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  งานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร เปนกลุมงานท่ีมีหนาท่ีสงเสริมนักศึกษาใหเปนผู ท่ีมีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพท่ีด ี 
เคารพกฎหมายบานเมืองและกฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไมทําความเสื่อมเสีย 
มาสูตนเอง หมูคณะ หรือมหาวิทยาลัย และสงเสริมนักศึกษาใหเปนผูท่ีมีความรู และประกอบดวยคุณธรรม 
จริยธรรม โดยดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2552  
  คูมือปฏิบัติงานดานวินัยนักศึกษาเลมนี้  ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหคณาจารย เจาหนาท่ี และ
นักศึกษา รวมถึงผูท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการดาเนินงานดานวินัยนักศึกษา เพ่ือใหเปนรูปแบบและ
มาตรฐาน และทิศทางเดียวกัน ซ่ึงในความหมายของงานวินัยนักศึกษา หมายถึง การดาเนินการใดๆเพ่ือให
นักศึกษาปฏิบัติตนอยูในระเบียบ แบบแผน โดยการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และลงโทษผูฝาฝนเพ่ือให
นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง เพ่ือใหเกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน และเพ่ือ
พัฒนาใหนักศึกษาเปนผูมีวินัยในตนเอง อีกท้ังยังตองดูแลรับผิดชอบการใชชีวิตประจําวันของนักศึกษา 
ใหสามารถศึกษาเลาเรียนอยางมีความสุขตามอัตภาพจนสาเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม  
อันจะนําไปสูการพัฒนาสังคมและประเทศชาติไดในอนาคต อีกท้ังสรางความเขาใจในการดาเนินงานดานวินัย
นักศึกษาอยางถูกตองตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอไป  
  ผูจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานวินัยนักศึกษาคาดหวังวา คูมือปฏิบัติงานดานวินัยนักศึกษาเลมนี้
จะเกิดประโยชนตอสถาบันการศึกษา คณาจารยและบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกฝายเปนอยางดี และขอขอบคุณ
ผูใหความชวยเหลือแนะนาการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานวินัยนักศึกษาเลมนี้ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดี  
หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ียังบกพรองอยู ผูจัดทําขอนอมรับและจะนําไปปรับปรุง พัฒนาในครั้งตอไป  
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บทท่ี  1 

 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ระเบียบวินัยถือเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญยิ่งสําหรับสังคม เพราะระเบียบวินัยชวยสรางความ

เปนระเบียบ ความสงบเรียบรอยซ่ึงจะนําไปสูเกียรติและการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ตลอดจนชวย

พัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมท่ีดีงาม ดังคําสอนของพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

“การดําเนินชีวิตโดยใชวิทยาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลัก

ศีลธรรมประกอบดวย ผูท่ีมีความรูดีแตขาดความย้ังคิดนําความรูไปใชในทางมิชอบก็เทากับบุคคล

นั้นเปนภัยแกสังคม” สถาบันจึงตระหนักในความสําคัญของของวินัยนักศึกษาดังกลาว จึงได

กําหนดใหมีบุคลากรรับผิดชอบหนาท่ีดูแลนักศึกษาใหประพฤติตนอยูในกรอบของวินัยและประเพณี

อันดีงามของสังคมไทย ซ่ึงไดกําหนดไวตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วา

ดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 โดยมีรายละเอียดท่ีนักศึกษาตองศึกษาขอบังคับนี้ใหเขาใจชัดเจนเพ่ือ

ประโยชนในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบของนักศึกษาในขณะศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยแหงนี้

ตอไป 

 ดังสําเนาว ขจรศิลป (2537) กลาววา งานวินัยนักศึกษาเปนงานท่ีสําคัญงานหนึ่งของฝาย

กิจการนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในทุกประเทศไดจัดใหมีงานวินัยนักศึกษาข้ึน โดยมี

วัตถุประสงคหลัก คือ ชวยสงเสริมใหนักศึกษาประพฤติตามกฎ ระเบียบ เพ่ือใหเกิดบรรยากาศเอ้ือตอ

การสอน และเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีวินัยในตนเอง สาหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ทุกแหงก็จัดใหมีงานวินัยนักศึกษาหรือหนวยงานวินัยนักศึกษา หรืออยางนอยก็มีผูรับผิดชอบเก่ียวกับ

วินัยนักศึกษาเชนเดียวกัน วัตถุประสงคของงานวินัยนักศึกษาโดยท่ัวไปมี ดังนี ้ 

1. เพ่ือชวยใหนักศึกษามีความรูและตระหนักในกฎระเบียบ ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจน

วัฒนธรรมประเพณีท่ีเปนแนวทางในการปฏิบัติของบุคคลในสังคม  

2. เพ่ือชวยใหนักศึกษามีความเขาใจสิทธิและหนาท่ีของตน ตลอดจนเขาใจเคารพสิทธิของผูอ่ืน  

3. เพ่ือชวยใหนักศึกษามีความเขาใจตนเอง โดยเฉพาะลักษณะท่ีมีความเก่ียวพันกับ

พฤติกรรม เชน อารมณ คานิยม และระดับคุณธรรม เปนตน 

4. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะลักษณะท่ีเก่ียวกับพฤติกรรม  

5. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตนเอง พัฒนาตนเองใหเปนผูมีวินัยในตนเอง 

เปนพลเมืองท่ีดี และมีสวนรวม เสริมสราง และจรรโลงความเปนระเบียบวินัยของสังคม  
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 6. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษารวมกันสรางบรรยากาศท่ีมีความอบอุน และเปนระเบียบเรียบรอยให

เอ้ือตอการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยงานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา  

ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของวินัยนักศึกษา จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานวินัยนักศึกษาข้ึน เพ่ือเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของสราง

ความเขาใจในการดําเนินงานดานวินัยนักศึกษาอยางถูกตองตามประกาศ กฎระเบียบ ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเพ่ือเปนคูมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร และผูท่ี

เก่ียวของใหดําเนินงานดานวินัยนักศึกษาแกนักศึกษาท่ีกระทําผิดวินัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 ตอไป  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนคูมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร และผูท่ีเก่ียวของ ได ใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานดานวินัยนักศึกษาแกนักศึกษาท่ีกระทําผิดวินัย  

2. เพ่ือสรางความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานและกระบวนการการดําเนินงานดานวินัย

นักศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากร และผูท่ีเก่ียวของท่ีมีหนาท่ีในการดําเนินงานดานวินัยนักศึกษา ไดแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง  

2. การปฏิบัติงานดานวินัยนักศึกษา มีมาตรฐานและรูปแบบไปในทิศเดียวกัน 

 

ชอบเขตของคูมือ 

 คูมือการปฏิบัติงานดานวินัยนักศึกษาเลมนี้ จะสามารถนําไปใชกับบุคลากรผูปฏิบัติงานหรือ
ผูเก่ียวของท่ีมีหนาท่ีในการดําเนินงานดานวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยคูมือปฏิบัติงานดานวินัยนักศึกษาเลมนี้ประกอบดวยเนื้อหาเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ โครงสรางการบริหารจัดการภายในกองพัฒนานักศึกษา ภาระหนาท่ีของงานสงเสริม
ศักยภาพและวินัยยักศึกษา ลักษณะงานท่ีปฏิบัติดานวินัยนักศึกษา ข้ันตอนการดําเนินการดานวินัย
นักศึกษา หลักการดําเนินงานดานวินัยนักศึกษา หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษา หลักการลงโทษวินัย
นักศึกษา บทบาท อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
ข้ันตอนการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา ข้ันตอนการดําเนินการสอบสวนวินัยนักศึกษา ข้ันตอนการ
ดําเนินการอุทธรณ คําสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา เทคนิคในการปฏิบัติงานปญหาอุปสรรคและ
แนวทางในการแกไขและพัฒนางาน และระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา ซ่ึงในแตละ
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ข้ันตอนการดําเนินงานจะครอบคลุม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เง่ือนไขผูรับผิดชอบ ผู เก่ียวของ  
และมีเอกสารประกอบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดทําคูมือไ ดแก 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกําหนดการแตงกายของ

นักศึกษา พ.ศ. 2552 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการดําเนินการกํา

นักศึกษาท่ีแตงกายไมถูกระเบียบ พ.ศ.2552 

3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง มาตรการการลงโทษทางวินัย

นักศึกษา พ.ศ.2552 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 บุคลากร หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกชั่วคราวสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 วินัยนักศึกษา หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ท่ีสถาบันกําหนดข้ึน เพ่ือใชเปน

แนวทางใหนักศึกษาประพฤติปฏิบัติ 

 

 



คูมือปฏิบัติงาน : ดานวินัยนักศึกษา  หน้า | 4 
 

บทท่ี  2 

 

โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับการสถาปนาข้ึนในพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงดูเหมือนจะเปนมหาวิทยาลัยใหม
ในสายตาของคนท่ัวไป แตความจริงแลวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีประวัติความเปนมา
ท่ียาวนาน และจัดเป นสถาบันการศึกษาท่ี มีชื่ อเสี ยงและมีความเชี่ ยวชาญด านวิชาชีพมา  
เปนเวลาชานาน จากเดิมท่ีรวมตัวอยูกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซ่ึงเปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการ
สอนสายวิชาชีพ อันประกอบดวย วิทยาเขตตาง ๆ มากกวา 35 วิทยาเขตท่ัวประเทศ และเม่ือมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันมาเปนมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2548 ก็ไดมีการรวมกลุม วิทยาเขตใน
สังกัดแยกออกเปน 9 มหาวิทยาลัย และหนึ่งในมหาวิทยาลัยท่ีแยกอิสระออกมา ก็คือ “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร” จนถึงป จจุบั น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร 
เปนมหาวิทยาลัยท่ีอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยวิทยาเขตเดิม 5 แหงท่ีมีพ้ืนท่ีไมหางไกลกัน 
ไดแก 

1. วิทยาเขตเทเวศร 
2. วิทยาเขตโชติเวช 
3. วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
4. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
5. วิทยาเขตพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยยังคงยึดม่ันใน สรางบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยแบงการจัดการเรียนการสอน ออกเปน 9 คณะ ไดแก 
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร 
7. คณะศิลปศาสตร 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

 

  

http://bcc.rmutp.ac.th/
http://nbk.rmutp.ac.th/
http://teched.rmutp.ac.th/
http://hec.rmutp.ac.th/
http://mct.rmutp.ac.th/
http://bus.rmutp.ac.th/
http://sci.rmutp.ac.th/
http://eng.rmutp.ac.th/
http://larts.rmutp.ac.th/
http://itfd.rmutp.ac.th/
http://arch.rmutp.ac.th/
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วิสัยทัศน และยุทธศาสตร ของมหาวทิยาลัย 

 วิสัยทัศน (Vision)  คือ มหาวิทยาลัยผูสรางแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเปนระบบ 

ปฏิบัติเปนเลิศดานเทคโนโลยีและเปนท่ีพ่ึงของสังคม; A University that creates inspiration 

develops systematic thinking, produces excellent technology and serves the country. 

 ปรัชญา (Philosophy)  คือ สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ ; 

RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse 

career. 

 ป ณิ ธาน  (Determination) คือ  มุ ง ม่ัน  เป นผู นํ าการจัดการศึกษาด านวิชาชีพด วย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ คูธรรม สูมาตรฐานสากล; 

RMUTP strives to be a leader of vocational studies based on integrated science and 

technology as well as maintain our competent and virtuous persons. 

