๔.๖.๑.๑  จงใจปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ 

       ๑๔.๖.๑.๒  เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่าง

ร้ายแรง 

                     ๑๔.๖.๒  คําอธิบาย 

       ๑๔.๖.๒.๑  คําว่า “จงใจ” ตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25๕๔  หมายความว่า ต้ังใจ หมายใจ เจตนา  

       ๑๔.๖.๒.๒  จงใจปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ หมายความว่า ต้ังใจ 

หมายใจ หรือเจตนาที่จะกระทําการ รวมถึงไม่กระทําการใด ๆ ซ่ึงเป็นการกระทําโดยรู้

สํานึกในการกระทําโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง  

                      ๑๔.๖.๓  ตัวอย่าง 

                                   นาง ก. ตําแหน่งพยาบาล ในขณะปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรหอผู้ป่วย

ได้ลักลอบนําเอายานอนหลับในปริมาณเกินขนาดท่ีคนจะรับได้ ฉีดเข้าไปในถุงนํ้าเกลือของ

นาง ข. โดยมีเจตนาที่จะให้นาง ข. ถึงแก่ความตาย ภายหลังแพทย์สามารถช่วยชีวิตนาง ข. 



๒๙ 

 
ไว้ได้ โดยมีสาเหตุมาจากที่นาง ก. ทราบว่า นาง ข. ได้แอบมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับ

สามีของตน กรณีดังกล่าวเกิดเป็นข่าวในหน้า ๑ ของหนังสือพิมพ์ระดับประเทศหลายฉบับ 

ทีวีทุกช่อง และทางโซเซียล และนาง ข. ได้ฟ้องคดีอาญานาง ก. และฟ้องคดีแพ่งกับเรียก

ค่าเสียหายจํานวน ๑ ล้านบาทจากมหาวิทยาลัย การกระทําของนาง ก. เป็นการจงใจ

ปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

            ๑๔.๗  รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัย 

อย่างร้ายแรง  

                     ๑๔.๗.๑  ความผิดวินัยฐานรายงานเท็จต่อผู ้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้

เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

       ๑๔.๗.๑.๑  ต้องมีการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 

       ๑๔.๗.๑.๒  การรายงานน้ันมีความหรือข้อความเป็นเท็จ หรือมี

ลักษณะเป็นการปกปิดความข้อความจริง ซ่ึงควรที่จะต้องรายงานให้ทราบด้วย 

       ๑๔.๗.๑.๓  เป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

                     ๑๔.๗.๒  คําอธิบาย 

                                   กรณีรายงานเท็จได้อธิบายไว้ในข้อกําหนด ข้อ ๔๒ แล้ว ใน

กรณีที่จะเข้าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะต้องเข้าองค์ประกอบพิเศษคือ เป็นเหตุให้

เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง       

                     ๑๔.๗.๓  ตัวอย่าง 

                    นาย ก. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับอนุมัติให้ไปฝึกอบรม

และฝึกปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม 25๕๘  ถึงวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม  25๕๘  เมื่อกลับมาได้จัดทําคําขอเบิกเงินค่าเช่าที่พักและใบเบิกเงินค่าที่พัก 

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า ในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม 25๕๘  ถึงวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม  25๕๘  ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหน่ึง วันละ ๙๐๐ บาท โดยหาซ้ือ

ใบเสร็จรับเงินมาปลอมลายมือช่ือผู้รับเงินในใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงนาย ก. ไม่ได้เข้าพักโรงแรม

ดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ได้ไปพักอาศัยกับเพ่ือน ได้ใช้เอกสารที่ได้จัดทําข้ึนเองดังกล่าวเบิก

เงินค่าที่พักจากมหาวิทยาลัย ทําให้มหาวิทยาลัยหลงเช่ือจ่ายเงินค่าที่พักให้ไปเป็นเงิน  

๘๒,๘00 บาท ในกรณีน้ียังเป็นความผิดฐานประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงอีกด้วย 

            ๑๔.๘  กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุก โดย

คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   



๓๐ 

 
                    ๑๔.๘.๑  ความผิดวินัยฐานกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือ

โทษที่หนักกว่าจําคุก มีองค์ประกอบความผิด    

       ๑๔.๘.๑.๑  กระทําความผิดอาญาและศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด

ให้รับโทษ จําคุกหรือโทษที่หนักกว่าจําคุก  

       ๑๔.๘.๑.๒  ต้องไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือลหุ

โทษ  

                     ๑๔.๘.๒  คําอธิบาย 

       ๑๔ .๘ .๒ .๑  ต้องได้รับโทษจําคุกโดยถูกจําคุกจริงโดยคํา

พิพากษาถึงที่สุดแล้วเท่าน้ัน กรณีศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก แต่ให้รอการลงโทษ ไม่

ถือว่าถูกจําคุกจริง  

       ๑๔.๘.๒.๒  โทษที่หนักกว่าจําคุก คือโทษประหารชีวิตโดยคํา

พิพากษาถึงที่สุดเท่าน้ัน  

       ๑๔.๘.๒.๓  คําพิพากษาถึงที่สุด คือคําพิพากษาท่ีไม่อาจ

อุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปได้อีก หรือไม่ได้อุทธรณ์หรือฎีกาภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือ

คําพิพากษาศาลฎีกา  

       ๑๔.๘.๒.๔  กรณีรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก

ในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ จะได้รับการยกเว้นไม่เป็นความผิด

วินัยในฐานนี้  

                     ๑๔.๘.๓  ตัวอย่าง 

                                   นาย ก. พนักงานขับรถยนต์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังด่านสกัด

และจับกุมในขณะขนส่งยาบ้า โดยมียาบ้าจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด นาย ก. ได้ให้การรับ

สารภาพว่าเป็นผู้รับจ้างขนยาบ้าดังกล่าวมาจากนายทุน ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้

ลงโทษจําคุกเป็นเวลา ๕ ปี   

            ๑๔.๙  คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือนําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงาน

ของตน  

                    ๑๔.๙.๑  ความผิดวินัยฐานคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือนํา

ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

       ๑๔.๙.๑.๑  ได้คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืน หรือนํา

ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน 



๓๑ 

 
       ๑๔.๙.๑.๒  นําเอาผลงานที่คัดลอก หรือผลงานของผู้อ่ืนมาใช้

ประโยชน์ 

                     ๑๔.๙.๒  คําอธิบาย 

                                   ผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนที่ได้ทําไว้ก่อนแล้ว ได้กระทําการ

โดยแอบลักลอบทําการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการดังกล่าวเพื่อนํามาใช้ใน

ส่วนที่เป็นสาระสําคัญในของผลงานตนเอง โดยมีเจตนาให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าผลงานทาง

วิชาการดังกล่าวตนได้กระทําขึ้นด้วยตนเอง ภายหลังได้นําเอาผลงานทางวิชาการที่คัดลอก

หรือผลงานของผู้อ่ืนดังกล่าวไปใช้ในนามของตนเอง  

                    ๑๔.๙.๓  ตัวอย่าง 

                                  นาย ก. ตําแหน่งอาจารย์ ได้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยเสนอผลงานทางวิชาการท่ีตนเป็นผู้จัดทําข้ึนเอง 

จํานวน ๓ เ ร่ือง ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการดังกล่าวปรากฏว่า กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาผลงานได้ตรวจพบว่า ในผลงานวิจัยเร่ืองที่ ๑ สาระสําคัญใน

ผลงานวิจัยเป็นจํานวนสัดส่วนเกินร้อยละ ๕๐ เป็นการคัดลอกผลงานวิจัยของนาย ข. ซ่ึงได้

นําเผยแพร่ในวารสารงานวิจัยก่อนเสนอขอตําแหน่งทางวิขาการมาแล้ว ๑ ปี กรณีจึงเป็น

การคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  

            ๑๔.๑๐  ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา ซ่ึงมิใช่คู่

สมรสของตน  

                      ๑๔.๑๐.๑  ความผิดวินัยฐานล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทาง

เพศกับนักศึกษา ซ่ึงมิใช่คู่สมรสของตน มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

        ๑๔.๑๐.๑.๑  ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศ

กับนักศึกษา   

        ๑๔.๑๐.๑.๒  นักศึกษาน้ันต้องไม่เป็นคู่สมรสของตน 

                      ๑๔.๑๐.๒  คําอธิบาย 

                                      “ล่วงละเมิดทางเพศ” 
 

สํานักงานกิจการสตรีและครอบครัว 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง พฤติกรรม

ที่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนในเร่ืองเพศ ไม่ว่าจะเป็นคําพูด สายตา และการใช้ท่าที รวมไปจนถึง

การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ หรือการข่มขืน  

                     คําว่า"คู่สมรส" น้ันต้องเป็นการสมรสโดยมีการจดทะเบียน

สมรสถูกต้องตามกฎหมาย จึงถือว่าเป็นคู่สมรสที่ถูกต้อง การมีพฤติการณ์มีความสัมพันธ์



๓๒ 

 
ฉันชู้สาวกับภรรยาหรือสามีของผู้อ่ืน ย่อมก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักด์ิของ

ตําแหน่งหน้าที่ และความรู้สึกของสังคม กรณีที่นักศึกษาแต่เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตาม

กฎหมายของตน ก็ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดน้ี 

                     ๑๔.๑๐.๓  ตัวอย่าง 

                                     นาย ก. ตําแหน่งอาจารย์ มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ 

นางสาว ข. ซ่ึงเป็นนักศึกษาและเป็นลูกศิษย์ของนาย ก. ถึงข้ันร่วมประเวณี ทั้งที่นาย ก. มีคู่

สมรสอยู่แล้ว  

            ๑๔.๑๑  กระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง   

                        ๑๔.๑๑.๑  ความผิดวินัยฐานกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 

อย่างร้ายแรง มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

        ๑๔.๑๑.๑.๑  เกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย   

        ๑๔.๑๑.๑.๒  ความรู้สึกของสังคม 

        ๑๔.๑๑.๑.๓  เจตนาในการกระทํา   

        ๑๔.๑๑.๑.๔  ความร้ายแรงแห่งกรณี    

                      ๑๔.๑๑.๒  คําอธิบาย 

                                      กระทําการอันใด ๆ ที่ได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง

หรือไม่น้ัน ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ในการกระทําผิดเป็นเร่ือง ๆ ไป 

ได้แก่ ๑) เกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย  ๒) ความรู้สึกของสังคม ๓) เจตนาในการ

กระทํา และ ๔) ความร้ายแรงแห่งกรณี    

                       ๑๔.๑๑.๓  ตัวอย่าง 

                                       นาย  ก .  ตําแหน่งอาจารย์  ไ ด้ รับแต่ง ต้ังเป็นประธาน

ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ได้ลักลอบโอนเงินออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยไปเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ ในนามช่ือนาย ข. ซ่ึงเป็นเพื่อน เป็นเงินจํานวน 

๒๐๐ ล้านบาท ทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

ทั้งน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการฟ้องคดีอาญาและเรียกเงินคืนจากนาย 

ก. ด้วยแล้ว    

            ๑๔.๑๒  กรณีอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันกับ (๑) ถึง (๑๑)   

