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คํานํา 

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

 

         นางสาวมงคลรัตน   กอนเครือ 
ผูจัดทํา 

 

  



คูมือปฏิบัติงาน : ดานวินัยนักศึกษา  หนา้ | ข 
 

สารบัญ 

 หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
สารบัญภาพ ง 
บทท่ี 1  บทท่ัวไป 1 
 ความเปนมาและความสําคัญ 1 
 วัตถุประสงค 2 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 2 
 ขอบเขตของคูมือ 2 
 นินามศัพทเฉพาะ 3 
บทท่ี 2 โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

4 
4 

 วิสัยทัศน และยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย 5 
 โครงสรางบริหารจัดการ 5 
 ภาระหนาท่ีของหนวยงาน 8 
 ลักษณะงานโดยท่ัวไปของงานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 9 
 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 10 
 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 14 
บทท่ี 3 หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 18 
 ขอบังคับวินัยนักศึกษา 19 
 โทษทางวินัย 20 
 การสอบสวน 20 
 การสั่งลงโทษ 21 
 มาตรการการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 22 
 กําหนดการแตงกายของนักศึกษา 24 
 มาตรการดําเนินการกับนักศึกษาท่ีแตงกายไมถูกระเบียบ 40 
บทท่ี 4 เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน 41 
 การรับแจงเรื่องหรือการรายงานเหตุเม่ือพบเห็นการกระทําผิดวินัยนักศึกษา 41 
 การสอบสวนหาขอเท็จจริง 42 
 การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 46 
 การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 48 
 เทคนิคการปฏิบัติงาน 49 
บทท่ี 5 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 52 
  ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข 52 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 54 
บรรณานุกรม 55 



คูมือปฏิบัติงาน : ดานวินัยนักศึกษา  หนา้ | ค 
 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 
ภาคผนวก  56 
 ภาคผนวก ก ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 57 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 58 
 วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552  
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 63 
 เรื่อง มาตรการลงโทษทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552  
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 66 
 วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. 2549  
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 71 
 เรื่อง กําหนดการแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2552  
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 74 
 เรื่อง มาตรการดําเนนิการกับนกัศึกษาท่ีแตงกายไมถูกระเบียบ พ.ศ.2552  

 ภาคผนวก ข ตัวอยางเอกสารดานวินัยนักศึกษา 76 
- ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 77 
- ตัวอยางบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา 78 
- ตัวอยางบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 79 
- ตัวอยางบันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา/ฝายผูถูกกลาวหา 81 
- ตัวอยางแบบรายงานการสอบสวน 83 
- ตัวอยางคําสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
- ตัวอยางแบบรายงานผลการบําเพ็ญประโยชน 

85 
86 

- ตัวอยางแบบคํารองขออุทธรณ 87 
ประวัติผูเขียน 88 

  



คูมือปฏิบัติงาน : ดานวินัยนักศึกษา  หนา้ | ง 
 

สารบัญภาพ 

  หนา 
ภาพท่ี 1 แสดงโครงสรางของงาน 5 
ภาพท่ี 2 แสดงโครงสรางบริหารหนวยงาน 5 
ภาพท่ี 3 แสดงโครงสรางตามภารกิจหนวยงาน 6 
ภาพท่ี 4 แสดงโครงสรางการปฏิบัติงาน 7 
ภาพท่ี 5 แสดงแผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงาน 14 
ภาพท่ี 6 แสดงแผนภูมิข้ันตอนกระบวนการสอบสวนวินับนักศึกษา 15 
ภาพท่ี 7 แสดงแผนภูมิข้ันตอนการดําเนินการอุทธรณ 17 
ภาพท่ี 8 แสดงการแตงกายของนักศึกษาปกติ ชั้นป 1 27 
ภาพท่ี 9 แสดงการแตงกายของนักศึกษาปกติ ชั้นป 2-5 28 
ภาพท่ี 10 แสดงการแตงกายของนักศึกษาชุดพิธีการ 29 
ภาพท่ี 11 แสดงการแตงกายของบัณฑิตชาย ปกต ิ 32 
ภาพท่ี 12 แสดงการแตงกายของบัณฑิตหญิง ปกติ 33 
 แสดงการแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  34 
ภาพท่ี 13 สําหรับขาราชการ  
ภาพท่ี 14 แสดงการแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปกติ 35 
ภาพท่ี 15 แสดงการแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มุสลิมหญิง 36 
 แสดงการแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  37 
ภาพท่ี 16 สําหรับทหาร ตํารวจ วาท่ีรอยตรี (ชาย)  
ภาพท่ี 17 แสดงแบบทรงผมของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  38 
 สําหรับทหาร ตํารวจ วาท่ีรอยตรี (หญิง)  
ภาพท่ี 18 แสดงการแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  39 
 สําหรับทหาร ตํารวจ วาท่ีรอยตรี (หญิง)  