 คานิยมหลัก (Core Value)  คือ คิดอยางสรางสรรค ทําอยางมืออาชีพ; Think Creatively 

Do Professionally 

 อัตลักษณมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity) คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยี มีคุณธรรม; Hands - on, Keenness, Determination, Technological Expertise, 

Integrity 

 เอกลักษณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร (RMUTP Uniqueness) คือ 

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผนดิน 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัย  (Mission) คือ 

1. มหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. มุงผลิตบัณฑิตเปนนักปฏิบัติ ท่ี มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

สรางสรรคงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 
3. เพ่ือเปนท่ีพ่ึงของสังคมดานบริการวิชาการ อนุรักษ ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
4. รักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและบริหารจัดการดวยหลัก

ธรรมาภิบาล 
 

โครงสรางบริหารจัดการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักดีวาการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ี

สมบูรณนั้น  เปนกระบวนการทางการศึกษาท่ีซับซอน ซ่ึงจะตองอาศัยความพยายามเปนอยางมาก

จากบุคลากรทุกฝายท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึงการพัฒนานักศึกษาดังกลาวนี้

ประกอบดวย 2 กระบวนการสําคัญคือ กระบวนการพัฒนาความรูความสามารถดานวิชาการ ซ่ึงอยูใน

ความรับผิดชอบของฝายวิชาการ และกระบวนการพัฒนาศักยภาพและคานิยม ซ่ึงอยูในความ

รับผิดชอบของฝายกิจการนักศึกษา โดยมีโครงสรางการบริหารจัดการ ดังนี้ 
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1. โครงสรางของงาน (Organization Chart) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  แสดงโครงสรางของงาน 

 

2. โครงสรางบริหารหนวยงาน (Administration Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงโครงสรางบริหารหนวยงาน 

 

หัวหนา 

งานบริหารท่ัวไป 

หัวหนางานสวัสดิการ

และการบริการนักศึกษา 

หัวหนางานแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ 

หัวหนางานระบบสารสนเทศ

เพ่ืองานกิจการนักศึกษา 

หัวหนางานกีฬา 

หัวหนา 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

หัวหนางานสงเสริมศักยภาพ

และวินัยนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 

ผูชวยรองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 

 

อธิการบด ี

สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

งานบริหารท่ัวไป 
งานสวัสดิการ

นักศึกษา 

งานแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ 

งานสงเสรมิศักยภาพ

และวินัยนักศึกษา 

งานกีฬา 

งานกิจกรรม

นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

งานระบบสารสนเทศเพ่ือ

งานกิจการนักศึกษา 
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3. โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 3 แสดงโครงสรางการปฏิบัติงาน 

นางประดิษฐา   นาครักษา 

ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

นางสาวขนิษฐา   สุริยะ 

หัวหนางานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 
 

• นางสาวทัศวรรณ  อูยง 

นักวิชาการศึกษา 

นายนเรศ  ภูคะฮาต 

หัวหนางานกีฬา 
 

• นางสาวระพีพร  ทองปน 

นักวิชาการศึกษา 

• นางสาวลักษณาพร  เจริญเพง 

นักวิขาการศึกษา 

นางสาวสิริพร   พุมไสว 

หัวหนางานบริหารทั่วไป 
 

• นางกรองจิตต  มูฮัมหมัด 

พนักงานธุรการ 

• นายอัศนพล  กิตติรัตนาโชติ 

นักวิขาการศึกษา 

• นางสาวพลอยวัน  คุมภยั 

• นักวิขาการศึกษา 

 

นางสาวมัลลิกา   วีระสัย 

หัวหนางานแนะแนวการศึกษาและอาชพี 
  

• นางสาวอพิมภกา  พันธโสทก 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

• นางสาวธนัชชนม  รุงฤทธิ ์

นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

• นายไตรวุฒิ   วุฒิสอน 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

 

นายธีรพล   ชมชื่น 

หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา 
 

• วาที่ ร.ต.ธนินทธรรม  ศรีธนสินธร 

นักวิชาการศึกษา 

• นายชนัตชญานนันท   รัตนบุญทอง 

นักวิขาการศึกษา 

 

นางสาวมงคลรัตน   กอนเครือ 

หัวหนางานสงเสริมศักยภาพและวินยันกัศึกษา 
 

• นางสาวมนสิการ     ชยัวิบูลยผล 

นักวิชาการศึกษา 

• นางสาวณัฐพร   ผาติวิทย 

นักวิชาการศึกษา 
 

วาที่รอยตรีสราทตรา   เลงไพบูลย 

หัวหนางานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา 
 

• นางสาววันทนา   ครุฑจันทร 

นักวิชาการศึกษา 

• นายธีรนยั   ดีฤทธิ ์

นักวิชาการศึกษา 
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ภาระหนาที่ของหนวยงาน 

 กองพัฒนานักศึกษา เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 

2518 ซ่ึงตอมาไดมี “พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532″ โดยออกเปนกฎกระทรวงตามมาตราท่ี 6 และมาตราท่ี 7 ทําหนาท่ี

เปนหนวยงานประสานการปฏิบัติงาน ใหแก คณะและวิทยาเขตในสังกัด เก่ียวกับงานกิจการนักศึกษา 

ตอมาในป 2550 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ออกประกาศไว โดยแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี ออกเปน 5 หนวยงาน โดย “กองพัฒนา

นักศึกษา” เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

40 วิสัยทัศน40 คือ สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงคนักศึกษา  มุงม่ันพัฒนาศักยภาพสูสากล 

 ปรัชญา คือ คุณธรรมเดน เปนนักปฏิบัติ สันทัดเทคโนโลยี มีมนุษยสัมพันธ 

 พันธกิจของกองพัฒนานักศึกษา มีดังนี ้

 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 

 2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาค

การผลิต ภาคบริการ และชุมชน 

 3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

 กองพัฒนานักศึกษา มีหนาท่ีในการพัฒนานักศึกษา เพ่ือเตรียมนักศึกษาใหเปนบัณฑิต 

ท่ีสมบูรณในทุกดาน ทันตอการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  

โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษาดานรางกาย สติปญญาอารมณ สังคม คุณธรรม 

จริยธรรม เพ่ือใหเปนพลเมืองท่ีดีของชาติในอนาคตสืบไป โดยสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ทางดานวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมสวนกลาง  รวมท้ัง 

การจัดการใหบริการและสวัสดิการแกนักศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนการดูแล

นักศึกษาใหมีระเบียบวินัย และสงเสริมพัฒนาการของนักศึกษาในดานตาง ๆ โดยกองพัฒนานักศึกษา 

มีการแบงภาระงานออกเปน 6 กลุมงาน  ดังนี ้

  1. งานบริหารท่ัวไป มีหนาท่ีความรับผิดชอบ คือ บริหารงานภายในฝายและวางแผน
ควบคุม ก ากับ ดูแลใหค าปรึกษา และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายใหปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
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 2. งานกิจกรรมนักศึกษา มีหนาท่ีความรับผิดชอบ คือ บริหารงานภายในฝายสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษาวางแผน ศึกษาวิเคราะหเพ่ือสงเสริมและพัฒนา การบริหารจัดการด าเนินงานดาน
กิจกรรมนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญาของนักศึกษา อาจารยและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และควบคุม กํากับดูแลใหคําปรึกษา  
 3. งานกีฬา มีหนาท่ีความรับผิดชอบ คือ สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษา ไดมีการพัฒนา
ทางดานรางกาย โดยมุงเนนใหกิจกรรมกีฬาเปนสื่อในการพัฒนานักศึกษา ใหมีสุขภาพพลานามัย 
ท่ีแข็งแรงสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ และพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาใหมีมาตรฐาน 
การเลนกีฬาท่ีสูงข้ึนสูความเปนเลิศ 
 4. งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีหนาท่ีความรับผิดชอบ คือ จัดสวัสดิการและ
บริการแกนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการเรียนรู การใชชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
และสังคมไดอยางเปนสุขรวมท้ังสรางเครือขายศิษยเกาและศิษยเกาปจจุบัน 
 5. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีหนาท่ีความรับผิดชอบ คือ เปนงานบริการท่ีมุง
ชวยเหลือนักศึกษา ใหมีการพัฒนาตนเอง สมารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ตลอดจนรูถึงวิธีการ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยและใชชีวิตไดอยางมีความสุข 
 6. งานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา เปนงานท่ีตองรับผิดชอบกับนักศึกษาโดยตรง  
ซ่ึงงานสวนใหญจะมีหนาท่ีเก่ียวกับการวางแผน ศึกษาวิเคราะห วิจัย ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล
การดําเนินงาน และแกไขปญหาเก่ียวกับงานสงเสริมสนับสนุน และจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาตามคานิยมของวัฒนธรรมองคกร/มาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF)/นโยบายสถานศึกษา 3 D รวมถึงการสรางความภาคภูมิใจในความเปนนักศึกษา มทร.พระนคร
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ ตลอดจนการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และชุมชน  
 7. งานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา เปนงานท่ีตองรับผิดชอบเก่ียวกับระบบทรา
สคริปตกิจกรรมนักศึกษา และการผลิตพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือเปนการสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา รวมถึงการติดตอประสานงานตางๆ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไปของงานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 

 งานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา มีภาระหนาท่ีในการสงเสริมนักศึกษาใหเปนผูท่ีมี
ระเบียบวินัยมีบุคลิกภาพท่ีดี เคารพกฎหมายบานเมืองและกฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยไมทําความเสื่อมเสียมาสูตนเอง หมูคณะ หรือมหาวิทยาลัย และสงเสริมนักศึกษาได
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคานิยมของวัฒนธรรมองคกร/มาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ(TQF)/นโยบายสถานศึกษา 3 D รวมถึงการสรางความภาคภูมิใจในความเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ ตลอดจนการ
มีสวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และชุมชน ซ่ึงภาระงานในปจจุบันโดยสรุปมีดังนี้  
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1. งานพัฒนาวินัยและคุณลักษณะพึงประสงค 

- งานพัฒนาวินัยนักศึกษา 

- งานพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงคและบุคลิกภาพนักศึกษา 

2. งานเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษา 

- งานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกนักศึกษา 

- งานเสริมสรางการปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติด 

- งานเสริมสรางการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส 

3. งานเสริมสรางประสบการณชีวิตและโลกทัศนพัฒนาใหแกนักศึกษา 

- งานเสริมสรางความภาคภูมิใจในความเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- งานเสริมสรางทักษะประสบการณชีวิตงานเสริมสรางโลกทัศนพัฒนา 

4. งานบริการและสรางสรรคสังคม 

- ประสานงานโครงการหรือจัดกิจกรรมรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

กระทรวงศึกษาธิการ 

- ประสานงานและปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภายนอกท่ีขอความรวมมือ 

5. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

- โครงการท่ีเก่ียวของกับดานสุขภาพและสุขภาวะของนักศึกษา 

- งานตอบสนองนโยบาย 3D ของรัฐบาล 

 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 

1. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามาตรฐานกําหนดตําแหนง 

1.1. ดานการบริการ 

- จัดเก็บขอมูลเบื้องตนของการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาวินัยและสงเสริม

คุณลักษณะ พึงประสงคนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนปจจุบันทุกภาคการศึกษาเพ่ือใหบุคลากรท้ัง

ภายใน และภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูท่ีสนใจไดรับทราบขอมูล และความรูตาง ๆ  

ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและใชประกอบการพิจารณา

กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ โดยการรวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงานท่ี

ผานมาของหนวยงานและคณะท่ีเก่ียวของ 

- ใหบริการขอมูล ทางวิชาการเก่ียวกับงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาวินัยและสงเสริม

คุณลักษณะ  พึงประสงคนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของท้ังภายใน 

และภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูท่ีสนใจไดรับทราบขอมูล และความรูตาง ๆ ท่ีเปน

ประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและใชประกอบการพิจารณากําหนด

นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ ตามท่ีรองขอ 
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1.2. ดานปฏิบัติการ 

- จัดทําสรุปแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยประจําป

การศึกษาประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกป เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบ

ในการจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยสรุปจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาวินัย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาวินัยนักศึกษาตามแนวปฏิบัติในประกาศ

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบทุกภาคการศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงแนวปฏิบัติงานการพัฒนาวินัยนักศึกษา โดยสรุปจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาวินัย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- จัดพิมพคําของบประมาณประจําปของงานพัฒนาวินัยและสงเสริมคุณลักษณะพึง

ประสงคนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําสงผูบังคับบัญชาทําการตรวจสอบทุกครั้งท่ีไดรับ

มอบหมายโดยรวบรวมขอมูลท่ีใชในการจัดพิมพจากผูบังคับบัญชา 

- จัดการฝกอบรมหรือจัดกิจกรรมพัฒนาวินัยและสงเสริมคุณลักษณะพึงประสงค

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเวลาท่ีระบุในแผนเพ่ือใหแผนบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดโดยรวบรวม

ขอมูลท่ีเก่ียวของตามท่ีระบุในแผนมาดําเนินการใหเปนไปตามแผน 

- จัดทํารายงานสรุปประเมินผลการดําเนินงานของการฝกอบรมหรือกิจกรรมพัฒนา

วินัยและสงเสริมคุณลักษณะพึงประสงคนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลังจากดําเนินงานเสร็จสิ้น

ภายใน 2 เดือน โดยจัดทําเปนรูปเลมรายงานสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนําสงผูบังคับบัญชา 

- จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบตาม

ชวงเวลาท่ีกําหนดไวในระบบการรายงานตามแบบฟอรมรายงานการปฏิบัติราชการ(ของงานประกัน

คุณภาพการศึกษา)เพ่ือนําสงผูบังคับบัญชาทําการตรวจสอบ 

-  รวบรวมขอมูลหลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามระบบการประกันคุณภาพ ท่ีเก่ียวของ

กับงานท่ีรับผิดชอบตามชวงเวลาท่ีกําหนดไวในระบบรายงานการประกันคุณภาพเพ่ือไวใช

ประกอบการตรวจคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน กพร. สกอ. สมศ. 

- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานพัฒนาวินัยและสงเสริมคุณลักษณะพึงประสงค

นักศึกษาประจําปหลังเสร็จสิ้นงบประมาณประจําปประมาณเดือนตุลาคมของทุกป เพ่ือนําเสนอ

ผูบังคับบัญชา โดยรวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ๆ และจัดพิมพเปน

รายงาน 
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2. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีไดรับมอบหมาย  

 นางสาวมงคลรัตน  กอนเครือ    ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีความรับผิดชอบ คือ บริหารงานภายในฝาย ศึกษาวิเคราะห 

วางแผน มอบหมายงาน กํากับ แนะนํา ติดตาม นําเสนอความเห็นขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาแก

ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน ในภารกิจเก่ียวกับงาน

พัฒนาวินัยและคุณลักษณะพึงประสงค  งานเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษา  งานเสริมสราง

ประสบการณชีวิตและโลกทัศนพัฒนานักศึกษาใหแกนักศึกษา งานบริการและสรางสรรคสังคม และ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ศึกษาวางแผนงบประมาณประจําป 
2. กํากับ ดูแล การดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับงานวินัยนักศึกษา 
3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายนอกและภายในเก่ียวกับนโยบาย 

และแผนของรัฐ 
4. ประสานงาน และจัดกิจกรรม เพ่ือสรางเครือขายและสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา 
5. สรางกิจกรรม/โครงการ และฝกอบรมใหทันสมัยและทันเหตุการณ 
6. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
7. ประสานงาน เขารวมประชุม รายงานผลการประชุมถึงมหาวิทยาลัยและหนวยงาน

ภายนอก 
8. กํากับ ดูแล การดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 จากภาระหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายดังกลาวขางตน ผูเขียนไดเลือกเอางานดานวินัยนักศึกษา 

มาเขียนคูมือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน    

1. ข้ันตอนการดําเนินการ 
  การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษามีลักษณะการ

ดําเนินการตามข้ันตอนตามแผนภูมิ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  แสดงแผนภูมิขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

   

นักศึกษาท่ีถูกกระทํา 

ถูกละเมิดสิทธิ์ 

 

    
     

หากขอมูลหลักฐานไมเปนความจริง 

ยกเลิกยุติการสอบสวน 

หากขอมูลหลักฐานเปนความจริง 

                        

  

          

นักศึกษาท่ีงานวินัยนักศึกษาเรียกพบ 

(ไดรับขอมูลความผิดจากหนวยงานตางๆ) 

 

นักศึกษาถูกกลาวหาวา 

กระทําความผิด ละเมิดสิทธิ์ผูอ่ืน 

รับคํารองทุกข/แจงเหตุ 

เจาหนาท่ีงานวินัยนักศึกษา ฯ 

สืบสวน สอบสวน หาขอเท็จจริง 

เจาหนาท่ีงานวินัยนักศึกษา ฯ 

นัดหมายนักศึกษาเขาชี้แจง 

ถาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย 

สงตัว สน.เขตดุสิต 

บุคคลภายนอก 

ประชุมพิจารณาความผิด 

คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

แจงโทษแกนักศึกษา ผูปกครอง 
อาจารยท่ีปรึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เจาหนาท่ีงานวินัยนักศึกษา ฯ 

อธิการบดี/คณบดี 

พิจารณาลงโทษ 
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 2. ข้ันตอนกระบวนการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.

2552 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2552   หมวด 2  การสอบสวน มีลักษณะการดําเนินการตามข้ันตอนตาม

แผนภูมิ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  แสดงแผนภูมิขัน้ตอนกระบวนการสอบสวนวินยันกัศึกษา 

  

       

   

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ออกหนังสือเชิญนักศึกษา 

รับทราบขอกลาวหา/ผูเสียหาย 

ออกหนังสือเชิญ

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการสงหนังสือเรียก

พยานและสรุปพยาน 

ติดตอนักศึกษาไมได  

สงเอกสารลงทะเบียนตอบรับเอกสาร

รับทราบขอกลาวหาพรอมนัดวัน

สอบสวนใหนักศึกษาตอบรับ 

พิจารณาตาม

พยานหลักฐานเทาท่ีมี 

กรณีการอุทธรณคําสั่ง

แตงตั้งกรรมการอุทธรณ 

สรุปผลการสอบสวนเสนอผล

ตอคณบดี/อธิการบดี  

ทําคําสั่งโทษ 

เสร็จสิ้นกระบวนการ 

และออกคําสั่ง 

ติดตอนักศึกษาได ใหนักศึกษา

เซ็นรับเอกสารรับทราบ 

ขอกลาวหาพรอมนัดวันสอบสวน 

 

นัดวันสอบสวนใหถอยคํา และ

แสดงหลักฐานของนักศึกษา 
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 3. ข้ันตอนการดําเนินการลงโทษ 

เม่ือการดําเนินการกับผูถูกกลาวหาตามกระบวนการ 35เพ่ือ 3 5ใหเกิดความยุติธรรม

ครบถวนแลวจึงนําไปสู ข้ันตอนการลงโทษทางวินัยนักศึกษา แตกอนการออกคําสั่งใดๆ ของ

มหาวิทยาลัยถือเปนคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงมีผลกระทบตอสิทธิ์ของนักศึกษาและปองกันปญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึนมาภายหลังการออกคําสั่ง ดังนั้นผูดําเนินการควรพิจารณาสิ่งท่ีดําเนินการมาตั้งแตตนวาอยูใน

ขอบขายดังนี้หรือไมคือ (เจริญ  แฉกพิมาย, 2552) 

1. กระบวนการพิจารณาเพ่ือออกคําสั่งลงโทษนักศึกษาชอบดวยกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

หรือกฎหมายหรือไม เชน นักศึกษาไดมีโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลตอผูมีอํานาจหนาท่ีหรือไม ฯลฯ 

2. คําสั่งท่ีจะลงโทษนักศึกษาชอบดวยกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมาย ท่ีมีอยู

หรือไม กลาวคือการกระทําผิดท่ีจะออกคําสั่งลงโทษมีขอหามและบทลงโทษไวอยางชัดเจนหรือไม  

3. การใชดุลพินิจของผูมีอํานาจสั่งการกําหนดโทษชอบดวยเหตุผลถูกตองตามกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายท่ีมีอยูหรือไม 

เม่ือการดําเนินการชอบดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการขางตน จึงนําไปสูการ

ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 

ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2552 ตามหมวด 3  การสั่งโทษ  และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร เรื่อง มาตรการการลงโทษทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 ซ่ึงหากนักศึกษาปฏิบัติฝาฝน

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับประกาศหรือคําสั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัยใหถือวากระทําผิดวินัย และ

อาจไดรับโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้ 

1. ทําทัณฑบน 
2. ตัดคะแนนความประพฤติ 
3. บําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4. ตัดสิทธิ์การเขาสอบ 

5. งดออกหนังสือแสดงผลการศึกษา 

6. ยับยั้งการอนุมัติปริญญา 

7. พักการศึกษา 

8. ใหออก 

ผูมีอํานาจสั่งลงโทษตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย

วินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2552   หมวด 3 ขอ 25  อาจารยมีอํานาจสั่งลงโทษทํา

ทัณฑบน  หรือตัดคะแนนความประพฤติไดครั้งหนึ่งไมเกินยี่สิบคะแนน คณบดี  มีอํานาจสั่งลงโทษทํา

ทัณฑบน  ตัดคะแนนความประพฤติครั้งหนึ่งไมเกินสี่สิบคะแนนใหบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัย

หรือสังคมตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด  ตัดสิทธิการเขาสอบงดออกหนังสือแสดงผล

การศึกษา  ยับยั้งการอนุมัติปริญญา  หรือพักการศึกษาครั้งหนึ่งไมเกินสองภาคการศึกษา   



คูมือปฏิบัติงาน : ดานวินัยนักศึกษา  หน้า | 16 
 

 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษานอกจากมีอํานาจสั่งลงโทษเชนเดียวกับคณบดี

ตามท่ีกําหนดในวรรคสองแลว  ใหมีอํานาจสั่งลงโทษใหออกดวยผู  และเม่ือลงโทษแลวใหดําเนินการ

ตามหมวด 3 ขอ 28 เม่ือมีคําสั่งลงโทษนักศึกษาผูใดแลว  ใหคณะท่ีนักศึกษากระทําความผิด บันทึก

กรณีความผิด  ฐานความผิดและระดับโทษท่ีไดรับไวในทะเบียนประวัตินักศึกษา และแจงโทษให

นักศึกษาและผูปกครองรับทราบ 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการอุทธรณ 

การอุทธรณเปนกระบวนการตรวจสอบความถูกตองอีกชั้นหนึ่งเพ่ือใหเกิดความ

ยุติธรรม ความเปนธรรมตอผูถูกคําสั่งลงโทษตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 หมวด 4  การอุทธรณ  โดยนักศึกษาผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองขอ

อุทธรณคําสั่งลงโทษพรอมดวยเหตุผลตออธิการบดี โดยแสดงเหตุผลท่ีชี้ใหเห็นถึงพฤติการณพิเศษวา

เหตุใดจึงสมควรชะลอการลงโทษไวกอน ท้ังนี้ตองกระทําภายใน 15 วัน หลังจากการสั่งลงโทษ  
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บทท่ี  3 
 

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 
 

 การปฏิบัติงานดานวินัยนักศึกษาจะตองยึดขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครวาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2552 เปนหลักในการปฏิบัติ นอกจากนี้ 
เจริญ  แฉกพิมาย (2552) กลาววา การลงโทษแมจะเปนอํานาจหนาท่ีของผูมีอํานาจสั่งการและ 
ใชประกอบกับดุลพินิจท่ีจะเลือกดําเนินการท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริง สมเหตุสมผลในขอบเขตตาม 
ตัวกฎหมาย ระเบียบขอบังคับไดก็ตาม แตโดยท่ัวไปแลวผูมีอํานาทสั่งการยอมคํานึงถึงความถูกตอง 
เปนธรรม การใหโอกาส ใหความยุติธรรมกับผูถูกกลาวหาดวยหลักการ 3 ประการ ประกอบดวย 

1. หลักความยุติธรรม หลักการนี้ผูมีอํานาจสั่งการสามารถใชดุลพินิจตามอํานาจการบริหาร
แตอํานาจนั้นตองอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีถูกตองมีการสอบสวนใหโอกาสกับผูถูกสอบสวนได
ชี้แจงแสดงหลักฐานตางๆ เม่ือสอบสวนจนแนชัดวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดแนชัดและมี
กฎระเบียบหามไวชัดเจนแลวจึงจะลงโทษ 

2. หลักความเปนธรรม หลักการนี้เปนหลักการท่ีผูมีอํานาจลงโทษตองพิจารราลงโทษ
ผูกระทําความผิดอยางเทาเทียมกัน เสมอภาคกันตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีมีอยูโดยไมเลือกท่ี
รักมักท่ีชัง กระทําความผิดอยางเดียวกันควรตองไดรับการลงโทษท่ีเหมือนกัน หรือเทากัน แตถามีเหตุ
ท่ีจะตองไดรับโทษท่ีไมเหมือนกันใชดุลยพินิจจากหลักการอะไรท่ีจะพิจารณาเปนกรณีไปซ่ึงแนวทางท่ี
สามารถนํามาพิจารณาประกอบดุลยพินิจของผูมีอํานาจสั่งการประกอบดวย 

1) ความหนักเบาของความผิดท่ีผูถูกลงโทษไดกระทํา 
2) ผลของการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึน 
3) ประวัติการกระทําความผิดของผูท่ีกระทําผิดท่ีเคยไดรับมากอน 
4) การรับรูของผูกระทําผิดวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิดแตยังฝาฝนกระทําลง

ไปซ่ึงแตกตางกับคนท่ีไมเคยทราบมากอนเลยวาการกระทําอยางนั้นเปนความผิด 
5) การใหโอกาสแกผูกระทําความผิดท่ีพยายามท่ีจะปรับปรุงตนเองใหเปนคนดีซ่ึงก็

เปนหนาท่ีของผูมีอํานาจลงโทษยอมสมควรท่ีจะสนับสนุนใหบุคคลเหลานั้นกลับตัวเปนคนดีไดตาม
เจตนา 

6) การกระทําความผิดท่ีมีเหตุผลบางประการอยูเบื้องหลัง เชนการกระทําความผิด
ท่ีเกิดจากโรคภัยไขเจ็บของตนเอง หรือเกิดจากความผิดปกติทางดานจิตใจท่ีไมสามารถควบคุมได ซ่ึง
ไมไดเกิดจากเจตนาหรือตั้งใจใหเกิดข้ึน 

3. หลักความรวดเร็ว การลงโทษผูท่ีกระทําความผิดท่ีดําเนินไปตามกระบวนการตองมีความ
รวดเร็ว ไมชักชาปลอยใหท้ิงไวเนิ่นนาน ซ่ึงการกระทําเชนนั้นจะทําใหระเบียบวินัยขาดความศักดิ์สิทธิ์
เพราะท่ีถูกลงโทษจะขาดจิตสํานึกตอความผิดท่ีไดกระทําและทําใหบุคคลอ่ืนขาดความเชื่อถือตอ
กฎเกณฑท่ีมีอยูดวย ซํ้ารายอาจเปนชองทางนําไปสูการรองเรียนได  
   



คูมือปฏิบัติงาน : ดานวินัยนักศึกษา   หน้า | 18 
 

 นอกจากขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยวินัยนักศึกษาแลว  
ยังมีประกาศตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

ขอบังคับวินัยนักศึกษา 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552  
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2552  มีสามารถสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. นักศึกษากระทําการดังตอไปนี้ ถือวากระทําผิดวินัย 

- นักศึกษาตองรักษาวินัยตามหมวดนี้โดยเครงครัด ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามตอง
ไดรับโทษตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 

- นักศึกษาตองแตงเครื่องแตงกายนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และแตงกายให
สุภาพเหมาะสมแกกาลเทศะ 

- นักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาไดทันที  เม่ืออาจารยหรือเจาหนาท่ีขอ
ตรวจสอบ 

- นักศึกษาตองเชื่อฟงคําสั่ง และปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําตักเตือนโดยชอบของ
เจาหนาท่ี และไมแสดงกิริยาอาการกระดงกระเดื่อง ลบหลู ดูหม่ิน หม่ินประมาท กลั่นแกลง เหยียด
หยาม หรือกระทําการไมสมควรประการอ่ืนๆ  

- นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ อยางเครงครัด  

- นักศึกษาตองไมสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 
- นักศึกษาตองไมทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชน ซ่ึง

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือผูอ่ืน 
- นักศึกษาตองไมกระทําการใดๆ  ท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  หรือเปนการ

รบกวนตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี  หรือการทํากิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 

2. นักศึกษากระทําการดังตอไปนี้  ถือวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
-  กอเหตุทะเลาะวิวาท  ทํารายรางกายผูอ่ืน  หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะ

นักเลงอันธพาล 
- ดื่มสุรา  ของมึนเมา  หรือเมาสุราอาละวาดในบริเวณมหาวิทยาลัย 
- ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี  กระทําการลามก  อนาจาร  หรือกระทําความผิด

เก่ียวกับเพศอันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกตนเองหรือมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
- ประพฤติเสื่อมเสียในทางชูสาว 
- ทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบ 
- เลนหรือมีสวนเก่ียวของหรือสนับสนุนการเลนการพนันภายในมหาวิทยาลัย 
- ลักทรัพย ยักยอก กรรโชกทรัพย ฉอโกง ขมขู บังคับ  ขืนใจ หรือ รีดไถบุคคลอ่ืน 
- รายงานเท็จ  แจงขอความเท็จ  ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อผูอ่ืน 
- พกพาอาวุธ  วัตถุระเบิดหรือสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนเขามาในบริเวณมหาวิทยาลัย 
- เสพ  มีไวในครอบครอง  มีไวเพ่ือจําหนายจายแจกซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
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- ยุยง  กอเหตุวุนวายรายแรงใหเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย  เวนแตการใชสิทธิโดย
ชอบดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

- กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

โทษทางวินัย 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552  

ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2552   มี 8 สถาน ดังนี้ 
1. ทําทัณฑบน 
2. ตัดคะแนนความประพฤติ 
3. บําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
4. ตัดสิทธิ์การเขาสอบ 
5. งดออกหนังสือแสดงผลการศึกษา 
6. ยับยั้งการอนุมัติปริญญา 
7. พักการศึกษา 
8. ใหออก 

 

การสอบสวน 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552  
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2552    มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. เม่ือมีการกลาวหาหรือกรณีเปนท่ีสงสัยวานักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัย  ใหคณบดีของ
คณะท่ีนักศึกษาศึกษาอยู  ดําเนินการสืบสวน  หรือพิจารณาเบื้องตนวากรณีมีมูลควรกลาวหาวา
นักศึกษาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม  ถาเห็นวากรณีไมมีมูลควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ใหยุติเรื่อง  
แตหากเห็นวามีมูลควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยโดยพยานหลักฐานพอสมควร  ใหแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือดําเนินการทางวินัยกับนักศึกษาผูนั้นตอไป  เวนแตกรณีการกระทําผิดวินัยท่ีมิใชความผิด
วินัยอยางรายแรง  หรือนักศึกษาผูกลาวหาไดใหการรับสารภาพตอเจาหนาท่ี  หรือคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริง  จะไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

กรณีนักศึกษาตางคณะกระทําผิดวินัยรวมกัน  ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาเปน
ผูมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

2. คณะกรรมการสอบสวน  ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยอีก
สองคน  โดยแตงตั้งจากเจาหนาท่ี  และใหเจาหนาท่ีคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

 
3. การดําเนินการสอบสวน  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการ

ท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
การลงมติของคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่ง

เสียง ในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด 
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4. ในการสอบสวน  ใหยึดหลักการใหนักศึกษาผูถูกกลาวหามีโอกาสคัดคานกรรมการ
รับทราบขอกลาวหา  มีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานอยางเต็มท่ี  และตองคุมครองผูกลาวหา
หรือพยานท่ีเปนนักศึกษา 

5. ในการสอบถอยคําผูถูกกลาวหาหรือพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซ่ึงจะให
ถอยคําเขามาท่ีสอบสวนคราวละหนึ่งคน และมิใหบุคคลอ่ืนอยูในท่ีสอบสวน เวนแตบุคคลซ่ึง
คณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในท่ีสอบสวนเพ่ือประโยชนในการสอบสวนหรือมีกรณีการสอบ
ถอยคําผูถูกกลาวหา ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาเขามาในท่ีสอบสวนได 

6. เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ  เสร็จสิ้นแลว 
ใหประชุมพิจารณาลงมติวานักศึกษาผูถูกกลาวหา  กระทําผิดวินัยหรือไม  ถาผิดเปนความผิดวินัย
กรณีใด  ขอใด  และควรไดรับโทษสถานใด  และทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  กรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับ
รายงานการสอบสวนดวย 

7. ในระหวางการสอบสวน  หากปรากฏวานักศึกษาผูถูกกลาวหาถึงแกความตายหรือ
ลาออกจากการเปนนักศึกษา  ใหยุติเรื่อง 

8. เม่ือไดพิจารณาโทษนักศึกษาผูใดแลว ใหแจงโทษแกนักศึกษาและผูปกครอง
รับทราบ 
 

การสั่งลงโทษ 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552  
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2552    มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจสั่ง
ลงโทษโดยทําทัณฑบน ตัดคะแนนความประพฤติ หรือใหบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคม
ใหเหมาะสมกับกรณีความผิด 

2. นักศึกษาผูใดกระทําผิดทางวินัยอยางรายแรง ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมี
อํานาจสั่งลงโทษตัดสิทธิการเขาสอบ งดออกหนังสือแสดงผลการศึกษา ยับยั้งการอนุมัติปริญญา พัก
การศึกษา หรือใหออกตามความรายแรงแหงกรณี 

3. อาจารยมีอํานาจสั่งลงโทษทําทัณฑบน หรือตัดคะแนนความประพฤติไดครั้งหนึ่งไม
เกินยี่สิบคะแนน 

คณบดี มีอํานาจสั่งลงโทษทําทัณฑบน  ตัดคะแนนความประพฤติครั้งหนึ่งไมเกินสี่สิบ
คะแนน ใหบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคมตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด ตัด
สิทธิ์การเขาสอบ  งดออกหนังสือแสดงผลการศึกษา ยับยั้งการอนุมัติปริญญา หรือพักการศึกษาครั้ง
หนึ่งไมเกินสองภาคการศึกษา 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษานอกจากมีอํานาจสั่งลงโทษเชนเดียวกับคณบดีตามท่ี
กําหนดในวรรคสองแลว ใหมีอํานาจสั่งลงโทษใหออกดวย 

4. นักศึกษาแตละคนมีคะแนนความแระพฤติหนึ่งรอยคะแนนตอปการศึกษา ผูใดถูก
ลงโทษ ตัดคะแนนความประพฤติรวมกันเกินกวาสี่สิบคะแนนตอปการศึกษา ใหหมดสิทธิสอบในภาค
การศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในขณะนั้น โดยไมกําหนดคาระดับคะแนนในวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไวใน
ภาคการศึกษานั้น และไมนําหนวยกิตมาคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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5. ในการพิจารณาสํานวนการสอบสวน หากคณบดีเห็นวาพฤติกรรมแหงการกระทําผิด
ควรลงโทษนักศึกษาในสถานโทษใหออก ใหเสนอสํานวนการสอบสวนตอรองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษาเพ่ือพิจารณาตอไป 

6. เม่ือมีคําสั่งลงโทษนักศึกษาผูใดแลว ใหงานพัฒนาวินัยของคณะท่ีนักศึกษากระทํา
ความผิดบันทึกกรณีความผิด ฐานความผิดและระดับโทษท่ีไดรับไวในทะเบียนประวัตินักศึกษา ทุก
ครั้ง และแจงโทษใหนักศึกษาและผูปกครองรับทราบ 

 

 มาตรการการลงโทษทางวินัยนักศึกษา  
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการการลงโทษทางวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2552  ไดกําหนดเกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาตามลักษณะความผิด 
เพ่ือใหเกิดความถูกตองและชอบธรรม ซ่ึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใน
แตละปการศึกษาจะมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนน โดยการตัดคะแนนแตละครั้ง หรือ
แตละฐานของการกระทําความผิดวินัยสําหรับเจาหนาท่ีหรืออาจารย ใหตัดคะแนนไดไมต่ํากวาครั้งละ 
5 คะแนน แตไมเกิน 20 คะแนน แลวรายงานคณบดีผานคณบดีผายกิจการนักศึกษาแตละคณะลง
บันทึกในใบความประพฤติ หากการตัดคะแนนเกิน 20 คะแนน ในครั้งเดียวใหผานคณบดีแตละคณะ
สั่งลงโทษตัดคะแนนดังกลาว หากนักศึกษาถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 
รวมกันเกิน 40 คะแนน จะถูกตัดสิทธิการเขาสอบในภาคการศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในขณะนั้น โดยไม
กําหนดคาระดับคะแนนในวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษานั้น และไมนําหนวยกิตมา
คํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และหากนักศึกษาถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันแลว
ครบ 100 คะแนน ลงโทษใหนักศึกษาผูนั้น พนสภาพจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะความผิดกับบทลงโทษ ไดดังนี้ 

1. ลักษณะความผิดท่ีจะถูกตัดคะแนนความประพฤติไมเกิน 20 คะแนน  คือ 
- แตงกายผิดระเบียบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
- ไวหนวด ไวเคราหรือไวผมยาว ไมสุภาพเรียบรอย ไมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ไวหนวด ไวเคราหรือไวผมยาว ไมสุภาพเรียบรอย ไมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ไมขามถนนตรงทางมาลาย หรือสะพานลอยบริเวณหนามหาวิทยาลัย 
- ไมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา เม่ือเจาหนาท่ี อาจารย ขอตรวจสอบ 
- ไมเชื่อฟงคําสั่ง และไมปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําตักเตือนโดยเจาหนาท่ี อาจารย 
- สูบบุหรี่ในเขตคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 
- กระทําความผิดอ่ืนใด ซ่ึงอาจจะพิจารณาเห็นวา เขาขายถูกตัดคะแนนความ

ประพฤติไมเกิน 20 คะแนน 
2. ลักษณะความผิดท่ีจะถูกตัดคะแนนความประพฤติไมเกิน 40 คะแนน  คือ 

- แตงเครื่องแบบนักศึกษาเขาไปในสถานท่ีท่ีไมสมควร 
- เสพของมึนเมาภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัยขณะแตงเครื่องแบบ

นักศึกษา 
- แสดงกิริยาวาจาไมสุภาพ ขัดคําสั่ง กระดางกระเดื่อง กลาวเท็จตอเจาหนาท่ี อาจารย 
- กระทําความผิดอ่ืนใด ซ่ึงอาจจะพิจารณาเห็นวา เขาขายถูกตัดคะแนนความ

ประพฤติไมเกิน 40 คะแนน 
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3. ลักษณะความผิดท่ีถือวากระทําผิดวินัยรายแรง จะถูกสั่งพักการศึกษา คือ 
- ไมไดเขารวมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  โดยไมมีเหตุอันสมควร 
- ทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบ 
- ดื่มสุรา ของมึนเมา หรือเมาสุราอาละวาดในบริเวณมหาวิทยาลัย 
- ประพฤติเสื่อมเสียในทางชูสาว 
- กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอ่ืน หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะนักเลง

อันธพาล 
- เขียน พนขอความในท่ีสาธารณะหรือท่ีสวนบุคคล ทําใหบุคคลอ่ืนหรือมหาวิทยาลัย

เสียชื่อเสียง 
- เลนหรือมีสวนเก่ียวของหรือสนับสนุนการเลนการพนันภายในมหาวิทยาลัย 
- ทําให เสียหาย ทําลาย ทําให เสื่อมคาหรือให ไรประโยชน ซ่ึ งทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยหรือผูอ่ืน 
- กระทําความผิดอ่ืนใด ซ่ึงอาจจะพิจารณาเห็นวา เขาขายจะถูกสั่งพักการศึกษา 

4. ลักษณะความผิดท่ีถือวากระทําผิดวินัยรายแรง จะถูกลงโทษใหออก คือ 
- แสดงกิริยา ลบหลู ดูหม่ิน หม่ินประมาท กลั่นแกลง เหยียดหยาม หรือกระทําการท่ี

ไมสมควรประการอ่ืนๆ ตอเจาหนาท่ี อาจารย 
- ลักทรัพย ยักยอก กรรโชกทรัพย ฉอโกง ขมขู บังคับ ขืนใจ หรือรีดไถบุคคลอ่ืน 
- ประพฤติตนเสียหายอยางรายแรง มียาเสพติดใหโทษไวในครอบครอง เพ่ือน

จําหนายจายแจก 
- ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อผูอ่ืน ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความเสียหายอยาง

รายแรง 
- ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี กระทําการลามก อนาจาร หรือกระทําความผิดเก่ียวกับ

เพศอันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกตนเอง หรือมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
- พกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนเขามาในบริเวณมหาวิทยาลัย 
- ยุยง กอเหตุวุนวายอยางรายแรงใหเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย 
- กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
- กระทําความผิดอ่ืนใด ซ่ึงอาจจะพิจารณาเห็นวา เขาขายจะถูกลงโทษใหออกการ 
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กําหนดการแตงกายของนักศึกษา 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และ
เครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง 
การกําหนดการแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2552  ไดกําหนดเครื่องแบบเครื่องแตงกายนักศึกษาใหมี
ความเหมาะสมอันเปนการเสริมสรางบุคลิกภาพและศักดิ์ศรีท่ีดีตอตนเอง เปนท่ีภาคภูมิของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการแตงกายของนักศึกษามีความเหมาะสมธํารงไวซ่ึงความมีระเบียบ วินัย ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. เครื่องแตงกายแบบปกติ 
 นักศึกษาชาย ใหแตงกายดังนี้ 

- เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นเพียงขอศอก ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลายแขนหรือ

แขนยาวถึงขอมือ ไมพับปลายแขน ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร ผา

อกตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเปาขนาดพอเหมาะท่ีอกเสื้อเบื้องซาย ตัวเสื้อมีความยาว

เพียงพอ สําหรับใหกางเกงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย 

- กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพไมรัดรูปไมหลวมเกินไป มีหูเข็มขัดเย็บดวย

ผาสีเดียวกับกางเกง ไมพับปลายขา ปลายขากวางไมเกิน 25 เซนติเมตร และไมนอยกวา 17 

เซนติเมตรผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย สีกรมทา สีดําหรือสีเทาเขม หามใสกางเกงทรงยีนส กางเกงผา

ยีนสทุกชนิด 

- เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดมีลายดุนนูน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- รองเทาหนังสีดํา ทรงสุภาพ ถุงเทาสีดํา หรือสีท่ีกลมกลืนกับรองเทา ไมมี

ลวดลาย 

- ทรงผมแบบสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ หามทําสีผมหากเปนกรณี

ขอกําหนดของศาสนาใหนักศึกษาไวหนวด หรือไวเคราไดแลวแตกรณี 

- นักศึกษาชั้นป ท่ี  1 ชาย ใหผูก เนคไทกลัด เข็มติด เนคไทตราสัญลักษณ

มหาวิทยาลัยแบบเนคไทตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 นักศึกษาหญิง ใหแตงกายดังนี้ 

- เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวเกลี้ยงไมมีลวดลาย ผาหนาแบบเรียบไมมีสาบดานหลังไม

รัดรูป ไมหลวมเกินไป ไมบางเกินสมควร แขนสั้นเพียงขอศอก ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลายแขน 

ติดกระดุมสีเงินลายดุนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับ

ได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย 

- เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย 

- กระโปรงทรงสุภาพ ไมรัดรูป ผาสีกรมทา สีดํา สีเทาเขมไมมีลวดลาย ยาวคลุม

เขา  หามสวมกระโปรงยนีสทุกชนิด หามใสกางเกง 

- เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดมีลายดุนนูน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  



คูมือปฏิบัติงาน : ดานวินัยนักศึกษา   หน้า | 24 
 

- รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ 

- ทรงผมแบบสุภาพ ไมยอมหรือโกรกผม ถาผมยาวใหรวบผมใหเรียบรอย 

- นักศึกษาชั้นปท่ี 1 หญิง ใหใชกระโปรงจีบรอบ (กระโปรงพลีท) จีบใหญประมาณ 

2.5 เซนติเมตร ยาวคลุมเขาไมนอยกวา 5 เซนติเมตร และสวมรองเทาหุมสนสีขาว ถุงเทาสั้นสีขาวไม

มีลวดลาย 

2. ใหใชตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ประกอบเครื่องแบบของนักศึกษาท้ังชายและหญิง  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

- เข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใชกลัดท่ีอกเสื้อเบื้องซาย ซ่ึงเข็ม
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย มีขนาดความสูงของเครื่องหมาย 3.5 เซนติเมตร  ทําดวยโลหะสลักดุน
หรือปมนูนสีทอง และ สี “สวนพ้ืนของพระราชลัญจกรและดอกบัว” ลงยาสีน้ําเงิน “สวนพ้ืนของชื่อ
มหาวิทยาลัย” ลงยาสีขาว 

- เข็มกลัดเนคไท ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.9 เซนติเมตร สวนพ้ืนของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน้ําเงิน พ้ืน
ของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว 

- หัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย  สําหรับนักศึกษาชาย – หญิง มีรูปลักษณะขนาดและสี
ดังนี้ หัวเข็มขัดทําดวยโลหะทองแดงเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง 4.2 เซนติเมตร ยาว 5.9 
เซนติเมตร มีขอบกวาง 0.2 เซนติเมตร สลักดุนนูนภายในสี่เหลี่ยมเปนตรารูปวงกลม มีดอกบัว 8 
กลีบ ลอมรอบภายในดอกบัวเปนตราพระราชลัญจกรดานลางมีขอความ มทร.พระนคร สลักดุนนูน
หรือปมนูนบนพ้ืนเม็ดทราย สีเงินหรือรมดํา 

- กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ทําดวยโลหะชุบสีเงินมีลักษณะกลมมนขอบเกลี้ยงทํา
เปนตรารูปวงกลมมีดอกบัว 8 กลีบลอมรอบ ภายในดอกบัวมีตราพระราชลัญจกรสลักดุนนูนหรือปม
นูนขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.8 เซนติเมตร 

3. เครื่องแตงกายชุดปฏิบัติการของนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา 
- เสื้อ แบบและสีตามท่ีคณะกําหนด การปกเครื่องหมาย ชื่อ ........ สกุล ....... สขา

วิชา ...... คณะ ....  จะตองเปนแบบเดียวกัน ขนาดเสื้อ แบบท้ังนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ให
สุภาพเหมาะสม และปลอดภัยตามท่ีคณะกําหนด 

- กางเกงใหใชตามแบบการแตงกายเครื่องแบบปกติชาย 
- การแตงชุดปฏิบัติการใหแตงเฉพาะวันท่ีมีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเทานั้น 

4. เครื่องแตงกายชุดกีฬาท้ังนักศึกษาชายและหญิง 
- ใหแตงตามแบบและสีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
- ใหแตงกายชุดกีฬาไดเฉพาะในวัน เวลาท่ีมีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาหรือ

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมพิเศษ 
5.  มหาวิทยาลัยอนุญาตใหนักศึกษา แตงชุดนักศึกษาวิชาทหารได โดยใหเปนไปตาม

ระเบียบของหนวยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม กําหนด 
6. มหาวิทยาลัยอนุญาตใหนักศึกษาแตงกายตามขอกําหนดของศาสนาได  
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7. เครื่องแตงกายในงานพิธี  
 นักศึกษาชาย ใหแตงกายดังนี้ 

- เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงขอมือ ไมพับปลายแขนไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมี
ลวดลาย ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเปาขนาดพอเหมาะท่ีอกเสื้อเบื้องซาย ตัวเสื้อมี
ความยาวเพียงพอสําหรับใหกางเกงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย 

- เนคไทสีมวงเขม กลัดเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย 
- กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ เชนเดียวกับเครื่องแตงกายแบบปกติสี

กรมทา หรือสีตามท่ีสวนราชการกําหนด 
- เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตรตาสัญลักษณมหาวิทยาลัย มี

ปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลายเข็มขัด 
- ถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย สวมรองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ 

 นักศึกษาหญิง ใหแตงกายดังนี ้

-  เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร ผา
อกโดยตรงตลอด แขนสั้นเพียงขอศอก ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลายแขน ติดกระดุมสีเงืนลาวดุน
นูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรง
ทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย 

- เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดบนหนาอกเบื้องซาย 
- กระโปรงทรงตรง เชนเดียวกับเครื่องแตงกายแบบปกติ สีกรมทา หรือสีตามท่ี

สวนราชการกําหนด 
- เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย มีปลอก

สีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด 
- ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย สวมรองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ 
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ภาพท่ี 6 แสดงการแตงกายของนักศึกษาปกติ ชั้นปท่ี 1 
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ภาพท่ี 7 แสดงการแตงกายของนักศึกษาปกติ ชั้นปท่ี 2-5 
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ภาพท่ี 8 แสดงการแตงกายของนักศึกษาชุดพิธีการ 
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8. เครื่องแตงกายวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 บัณฑิตชาย  ใหแตงกายดังนี ้

- บัณฑิตท่ีรับราชการหรือพนักงานของรัฐ  ใหแตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการ
ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 

- บัณฑิตชายท่ีรับราชการทหาร ตํารวจ หรือวาท่ีรอยตรี ใหแตงกายตามท่ีตนสังกัด
กําหนด คาดกระบี่ สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 

- บัณฑิตชายท่ีไมไดเปนขาราชการ ทหาร ตํารวจ วาท่ีรอยตรี หรือพนักงานของรัฐ 
ใหแตงกายสวมกางเกงยาวสีขาว และสวมเสื้อรายประแตน (แบบเชนเดียวกับชุดขาราชการชายปกติ
ขาว) มีแผงคอตามแบบสีประจํามหาวิทยาลัย และประดับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะสี
เงินขนาดความสูง 3.5 ซม. ทับบนแผงคอท้ังสองขาง ใชกระดุมมหาวิทยาลัยสีเงินเปนกระดุมเสื้อ สวม
ครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย สวมถุงเทาสีดําไมมีลวดลาย สวมรองเทาหนังหุมสนสีดําไมมีลวดลาย
ฉลุหรือเหล็ก หรือโลหะมันวาว หามสวมแหวน กําไรขอมือ นาฬิกาขอมือ ตางหูโดยเด็ดขาด 
 บัณฑิตหญิง  ใหแตงกายดังนี้ 

- บัณฑิตหญิงท่ีรับราชการหรือพนักงานของรัฐ ใหแตงกายชุดเครื่องแบบ
ขาราชการปกติขาวหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 

- บัณฑิตหญิงท่ีรับราชการทหาร ตํารวจ หรือวาท่ีรอยตรี ใหแตงกายตาม 
ท่ีตนสังกัดกําหนด สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 

- บัณฑิตหญิงท่ีไมไดเปนขาราชการ ทหาร ตํารวจ วาท่ีรอยตรี หรือพนักงานของรัฐ 
ใหแตงกายชุดนักศึกษาตามปกติเสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้น ไมรัดรูปกลัดกระดุมคอเสื้อ กระโปรงสีกรมทา 
ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป และมีความยาวคลุมเขา สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย สวมถุงนองยาวสี
เนื้อ ไมมีลวดลาย สวมรองเทาหนังหุมสนสีดําไมมีลวดลาย และเครื่องประดับมันวาว สนรองเทาสูงไม
เกิน 2 นิ้ว ไมติดดอกไมบนเสื้อครุย หามสวมแหวนกําไลขอมือ นาฬิกาขอมือ ตางหูเด็ดขาด 

- บัณฑิตหญิงท่ีมีครรภ สวมเสื้อสีขาวเกลี้ยง ตัวเสื้อยาวคลุมทอง เวลาสวมปลาย
ชายเสื้อไวนอกกระโปรง กระโปรงสีกรมทาแบบสุภาพ ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป และความยาวคลุมเขา
ชายเสมอกัน สวมถุงนองยาวสีเนื้อไมมีลวดลาย รองเทาหนังหุมสนสีดําสูงไมเกิน 2 นิ้ว ทรงสุภาพไมมี
ลวดลาย และเครื่องประดับมันวาว สวมครุยปริญญาทับเครื่องหมาย ไมติดดอกไมบนเสื้อครุย หาม
สวมแหวน กําไลขอมือ นาฬิกาขอมือ ตางหูโดยเด็ดขาด 
  มหาบัณฑิตชาย  ใหแตงกายดังนี ้

- มหาบัณฑิตท่ีรับราชการหรือพนักงานของรัฐ  ใหแตงกายชุดเครื่องแบบ
ขาราชการปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 

- มหาบัณฑิตชายท่ีรับราชการทหาร ตํารวจ หรือวาท่ีรอยตรี ใหแตงกายตามท่ีตน
สังกัดกําหนด คาดกระบี่ สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 

- มหาบัณฑิตชายท่ีไมไดเปนขาราชการ ทหาร ตํารวจ วาท่ีรอยตรี หรือพนักงาน
ของรัฐ ใหแตงกายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีมวง (ของมหาวิทยาลัย) สวมทับดวยสูท 
สีกรมทา กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพสีเดียวกับเสื้อสูท สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 
สวมถุงเทาสีดําไมมีลวดลาย สวมรองเทาหนังหุมสนสีดําไมมีลวดลายฉลุหรือเหล็กหรือโลหะมันวาว 
หามสวมแหวน กําไลขอมือ นาฬิกา ขอมือ ตางหูเด็ดขาด 
 มหาบัณฑิตหญิง  ใหแตงกายดังนี้ 
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- มหาบัณฑิตหญิงท่ีรับราชการหรือพนักงานของรัฐ ใหแตงกายชุดเครื่องแบบ
ขาราชการปกติขาวหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 

- มหาบัณฑิตหญิงท่ีรับราชการทหาร ตํารวจ หรือวาท่ีรอยตรี ใหแตงกายตามท่ีตน
สังกัดกําหนด สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 

- มหาบัณฑิตหญิงท่ีไมไดเปนขาราชการ ทหาร ตํารวจ วาท่ีรอยตรี หรือพนักงาน
ของรัฐ ใหแตงกายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไมรัดรูปสวมทับดวยสูทสีกรมทา กระโปรงสีกรมทาแบบสุภาพไม
มีลวดลาย ไมรัดรูปมีความยาวคลุมเขา สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย สวมถุงนองยาวสีเนื้อไมมี
ลวดลาย สวมรองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย และเครื่องประดับมันวาว สนรองเทาสูงไมเกิน  
2 นิ้ว ไมติดดอกไมบนเสื้อครุย หามสวมแหวน กําไลขอมือ นาฬิกาขอมือ ตางหูเด็ดขาด 