                       ๑๔.๑๒.๑  คําอธิบาย 

                                       เป็นการกระทําความผิดอื่น ๆ ที่ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด

ตามข้อ ๔๖ (๑) ถึง (๑๑)  แต่มีการกระทําในลักษณะเดียวกันกับ (๑) ถึง (๑๑)    



๓๓ 

 
                       ๑๔.๑๒.๒  ตัวอย่าง 

                                       กรณีน้ียังไม่เคยมีการกระทําความผิดในลักษณะน้ี  

 

๑๕.  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๗  

 

            ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๗ กําหนดว่า 

           "ผู้บังคับบัญชาต้องเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและดูแล

ระมัดระวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย ถ้ารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะต้อง

ดําเนินการทางวินัยทันที 

   ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัย"   

            ๑๕.๑  ความผิดวินัยฐานเป็นผู้บังคับบัญชาละเลยไม่พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี

วินัยและไม่ดําเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีกระทําผิดวินัย มีองค์ประกอบความผิด 

ดังน้ี 

                      ๑๕.๑.๑  วรรคหนึ่ง 

      ๑)  เป็นผู้บังคับบัญชา 

      ๒)  ต้องเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและดูแล

ระมัดระวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย 

      ๓)  รู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะต้องดําเนินการทางวินัย

ทันที 

                     ๑๕.๑.๒  วรรคสอง   

      ๑)  มีผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย  

      ๒)  ละเลยไม่ดําเนินการทางวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา หรือดําเนินการ

ทางวินัยผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่สุจริต 

            ๑๕.๒  คําอธิบาย 

                      ๑๕ .๒ .๑  ข้อกําหนดน้ีเป็นวิ นัยสําหรับผู้บั งคับบัญชา  กําหนดให้

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปกครอง ดูแล และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย รวมถึงป้องกัน

มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยด้วย 

                     ๑๕.๒.๒  ในกรณีผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยแต่ผู้บังคับบัญชาละเลย

ไม่ดําเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัยกับผู้ใต้



๓๔ 

 
บังคับ บัญชาในลักษณะที่ เป็นการกลั่นแกล้งไม่เป็นธรรม  หรือไม่สุจริต ให้ถือว่า

ผู้บังคับบัญชาน้ันกระทําผิดวินัย  

            ๑๕.๓  ตัวอย่าง 

                       นาย ก. ตําแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ ได้รับรายงานจาก

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจบัญชีลงชื่อการมาทํางานว่า ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นาย ข. ได้ขาดงาน

รวมเป็นเวลา ๔ วัน โดยไม่ได้มีการเสนอใบลาแต่อย่างใด แต่มิได้ดําเนินการอย่างใดในฐานะ

ผู้บังคับบัญชากลับปล่อยปละละเลย จนกระท่ังคณบดีได้ทราบเรื่องแล้วดําเนินการแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนนาย ข. กรณีของนาย ก. จึงเป็นการละเลยไม่ดําเนินการทางวินัย

กับผู้ใต้บังคับบัญชา  

  

๑๖.  ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๙  

 

            ข้อกําหนดวินัย ข้อ ๔๙ กําหนดว่า 

           "การลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้บังคับบัญชาต้องส่ังลงโทษให้เหมาะสมกับ

ความผิดในคําส่ังลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทําความผิดในสถานใดตามข้อใด 

   ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมี

การกล่ันแกล้งให้ถือว่าผู้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยด้วย" 

            ๑๖.๑  ความผิดวินัยฐานเป็นผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่มี

เหตุผลอันสมควรหรือมีการกล่ันแกล้ง มีองค์ประกอบความผิด ดังน้ี 

                      ๑๖.๑.๑  เป็นผู้บังคับบัญชา 

                      ๑๖.๑.๒ สั่งลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชา 

                      ๑๖.๑.๓ ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีเจตนากล่ันแกล้ง  

            ๑๖.๒  คําอธิบาย  

                      ข้อกําหนดน้ีเป็นการกําหนดวิธีการสั่งลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัย โดย

ต้องทําเป็นคําส่ัง  คําส่ังลงโทษต้องมีรายละเอียด อันแสดงว่าผู้ถูกลงโทษทางวินัยได้กระทํา

ความผิดอย่างไร เป็นความผิดฐานใด ตามข้อใด  

                      ในการปรับฐานความผิดว่าการกระทําใดเป็นฐานความผิดฐานใดน้ัน 

จะต้องนําเอาปรับข้อเท็จจริงซ่ึงได้รวบรวมหรือสอบสวนมาแล้วและรับฟังได้เป็นที่ยุติแล้ว 

มาปรับเข้ากับองค์ประกอบของฐานความผิดนั้น ๆ ให้ครบองค์ประกอบทุกข้อจึงจะได้ฐาน



๓๕ 

 
ความผิด แต่ถ้าไม่สามารถปรับข้อเท็จจริงเข้ากับองค์ประกอบได้ท้ังหมด ยังขาด

องค์ประกอบข้อหนึ่งข้อใดก็ถือว่ายังไม่เป็นความผิดวินัยในฐานน้ัน ๆ  

                     การกําหนดระดับโทษที่จะลงโทษต้องให้เหมาะสมกับความผิดด้วยและมี

มาตรฐานการลงโทษ ต้องไม่เป็นการลงโทษด้วยความพยาบาท อคติ หรือโดยโทสะจริต 

หรือลงโทษโดยไม่มีความผิด 

            ๑๖.๓  ตัวอย่าง 

                      นาย ก. ตําแหน่งคณบดี มีความเกลียดชังและไม่ชอบนาย ข. ซ่ึงเป็น

ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ส่ังลงโทษภาคทัณฑ์นาย ข. ในฐานขัดคําส่ังของผู้บังคับบัญชาท้ังที่นาย 

ข. ไม่ได้กระทําผิดแต่อย่างใด ภายหลังอธิการบดีได้ตรวจพบว่าคําส่ังลงโทษดังกล่าวเป็น

การสั่งลงโทษโดยการกล่ันแกล้ง         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

บทที่ ๓ 

การดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
๑. ประเภทการดําเนินการทางวินัย 

 

   ประเภทการดําเนินการทางวินัยตามหมวด ๖ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย ของ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามข้อบังคับ

ดังกล่าวได้แบ่งลักษณะการกระทําผิดวินัยออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ การกระทําผิดวินัยไม่

ร้ายแรง และการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในการดําเนินการทางวินัยได้แบ่งการ

ดําเนินการออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ การดําเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง และการ

ดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ดังน้ี 

   ๑.๑  การดําเนินการวินัยไม่ร้ายแรง 

    เมื่อมีกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชา

มีอํานาจส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน ตามที่ ก.บ. กําหนด ให้เหมาะสมกับ

ความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาการลดโทษก็ได้ ในกรณีที่

กระทําผิดวินัยเล็กน้อยและผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษโดยให้ว่า

กล่าวตักเตือนหรือให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ การดําเนินการลงโทษพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งข้อกล่าวหาโดยแสดง

ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาและช้ีแจงพยานหลักฐาน

ของตน เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งน้ีต้องให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง ตามข้อ ๕๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓   

   ๑.๒ การดําเนินการวินัยอย่างร้ายแรง  

    เมื่อมีกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรงอธิการบดีจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้ึนทําการสอบสวน สําหรับกรณีที่

เป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามที่ ก.บ. กําหนด หรือผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพ

เป็นลายลักษณ์อักษร จะส่ังลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวนก็สามารถกระทําได้ กรณีที่มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว 



๓๗ 

 
ให้รายงานผลการสอบสวนต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการ

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวนและพิจารณา ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย 

การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจ้งคําส่ังและการรายงานการ

ดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อบังคับว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อ

การลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๕๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 

   การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้กําหนดว่า 

            ข้อ ๕๑ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนโดยไม่ชักช้า เว้นแต่

กรณีที่เป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามที่ ก.บ. กําหนด หรือผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับ

สารภาพเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บังคับบัญชาจะส่ังลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 

   เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้รายงานผลการ

สอบสวนต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา 

   กรณีอธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดทางวินัย ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้

พิจารณาดําเนินการทางวินัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับน้ี 

   ตามข้อ ๕๑ ของข้อบังคับดังกล่าว ได้กําหนดการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน

ทางวินัย ดังน้ี 

   ๒.๑  การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามประเภทความผิดทางวินัยตามหมวด 

๖ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่ ความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง และวินัย

อย่างร้ายแรง 

   ๒.๒  ความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยมีกรณีถูกกล่าวหาว่า

กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาจะแต่งต้ังหรือไม่แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้ึน

ทําการสอบสวนก็ได้ อนุโลมตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจ้งคําส่ัง และการรายงานการดําเนินการ

ทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๓๘ 

 
   ๒.๓  ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยมีกรณีถูกกล่าวหา

ว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง อธิการบดีต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้ึนทําการ

สอบสวน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ต้องรายงานผลการ

สอบสวนต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา  สําหรับกรณีที่ยกเว้นไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนได้แก่ กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ี ก.บ. กําหนด หรือผู้ถูกกล่าวหา

ให้ถ้อยคํารับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษร อธิการบดีจะส่ังลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 

ในกรณีที่อ ธิการบดีแต่ง ต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ตามข้อ  ๕๑  ของข้อบัง คับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

               การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนพนักงานมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยได้

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจ้งคําส่ัง และการรายงานการดําเนินการทางวินัย

พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงตามข้อ ๓ ได้กําหนดให้หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่

กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

การลงโทษ การแจ้งคําส่ัง และการรายงานการดําเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

   ๒.๒  ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

   ๑.๒.๑  การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ซ่ึงถูกกล่าวหาว่า

กระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปน้ี เป็นผู้มีอํานาจส่ังแต่งต้ัง 

              ๑.๒.๑.๑  อธิการบดี 

              ๑.๒.๑.๒  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

              ๑.๒.๑.๓  ผู้อํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย 

              ๑.๒.๑.๔  คณบดี 

              ๑.๒.๑.๕  ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก 

              ๑.๒.๑.๖  เลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก 

              ๑.๒.๑.๗  ผู้อํานวยการกอง 

                               อธิการบดีมีอํานาจส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ซึ่ง

ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรงทุกตําแหน่ง แต่สําหรับหัวหน้าสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อํานวยการ เลขานุการส่วน

งาน และผู้อํานวยการกอง มีอํานาจส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเฉพาะ



๓๙ 

 
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ซ่ึงถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่อยู่ในสังกัดเท่าน้ัน 

อนุโลมตามข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการ

สอบสวน การลงโทษ การแจ้งคําส่ัง และการรายงานการดําเนินการทางวินัยข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ๑.๒.๒  การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน อนุโลมตามข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจ้งคําส่ัง และการรายงานการดําเนินการ

ทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๒.๓  องค์ประกอบคณะกรรมการสอบสวน  

  การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ต้องแต่งต้ังจากพนักงาน

มหาวิทยาลัย หรือข้าราชการ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 

  (๑) ประธานกรรมการต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํากว่าผู้ถูกกล่าวหา 