 

 



คู่มือปฏิบัติงาน : ด้านวินัยนักศึกษา   หนา้ | 1 

 

 บทท่ี  1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ระเบียบวินัยถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญยิ่งส าหรับสังคม เพราะระเบียบวินัยช่วยสร้างความ
เป็นระเบียบ ความสงบเรียบร้อยซึ่งจะน าไปสู่ เกียรติและการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ตลอดจน 
ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดีงาม ดังค าสอนของพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว “การด าเนินชีวิตโดยใช้วิทยาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้
รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดน าความรู้ไปใช้ในทาง 
มิชอบก็เท่ากับบุคคลนั้นเป็นภัยแก่สังคม” มหาวิทยาลัยจึงตระหนักในความส าคัญของของ 
วินัยนักศึกษาดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มีบุคลากรรับผิดชอบหน้าที่ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติตน 
อยู่ในกรอบของวินัยและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย ซึ่งได้ก าหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 โดยมีรายละเอียดที่นักศึกษาต้องศึกษา
ข้อบังคับนี้ให้เข้าใจชัดเจนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของนักศึกษา 
ในขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป 
 ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2537) กล่าวว่า งานวินัยนักศึกษาเป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของฝ่ายกิจการ
นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในทุกประเทศได้จัดให้มีงานวินัยนักศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก คือ ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติตามกฎ ระเบียบ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศเอ้ือต่อการสอน 
และเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทุกแห่ง 
ก็จัดให้มีงานวินัยนักศึกษาหรือหน่วยงานวินัยนักศึกษา หรืออย่างน้อยก็มีผู้รับผิดชอบเกี่ ยวกับวินัย
นักศึกษาเช่นเดียวกัน วัตถุประสงค์ของงานวินัยนักศึกษาโดยทั่วไปมี ดังนี้  

1. เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีความรู้และตระหนักในกฎระเบียบ ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคคลในสังคม  

2. เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน ตลอดจนเข้าใจเคารพสิทธิของผู้อื่น  
3. เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจตนเอง โดยเฉพาะลักษณะที่มีความเกี่ยวพันกับ

พฤติกรรม เช่น อารมณ์ ค่านิยม และระดับคุณธรรม เป็นต้น 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะลักษณะที่เก่ียวกับพฤติกรรม  
5. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบตนเอง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

เป็นพลเมืองที่ดี และมีส่วนร่วม เสริมสร้าง และจรรโลงความเป็นระเบียบวินัยของสังคม  
6.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันสร้างบรรยากาศท่ีมีความอบอุ่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเล่มนี้ขึ้น 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ ใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาแก่นักศึกษาที่กระท าผิดวินัย  
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการการด าเนินงานด้านวินัย

นักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา ได้แนวทาง 
ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  

2. การปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา มีมาตรฐานและรูปแบบไปในทิศเดียวกัน 
 
ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาเล่มนี้ จะสามารถน าไปใช้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยคู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ โครงสร้างการบริหารจัดการภายในกองพัฒนานักศึกษา ภาระหน้าที่ของงานส่งเสริม
ศักยภาพและวินัยนักศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านวินัยนักศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการด้านวินัย
นักศึกษา หลักการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษา หลักการลงโทษวินัย
นักศึกษา บทบาท อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการสอบสวนวินัยนักศึกษา ขั้นตอนการ
ด าเนินการอุทธรณ์ ค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา เทคนิคในการปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน และระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ซึ่งในแต่ละ
ขั้นตอนการด าเนินงานจะครอบคลุม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขผู้รับผิดชอบ ผู้ เกี่ยวข้อง  
และมีเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าคู่มือ ได้แก่ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การก าหนดการแต่งกายของ
นักศึกษา พ.ศ. 2552 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการด าเนินการกับ
นักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบ พ.ศ.2552 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง มาตรการการลงโทษทางวินัย

นักศึกษา พ.ศ.2552 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และลูกชั่วคราวสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 วินัยนักศึกษา หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่สถาบันก าหนดขึ้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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บทท่ี  2 
 

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยตาม 
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งดูเหมือนจะ
เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ในสายตาของคนทั่วไป แต่ความจริงแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และจัดเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพมา เป็นเวลาช้านาน จากเดิมที่รวมตัวอยู่กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเป็นสถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ อันประกอบด้วย วิทยาเขตต่าง ๆ มากกว่า 35 วิทยาเขตทั่วประเทศ 
และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันมาเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548 ก็ได้มีการรวมกลุ่ม 
วิทยาเขตในสังกัดแยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย และหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แยกอิสระออกมา ก็คือ 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยวิทยาเขตเดิม 5 แห่งที่มีพ้ืนที่ไม่ห่างไกลกัน 
ได้แก ่

1. วิทยาเขตเทเวศร์ 
2. วิทยาเขตโชติเวช 
3. วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
4. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
5. วิทยาเขตพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยยังคงยึดมั่นใน สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ได้แก่ 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
  

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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วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 
 วิสัยทัศน์  (Vision)   คือ มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ 
ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่ พ่ึงของสังคม ; A University that creates inspiration 
develops systematic thinking, produces excellent technology and serves the country. 
 ปรัชญา  (Philosophy)   คือ สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ ; 
RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse 
career. 
 ปณิ ธาน  (Determination)  คือ มุ่ งมั่น  เป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ คู่ธรรม สู่มาตรฐานสากล ; 
RMUTP strives to be a leader of vocational studies based on integrated science and 
technology as well as maintain our competent and virtuous persons. 
 ค่านิยมหลัก  (Core Value)   คือ คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ; Think Creatively 
Do Professionally 
 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ  (RMUTP Identity)  คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี มีคุณธรรม; Hands - on, Keenness, Determination, Technological Expertise, 
Integrity 
 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (RMUTP Uniqueness)  คือ 
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย   (Mission)  คือ 

1. มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
3. เพ่ือเป็นที่ พ่ึงของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
4. รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล 
 
โครงสร้างบริหารจัดการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักดีว่าการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์นั้น  เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องอาศัยความพยายามเป็นอย่างมาก
จากบุคลากรทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งการพัฒนานักศึกษาดังกล่าวนี้
ประกอบด้วย 2 กระบวนการส าคัญคือ กระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ และกระบวนการพัฒนาศักยภาพและค่านิยม ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ดังนี้ 
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1. โครงสร้างของงาน  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1  แสดงโครงสร้างของงาน 

 

2. โครงสร้างบริหารหน่วยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างบริหารหน่วยงาน 

หัวหน้า 
งานบริหารทั่วไป 

หัวหน้างานสวัสดิการ
และการบริการนักศึกษา 

หัวหน้างานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 

หัวหน้างานระบบสารสนเทศ
เพื่องานกิจการนักศึกษา 

หัวหน้างานกีฬา 

หัวหน้า 
งานกิจกรรมนักศึกษา 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพ
และวินัยนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

ผู้ช่วยรองอธิการบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

 