- มหาบัณฑิตหญิงท่ีมีครรภ  สวมเสื้อสีขาวเกลี้ยง ตัวเสื้อยาวคลุมทอง เวลาสวม
ปลอยชายเสื้อไวนอกกระโปรง สวมทับดวยสูทสีกรมทาแบบปลอยเอวกระโปรงสีกรมทาแบบสุภาพ 
ไมมีลวดลายไมรัดรูป มีความยาวคลุมเขา ชายเสมอกันสีเดียวกับสูท สวมถุงนองยาวสีเนื้อไมมี
ลวดลาย รองเทาหนังหุมสนสีดําสูงไมเกิน 2 นิ้ว ทรงสุภาพไมมีลวดลาย และเครื่องประดับมันวาว 
สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย ไมติดดอกไมบนเสื้อครุย หามสวมแหวน กําไลขอมือ นาฬิกา
ขอมือ ตางหูเด็ดขาด 
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ภาพท่ี 9 แสดงการแตงกายของบัณฑิตชาย ปกติ 

 



คูมือปฏิบัติงาน : ดานวินัยนักศึกษา   หน้า | 32 
 

 
 

ภาพท่ี 10 แสดงการแตงกายของบัณฑิตหญิง ปกติ 
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ภาพท่ี 11 แสดงการแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  
สําหรับขาราชการ 
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ภาพท่ี 12 แสดงการแตงกายของมหาบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต ปกติ  
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ภาพท่ี 13 แสดงการแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต มุสลิมหญิง 
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ภาพท่ี 14 แสดงการแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  
สําหรับทหาร ตํารวจ วาท่ีรอยตรี (ชาย) 
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ภาพท่ี 15 แสดงแบบทรงผมของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  
สําหรับทหาร ตํารวจ วาท่ีรอยตรี (หญิง) 
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ภาพท่ี 16 แสดงการแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  
สําหรับทหาร ตํารวจ วาท่ีรอยตรี (หญิง) 

 
  



คูมือปฏิบัติงาน : ดานวินัยนักศึกษา   หน้า | 39 
 

มาตราการดําเนินการกับนักศึกษาที่แตงกายไมถกูระเบียบ 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการดําเนินการกับ
นักศึกษาท่ีแตงกายไมถูกระเบียบ พ.ศ. 2ใ552  ไดกําหนดการแตงกายของนักศึกษาเปนการ
เสริมสรางบุคลิกภาพและศักดิ์ศรีท่ีดีตอตนเอง และความภาคภูมิของมหาวิทยาลัย เพ่ือความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ จึงขอความรวมมือใหอาจารยและบุคลากรผูท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางเครงครัด และ
เปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 และ 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบมติท่ีประชุมผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลพระ
นคร ในการประชุมครั้งท่ี 5 / 2552 เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2552 มหาวิทยาลัยจึงกําหนดมาตรการ
ดําเนินการเก่ียวกับการแตงกายนักศึกษาไวดังตอไปนี้ 

1.  ใหหัวหนาสาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยประจําวิชา แจงใหนักศึกษาปฏิบัติ
ตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการแตงกายของนักศึกษา 

2. ใหอาจารยและเจาหนาท่ี สอดสอง ควบคุม ดูแลและตักเตือนนักศึกษาท่ีแตงกายไม
ถูกตองตามบังคับ เก่ียวกับการแตงกายของนักศึกษา 

3. หากนักศึกษาผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการแตง
กายของนักศึกษาใหดําเนินการ ดังนี้ 

- ใหอาจารยตักเตือน หรือไมอนุญาตใหเขาชั้นเรียน หรือไมอนุญาตใหเขาหองสอบ และ
แจงใหฝายกิจการนักศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัดดําเนินการทางวินัยตามประกาศมหาวิทยาลัยวาดวย
การแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2552 

- ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย รับติดตองานราชการเฉพาะนักศึกษาท่ีแตงกายถูกตอง
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดการแตงกายของนักศึกษา ดังกลาวเทานั้น 

4. ในวันท่ีนักศึกษาไมมีเรียนแตเขามาในบริเวณมหาวิทยาลัย ใหนักศึกษาแตงกายสุภาพ 
เรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ หากนักศึกษาแตงกายไมสุภาพเรียบรอย ไมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
นักศึกษาจะไมไดรับอนุญาตใหเขาอาคารเรียน หรือไมไดรับบริการตางๆ จากมหาวิทยาลัย 
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บทท่ี  4 
 

เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน 
 

 เม่ือความปรากฏวานักศึกษาของมหาวิทยาลัยประพฤติผิดวินัย หรือมีการกลาวหาวา
นักศึกษาผูใดกระทาผิดวินัยนักศึกษา นักศึกษาผูนั้นตองไดรับการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเทาเทียมกัน 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

การสอบสวนหาขอเท็จจริง 
 การสอบสวนหาขอเท็จจริง เพ่ือใหไดขอมูลในการดําเนินการทางวินัยนักศึกษากับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยท่ีประพฤติผิดวินัยนักศึกษา หรือมีการกลาวหาวานักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัย
นักศึกษานักศึกษาผูนั้นตองไดรับการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาตามขอบังคับนี้ โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
 
 1. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหา ใหคณบดีของคณะท่ีนักศึกษาศึกษาอยู 
ดําเนินการสืบสวน  หรือพิจารณาเบื้องตนวา กรณีมีมูลควรกลาวหาวานักศึกษาผูนั้นกระทําผิดวินัย
หรือไม  ถาเห็นวากรณีไมมีมูลควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหยุติเรื่อง  แตหากเห็นวามีมูลควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัยโดยพยานหลักฐานพอสมควร ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหา
ขอเท็จจริงไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและ
เลขานุการ เพ่ือทําหนาท่ีในการตรวจสอบและหาขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณและการกระทํา
ความผิดวินัยนักศึกษาพรอมใหเสนอความเห็นเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา โดยอาจพิจารณาแตงตั้งจากอาจารยผูสอน ขาราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือจะแตงต้ังจากผูชานาญการหรือบุคคลท่ีเห็นสมควรก็ได แตหากกรณีการ
ประพฤติผิดวินัยหรือการกลาวหาวาการกระทาผิดวินัยของนักศึกษาเปนการกระทาผิดชัดแจงและ
ลักษณะของการกระทาผิดไมซับซอนมีเง่ือนงา และผูกระทาผิดใหการยอมรับ หรือเปนความผิด
เล็กนอยไมรายแรงจะไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได เวนแตกรณีนักศึกษาตางคณะกระทําผิดวินัย
รวมกัน  ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 
 2.  การสงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 ข้ันตอนนี้ดูเหมือนวาจะไมสําคัญมากในการแสวงหาขอเท็จจริง แตข้ันตอนนี้ถือไดวา
เปน ข้ันตอนการวางแผนการดําเนินการสอบสวนวาจะเริ่มตนอยางไร มีเปาหมายอยางไร 
คณะกรรมการมีใครบาง แตละคนมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ อยางไร มีเวลาวางจากงาน
ปกติตรงกันวันไหนบาง ซ่ึงประธานคณะกรรมการและกรรมการและเลขานุการตองรวมปรึกษาหารือกัน   
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แลวประสานไปยังกรรมการเพ่ือไมใหเกิดความลาชา พรอมแจงคําสั่งและสรุปเรื่องท่ีจะดําเนินการ
สอบสวนหาขอเท็จจริงเบื้องตนพรอมตารางแผนดําเนินการสอบสวนใหกับกรรมการทุกคนดวย  
 
 3.  หนาท่ีของคณะกรรมการการสอบสวน 
  3.1 รวบรวมและแสวงหาพยาน พรอมหลักฐานทุกอยางท่ีเก่ียวของ 
  3.2 รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณี หรือพยานบุคคลหรือ
พยานผูเชี่ยวชาญท่ีคูกรณีกลาวอาง เวนแตผูสอบสวนเห็นวาเปนการกลาวอางท่ีไมจําเปนฟุมเฟอย
หรือเพ่ือประวิงเวลา 
  3.3 ขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณีพยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ 
  3.4 ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารท่ีเก่ียวของ 
  3.5 ออกไปตรวจสถานท่ี 
  
 4. จรรยาบรรณของคณะกรรมการสอบสวน 
  จรรยาบรรณของกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเปนสิ่งสําคัญของตัวกรรมการท่ีไดรับ
ความไววางใจเพ่ือสอบสวนหาขอเท็จจริง ดังนั้น หากกรรมการมีความประพฤติตามจรรยาบรรณแลว 
และเปนท่ีไววางใจของผูถูกสอบสวน การสอบสวนก็จะราบรื่นสําเร็จไดโดยเร็ว โดยมีคุณสมบัติ
ประกอบไปดวย 
  4.1 เคารพสิทธิเสรีภาพของผูถูกสอบสวน 
  4.2 อํานวยความยุติธรรมแกคูกรณีอยางเสมอภาค โดยถูกตองตามหลักกฎหมายและ
ศีลธรรม 
  4.3 แสวงหาและรวบรวมหลักฐานตามหลักเกณฑ ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  4.4 วิเคราะหขอเท็จจริงใหไดเหตุผลอันนาเชื่อถือวาผูใดผูหนึ่งไดกระทําความผิด 
  4.5 ใหความสาคัญในการใหการคุมครองพยาน 
  4.6 รักษาความลับในการสอบสวน 
 
 5. การเตรียมการดําเนินการสอบสวนลวงหนาของคณะกรรมการสอบสวน 
  5.1 แจงวันท่ีรับทราบคําสงตอคณะกรรมการ เพ่ือใชเปนวันเริ่มตนกําหนดระยะเวลา
การสอบสวนขอเท็จจริง ตามคําสั่ง (ถามี) 
  5.2 ศึกษาจุดมุงหมายของคําสั่ง 
  5.3 ศึกษาขอกลาวหาวาเปนเชนไร 
  5.4 ศึกษาเรื่องราวพรอมกับทําความเขาใจในขอเท็จจริงวาเปนมาอยางไร 
  5.5 ศึกษา คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  5.6 ตรวจดูสถานท่ีเกิดเหตุดวยตนเอง (ถามี) 
  5.7 พิจารณาจะเรียกสอบสวน ใครกอน ใครหลัง 
  5.8 พิจารณาตั้งประเด็นใหสอดคลองกับรูปเรื่องในการซักถาม 
  5.9 จัดเตรียมแบบฟอรมตาง ๆ เพ่ือดําเนินการสอบสวน 
  5.10 ศึกษาคดีวาเปนมาอยางไร 
  5.11 ตรวจสอบภูมิหลังของผูถูกสอบสวน 
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  5.12 วิเคราะหเพ่ือกําหนดเวลา สถานท่ี เพ่ือท่ีจะใหผูถูกสอบสวนหรือพยานจะไมเกิด
ความวิตกกังวล เครียด โดยกําหนดเวลา สถานท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนการผอนคลายและใหเกิดการ
รวมมือกันมากข้ึน 
 
 6. การจดบันทึกถอยคําของผูถูกสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
  6.1 ตองใหผูถูกสอบสวนเลาทุกสิ่งทุกอยางท่ีรูเห็นมาเก่ียวกับขอเท็จจริงนั้น ดวยวาจา
ตั้งแตตนจนจบและซักถามจนเขาใจเรื่องราวจากการใหถอยคํา จนกระจางท่ีสุดจึงเริ่มบันทึก 
  6.2 การจดบันทึกตองจดใหตรงกับท่ีใหถอยคําและตรงประเด็น 
  6.3 ผูซักถามจะถามอยางไร ผูบันทึกตองรูวาขอกลาวหามีประเด็นอยางไร 
  6.4 ผูบันทึกตองพิจารณาถึงผูถูกสอบสวนท่ีใหถอยคําวาเปนใครบาง เชน เปนพยาน 
เปนผูถูกกลาวหา หรือเปนผูกลาวหา เปนตน 
  6.5 ตองบันทึกผูรูเห็นเหตุการณทุกคน แมจะมีขอเท็จจริงเหมือนกัน 
  6.6 คําวา “ไมรู” “ไมเห็น” จะตองบันทึกไวอยาปลอยท้ิงไว 
  6.7 พยานแวดลอมในกรณีไมมีประจักษพยานเปนเรื่องสําคัญ 
  6.8 การสอบถามปากคําและการใหถอยคําตองสอดคลองกันในตัว คือ ใครทําอะไร 
กับใคร ท่ีไหน เม่ือไร ทําทําไม ทําอยางไร ผลเปนอยางไร 
  6.9 ผูถูกสอบสวนใหถอยคําพาดพิงใคร ตองสอบปากคําผูท่ีถูกพาดพิงถึงดวย 
  6.10 เม่ือบันทึกถอยคําผูถูกสอบสวนเรียบรอยแลว ตองใหผูถูกสอบสวนอานถอยคํา 
ท่ีบันทึกไว หรืออานใหผูถูกสอบสวนฟงอีกครั้งหนึ่ง แลวบันทึกวา “อานแลว” หรือ “อานใหฟงแลว” 
รับรองวาถูกตองจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
  6.11 การสอบสวนเพ่ิม เติมทุกครั้ งตองอ านขอความถอยคําท่ีบัน ทึกไว เดิม 
ใหผูถูกสอบสวนฟงกอนทุกครั้ง 