  (๒) กรรมการอย่างน้อย ๒ คน   

  (๓) กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนจะต้องดํารงตําแหน่งนิติกร หรือได้รับ

ปริญญาทางกฎหมาย 

  ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ตามข้อ 

๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน การ

ลงโทษ การแจ้งคําส่ัง และการรายงานการดําเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ๒.๔  การต้ังเรื่องกล่าวหา  

                   การต้ังเร่ืองกล่าวหา เป็นการต้ังเร่ืองการดําเนินการทางวินัยแก่พนักงาน

มหาวิทยาลัย โดยจะระบุไว้ในคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือในกรณีที่ไม่มีการ

สอบสวนก็จะระบุไว้ในบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา การต้ังเร่ืองกล่าวหา คือการระบุช่ือตัวผู้ถูก

กล่าวหา และพฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหาหรือเร่ืองราวการกระทําที่กล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหา

ว่ากระทําผิดวินัย การตั้งเร่ืองกล่าวหาน้ีจะกระทําได้เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ทราบและมี

พยานหลักฐานสนับสนุนพอสมควรว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทําผิดวินัย  หากเพียง

ทราบแต่ยังไม่มีพยานหลักฐานไม่ควรจะต้ังเร่ืองกล่าวหา  เพราะจะเป็นการกระทบต่อขวัญ



๔๐ 

 
และกําลังใจของพนักงานมหาวิทยาลัย และอาจถูกกล่าวหากลับหรือถูกดําเนินคดีทั้งทาง

แพ่งและอาญาได้๔ 

   ๒.๕  คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  

  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต้องทําเป็นหนังสือในรูปแบบ

คําส่ัง โดยต้องมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

                    ๑)  ระบุช่ือ ตําแหน่ง และสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา  

                    ๒)  เรื่องที่กล่าวหา  

                    ๓)  ช่ือและตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ  

                    ๔)  อํานาจตามกฎหมายในการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

                    ๕) ลายมือชื่อของผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

ตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

การลงโทษ การแจ้งคําส่ัง และการรายงานการดําเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
๔
 เชิดชาย  บันสทิธิ์  เอกสารประกอบการสัมมนา ในหัวข้อ”แนวทางปฏิบัติด้านวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและการ

แสดงทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ระหว่างวันที่ 27 –29 พฤศจิกายน 2539 ณ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่



๔๑ 

 
ตัวอย่างคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

 
คําส่ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ที่                    / 25.. 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

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

 

                ด้วย นาย/นาง/นางสาว...............................นามสกุล............................... 

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา/ช่ัวคราว(ส่วนงาน) ตําแหน่ง .................................................. 

สังกัดภาควิชา/กอง..................................... คณะ/สํานัก/สถาบัน........................................  

มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง ในเร่ือง ................................. 

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

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

                อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจ้งคําส่ัง และการรายงานการดําเนินการ

ทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๗  แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งต้ังคณะกรรม การสอบสวน การลงโทษ การแจ้ง

คําส่ัง และการรายงานการดําเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนในเร่ืองดังกล่าวประกอบด้วยบุคคล 

ดังต่อไปน้ี 

              1.  นาย/นาง...............................ตําแหน่ง ............................ประธานกรรมการ 

              2. นาย/นาง................................ตําแหน่ง .................................    กรรมการ                   

              3. นาย/นาง................................ตําแหน่ง .................................    กรรมการ                   

              4. นาย/นาง............................... ตําแหน่ง ...............................    กรรมการ                   

              5.  นาย/นาง...............................ตําแหน่ง ..................กรรมการและเลขานุการ                        



๔๒ 

 
               ทั้งน้ี  ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์

และวิธีการท่ีกําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อ

การลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้ว

เสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

              อน่ึง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า  กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด

วินัย ในเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในคําส่ังน้ี หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึง

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอื่น และคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า  

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้น้ันมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนน้ันอยู่ด้วย ให้

ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 

 

     สั่ง  ณ  วันที่              เดือน                   พ.ศ.  25.. 

 

 

                                                        (ช่ือผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน) 

                                                                    ตําแหน่ง.......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

๓. การสอบสวน 

 

   การสอบสวนพิจารณาต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน

พิจารณาเพื่อการลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์ดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยได้

กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษ

ทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยข้อ ๓ กําหนดให้หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไป

ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อการ

ลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทาง

วินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

  ๓.๑  คณะกรรมการสอบสวน 

          ๓.๑.๑  คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าท่ีสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์

และวิธีการสอบสวนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อการ

ลงโทษฯ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในเร่ืองที่กล่าวหาและอํานวยความยุติธรรม ตลอดจน

รวบรวมประวัติ และความประพฤติของผู้ที่ถูกกล่าวหาท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองที่กล่าวหาเท่าท่ี

จําเป็น 

          ๓.๑.๒  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ

สอบสวนภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ในกรณี

ที่มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังน้ี 

                                ๓.๑.๒.๑  รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทําการตามเรื่องที่สอบสวน 

                                ๓.๑.๒.๒  มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 

                                ๓.๑.๒.๓  มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 

                                ๓.๑.๒.๔  เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส บุพการี 

ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาของผู้ถูกกล่าวหา 

          ๓.๑.๓  คณะกรรมการสอบสวนต้องดําเนินการสอบสวนภายในกําหนด

ระยะเวลา ดังน้ี 

                                ๓.๑.๓.๑  การประชุมวางแนวทางการสอบสวน และแจ้งและ

อธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่

วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 



๔๔ 

 
                                ๓.๑.๓.๒  การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเร่ืองที่กล่าวหา

ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประชุมวางแนวทางการสอบสวน 

และแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

                                ๓.๑.๓.๓  การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน

ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้

ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาแล้วเสร็จ  

                                ๓.๑.๓.๔  การรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้

ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน

ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  

                                ๓.๑.๓.๕  การประชุมพิจารณาลงมติและการทํารายงานการ

สอบสวนเสนอผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

นับแต่วันที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาแล้วเสร็จ  

                               กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนดดังกล่าวได้ สามารถขอขยายระยะเวลาได้ตามความจําเป็นคร้ังหน่ึงไม่เกิน ๓๐ วัน          

          ๓.๑.๔  การประชุมคณะกรรมการสอบสวน การสอบปากคําผู้กล่าวหา และ

พยาน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด การ

ลงมติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ช้ีขาด                        

 ๓.๒ วิธีการสอบสวน 

          ๓.๒.๑  การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา ต้องเป็นการแจ้งและอธิบายข้อ

กล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าได้กระทําการใด เมื่อใด 

อย่างไร โดยต้องจัดทําเป็นบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๑ เมื่อแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าว

แล้วให้ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร   

          ๓.๒.๒  เมื่อได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ข้ันตอน

ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนต้องประชุมพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อ

กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นการกระทําความผิดวินัย

กรณีใด ตามข้อใด พยานหลักฐานมีนํ้าหนักสนับสนุนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดตามที่ถูก

กล่าวหาหรือไม่ 

          ๓.๒.๓  กรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุน

ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหาให้ยุติการสอบสวน  แต่กรณีคณะกรรมการ

พิจารณาเห็นว่า 



๔๕ 

 
มีพยานหลักฐานสนับสนุนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา ให้ทําการแจ้งและ

อธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา โดยต้อง

จัดทําเป็นบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ เมื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน

ดังกล่าวแล้วให้ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะย่ืนคําช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าจะ

ย่ืนคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้ดําเนินการภายใน ๑๕ วัน   

          ๓.๒.๔  การสอบปากคํา ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน จะต้อง

ทําการสอบปากคําคราวละหน่ึงคน โดยต้องจัดทําบันทึกถ้อยคํามีสาระสําคัญตามแบบ สว.

๓ และ สว.๔ เมื่อบันทึกถ้อยคําเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟังด้วย เมื่อผู้ให้ถ้อยคํารับว่า

ถูกต้องแล้ว ให้ผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการสอบสวนทุก

คนร่วมลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคําด้วย 

          ๓.๒.๕  การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามกรรมการสอบสวนทํา

การสอบสวนโดยวิธีการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทําการใดเพื่อจูงใจเพ่ือให้ผู้ถูก

กล่าวหาหรือพยานให้ถ้อยคําใด ๆ ตามที่ตนต้องการ   

          ๓.๒.๖  การนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการ

สอบสวน คณะกรรมการต้องบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด   

          ๓.๒.๗  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จ

แล้ว ให้ประชุมพิจารณาลงมติว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิด

วินัยกรณีใด ตามข้อใด และสมควรได้รับโทษสถานใด   

 ๓.๓  รายงานการสอบสวน 

          ๓.๓.๑  การจัดทํารายงานการสอบสวนให้ทําตามแบบ สว.๕ โดยมีสาระ 

สําคัญ ดังน้ี 

                     ๓.๓.๑.๑  สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่า มีอย่างใดบ้าง  

                     ๓.๓.๑.๒ วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา

กับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา  

                     ๓.๓.๑.๓  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนที่ได้ประชุม

พิจารณาลงมติว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตาม

ข้อใด และสมควรได้รับโทษสถานใด   

          ๓.๓.๒  การพิจารณาสํานวนการสอบสวน เมื่อผู้ส่ังแต่งต้ังกรรมการ

สอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแล้ว จะต้องพิจารณา



๔๖ 

 
ตรวจสอบความถูกต้องว่า การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนครบองค์ประชุมหรือไม่ 

การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคลถูกต้องตามท่ีกําหนดหรือไม่  มีการแจ้งและ

อธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ

หรือไม่ หรือเห็นว่าการสอบสวนในตอนใดทําไม่ถูกต้องและเป็นสาระสําคัญอันจะทําให้เสีย

ความเที่ยงธรรม ให้ผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนส่ังการให้แก้ไขหรือดําเนินการให้

ถูกต้อง   

          ๓.๓.๓  การวินิจฉัยส่ังการ เมื่อผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา

สํานวนการสอบสวนแล้วต้องส่ังการ ดังนี้ 

                     ๓.๓.๓.๑  หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทําผิดให้ส่ังยุติเรื่อง  

                     ๓.๓.๓.๒  หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยให้ส่ังลงโทษ 

                     ๓.๓.๓.๓  หากเห็นว่ามีเหตุอันควรเช่ือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิด

วินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษปลดออกหรือไล่ออก แต่

หากจะให้ปฏิบัติงานต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาต่อไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 
แผนผังแสดงกระบวนการการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

อธิการบดีมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

 แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ ตามแบบ สว.๑  ภายใน ๑๕ 

ยุติเร่ือง 

แจ้งให้ผูถู้กกล่าวทราบและ 

 คัดค้านตัวกรรมการ 

ภายใน ๑๕ วัน 

 คณะกรรมการฯ ประชุมวางแนวทางการสอบสวน 

แจ้งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ ดําเนินการสอบสวน 

ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา ให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหา 

 พยานหลักฐานมีน้ําหนัก 

ให้โอกาสผูถู้กกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริง

และแสดงพยานหลักฐานภายใน ๑๕ วัน 
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่

สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผูถู้กกล่าวหาทราบและ

คัดค้าน ตามแบบ สว.๒ ภายใน ๑๕ วัน 

จัดทํารายงานการรายงานการสอบสวนและเสนอให้อธิการบดี

เพื่อพิจารณา ภายใน ๓๐ วัน 

ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

ภายใน ๖๐ วัน 

คณะกรรมการฯ ลงมติว่าพยานหลักฐานมีน้ําหนัก

เพียงพอสนับสนุนข้อกล่าวหาหรือไม่ 

 พยานหลักฐานไม่มีน้ําหนัก 

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดและลงมติว่าผูถู้กกล่าวหากระทํา

ผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่/หรือผิดวินัยไม่ร้ายแรง/หรือไม่ผิดวินัย 

ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานของผูถู้กกลา่วหา ภายใน ๖๐ วัน 



๔๘ 

 

 

ตัวอย่างรายงานการสอบสวน 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนงาน_________________ ____________________________________________________ 

ที่___________________________________วันที่_____________________________________ 

เรื่อง_________________________________________________________________________ 

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

เรียน       อธิการบดี 

                ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ............./........... ลงวันที่.........เดือน..........          