อธิการบด ี

ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

งานบริหารทั่วไป 
งานสวัสดิการ

นักศึกษา 
งานแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ 

งานส่งเสรมิศักยภาพ
และวินัยนักศึกษา 

งานกีฬา 

งานกิจกรรม
นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

งานระบบสารสนเทศเพื่อ
งานกิจการนักศึกษา 
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3. โครงสร้างตามภารกิจหน่วยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างตามภารกิจหน่วยงาน  

ผู้อ านวยการ 

งานกีฬา 
- งานกีฬาภายใน 
- งานกีฬาภายนอก 
- งานทุนด้านกีฬา 

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 
- งานบริการทุนการศึกษา 
- งานบริการวิชาทหาร 
- งานบริการสุขภาพนักศึกษา 
- งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์
- งานบริการทั่วไป 

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนกัศึกษา 
- งานพัฒนาวินัยนกัศึกษา 
- งานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศกึษา 
- งานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 
- งานส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา 
- งานบริการและสร้างสรรค์สังคม 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
- งานองค์การนักศึกษา  
- งานสภานักศึกษา 
- งานชมรม 
- งานสารบัญ การเงิน บัญชี พัสด ุ
- งานเครือข่ายและกจิกรรมภายนอก 

 

งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา 
- งานระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา 
- งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา 

งานบริหารทั่วไป 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานบุคลากร 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานสารบรรณ 
- งานพัสดุครุภัณฑ์ 
- งานบริหารการประชุม 
- งานการจัดการความรู้ในองค์กร 
- งานบริหารความเส่ียง 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ 
- งานบริการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยา 
- งานบริการวิชาการและอบรมพัฒนา 
- งานบริการจัดหางานและประสบการณ์อาชีพ 
- งานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
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4. โครงสร้างการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงโครงสร้างการปฏิบัติงาน 

  

นางประดิษฐา   นาครักษา 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

นางสาวขนิษฐา   สุรยิะ 

หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 
 

นางสาวทัศวรรณ  อูย้้ง 

นักวิชาการศึกษา 

นายนเรศ  ภูคะฮาต 
หัวหน้างานกีฬา 

 

นางสาวระพีพร  ทองปน 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวลักษณาพร  เจริญเพ่ง 
นักวิขาการศึกษา 

นางสาวสิริพร   พุ่มไสว 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 

นางกรองจิตต์  มูฮัมหมัด 

พนักงานธุรการ 

นายอัศนพล  กิตติรัตนาโชต ิ
นักวิขาการศึกษา 

นางสาวพลอยวัน  คุ้มภยั 

นักวิขาการศึกษา 

นางสาวมัลลิกา   วีระสยั 
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

  

นางสาวอพิมภกา  พันธโ์สทก 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

นางสาวธนัชชนม ์ รุ่งฤทธิ ์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

นายไตรวุฒิ   วุฒิสอน 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

 

นายธีรพล   ชมชื่น 
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 

 

นายชนัตชญาน์นันท ์  รัตน์บุญทอง 
นักวิขาการศึกษา 

 

นางสาวมงคลรัตน์   กอ้นเครือ 
หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพและวินยันกัศึกษา 

 

นางสาวมนสิการ     ชยัวิบูลย์ผล 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวณัฐพร   ผาติวิทย ์

นักวิชาการศึกษา 
 

ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา   เล่งไพบูลย์ 
หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา 

 