  
 7. การรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
  การรายงานผลการสอบสวนตอผูมีอํานาจสั่งการ เปนข้ันตอนลําดับท่ีผูมีอํานาจสั่งการ
ใชประกอบดุลพินิจท่ีจะตัดสินใจในการดําเนินการตามข้ันตอนตอไป หากการสอบสวนผิดพลาดการ
รายงานผลก็ผิดพลาดไปดวยทําใหข้ันตอนลําดับตอไปเกิดความผิดพลาดท้ังหมด ดังนั้น ข้ันตอนสวนนี้
ควรชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ พอสมควร กระชับ เขาใจงาย ตั้งแตเริ่มตนของเรื่องของเหตุการณจนไป
จบกระบวนการพรอมเสนอความเห็นของคณะกรรมการหรือความเห็นแยงของคณะกรรมการท่ีไมเห็น
ดวยพรอมเหตุผล ซ่ึงมีโครงสรางการรายงานผล 3 สวน ดังนี้ 
  7.1 สวนคํานํา (Introduction) เปนสวนท่ีกลาวถึงเหตุผลท่ีมีการสอบสวนท่ีมาของ
มูลเหตุ จนนําไปสูการแตงตั้ งคณะกรรมกรดําเนินการ หรือเปนการกลาวถึงท่ีไป ท่ีมาของ
คณะกรรมการชุดนี้  จากสาเหตุอะไร ใหทําอะไร ใชเวลาเทาไร ตามคําสั่งของหนวยงานอะไร  
เลขท่ีคําสั่งอะไร ลงวันท่ีเทาไหร 
  7.2 สวนเนื้อเรื่อง (Discusstion) เปนการสรุปเนื้อเรื่องท้ังหมดท่ีไดจากการสอบสวน 
ท่ีเชื่อมโยงกันของเรื่องนั้น ๆ ท้ังท่ีผูเสียหาย ผูถูกกลาวหา พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกันอยางไร  
ตั้งแตจุดเริ่มตนของเรื่องจนถึงจุดสิ้นสุดแลว จึงนํามาวิเคราะหขอเท็จจริงของเรื่อง ซ่ึงการจัดการ
เชื่อมโยงของเนื้อหานั้นมีวิธีดําเนินการ 4 วิธี ดังนี้ 
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   7.2.1 วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยเวลา 
   วิธีนี้เปนการเรียกลําดับและสรุปเนื้อหาตามเวลาท่ีเกิดข้ึนของเหตุการณ
กอนหลังกลาวคือ สรุปเนื้อหาเรื่องตัวเกิดเหตุการณเรื่อยไปวา ใครทําอะไร อยางไร ในวันเวลานั้น ๆ 
ไปจนสิ้นสุดของเวลาท่ีเปนอันดับสุดทาย 
   7.2.2 วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยพ้ืนท่ี 
    วิธีนี้ก็คลายคลึงกับวิธีการสรุปเนื้อหาโดยอาศัยเวลา จะแตกตางกันตรงท่ี
วิธีนี้เปลี่ยนจากเวลาเปนสถานท่ีแทน โดยเริ่มตนจากวันท่ีเกิดกอนและหลังตามลําดับ 
   7.2.3 วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยเหตุผล 
    วิธีการนี้จะกลาวถึงเนื้อเรื่องท่ีเปนสาเหตุของเรื่องเสียกอน จากนั้นจึง
กลาวถึงผลจากเหตุของเรื่องนั้นตามมา วิธีการนี้ผูอานรายงานจะเขาใจทันทีวาการสอบสวน 
ไมหลงประเด็น ผูสอบสวนเองก็ทําจะสามารถทําการสอบสวนไดดี 
   7.2.4 วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยการตั้งประเด็นปญหาและการแกไข 
    วิธีการนี้เปนการสอบสวนท่ีผูสอบสวนไดตั้งประเด็นไวกอนวาขอเท็จจริง
การวิเคราะหมีก่ีประเด็นมากนอยเพียงใด มีกฎระเบียบกําหนดไวอยางไร ซ่ึงเนื้อหาก็จะระบุไววาใคร 
(Who) ทําอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When) และอยางไร (How) เปนเรื่องเปนราว
ตามลําดับแบบการเรียงความ 
 7.3 สวนสรุป (Conclustion) 
  สวนสรุป เปนการเขียนสรุปความเห็นของคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับผลการ
สอบสวนวาใครผิด ใครถูกอยางไร มีกฎหมายขอบังคับขอไหน กําหนดไวอยางไร มีขอเสนอแนะ 
ซ่ึงเปนจุดสําคัญของการสวนสวน เม่ือผูบังคับบัญชาอานแลว จะไดเขาใจและทราบข้ันตอนการ
ดําเนินการตอไป และพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นตอไป 
 สรุปไดวาการสอบสวนเปนกระบวนการท่ีตองแสวงหาสิ่งท่ีถูกหรือผิดจากเหตุการณ 
ท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีผูสอบสวนมิไดมีสวนเก่ียวของ ความจริงหรือความเท็จท่ีจะไดมานั้นมาจากคูกรณี  
ซ่ึงตางก็คิดวาตนเองไมผิด พยานหลักฐานตาง ๆ ซ่ึงตางฝายก็พยายามสรางข้ึนมาเพ่ือปกปองตนเอง 
เพราะผูท่ีถูกสอบสวนก็จะมีวิธีการปกปองตนเองจากคณะกรรมการสอบสวนเชนกัน ดังนั้น ผูท่ีเปน
คณะกรรมการสอบสวนจึงเปนบุคคลท่ีมีความเสียสละ อดทน มีไหวพริบ ท่ีจะทําใหผูอ่ืนมีความเชื่อถือ
ไววางใจจนนําไปสูการบอกเลาความจริง ถึงแมวาความจริงจะปรากฏ จะเปนเรื่องท่ีงายดาย 
แตโดยวิสัยของกรรมการสอบสวนแลวจะยังไมเชื่ออะไรจนกวาจะไดดําเนินการสอบสวนจนจบ 
ตามข้ันตอน แลวนํามาวิเคราะหแลวเทานั้น 
 

การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 1. การพิจารณาคําส่ังโทษ 

  เม่ือการดําเนินการกับผู ถูกกลาวหาตามกระบวนการ เพ่ือใหเกิดความยุติธรรม
ครบถวนแลวจึงนําสูข้ันตอนการดําเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา แตกอนการจัดทําคําสั่งใด ๆ ของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงถือเปนคําสั่งทางปกครอง อันจะมีผลกระทบตอสิทธิ์ของนักศึกษาและเพ่ือปองกัน
ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนมาภายหลังการออกคําสั่ง ท้ังนี้ ผูดําเนินการควรพิจารณาคําสั่งท่ีดําเนินการ 
มาตั้งแตตนวาอยูในขอบขายดังนี้หรือไม  ดังนี้ 
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 1.1 กระบวนการพิจารณาเพ่ือออกคําสั่งลงโทษนักศึกษาชอบดวย กฎ ระเบยีบ หรือ
กฎหมายหรือไม เชน นักศึกษาไดมีโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลตอผูมีอํานาจหนาท่ีหรือไม ฯลฯ 
  1.2 คําสั่งท่ีจะลงโทษนักศึกษาชอบดวยกฎ หรือระเบียบ กฎหมายท่ีมีอยูหรือไม 
กลาวคือ การกระทําผิดท่ีจะออกคําสั่งลงโทษมีขอหามและบทลงโทษไวอยางชัดเจนหรือไม 
  1.3 การใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจสั่งการกําหนดโทษชอบดวยเหตุผลถูกตองตาม 
กฎ ระเบียบหรือกฎหมายท่ีมีอยูหรือไม 
  เม่ือการดําเนินการชอบดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการขางตนจึงนําไปสูการดําเนิน 
การตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการการลงโทษทางวินัย
นักศึกษา ลงวัน ท่ี 21 ตุลาคม 2552 และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรมงคลพระนคร  
วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 ซ่ึงกําหนดไวในขอ 5 วานักศึกษาผูใดฝาฝนขอหาม หรือไมปฏิบัติ
ตามขอปฏิบัติทางวินัยนักศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวในหมวด 1 ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยนักศึกษา  
จักตองไดรับโทษทางวินัยนักศึกษาตามขอบังคับ โทษฐานผิดวินัยนักศึกษามีอยูดวยกัน 8 สถาน คือ  

1) ทําทัณฑบน 
2) ตัดคะแนนความประพฤติ 
3) บําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
4) ตัดสิทธิ์การเขาสอบ 
5) งดออกหนังสือแสดงผลการศึกษา 
6) ยับยั้งการอนุมัติปริญญาบัตร 
7) พักการศึกษา 
8) ใหออก 

 
 2. การจัดทําคําส่ังลงโทษ 
 ในการดําเนินการจัดทําคําสั่งลงโทษนักศึกษา นั้น มีสวนประกอบท่ีสาคัญ ดังนี้ 
  2.1 ในคําสั่งลงโทษ ตองมีวัน เดือน ป ในการจัดทําคําสั่งลงโทษ 
  2.2 คําสั่งลงโทษนั้นมีผลบังคับใชตั้งแตเม่ือใด 
  2.3 ชื่อและตําแหนงผูทําคําสั่งลงโทษ (ผูลงนาม) 
  2.4 ลายมือชื่อผูทําคําสั่งลงโทษ (ลายมือชื่อผูลงนาม) 
  2.5 เหตุผลประกอบการทําคําสั่งลงโทษ 
 2.5.1 ขอเท็จจริงอันเปนสาระสาคัญ 
 2.5.2 ระเบียบขอบังคับท่ีใชอางอิง 
 2.5.3 ขอประกอบการพิจารณา 
 2.5.4 ขอสนับสนุนประกอบการใชดุลยพินิจของผูทําคําสั่ง (ผูลงนาม) 
 2.6 สิทธิในการยื่นอุทธรณภายใน 15 วัน 
 
  
  



คูมือปฏิบัติงาน : ดานวินัยนักศึกษา   หน้า | 45 
 

3. ผูมีอํานาจส่ังลงโทษ  
 โดยผูท่ีมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา ปพ.ศ. 2552 หมวด 3  ขอ 25 ผูท่ีมีอํานาจสั่งลงโทษความผิด
ทางวินัยนักศึกษาไดทุกสถานความผิด คือ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา สวนคณบดีมีอํานาจ
ลงโทษไดเฉพาะสถานความผิด คือ ทําทัณฑบน, ตัดคะแนนความประพฤติ, บําเพ็ญประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยหรือสังคมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด, ตัดสิทธิ์การเขาสอบ, งดออกหนังสือแสดงผล
การศึกษา,ยับยั้งการอนุมัติปริญญาบัตร, พักการศึกษา  
 ท้ังนี้ เม่ือไดดําเนินการจัดทําคําสั่งลงโทษนักศึกษาท่ีพบวาไดกระทําผิดวินัยนักศึกษา
เรียบรอยแลว ใหดํา เนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการ
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2552 ขอ 7 และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 28 ดังนี้ 
  1. แจงโทษใหนักศึกษาผูถูกลงโทษและผูปกครองทราบ 
  2. แจงกลุมงานวิชาการและทะเบียนนักศึกษา รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  3. บันทึกขอมูลฐานความผิดและระดับโทษท่ีไดรับไวในทะเบียนประวัตินักศึกษา 
 
 

การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 การอุทธรณเปนกระบวนการตรวจสอบความถูกตองอีกชั้นหนึ่งเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม 
ความเปนธรรมตอผู ถูกคําสั่งลงโทษตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552  ซ่ึงมีไวสําหรับนักศึกษาท่ีถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษเพ่ืออุทธรณ  
โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. นักศึกษาผูใดถูกลงโทษทางวินัยไมรายแรง คือ ทําทัณฑ ตัดคะแนนความประพฤติ หรือให
บําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคม มีสิทธิ์ยื่นหนังสืออุทรณตออธิการบดีภายใน 15 วัน นับ
แตวันท่ีไดรับคําสั่งลงโทษ และใหอธิการบดีพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวัน
ไดรับหนังสืออุทธรณ  

 2. นักศึกษาผูใดถูกลงโทษทางวินัยรายแรง คือ ตัดสิทธิการเขาสอบ งดออกหนังสือแสดงผล
การศึกษา ยับยั้งการอนุมัติปริญญา พักการศึกษา หรือใหออก มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณวินัยนักศึกษาภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่งลงโทษ โดยใหยื่นหนังสืออุทธรณ
ตอคณบดีหรืออธิการบดี และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณวินัยนักศึกษาพิจารณาอุทธรณใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ 
 3. อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด หรือแตงตั้งคณะกรรมการอ่ืนรวมไมเกิน 7 คน โดยมี
อธิการบดีเปนประธาน เพ่ือพิจารณาเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเพ่ือสั่งยกอุทธรณ 
เพ่ิมโทษ ลดโทษ บรรเทาโทษ หรือยกโทษแลวแตกรณี นับแตวันท่ีไดรับเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษ  
ซ่ึงคําวินิจฉัยของอธิการบดีหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณวินัยนักศึกษาใหถือเปนท่ีสุด 
 4. ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษดําเนินการแกไข คําสั่งลงโทษใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของอธิการบดี
หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณวินัยนักศึกษาแลวแตกรณีโดยเร็ว 
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บทท่ี  5 
 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
     