พ.ศ. ...........    แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง นาย/นาง...................

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง ..................................... สังกัดงาน.................................... 

คณะ/สถาบัน/สํานัก .....................................................กรณีถูกกล่าวหาว่า ....................... 

....................................................................................................................................น้ัน 

               ประธานกรรมการได้รับทราบคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอยสวนเมื่อวันที่....... 

เดือน..............พ.ศ. ................ และคณะกรรมการได้ดําเนินการสอบสวนพิจารณาโดย

อนุโลมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ

สอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

2551 เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอรายงานการสอบสวน ดังน้ี 

                   1. มูลกรณีเร่ืองน้ีปรากฏข้ึนเน่ืองจาก...............................(มีผู้ร้องเรียน 

หรือมีรายงานอย่างไร)....................................................................................................... 

                   ๒. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏเร่ืองที่

กล่าวหาให้ นาย/นาง.............................................. ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว โดย ..............

(วิธีการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา)............................................................................... 

                   ๓. นาย/นาง................................................ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคําใน

เบื้องต้นว่า........................................................................................................................ 

                   ๔. คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา 

ดังน้ี 

                       ๔.๑ พยานบุคคล 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง                  

                     

   รายงานผลการสอบสวนทางวินยัอย่างร้ายแรง  



๔๙ 

 
                              ๔.๑.๑  นาย/นาง.............. ให้ถ้อยคําสรุปได้ว่า.............................. 

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

                              ๔.๑.๒  นาย/นาง.............. ให้ถ้อยคําสรุปได้ว่า.............................. 

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

                              ๔.๑.๓  นาย/นาง.............. ให้ถ้อยคําสรุปได้ว่า............................. 

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

                                                        ฯลฯ 

                       ๔.๒ พยานเอกสาร 

                              ๔.๒.๑  หนังสือ .....ที่.......ลงวันที่......................... เรื่อง................. 

มีสาระสําคัญสรุปได้ว่า...................................................................................................... 

                              ๔.๒.๒  คําส่ัง..............ที่.......ลงวันที่..................... เรื่อง................ 

มีสาระสําคัญสรุปได้ว่า...................................................................................................... 

                              ๔.๒.๓  บันทึกข้อความที่...............ลงวันที่...............เรื่อง............... 

มีสาระสําคัญสรุปได้ว่า..................................................................................................... 

                                                       ฯลฯ 

                       ๔.๓ พยานวัตถุ 

                              ๔.๓.๑  ภาพถ่ายแสดงได้ว่า.......................................................... 

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

                              ๔.๓.๒  แผนที่บริเวณ....................... แสดงได้ว่า............................ 

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

                              ๔.๓.๓  วัตถุอ่ืนๆ........................... แสดงได้ว่า.............................. 

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

                                                      ฯลฯ 

                   ๕. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ

กล่าวหาให้ นาย/นาง............................................ ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้ง

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ลงวันที่...................................... แล้ว โดย 

..............(วิธีการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา).....................................................................  

                   ๖. คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่จะช้ีแจงหรือให้

ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนนําสืบแก้ข้อกล่าวหาแล้ว แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่

ปรากฏเรื่องที่กล่าวหาให้ นาย/นาง....................................... ทราบแล้ว นาย/นาง............... 



๕๐ 

 
ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคําว่า.................................................................................................. 

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

                   ๗. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังน้ี 

                       ๗.๑ ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่า....................................................... 

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

                       ๗.๒ ประเด็นพิจารณามีดังน้ี  

                               ๗.๒.๑ ........................................... (กําหนดประเด็นพิจารณา

ตามข้อโต้แย้งที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับตามข้อกล่าว  โดยยกข้ึนมาเปรียบเทียบ

พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา ว่าจะรับฟัง

พยานหลักฐานใด ด้วยเหตุผลใด).................................................................................. 

                               ๗.๒.๒ ....................................................................................... 

                               ๗.๒.๓ ....................................................................................... 

                                                                 ฯลฯ 

                    ๘. คณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว จึงลงมติว่า นาย/

นาง.............. (ได้กระทําผิดวินัยหรือว่าไม่ผิดวินัย อย่างไร หากผิดเป็นความผิดในกรณีใด 

เป็นความผิดฐานใด ตามข้อใดของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และควรได้รับโทษสถานใด)................................................................ 

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

         จึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป     

 

ลงชื่อ.................................................................ประธานกรรมการ 

             ( ................................................................ ) 

 

ลงชื่อ...................................................................กรรมการ 

      ( .................................................................. ) 

              ฯลฯ 

ลงชื่อ........................................................กรรมการและเลขานุการ 

                                   (...........................................................) 

 

 



๕๑ 

 

๔.  ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

 

  ความผิดที่ปรากฏชัด เป็นกรณีการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่

ต้องสอบสวน กรณีความผิดที่ปรากฏชัดต้องเป็นกรณี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เร่ือง กรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดไว้สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงผู้มีอํานาจลงโทษสามารถลงโทษได้โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้  กรณีความผิดที่ปรากฏชัด

แจ้งของพนักงานมหาวิทยาลัย มีสาระสําคัญ ดังน้ี   

   ๔.๑  กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุก โดยคํา

พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่

ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   ๔.๒  กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา

หรือให้ถ้อยคํารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพเป็นหนังสือ 

   ๔.๓  กระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพโดยองค์กรวิชาชีพได้วินิจฉัยว่าเป็นการ

กระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างร้ายแรง 

 

๕. การพิจารณาความผิด 

 

   ๕.๑ หลักในการพิจารณาความผิด มีหลัก 2 ประการคือ 

  ๕.๑.๑  หลักนิติธรรม  ได้แก่การพิจารณาตามตัวบทกฎหมาย เช่น การ

กระทําความผิดเป็นความผิดตามกฎหมาย  ฐานใด มีองค์ประกอบความผิดอย่างไรบ้าง 

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ กฎหมายกําหนดให้ลงโทษระดับใด เป็นต้น  

  ๕.๑.๒  หลักมโนธรรม ได้แก่การพิจารณาโดยความรู้สึกหรือสามัญสํานึกที่

มีสติ โดยคํานึงถึงความถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การพิจารณาว่าผู้กระทํา

ความผิดมีเหตุจูงใจใดที่กระทําความผิด   หรือต้ังใจที่จะกระทําผิดหรือไม่อย่างไร  มีเถยจิต

เป็นโจรหรือไม่  ผลของการกระทําความผิดเป็นอย่างไร เป็นต้น  

   ๕.๒  การพิจารณาความผิด  

           การพิจารณาความผิดของผู้กระทําผิด ให้ผู้มีอํานาจในการพิจารณา

ความผิดตามข้อ ๕๐ และข้อ ๕๒  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ



๕๒ 

 
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๑๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า

ด้วย การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจ้งคําส่ังและการรายงานการ

ดําเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผู้พิจารณา

ความผิด ดังน้ี  

  ๕.๒.๑  ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้มีอํานาจในการพิจารณาความผิด ได้แก่ 

            ๕.๒.๑.๑  ผู้อํานวยการกอง เลขานุการส่วนงาน และหัวหน้า

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเฉพาะอํานาจในการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ และตัดเงินเดือนคร้ัง

หน่ึงเป็นจํานวนร้อยละ ๕ เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน 

            ๕ .๒ .๑ .๒   ผู้ อํ านวยการสํ า นักงานมหา วิทยา ลัย  คณบดี 

ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้าส่วนงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

เฉพาะอํานาจในการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ และตัดเงินเดือนคร้ังหน่ึงเป็นจํานวนร้อยละ ๕ 

เป็นเวลาไม่เกินสองเดือน 

            ๕.๒.๑.๓  อธิการบดี เฉพาะอํานาจในการส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ และ

ตัดเงินเดือนคร้ังหน่ึงเป็นจํานวนร้อยละ ๕ เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน 

  ๕.๒.๒  ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอํานาจพิจารณาความผิดคือ 

อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ. ในการลงโทษระดับปลดออกหรือไล่ออก ตามข้อ 

๕๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๖. การลงโทษทางวินัย 

 

   ๖.๑  โทษทางวินัย 

                   โทษทางวินัยกําหนดไว้ในข้อ ๔๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า

ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดโทษผิดวินัยมี ๔ สถาน คือ 

                      (๑)  ภาคทัณฑ์ 

                      (๒)  ตัดเงินเดือน 

                      (๓)  ปลดออก 

                      (๔)  ไล่ออก 

                      ให้ ก.บ. เป็นผู้กําหนดอัตราและจํานวนเงินเดือนที่จะถูกตัดตาม (๒) 

                       ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงมี

การหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเงินสะสมและมหาวิทยาลัยจ่ายเพิ่มเป็นเงิน



๕๓ 

 
สมทบ หากผู้ใดถูกลงโทษปลดออกให้มีสิทธิได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ สําหรับผู้ที่ถูก

ลงโทษไล่ออกให้มีสิทธิได้รับแต่เงินสะสม แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ 

  ๖.๒  อํานาจและการลงโทษทางวินัย 

          การพิจารณากําหนดโทษและการส่ังลงโทษทางวินัย ต้องเป็นผู้บังคับบัญชา

ที่มีอํานาจส่ังลงโทษ และมีอํานาจในการสั่งลงโทษ แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังน้ี 

                   ๖.๒.๑  การกําหนดโทษและสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง อนุโลมตามข้อ ๑๔ 

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ 

การแจ้งคําส่ังและการรายงานการดําเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้มีอํานาจส่ังลงโทษมี ดังน้ี 

                              ๖.๒.๑.๑  ผู้อํานวยการกอง เลขานุการส่วนงาน และหัวหน้า

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจกําหนดโทษและส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ และตัดเงินเดือน

คร้ังหน่ึงเป็นจํานวนร้อยละ ๕ เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน 

                              ๖ .๒ .๑ .๒   ผู้ อํ านวยการ สํา นักงานมหา วิทยา ลัย  คณบดี 

ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้าส่วนงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มี

อํานาจกําหนดโทษและส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ และตัดเงินเดือนคร้ังหน่ึงเป็นจํานวนร้อยละ ๕ 