นางสาววันทนา   ครุฑจันทร์ 
นักวิชาการศึกษา 

นายธีรนัย   ดีฤทธิ ์
นักวิชาการศึกษา 
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ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
 กองพัฒนานักศึกษา เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2518 ซึ่งต่อมาได้มี “พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532″ โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตราที่ 6 และมาตราที่ 7 ท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานประสานการปฏิบัติงาน ให้แก่ คณะและวิทยาเขตในสังกัด เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา 
ต่อมาในปี 2550 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกประกาศไว้ โดยแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี ออกเป็น 5 หน่วยงาน โดย “กองพัฒนา
นักศึกษา” เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
 กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ ในการพัฒนานักศึกษา เพ่ือเตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต 
ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษาด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ สังคม คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตสืบไป โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมส่วนกลาง  รวมทั้ง 
การจัดการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนการดูแล
นักศึกษาให้มีระเบียบวินัย และส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยกองพัฒนานักศึกษา 
มีการแบ่งภาระงานออกเป็น 6 กลุ่มงาน  ดังนี้ 
  1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ บริหารงานภายในฝ่ายและวางแผน
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ค าปรึกษา และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายให้ปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ  
 2. งานกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ บริหารงานภายในฝ่ายส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาวางแผน ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา การบริหารจัดการด าเนินงานด้าน
กิจกรรมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และควบคุม ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา  
 3. งานกีฬา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้มีการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย โดยมุ่งเน้นให้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนานักศึกษา ให้มีสุขภาพพลานามัย  
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ และพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีมาตรฐาน  
การเล่นกีฬาทีสู่งขึ้นสู่ความเป็นเลิศ 
 4. งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ จัดสวัสดิการและ
บริการแก่นักศึกษาทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
และสังคมได้อย่างเป็นสุขรวมทั้งสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์เก่าปัจจุบัน 
 5. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ เป็นงานบริการที่มุ่ง
ช่วยเหลือนักศึกษา ให้มีการพัฒนาตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ตลอดจนรู้ถึงวิธีการ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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 6. งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบกับนักศึกษาโดยตรง  
ซึ่งงานส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษา ดูแลด้านวินัยนักศึกษาและจัดกิจกรรมบริการสร้างสรรค์สังคม 
รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวินัย
นักศึกษา  
 7. งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา  เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ 
ทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา และการผลิตพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการสนับสนุน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา รวมถึงการติดต่อประสานงานต่าง ๆ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไปของงานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 
 งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี
ระเบียบวินัยมีบุคลิกภาพที่ดี เคารพกฎหมายบ้านเมืองและกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยไม่ท าความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง หมู่คณะ หรือมหาวิทยาลัย และส่งเสริมนักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามค่านิยมของวัฒนธรรมองค์กร/มาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) /การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0  (ทักษะในศตวรรษที่ 21)  รวมถึงการสร้าง
ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และจิตสาธารณะ ตลอดจนการมีส่วนรวมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และชุมชน ซึ่ง
ภาระงานในปัจจุบันโดยสรุปมีดังนี้  

1. งานพัฒนาวินัยและคุณลักษณะพึงประสงค์ 
- งานพัฒนาวินัยนักศึกษา 
- งานพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์และบุคลิกภาพนักศึกษา 

2. งานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษา 
- งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา 
- งานเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 
- งานเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

3. งานเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและโลกทัศน์พัฒนาให้แก่นักศึกษา 
- งานเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- งานเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตงานเสริมสร้างโลกทัศน์พัฒนา 

4. งานบริการและสร้างสรรค์สังคม 
- ประสานงานโครงการหรือจัดกิจกรรมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

กระทรวงศึกษาธิการ 
- ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่ขอความร่วมมือ 

5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
- โครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและสุขภาวะของนักศึกษา 
- งานตอบสนองนโยบายของรัฐ “การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0”   
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 จากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ได้ ระบุ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ดังนี้  
 1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน การ
ท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้  

2.1.1 ด้านปฏิบัติการ  
- ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการ

ความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชา
ทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรม
ทางการ ศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน  

- ส ารวจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา ความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร การพัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

- จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ทาง การศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย
เพ่ือ เป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  

- ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้าน
วิชา การศึกษา  

- การให้บริหารวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดย
ใช้ เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือ 
เอกสารต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษา 
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

2.1.2 ด้านการวางแผน  
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
  



คู่มือปฏิบัติงาน : ด้านวินัยนักศึกษา  หนา้ | 11 

 