งานวินัยนักศึกษา เปนเรื่องเก่ียวกับการจัดระเบียบเพ่ือการอยูรวมในสังคม เปนกรอบกติกา 
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดวางไวเพ่ือมุงพัฒนาความคิด และความประพฤติท่ีเก่ียวกับศีลธรรม จรรยา  
การท่ีนักศึกษาเปนจํานวนมากมาอยูรวมกันยอมมีปญหาหลายประการเกิดข้ึน จึงจําเปนตองมี
ระเบียบเพ่ือใหบุคคลไดประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความปกติสุข และความปลอดภัยของสังคม
สวนรวม สําหรับผู ท่ีฝาฝน หรือละเมิดระเบียบยอมจะตองไดรับการลงโทษตามท่ีไดกําหนด 
ท้ังนี้การดําเนินงานดานวินัยนักศึกษา ยังสงผลตอการพัฒนานักศึกษาในฐานะเยาวชนของชาติ 
ท่ีจะตองเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาในอนาคต ระเบียบวินัยจึงเปนรากฐานสาคัญในการพัฒนา
เยาวชนเหลานั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษานอกจาก
จะผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานวิชาการแลว ควรใหความสําคัญเก่ียวกับระเบียบวินัยนักศึกษาอยาง
จริงจัง โดยการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนผู ท่ีมีระเบียบวินัยทีดีประพฤติปฏิบัติ 
ตัวเปนบุคคลท่ีดีนั้น ยอมมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท้ังจากตัวผูปฏิบัติงานเอง จากสิ่งแวดลอม
ภายนอก รวมท้ังปจจัยทางดานอ่ืน ๆ  ท้ังนี้  ผูจัดทําในฐานะผูปฏิบั ติงานดานวินัยนักศึกษา  
ยอมมองเห็นปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จึงไดรวบรวมปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
จากประสบการณในการปฏิบัติงานจริงและการติดตามผลการดําเนินงานดานวินัยนักศึกษา 
ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยสรุปไวดังนี้  

 

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ปญหาดานการพบเห็นนักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตัวไมถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
เชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ มีพฤติกรรมในทางชูสาว เลนการพนัน หรือมีพฤติการณกระทําผิดวินัยเล็กนอย
และไมรายแรง ซ่ึงยังไมสมควรดําเนินการทางวินัย เม่ือเจอกรณีท่ีนักศึกษาประพฤติตนหรือปฏิบัติตัวไม
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยผูพบเห็นซ่ึงเปนบุคลากร หรือคณาจารยของมหาวิทยาลัยบาง
ทานจะประสานมายัง งานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ใหไปดูพฤติกรรม
ดังกลาว ซ่ึงในทางปฏิบัติผูพบเห็นสามารถท่ีจะดําเนินการตักเตือนกอนในเบื้องตนไดในฐานะบุคลากร 
และอาจารยของมหาวิทยาลัย โดยไมจําเปนตองให งานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษาไป
ดําเนินการเองตั้งแตแรกก็ได เพ่ือไมใหเกิดความลาชา ซ่ึงในบางครั้งหากนักศึกษาประพฤติตนหรือ
ปฏิบัติตัวไมถูก ไมตองเหมาะสม ก็ยินยอมรับคําตักเตือนดวยวาจาในเบื้องตน ซ่ึงนอกจากสามารถ
ตักเตือนดวยวาจาแลว บุคลากรและอาจารย ก็ยังสามารถสงเรื่องใหคณะ หรืองานสงเสริมศักยภาพ
และวินัยนักศึกษาดําเนินการออกหนังสือวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษรได 
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 2. ปญหาดานการแจงเรื่องกรณีพบการกระทําผิดวินัยนักศึกษา หรือรองเรียนกรณี 
ท่ีนักศึกษามีพฤติการณกระทําผิดวินัยนักศึกษาท้ังท่ีเกิดภายในมหาวิทยาลัย หรือ แมกระท้ังภายนอก
มหาวิทยาลัย ผูพบเห็นพฤติการณ  ซ่ึงอาจเปนนักศึกษาดวยกันเอง เจาหนาท่ีบุคคลากรของ
มหาวิทยาลัย อาจารย หรือประชาชนท่ัวไปท่ีพบเห็นเหตุการณ ยังละเลยและไมใหความสนใจท่ี
จะแจงเรื่องราวหรือรองเรียนเขามา โดยคิดวาไมใชหนาท่ีของตนเองหรือบางรายก็กลัวหรือไมกลา 
ท่ีจะเขามาแจงเรื่องตอมหาวิทยาลัย หรือคณะ ท้ังท่ีตนเองเปนผู เสียหายหรือถูกกระทําผิด 
จากนักศึกษาดวยกันเอง แตกลับไปใชวิธีการรองเรียนในโซเชียลมีเดียร หรือสื่อสังคมออนไลน  
ทําใหกระบวนการสอบสวนทางวินัยนักศึกษายังไมเกิดข้ึน และไมสามารถลงโทษหรือปรับปรุง
พฤติกรรมนักศึกษาเหลานั้นได 
 3. ปญหาบุคลากรในการปฏิบัติงานดานวินัยนักศึกษา พบวาผูปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการ
และเลขานุการคณะอนกุรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ซ่ึงสวนมากจะเปนเจาหนาท่ีสังกัดคณะตางๆ 
ท่ีนักศึกษาท่ีถูกสอบสวนสังกัด ยังขาดความรูความสามารถหรือความชํานาญในการสรุปประเด็นการ
กระทําความผิด รวมท้ังการจัดลําดับผลการสอบสวนยังไมครอบคลุมและถูกตอง เม่ือสงขอมูลสรุปผล
การสอบสวนมายังงานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะหนวยงาน
สวนกลางท่ีดูแลรับผิดชอบเรื่องวินัยนักศึกษา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาโทษ นั้น ตองสงกลับไปดําเนินการแกไข เปนผลใหเสียเวลาในการพิจารณา
โทษและอาจสงผลกระทบตอนักศึกษาในเรื่องการของการเรียนได 
 4.  ปญหาดานการแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ซ่ึงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 กําหนดใหคณบดีของคณะท่ีนักศึกษากระทําความผิดสังกัดอยู 
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงคณบดีสวนใหญมักจะมอบหมายใหรองคณบดีกิจการ
นักศึกษา รวมถึงคณาจารย หรือเจาหนาท่ีผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ มารับมอบหมายหนาท่ีในการดําเนินการ
สอบวน ซ่ึงมักพบวามีภาระงานคอนขางมากอยูแลว กลับตองมาปฏิบัติหนาท่ีคณะการสอบสวนวินัย
นักศึกษาเพ่ิม อีกท้ังในการประชุมการสอบสวนในแตละครั้ง คอนขางนัดหมายไดยากและหาเวลา
ประชุมไดยาก จึงทําใหระยะเวลาการสอบสวนยืดเยื้อออกไป ซ่ึงอาจกระทบสิทธิของนักศึกษา 
ท่ีถูกสอบสวนนานเกินสมควร 
 5. ปญหาดานตัวบทกฎหมาย หรือบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 
กลาวคือ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552  
เม่ือมีการบังคับใชมาไดระยะหนึ่ง ก็ปรากฏวามีขอบกพรองในขอกฎหมาย หรือการปฏิบัติตาม
ขอบังคับ มีปญหารวมถึงการตีความขอบังคับ เชน การไมมีบทกําหนดเก่ียวกับความผิดวินัยไมรายแรง
ท่ีชัดเจนไวในขอบังคับ แตกลับใหเปนดุลพินิจของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาความผิดวินัยวา 
พฤติการณไหนเปนความผิดวินัยรายแรง พฤติการณไหนเปนความผิดวินัยธรรมดา รวมถึงยังขาด
รายละเอียดในสวนของการปฏิบัติหลายสวน เชน กระบวนการสอบสวนไมไดกําหนดระยะเวลาการ
สอบสวนไวใหชัดเจน ท้ังนี้ ยังมีขอคัดยแงกันระหวางขอขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 กับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง มาตราการการลงโทษทางวินัยนักศึกษา ลงวันท่ี  21 ตุลาคม 2552  เชน ในขอบังคับใหอํานาจ
รองกิจการนักศึกษา ในการลงนามสั่งลงโทษนักศึกษาใหออก แตในประกาศไดเขียนแยงกับขอบังคับ
วาในการสั่งโทษใหออก ใหรองกิจการนักศึกษาเปนผูเสนอใหอธิการบดีเปนผูลงนามคําสั่งโทษ เปนตน 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
 1. แนวทางแกไขปญหาดานการพบเห็นนักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตัวไมถูกตองตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย คือ ประชาสัมพันธใหบุคลากร เจาหนาท่ี หรือคณาจารย ทราบถึงหนาท่ีของตนเอง
มากยิ่งข้ึน และใหกลาท่ีจะวากลาวตักเตือนนักศึกษาในขอบเขตท่ีสามารถกระทําได เพ่ือเปนการ 
ปองปราบพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักศึกษาในเบื้องตน กอนท่ีจะแจงหรือประสานงานวินัยและ
สวัสดิภาพนักศึกษาเขาไปดําเนินการ ซ่ึงก็จะเปนมาตรการเบื้องตนหรือการปฏิบัติข้ันตน ท่ีจะทําให
นักศึกษาไดตระหนักวา มีบุคลากร หรือคณาจารย คอยสอดสองดูแลและใหคําชี้แนะนักศึกษาอยู
ตลอดเวลา  
 2. แนวทางการแกไขปญหาดานการแจงเรื่องราวการกระทําผิด หรือรองเรียนกรณีท่ีนักศึกษา 
มีพฤติการณกระทาผิดวินัยนักศึกษาท้ังท่ีเกิดภายในมหาวิทยาลัย หรือแมกระท้ังภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยจัดตั้งกลองรองเรียน หรือชองทางการรองเรียนท่ีหลากหลาย และเปนความลับ 
เพ่ือใหมีการแจงหรือรองเรียนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักศึกษาไดมากยิ่งข้ึน  
 3 .แนวทางการแกไขและพัฒนา เพ่ือไมใหเกิดความลาชาในการพิจารณาลงโทษนักศึกษา 
ท่ีกระทําผิดวินัยนักศึกษา งานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ควรมีการ
ดําเนินการจัดอบรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาใหกับบุคลากร คณาจารย ท่ีมีหนาท่ีดูแลนักศึกษา 
ในแตละคณะ ซ่ึงผูท่ีเขารวมรับการอบรมดังกลาวสามารถท่ีจะนําความรู ความเขาใจและทักษะวิธีการ
ในการดําเนินการดานวินัยนักศึกษาท่ีไดจากการเขารับการอบรมมาพัฒนาการดําเนินงานดานวินัย
นักศึกษา และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางานไดมากข้ึน 
 4. แนวทางการแกไขปญหาดานการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพ่ือใหการสอบสวนเปนไปดวยความรวดเร็วและถูกตอง 
ควรกําหนดประเด็นการสอบสวนท่ีชัดเจน และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการประชุมสอบสวน 
แตละครั้งตองชัดเจนและแนนอน อีกท้ังผูปฏิบัติหนาท่ี เลขานุการคณะกรรมการสอบสวน  
ตองจัดเตรียมเอกสาร พรอมพยานหลักฐาน ใหเรียบรอย และจัดตองทํารายงานผลการสอบสวน 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ซ่ึงท้ังหมดนี้ตองอาศัยทักษะความชํานาญ และประสบการณของผูปฏิบัติงาน 
เปนสําคัญ 
 5. การแกไขปญหาดานตัวบทกฎหมาย หรือบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการดาเนินการทางวินัย
นักศึกษา สามารถดําเนินการไดโดยการทบทวนตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวของ วามีบทบัญญัติท่ีเปน
ปญหาในทางขอกฎหมาย หรือสามารถแกไขบทบัญญัติขอใดท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานดานวินัยนักศึกษา หรือแกไขปญหาดานวินัยนักศึกษาไดหรือไม ศึกษาขอดี ขอเสีย 
เปรียบเทียบกฎหมายระหวางฉบับเดิม และฉบับราง อีกท้ังตรวจสอบหาชองวางทางกฎหมาย  
ท่ีจะเปนปญหาในทางปฏิบัติหรือปญหาขอกฎหมาย โดยการดําเนินการตองใหงานกฎหมายและนิติกร 
เปนผูตรวจสอบ แกไข กอนเสนออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยประกาศบังคับใชตอไป 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยางเอกสารดานวินัยนักศึกษา 

1. ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 

2. ตัวอยางบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา 

3. ตัวอยางบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

4. ตัวอยางบันทึกถอยคาพยานของฝายกลาวหา/ฝายผูถูกกลาวหา 

5. ตัวอยางแบบรายงานการสอบสวน 

6. ตัวอยางคําสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

7. ตัวอยางแบบรายงานผลการบําเพ็ญประโยชน 
8. ตัวอยางแบบคํารองขออุทธรณ 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ – สกุล นางสาวมงคลรัตน   กอนเครือ 
     Miss Monglhonrat Koncluer 
 
ตําแหนงปจจุบัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
  
หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  
  กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  399   ถนนสามเสน   แขวงวชิรพยาบาล   เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
  โทร/โทรสาร: 02-6653777 ตอ 6507 
  e-mail  : Mongkhonrat.k@rmutp.ac.th 
  
ประวัติการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

  
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย  
 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว :   การเปดรับสื่อโฆษณารณรงคการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท าง
   โทรทัศนท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
   นักศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   (ป 2554) 
  :    ความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
   กับการเขาสตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน (ป 2557) 
 

 ผูรวมวิจัย : เรื่องความพึงพอใจตอการจัดโครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต.ของสํานักงาน
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ป 2550) 
  : การมีสวนรวมของนักศึกษาตอการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
   เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ป 2552) 
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