เป็นเวลาไม่เกินสองเดือน 

                              ๖.๒.๑.๓  อธิการบดี มีอํานาจกําหนดโทษและส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ 

และตัดเงินเดือนคร้ังหน่ึงเป็นจํานวนร้อยละ ๕ เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน 

                              การสั่งลงโทษ ให้ ผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัด

เงินเดือนให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณา

การลดโทษก็ได้ ในกรณีที่กระทําผิดวินัยเล็กน้อยและผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีเหตุอันควรงด

โทษจะงดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ ตามข้อ ๕๐ 

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓    

                   ๖.๒.๒  การกําหนดโทษและสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง เป็นอํานาจของ

อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ. กําหนดโทษและส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตาม

ข้อ ๕๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   ๖.๓  คําส่ังลงโทษทางวินัย  

                   คําส่ังลงโทษทางวินัยเป็นคําส่ังทางปกครองตามความหมายในมาตรา ๕ 

แห้งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังน้ันคําส่ังลงโทษวินัย

ต้องทําเป็นหนังสือในรูปแบบของคําส่ัง โดยต้องระบุช่ือ ตําแหน่งและสังกัดของผู้ถูกลงโทษ 



๕๔ 

 
การกระทําที่เป็นความผิดวินัย ฐานความผิดและข้อกําหนดของข้อบังคับที่กําหนดว่าเป็น

ความผิด ระดับโทษ บทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับที่ให้อํานาจผู้ส่ังลงโทษ รวมทั้ง

สิทธิในการอุทธรณ์คําส่ัง และการฟ้องคดีปกครองไว้ด้วย รูปแบบคําส่ังมีสาระดังน้ี 

  (๑) ช่ือคําสั่ง 

  (๒) ช่ือ ตําแหน่ง และสังกัดของผู้ถูกลงโทษ 

  (๓) มูลเหตุแห่งการสอบสวน 

  (๔) ผลการสอบสวน การกระทําที่เป็นความผิด ฐานความผิด และ

บทบัญญัติของกฎหมาย 

  (๕) บทบัญญัติท่ีให้อํานาจผู้ส่ังลงโทษ 

  (๖) ระดับโทษ 

  (๗) การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คําส่ังลงโทษและสิทธิในการฟ้องคดี

ปกครอง 

  (๘) กําหนดเวลาการลงโทษ 

  (๙) ช่ือผู้ออกคําส่ังลงโทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 
ตัวอย่างคําส่ังลงโทษไมร่้ายแรง 

 
คําส่ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ที่                           / 25.. 

เรื่อง  ภาคทัณฑ์ / ตัดเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

 

                ด้วย นาย/นาง/นางสาว..................................นามสกุล................................... 

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา/ช่ัวคราว(ส่วนงาน) ตําแหน่ง .................................................. 

สังกัดภาควิชา/กอง......................................... คณะ/สํานัก/สถาบัน.................................... 

ได้กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐาน.......................................................................................... 

ตามข้อ ................แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

๒๕๕๓ โดยมีกรณีกระทําผิดคือ....................................................................................... 

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

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

ซ่ึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรลงโทษภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือนจํานวน

ร้อยละห้าเป็นเวลา.............เดือน  

                 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า

ด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจ้งคําส่ัง และการรายงานการ

ดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๑๔  แห่ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งต้ังคณะกรรม การสอบสวน การลงโทษ 

การแจ้งคํา ส่ัง  และการรายงานการดําเ นินการทางวิ นัยข้าราชการพลเ รือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ลงโทษภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน นาย/นาง/นางสาว

.................................................................จํานวนร้อยละห้าเป็นเวลา.......................เดือน  

                อนึ่งผู้ถูกลงโทษตามคําส่ังน้ีมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คําส่ังต่อคณะกรรมการอุทธรณ์

และร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําส่ัง และภายหลังเม่ือคณะกรรมการ



๕๖ 

 
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่เห็นว่ายังมิได้รับความเป็นธรรม ผู้ถูก

ลงโทษมีสิทธิที่จะฟ้องศาลปกครอง ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

อุทธรณ์    

                 ทั้งน้ี ต้ังแต่เดือน  ........................  25.. เป็นต้นไป (เฉพาะโทษตัดเงินเดือน) 

 

                                       สั่ง  ณ  วันที่............. เดือน.........................  พ.ศ. 25.. 

 

 

                                                                    (ช่ือผู้มีอํานาจส่ังลงโทษ) 

                                                                         ตําแหน่ง.................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 
ตัวอย่างคําส่ังลงโทษอย่างร้ายแรง 

 
คําส่ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ที่                           / 25.. 

เรื่อง  ปลด/ไล่ออกพนักงานมหาวิทยาลัย  

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

                ด้วย นาย/นาง/นางสาว..................................นามสกุล................................... 

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา/ช่ัวคราว(ส่วนงาน) ตําแหน่ง .................................................. 

สังกัดภาควิชา/กอง........................................... คณะ/สํานัก/สถาบัน.................................. 

ได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐาน..................................................................................... 

ตามข้อ ................แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

๒๕๕๓โดยมีกรณีกระทําผิดคือ.......................................................................................... 

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

ซ่ึงได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาแล้ว มีมติให้ลงโทษปลด/ไล่ออก  

                ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติ ก.บ. ในคราวประชุมคร้ังที่

........../..........เมื่อวันที่...............จึงให้ลงโทษปลด/ไล่ออก นาย/นาง/นางสาว.......................    

                อนึ่งผู้ถูกลงโทษตามคําส่ังน้ีมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คําส่ังต่อคณะกรรมการอุทธรณ์

และร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําส่ัง และภายหลังเม่ือคณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่เห็นว่ายังมิได้รับความเป็นธรรม ผู้ถูก

ลงโทษมีสิทธิที่จะฟ้องศาลปกครอง ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

อุทธรณ์    

                ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                              สั่ง  ณ  วันที่.............เดือน......................พ.ศ. 25.. 

 

                                                                    (ช่ือผู้มีอํานาจลงโทษ) 

                                                                     ตําแหน่ง.................... 



๕๘ 

 

๗. การแจง้คําสั่งลงโทษ  

 

   การแจ้งคําส่ังลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษ เมื่อได้มีคําส่ังลงโทษแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งและ

ส่งสําเนาคําส่ังให้ผู้ถูกลงโทษทราบต่อไป ตามข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า

ด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจ้งคําส่ัง และการรายงานการ

ดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๑๗  ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งต้ังคณะกรรม การสอบสวน การลงโทษ การแจ้ง

คําส่ัง และการรายงานการดําเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงสามารถแจ้งคําส่ังลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษทราบโดยตรงและให้ลงช่ือรับทราบ

ด้วย หรือแจ้งคําส่ังลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ ณ ที่อยู่ของผู้ถูก

ลงโทษก็ได้   

           การแจ้งคําส่ังให้ผู้ถูกลงโทษมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

           ๗.๑  เพื่อให้ผู้ถูกลงโทษทราบคําส่ังลงโทษและพิจารณาว่า คําส่ังเป็นธรรม และ

เหมาะสมหรือไม่ และ  

           ๗.๒  แจ้งสิทธิในการขอคัดหรือตรวจรายงานการสอบสวนคัดหรือตรวจบันทึก

ถ้อยคําพยานหรือเอกสารอื่น 

           ๗.๓  แจ้งสิทธิการย่ืนอุทธรณ์คําส่ัง   

           ๗.๔  แจ้งสิทธิการฟ้องศาลปกครอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 

ตัวอย่างการแจ้งคําส่ังลงโทษ  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนงาน_____________________________________________________________________ 

ที่__________________________________วันที่______________________________________ 

เรื่อง_________________________________________________________________________ 

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

เรียน         ช่ือผู้ถูกลงโทษ 

 

                1.  เพื่อทราบคําส่ัง...........(ช่ือส่วนงาน).........ที่............./ 25.. ลงวันที่........... 

เดือน..........พ.ศ. ............ เรื่อง ............................................ ตามที่แนบมาพร้อมน้ี 

                2. หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านมิได้รับความเป็นธรรม หรือคําส่ัง

ดังกล่าว ยังไม่เหมาะสมท่านมีสิทธ์ิที่จะอุทธรณ์คําส่ังดังกล่าวได้  โดยทําหนังสือพร้อม

สําเนา 1 ชุด เสนอต่อประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่

ท่านได้รับทราบคําส่ังหรือควรได้รับทราบคําส่ังดังกล่าวในข้อ 1. 

                ในการอุทธรณ์คําส่ังดังกล่าว  ท่านมีสิทธิ์ที่จะ 

                    (1) คัดหรือตรวจรายงานการสอบสวน 

                    (2) คัดหรือตรวจบันทึกถ้อยคําพยานหรือเอกสารอ่ืน ซ่ึงกรณีน้ีอยู่ในดุลย

พินิจของอธิการบดี/หัวหน้าส่วนงาน ที่จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ 

               ภายหลังเมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว แต่

ท่านเห็นว่ายังมิได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิที่จะฟ้องศาลปกครอง ภายใน 90 วันนับ

แต่วันที่ได้รับแจ้งการพิจารณาอุทธรณ์   ทั้งน้ี หากมีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ

อุทธรณ์คําส่ังลงโทษดังกล่าว ให้ติดต่อ...........(หน่วยงานที่ออกคําส่ัง).......................... 

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

                                                                         (ช่ือผู้ออกคําส่ัง) 

                                                                       ตําแหน่ง................ 

 

 

                 (ช่ือส่วนงาน) 

  

 แจ้งคําส่ังและสิทธิ์ในการอุทธรณ์คําส่ัง 
                      



๖๐ 

 

๘. การรายงานการดําเนินการทางวินัย  

 

   การรายงานการดําเนินการทางวินัยเป็นมาตรการควบคุม และตรวจสอบการ

ดําเ นินการทางวินัย  ให้มีความถูกต้องและเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑๘ ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจ้ง

คําส่ังและการรายงานการดําเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๑ กําหนดการรายงานการดําเนินการทางวินัยไว้ว่า 

             ข้อ ๑๘ เมื่อผู้มีอํานาจตามข้อ ๑๔ ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว ให้

รายงานพร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดี   

             เม่ืออธิการบดีได้รับรายงานตามวรรคหน่ึงแล้วให้พิจารณาว่าการดําเนินการทาง

วินัยกับข้าราชการน้ันถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ และให้มีอํานาจส่ังการให้ดําเนินการ

ตามที่เห็นสมควร หากเห็นว่าได้ดําเนินการถูกต้องและเหมาะสมแล้ว หรือเมื่ออธิการบดีได้

ดําเนินการตามหน้าที่ตามข้อบังคับน้ีแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการต่อไป 

            กรณีสภามหาวิทยาลัย เห็นว่าผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัยโดยไม่

เหมาะสมหรือเป็นธรรมจะมีมติให้ทบทวนการดําเนินการ และส่ังการใหม่ให้ถูกต้อง

เหมาะสมก็ได้ ในกรณีเช่นน้ีให้  อธิการบดีส่ังการตามมติสภามหาวิทยาลัย และเมื่อ

ผู้บังคับบัญชาได้ทบทวนการดําเนินการหรือสั่งการใหม่ประการใด ให้แจ้งผู้ถูกลงโทษทราบ

และให้นําข้อ ๑๓ และข้อ ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

             ตามข้อ ๑๘ ของข้อบังคับดังกล่าวได้กําหนดให้ผู้มีอํานาจลงโทษเมื่อได้ส่ังลงโทษ

พนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องรายงานการดําเนินการต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป

ตามลําดับช้ันจนถึงอธิการบดี หรือกรณีที่อธิการบดีได้ดําเนินการทางวินัยกับพนักงาน

มหาวิทยาลัยแล้ว หรือได้รับรายงานการดําเนินการทางวินัย ให้อธิการบดีรายงานการ

ดําเนินการทางวินัยไปยังสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ การ

ดําเนินการทางวินัย ให้มีความถูกต้องและเป็นธรรม  กระบวนการรายงานการดําเนินการ

ทางวินัยแบ่งออกเป็น ๒ วิธี คือ วิธีการรายงาน และวิธีการพิจารณาตรวจสอบการ

ดําเนินการทางวินัย ดังน้ี 

  ๘.๑  ขั้นตอนการรายงาน มีดังน้ี 

  ๘.๑.๑  เมื่อคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสถาบัน หรือผู้มีอํานาจ

ลงโทษท่ีนอกเหนือจากน้ี ได้ดําเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงแล้ว โดยผลการดําเนินการ



๖๑ 

 
ปรากฏว่า ได้ส่ังงดโทษ หรือลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน หรือส่ังยุติเร่ือง ให้รายงาน

อธิการบดี                

  ๘.๑.๒  เมื่ออธิการบดีได้ดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว โดยผลการ

ดําเนินการปรากฏว่า ได้ส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือเห็นว่าการกระทํายังไม่ถึงข้ัน

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้ส่ังงดโทษ หรือลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน 

หรือส่ังยุติเรื่อง                

  ๘.๑.๓  เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานตาม (๑) หรือดําเนินการตาม (๒) แล้ว 

จะต้องรายงานการดําเนินการทางวินัย พร้อมส่งเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องต่อสภา

มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยให้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว

หรือไม่ สําหรับความผิดวินัยไม่ร้ายแรงสภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจให้คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เป็นองค์คณะท่ีทําหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบแทน เมื่อ

พิจารณาแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

  ๘.๑.๔  เมื่อสภามหาวิทยาลัย หรือ กบม. ได้ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบ

แล้ว และมีความเห็นดังน้ี 

              ๘.๑.๔.๑  เห็นว่า อธิการบดีได้ดําเนินการทางวินัยโดยถูกต้องและ

เหมาะสม มีมติให้ความเห็นชอบการดําเนินการทางวินัย ถือว่าการรายงานการดําเนินการ

ทางวินัยสิ้นสุด  

              ๘ .๑ .๔ .๒  เห็นว่า อธิการบดีได้ดําเนินการทางวินัยโดยไม่

เหมาะสมหรือเป็นธรรมจะมีมติให้ทบทวนการดําเนินการ และส่ังการใหม่ให้ถูกต้อง

เหมาะสมก็ได้ ในกรณีเช่นน้ีให้  อธิการบดีทบทวนการดําเนินการหรือส่ังการใหม่ตามมติ

สภามหาวิทยาลัยต่อไป   

   ๘.๒  การพิจารณาตรวจสอบการดําเนินการทางวินัย มีดังน้ี 

  ๘.๒.๑  การพิจารณาตรวจสอบการดําเนินการทางวินัย มีดังน้ี 

              ๘.๒.๑.๑  การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนถูกต้องหรือไม่ 

              ๘.๒.๑.๒  การดําเนินการสอบสวนได้ดําเนินการโดยถูกต้อง

ครบถ้วนตามข้ันตอนและกระบวนการอันเป็นสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดแล้วหรือไม่ 

เช่น ได้มีการแจ้งคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้ถูกกล่าวหา

ทราบหรือไม่ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนแล้วหรือไม่ 

หรือได้มีการดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบและ

ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้งหรือคัดค้านแล้วหรือไม่ หรือการพิจารณาเสนอความเห็น



๖๒ 

 
ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง สอดคล้องกับพยานหลักฐานท่ีได้

รวบรวมเสนอต่อผู้ส่ังแต่งต้ังหรือไม่ เป็นต้น 

              ๘.๒.๑.๓  ก่อนที่จะมีคําส่ังลงโทษ ได้ดําเนินการนําเสนอตาม

ข้ันตอนหรือเง่ือนไขที่กฎหมาย หรือข้อบังคับกําหนดไว้หรือไม่ เช่น การลงโทษปลด หรือไล่

พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน อธิการบดีจะต้องจะต้องนําเสนอ ก.บ. พิจารณาให้

ความเห็นชอบก่อน เป็นต้น   

              ๘ .๒ .๑ .๔  การสั่ งลงโทษ ผู้ ส่ังลงโทษเป็นผู้มี อํานาจตามท่ี

กฎหมาย หรือข้อบังคับกําหนดไว้ หรือไม่ 

              ๘.๒ .๑.๕  คําส่ังลงโทษ มีรูปแบบ สาระสําคัญ การอ้างอิง

กฎหมาย ครบถ้วนหรือไม่ เช่น ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง 

ข้อ พิจารณาและข้อสนับสนุนการใ ช้ ดุลยพิ นิจ  เป็น ต้น  (ตามมาตรา  ๓๗  แห่ง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)   

              ๘.๒.๑.๖  มีการแจ้งคําส่ังลงโทษ และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

ตลอดจนสิทธิในการฟ้องคดีปกครองแล้วหรือไม่  หากไม่ได้แจ้งจะทําให้ระยะเวลาในการ

อุทธรณ์คําส่ังลงโทษขยายออกไปนานถึง ๑ ปี  (ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)    

  ๘ .๒ .๒  การพิจารณาตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจและมาตรฐานการ

ดําเนินการทางวินัย มีดังน้ี 

              ๘.๒.๒.๑  พิจารณาพฤติกรรมการกระทําความผิดของผู้ถูก

ลงโทษจากพยานหลักฐานที่คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมว่าผู้ถูกลงโทษได้กระทําผิด

จริงหรือไม่ 

              ๘.๒.๒.๒  พิจารณาฐานความผิดและองค์ประกอบของฐาน

ความผิด สอดคล้องกับพฤติกรรมการกระทําความผิดของผู้ถูกลงโทษ หรือไม่ 

              ๘.๒.๒.๓  ตรวจสอบว่า พฤติกรรมการกระทําความผิดและฐาน

ความผิดในลักษณะเดียวกันน้ี หรือใกล้เคียงกันน้ี มหาวิทยาลัย ก.พ.อ. หรือ ก.พ. เคย

ลงโทษอย่างไร และในระดับใด การลงโทษมีความเหมาะสมกับกรณีกระทําความผิดหรือไม่   

              ๘.๒.๒.๔  พิจารณาการลงโทษผู้กระทําผิดในครั้งน้ี เป็นไปตาม

แนวทางที่ได้กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ หากเป็นไปตามแนวทางดังกล่าวโดยครบถ้วนแล้ว จึง

ถือว่าการพิจารณาลงโทษของผู้ส่ังลงโทษได้ใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม และมีมาตรฐาน  

 



๖๓ 

 

๙.  สรุปข้ันตอนการดําเนินการทางวินัย 

 

   ๙.๑  การดําเนินการวินัยไม่ร้ายแรง มีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 

           ๙.๑.๑  มีกรณีกล่าวหาว่าพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

           ๙.๑.๒  สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือพิจารณาตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ข้อ

กฎหมาย และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ พร้อม

ทั้งเสนอขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน   

           ๙.๑.๓  ผู้บังคับบัญชามีคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน มีบันทึกแจ้ง

คําส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนทราบ และแจ้งผู้ถูกกล่าวหาเพื่อทราบและคัดค้าน

กรรมการสอบสวน    

           ๙ .๑ .๔   คณะกรรมการสอบสวน ประชุมวางแนวทางการสอบสวน 

ดําเนินการรวบรวม พยานหลักฐาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ที่

เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา  

           ๙.๑.๕  คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาลงมติตามพยานหลักฐาน  

และจัดทํารายงานการสอบสวน    

           ๙.๑.๖  เสนอรายงานการสอบสวนต่อผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

           ๙.๑.๗  ผู้มีอํานาจลงโทษพิจารณาความผิด พิจารณาโทษ และมีคําส่ัง

ลงโทษ และแจ้งคําส่ังลงโทษและสิทธิในการอุทธรณ์คําส่ังให้ผู้ถูกลงโทษทราบ   

           ๙.๑.๘  รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดี   

           ๙ .๑ .๙  อธิการบดี เสนอรายงานการดํา เ นินการทาง วิ นัยต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจให้ดําเนินการ

แทน เมื่อดําเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ  

           ๙.๑.๑๐  เสนอผลการพิจารณาของ กบม. ต่อผู้บังคับบัญชา และแจ้งส่วน

งานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดําเนินการตามมติของ กบม. ต่อไป 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 
ขั้นตอนการดําเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

มีกรณีถูกกลา่วหา

ว่ากระทําผิดวินัย 

ไม่ร้ายแรง 

สืบข้อเท็จจริง 

เบ้ืองต้น ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ยุติเร่ือง 

ข้อกล่าวหามีมูล 

ตั้งเรื่องกล่าวหา 

ดําเนินการสอบสวน 

ไม่มีความผิด ยุติเร่ือง มีความผิด 

สั่งลงโทษหรือรายงาน

ผูบั้งคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่ง

ลงโทษ 

แจ้งคําสั่ง

ลงโทษ 

รายงานการลงโทษ 

แจ้งข้อ

กล่าวหา 



๖๕ 

 
   ๙.๒  การดําเนินการวินัยอย่างร้ายแรง มีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 

           ๙.๒.๑  มีกรณีกล่าวหาว่าพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 

           ๙.๒.๒  ดําเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือพิจารณาตรวจสอบเรื่อง 

ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อส่ัง

การ  พร้อมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน   

           ๙.๒.๓  แจ้งคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการ

สอบสวน และแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและคัดค้านกรรมการสอบสวน    

           ๙.๒.๔  คณะกรรมการสอบสวน ดําเนินการสอบสวนพิจารณาโดยการ

ประชุมวางแนวทางการสอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อ

คัดค้านและแก้ข้อกล่าวหา   

           ๙.๒.๕  คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานแล้วลงมติ และ

จัดทํารายงานการสอบสวน    

           ๙.๒.๖  เสนอรายงานการสอบสวนต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งการให้

นําเสนอ ก.บ. 

           ๙.๒.๗  เสนอ ก.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงโทษปลดออก หรือ

ไล่ออก  

           ๙.๒.๘  อธิการบดีมีคําส่ังลงโทษ แจ้งคําส่ังลงโทษและสิทธิการอุทธรณ์    

ให้ผู้ถูกลงโทษทราบ พร้อมท้ังแจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 

           ๙.๒.๙  รายงานการดําเนินการทางวินัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

           ๙.๒.๑๐ เสนอผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี และแจ้ง

ส่วนงานต้นสังกัดของผู้ถูกลงโทษทราบ และดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

มีกรณีถูกกล่าวหาว่า

กระทําผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 

สืบข้อเท็จจริง 

เบ้ืองต้น ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ยุติเร่ือง 

ข้อกล่าวหามีมูลอธิการบดี

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน

ดําเนินการสอบสวนพิจารณา 

คณะกรรมการสอบสวน 

รายงานการสอบสวนต่ออธิการบดี 

อธิการบดีพิจารณาและนําเสนอ ก.บ. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการสั่งลงโทษ 

มีความผิด 

สั่งลงโทษ 

แจ้งคําสั่ง

ลงโทษ 

รายงานการดําเนินการทางวินัยตอ่

สภามหาวิทยาลัย 

แจ้งข้อ

กล่าวหา

และพยาน 

หลักฐาน 

ให้ผูถู้ก

กล่าวหา 

สั่งพักราชการ  

ไม่มีความผิด 

ยุติเร่ือง 

แจ้งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

ให้ผูถู้กกล่าวหาคัดค้าน  



๖๗ 

 

บทที่ ๔ 

การสั่งพกังานและการอุทธรณ์  

 
๑. การสั่งพักงาน 

 

   การส่ังพักงานเป็นการดําเนินการระหว่างดําเนินการทางวินัยตามข้อ ๕๓ ของ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกําหนดให้

สั่งพักงานพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูก

ต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่

เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ  

   หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการส่ังพักงานเป็นไปตามที่ ก.บ. กําหนด ก.บ. ใน

คราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ เร่ือง การส่ังพักงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

  ๑.๑  ผู้มีอํานาจส่ังพักงาน  

                    อธิการบดีมีอํานาจส่ังพักงานพนักงานมหาวิทยาลัยในระหว่างการสอบสวน

ทางวินัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนตลอดระยะเวลาการสอบสวน 

  ๑.๒  เงื่อนไขการสั่งพักงาน 

                 การสั่งพักงานพนักงานมหาวิทยาลัยจะกระทําได้เมื่อมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด 

ดังน้ี 

  ๑.๒.๑  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันถูกต้ังกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้อง

คดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในเร่ืองเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ หรือ

เกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าถ้า

ให้ผู้น้ันคงอยู่ในหน้าที่อาจเกิดการเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 

  ๑.๒.๒  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่

จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา 



๖๘ 

 
  ๑.๒.๓  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็น

ผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษาและได้ถูกควบคุม  ขัง  หรือต้องจําคุก  

เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 

  ๑.๒.๔  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันถูกต้ังกรรมการสอบสวน และต่อมามีคํา

พิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิดอาญาในเร่ืองที่สอบสวนน้ัน หรือผู้ น้ันถูกต้ัง

กรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิดอาญาในเร่ืองที่

สอบสวนน้ัน และอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดน้ัน

ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทําความผิดอาญาของผู้น้ันเป็นความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 

   ๑.๓  เกณฑ์การส่ังพักงาน 

                   การสั่งพักงานมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

  ๑.๓.๑  สั่งพักได้ตลอดเวลาที่มีการสอบสวนแต่ต้องไม่เกินกําหนด

ระยะเวลาการสอบสวนตามข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีที่ผู้ถูกส่ัง

พักงานได้ร้องทุกข์และผู้มีอํานาจพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์พิจารณาเห็นว่าคําร้องทุกข์ฟังข้ึน

และไม่สมควรที่จะส่ังพักงาน   

  ๑.๓.๒  กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังกรรมการ

สอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาหลายคดี 

ถ้าจะส่ังพักงานให้ส่ังพักทุกสํานวนและทุกคดี 

  ๑.๓.๓  วันสั่งพักงานจะต้องสั่งในวันที่ออกคําส่ัง เว้นแต่ 

             ๑.๓.๓.๑  ผู้ซ่ึงจะถูกส่ังพักงานอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดย

เป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา การสั่งพักงานในเรื่องน้ันให้ส่ังพัก

ย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจําคุก 

             ๑.๓.๓.๒  ในกรณีที่ได้มีการส่ังพักงานไว้แล้วถ้าจะต้องส่ังใหม่

เพราะคําส่ังเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง     ให้ส่ังพักต้ังแต่วันให้พักงานตามคําส่ังเดิมหรือตาม

วันที่ควรต้องพักงานในขณะที่ออกคําส่ังเดิม 

  ๑.๓.๔  คําส่ังพักงานต้องระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกส่ังพักงาน และเหตุที่

สั่งให้พักงาน  เมื่อได้มีคําส่ังให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดพักงานแล้ว ให้แจ้งคําส่ังให้ผู้น้ัน

ทราบด้วย  

   ๑.๔  ผลของการส่ังพักงาน 



๖๙ 

 
  การสั่งพักงานเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถ้าภายหลังปรากฏผล

การสอบสวนพิจารณาเป็นประการใดให้ดําเนินการ ดังน้ี 

  ๑.๔.๑  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอํานาจ

ลงโทษส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี  

  ๑.๔.๒  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่

จะต้องถูกส่ังให้ออกจากงาน ก็ให้ส่ังให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งเดิม แล้วให้ผู้มี

อํานาจลงโทษส่ังลงโทษภาคทณัฑ์  หรือตัดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี 

  ๑.๔.๓  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่

จะต้องถูกส่ังให้ออกจากงานด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติงานได้เน่ืองจาก

มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณีและได้พ้นจากงานตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลแล้ว ก็ให้ผู้มีอํานาจลงโทษส่ังลงโทษ

ภาคทัณฑ์  หรือตัดเงินเดือนให้เหมาะสมกับความผิด 

  ๑.๔.๔  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่

จะต้องถูกส่ังให้ออกจากงานด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ผู้มีอํานาจลงโทษสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับ

ความผิด แล้วส่ังให้ผู้น้ันออกจากงานตามเหตุน้ันโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติงาน   

  ๑.๔.๕  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้น้ันมิได้กระทําผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้อง

ออกจากงาน ก็ให้ส่ังยุติเรื่อง และให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติงาน   

  ๑.๔.๖  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้น้ันมิได้กระทําผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้อง

ถูกส่ังให้ออกจากงานด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติงานได้เน่ืองจากมีอายุ

ครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณีและได้พ้นจากงานตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลแล้ว ก็ให้ส่ังยุติเรื่อง 

  ๑.๔.๗  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้น้ันมิได้กระทําผิดวินัย แต่มีกรณีที่จะต้องถูก

สั่งให้ออกจากงานด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ส่ังให้ออกจากงานตามเหตุน้ัน โดยไม่ต้องส่ังให้กลับเข้า

ปฏิบัติงาน  

   ๑.๕  เงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักงาน  

                     การจ่ายเงินเดือนให้กับผู้ถูกส่ังพักงานให้ดําเนินการ ดังน้ี 

  ๑.๕.๑  ให้งดเบิกจ่ายเงินเดือนผู้ถูกส่ังพักงาน ต้ังแต่วันให้พักงานเป็นต้นไป  

  ๑.๕.๒  กรณีที่ผู้ถูกส่ังพักงานได้ปฏิบัติงานล่วงเลยวันให้พักงานเพราะมิได้

รับทราบคําส่ัง ให้เบิกจ่ายเงินเดือนให้ถึงวันที่ได้รับทราบหรือควรจะได้รับทราบคําส่ังน้ัน 

  ๑.๕.๓  เงินเดือนระหว่างพักงานเมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุดให้ดําเนินการดังน้ี  



๗๐ 

 
    ๑.๕.๓.๑  ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกส่ังพักงานมิได้กระทําผิดวินัยให้จ่ายให้

เต็ม 

    ๑.๕.๓.๒  ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกส่ังพักงานได้กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

ให้จ่ายไม่เกินคร่ึงหน่ึงของเงินเดือนที่ได้รับก่อนวันให้พักงาน  

    ๑.๕.๓.๓  ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกส่ังพักงานได้กระทําผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรงมิให้จ่าย 

    ๑.๕.๓.๔  กรณีผู้ถูกส่ังพักงานตายเสียก่อนคดีหรือกรณีถึงท่ีสุด ให้

อธิการบดีพิจารณาวินิจฉัยตามหลักฐานเท่าที่มีอยู่ว่าจะจ่ายเงินเดือนระหว่างพักงานหรือจะ

ไม่จ่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

 
ตัวอย่างคําส่ังพักงาน 

 
คําส่ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

                                                    ที่               /    

เรื่อง   ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพักงาน 

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

 

              ด้วย นาย/นาง........……………………………............พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา/

ช่ัวคราว ตําแหน่ง…………...….….........เลขที่ประจําตําแหน่ง ….......…..….รับเงินเดือน

ข้ัน ………..........บาท สังกัดภาควิชา/กอง ...................................คณะ/สถาบัน/สํานัก……...... 

มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวนใน

เรื่อง……………………………………………………………......................................................................... 

และมีเหตุให้พักงานได้คือ…………………………………ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอ

ความเห็นว่า............………………………………………………………………………………….......................... 

อธิการบดีพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 

              ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า

ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๖ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ เร่ือง การสั่งพักงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้ นาย/

นาง/……..………...….............พักงานเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 

              ทั้งน้ี นับต้ังแต่วันที่…………เดือน…………….........พ.ศ. ................ เป็นต้นไป 

              อนึ่ง  หากผู้ถูกส่ังพักงานเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าว ก็มีสิทธิ

ที่จะร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันถัดจาก

วันได้รับคําส่ังน้ีเป็นต้นไป 

 สั่ง     ณ     วันที่ ……….. เดือน………..............พ.ศ. ………. 

 

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

                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



๗๒ 

 
ตัวอย่างคําส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติงาน 

 
คําส่ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

                                          ที่             /  

เรื่อง   ให้พนักงานมหาวิทยาลัยกลับเข้าปฏิบัติงาน 

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

 

      ตามคําส่ังที่……..........…/……....….…….ลงวันที่…….......…เดือน…........…....…

พ.ศ. ………..……  สั่งให้นาย/นาง…………………….…………............................................พนักงาน

มหาวิทยาลัยประจํา/ช่ัวคราว ตําแหน่ง..........……………เลขที่ประจําตําแหน่ง ………….......รับ

เงินเดือน.................….บาท สังกัดภาควิชา/กอง .............................................คณะ/

สถาบัน/สํานัก…………..............……….พักงาน ต้ังแต่วันที่……..เดือน………………พ.ศ. …… น้ัน 

       บัดน้ี การสอบสวนพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นาย/นาง…………….. 

มิได้กระทําผิดวินัย/กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีจะต้องออกจากงานด้วยเหตุ 

ใด ๆ 

     ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า

ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๑๑ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ เร่ือง การสั่งพักงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้ นาย/

นาง………………...........กลับเข้าปฏิบัติงานและให้ดํารงตําแหน่งเลขท่ี……………สังกัดภาควิชา/

กอง ...........................................คณะ/สถาบัน/สํานัก…………..............…………………....โดยให้

ได้รับเงินเดือน.....................……บาท 

     ทั้งน้ี นับต้ังแต่วันที่………เดือน…………….........พ.ศ. ............ เป็นต้นไป 

         สั่ง ณ  วันที่ ……….. เดือน………………    พ.ศ. …………. 

 

 

     (……………………………………….….) 

                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



๗๓ 

 

๒. การอุทธรณ์โทษทางวินัย 

 

   พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คําส่ังลงโทษต่อ

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) 

มีองค์ประกอบ อํานาจและหน้าที่ และกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ดังน้ี 

  ๒.๑  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

                   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  

พ.ศ. 255๖   

                   ข้อ 5 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  เรียกโดยย่อว่า  ก.อ.ร. มี

องค์ประกอบดังน้ี 

  (1)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

  (2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจําที่สภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 1 คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจํา 1 คน รวม 2 คน เป็นกรรมการ 

  (3)  ข้าราชการตําแหน่งวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1 

คน และข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ 1 คน รวม 2 คน เป็นกรรมการ 

  (4)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยซ่ึงเลือกมาจากผู้ปฏิบัติงานภายใน

มหาวิทยาลัยและเคยดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือผู้อํานวยการสถาบัน 

หรือผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเทียบเท่าคณะและพ้นจากตําแหน่งดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวม 3 คน เป็นกรรมการ 

  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์และเช่ียวชาญด้านกฎหมาย 

ด้านการบริหารงานบุคคล หรือด้านบริหารงานองค์กร ซึงต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

การเมือง ด้านละ 1 คน รวม 3 คน เป็นกรรมการ 

  (6)  หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็น กรรมการและเลขานุการ 

  อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรในสังกัดมหาวิทยาลัยจํานวนไม่

เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 



๗๔ 

 
  ๒.๒  อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์                                    

                   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑  

                   มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหน่ึง มีอํานาจและ

หน้าที่ ดังน้ี 

                   (๑)  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และวิธีพิจารณา

อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

                   (๒)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําส่ังลงโทษ 

                   (๓)  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองที่ผู้ร้องทุกข์ถูกส่ังให้ออกจากงานด้วยเหตุใด ๆ 

หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจและหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อ

ตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อตน 

          เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใด

แล้ว ให้อธิการบดีส่ังการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และให้

ถือว่าส้ินสุด 

                  องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง

และการพ้นจากตําแหน่ง ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

                  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเร่ิมใช้บังคับเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๑ ซ่ึงใน

ข้อบังคับดังกล่าวได้กําหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการ

ดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์

และร้องทุกข์ 

  ๒.๓  การอุทธรณ์ 

          พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ มีสิทธิอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ

อุทธรณ์ตามข้อ ๖๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการอุทธรณ์

และ ร้องทุ ก ข์  และ วิ ธีการ พิจารณา อุทธรณ์และ ร้องทุ ก ข์ ของ ผู้ป ฏิบั ติ ง าน ใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี  

  ๒.๓.๑  ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ได้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกลงโทษภาคทัณฑ์  



๗๕ 

 
ตัดเงินเดือน ปลดออก หรือไล่ออก  

  ๒.๓.๒  กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนท่ีจะใช้สิทธิอุทธรณ์ ให้

ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ หรือบําเหน็จตกทอดของผู้น้ัน เป็นผู้ใช้สิทธิอุทธรณ์แทน 

  ๒.๓.๓  ผู้มีสิทธิอุทธรณ์สามารถมอบหมายให้บุคคลอ่ืนทําการอุทธรณ์แทน

ได้ด้วยเหตุดังน้ี  

              ๒.๓.๓.๑  เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ด้วยตนเองได้  

              ๒.๓.๓.๒  อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์

ด้วยตนเองได้ทันเวลา 

              ๒.๓.๓.๓  มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่ ก.อ.ร. เห็นสมควร  

  ๒.๓.๔  การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. โดยใช้ถ้อยคํา

สุภาพ  

  ๒.๓.๕  แบบหนังสืออุทธรณ์ มีสาระสําคัญดังน้ี  

              ๒.๓.๕.๑  ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหน่ง สังกัด และที่อยู่สําหรับการติดต่อ

ของผู้อุทธรณ์  

              ๒.๓.๕.๒  คําส่ังที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ และวันที่รับทราบ

คําส่ัง  

              ๒.๓.๕.๓  ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีผู้อุทธรณ์ยกข้ึนเป็นข้อ

คัดค้านคําส่ังที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์  

              ๒.๓.๕.๔  คําขอของผู้อุทธรณ์  

              ๒.๓.๕.๕  ลายมือช่ือของผู้อุทธรณ์ หรือทายาท หรือผู้ได้รับ

มอบหมายให้อุทธรณ์แทน 

  ๒.๓.๖  ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ต้องย่ืนภายในกําหนดเวลา ดังน้ี  

              ๒.๓.๖.๑  ให้ย่ืนอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันทราบหรือถือ

ว่าทราบคําส่ังลงโทษ 

              ๒.๓.๖.๒  กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนที่จะใช้สิทธิ

อุทธรณ์  ให้ทายาทย่ืนอุทธรณ์ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ถึงแก่ความตาย  

  ๒.๓.๗  วิธีการย่ืนหนังสืออุทธรณ์ ให้ย่ืนต่อหัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ีหรือ

หัวหน้างานบริหารและธุรการของส่วนงานท่ีผู้อุทธรณ์สังกัด หรือนิติกรสังกัดกองกฎหมาย

ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรืออาจยื่นหนังสือ

อุทธรณ์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ 



๗๖ 

 
  ๒.๓.๘  กรณีที่ไม่สามารถย่ืนอุทธรณ์ได้ มีดังน้ี 

              ๒.๓.๘.๑  ผู้อุทธรณ์มิใช่เป็นผู้มีสิทธิอุทธรณ์    

              ๒.๓.๘.๒  เป็นอุทธรณ์ที่ย่ืนเมื่อพ้นกําหนดเวลาอุทธรณ์ 

              ๒.๓.๘.๓  เป็นเร่ืองที่ได้เคยมีการอุทธรณ์และได้มีคําวินิจฉัยถึง

ที่สุดแล้ว  

              ๒.๓.๘.๔  เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่มี

คําส่ังให้แก้ไข และ ก.อ.ร. ได้วินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาแล้ว   

  ๒.๓.๙  การถอนอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์สามารถขอถอนอุทธรณ์ได้โดยทําเป็น

หนังสือและลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ก่อนที่ ก.อ.ร. จะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์  

  ๒.๓.๑๐  การอุทธรณ์คําส่ังลงโทษทางวินัย ก.อ.ร. จะมีคําวินิจฉัย ดังน้ี  

              ๒.๓.๑๐.๑  ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษดําเนินการถูกต้องตาม

กฎหมายและระดับโทษเหมาะสมแล้ว จะมีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

              ๒ .๓ .๑๐ .๒  ถ้าเห็นว่าการดําเนินการทางวินัยถูกต้องตาม

กฎหมายและผู้อุทธรณ์ควรได้รับโทษเบาลง จะมีคําวินิจฉัยให้ลดโทษเป็นสถานโทษหรือ

อัตราโทษที่เบาลง แต่ถ้าเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะลดโทษตํ่ากว่าปลด

ออกไม่ได้  

              ๒ .๓ .๑๐ .๓  ถ้าเห็นว่าการดําเนินการทางวินัยถูกต้องตาม

กฎหมาย แต่เห็นว่าการกระทําของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดทางวินัย หรือพยานหลักฐานยัง

ฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทาํผิดวินัย จะมีคําวินิจฉัยให้ยกโทษ  

              ๒.๓.๑๐.๔  ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษดําเนินการไม่ถูกต้องตาม

กฎหมาย จะมีคําวินิจฉัยให้เพิกถอนคําส่ัง และให้ผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษดําเนินการเสีย

ใหม่ให้ถูกต้อง  

              ๒.๓.๑๐.๕  ถ้าเห็นว่าข้อความในคําสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่

เหมาะสม จะมีคําวินิจฉัยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม  

   การพิจารณาวินิจฉัยของ ก.อ.ร. ไม่มีอํานาจในการเพิ่มโทษ    

 

 

 

 

 



๗๗ 

 
ตัวอย่างหนังสือขออุทธรณ์ 

       ที่อยู่................................................ 

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

       โทรศัพท์......................................... 

      วันที่  ...... เดือน ....................... พ.ศ. ...... 

เรื่อง    ขออุทธรณ์คําส่ังลงโทษ  

เรียน   ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 

       ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................  นามสกุล......................... 

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง .........................................สังกัดงาน................................  

กอง/ภาควิชา/สํานักวิชา ....................................ส่วนงาน .................................................  

มีความประสงค์ขออุทธรณ์คําส่ังลงโทษ (ระบุโทษไล่ออก/ปลดออก/ตัดเงินเดือน/ภาคทัณฑ์)  

ฐาน.........................................................................................................ตามข้อ............. 

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ กรณี.......... 

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

ตามคําส่ังของ...............................................ที่ .........................ลงวันที่ ............................ 

โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้ออุทธรณ์ ดังน้ี.............................................(การกระทํา

ทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์  และแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ ให้เห็น

ว่าได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร) 

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

     ผู้อุทธรณ์มีคําขอ ดังน้ี (ระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผู้อุทธรณ์) 

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

      ทั้งน้ีได้ส่งคําอุทธรณ์ และพยานหลักฐาน ได้แก่........................................... 

.........................................................................................พร้อมท้ังสําเนา รวม  ๒ ชุด   

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

         (ลายมือชื่อ) ...........................................  ผู้อุทธรณ์ 

              (................................................) 



๗๘ 

 
แผนภูมิแสดงกระบวนการอุทธรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถูกคําสั่งลงโทษทาง

วินัยยื่นอุทธรณ์ 

สาระและการย่ืนอุทธรณ์ 

- แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ 

- ทําเปน็หนังสือพร้อมสําเนา รับรองความถูกต้อง 

- ยื่นต่อประธาน ก.อ.ร. 

- ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันรบัทราบคําส่ังลงโทษ 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และลงมติ 

แจ้งผู้อุทธรณ์ 
อธิการบดี 

สั่งการตามมติ 

-ลดโทษ 

-งดโทษ 

 ยกอุทธรณ์ 

ฟ้องคดีต่อ 

ศาลปกครอง 
รายงานการดําเนินการ

ให้สภามหาวิทยาลัย 



๗๙ 

 
แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ 

 

 

 
 

ผู้อุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ 

พนักงานผู้รบัอุทธรณ์ กองกฎหมาย 

ก.อ.ร. พิจารณาการรับเรื่องอุทธรณ์ 

แต่งตั้งกรรมการ

เจ้าของสํานวน 

-สรุปข้อเท็จจริง 

-ข้อกฎหมาย 

- อ่ืน ๆ 

ก.อ.ร. น่ังพิจารณา ซักถามคู่กรณี 

วินิจฉัย 

- ลดโทษ 

- งดโทษ 

- ยกอุทธรณ์ 

จัดทําคําวินิจฉัย 

ไม่รับอุทธรณ์ รับอุทธรณ์ 

แจ้งคู่กรณี 

- แจ้งผู้อุทธรณ์ 

- ยุติเรื่อง 
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