 
2.1.3 ด้านการประสานงาน  

- ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

- ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

2.1.4 ด้านบริการ  
- ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่านทอดความรู้ ทางด้านวิชาการ

ศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้บริการได้ทราบข้อมูล 
ความรู้ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  

- จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชา
การศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้บริการ ได้ทราบ
ข้อมูลและ ความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการ พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

1.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้  
2.1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ าากว่านี้  
2.1.2 ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
2.1.3 ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  

 1.3  ความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา 
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย  
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นางสาวมงคลรัตน์  ก้อนเครือ    ต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
คือ บริหารงานภายในฝ่าย ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน มอบหมายงาน ก ากับ แนะน า ติดตาม น าเสนอ
ความเห็นข้อเสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน ในภารกิจเกี่ยวกับงานพัฒนาวินัยและคุณลักษณะพึงประสงค์  งานเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตนักศึกษา  งานเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและโลกทัศน์พัฒนานักศึกษาให้แก่นักศึกษา 
งานบริการและสร้างสรรค์สังคม และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
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2.1. ด้านปฏิบัติการ 
2.1.1 ปรับปรุง หลักสูตร/กิจกรรม ด้านการพัฒนาวินัย และส่งเสริมคุณลักษณะพึง

ประสงค์ของนักศึกษา ในทุกปีการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามค่านิยมของ
วัฒนธรรมองค์กร/มาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  โดยการส ารวจ รวบรวม ข้อมูล
เก่ียวกับหลักสูตร/กิจกรรม การพัฒนาวินัยนักศึกษาและคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษาจากรายงานผล
การด าเนินงานที่ผ่านมาและจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ และน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/กิจกรรม  

2.1.2 ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาวินัยนักศึกษา 
และคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษา ตามแผนงานประจ าปีตั้งแต่เดือนธันวาคม – สิงหาคม ของทุกปีให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและได้ผลรับตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2.1.3 แก้ปัญหาในการด าเนินงานด้านพัฒนาวินัยและส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานในสังกัดตามที่ร้องขอเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านศึกษาพัฒนาวินัยและ
ส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัยและสกอ. โดยการให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะทางวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 

2.1.4 จัดท ำแนวปฏิบัติในกำรพัฒนำวินัยนักศึกษำของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำใน
รูปแบบของประกำศมหำวิทยำลัย เสนอผู้บังคับบัญชำให้ควำมเห็นชอบโดยวิเครำะห์ และสรุปผลจำกมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำวินัยนักศึกษำของมหำวิทยำลัยและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำ
วินัยในคณะ 

2.1.5 จัดการฝึกประชุมหรือจัดกิจกรรมพัฒนาวินัยและส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเวลาที่ระบุในแผนเพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดโดยรวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้องตามที่ระบุในแผนมาด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 

2.1.6 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของการฝึกอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาวินัยและ
ส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลังจากด าเนินงานเสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน  
โดยจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานสรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าสง่ผู้บงัคับบัญชาจัดท ารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในระบบการรายงานตามแบบฟอร์ม
รายงานการปฏิบัติราชการ (ของงานประกันคุณภาพการศึกษา) เพื่อน าส่งผู้บังคับบัญชาท าการตรวจสอบ 

2.1.7 รวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตัวชี้วัดตามระบบการประกันคุณภาพ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่รับผิดชอบตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในระบบรายงานการประกันคุณภาพเพื่อไว้ใช้ประกอบการตรวจ
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน กพร. สกอ. สมศ. 

2.1.8 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานพัฒนาวินัยและส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์
นักศึกษาประจ าปีหลังเสร็จสิ้นงบประมาณประจ าปีประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชา โดยรวบรวมข้อมูลจากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ และจัดพิมพ์เป็นรายงาน 
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2.2. ด้านการวางแผน  
  ร่วมด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาวินัยและส่งเสริมคุณลักษณะ  
พึงประสงค์นักศึกษาตามค่านิยมของวัฒนธรรมองค์กร/มาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(TQF) /นโยบายการพัฒนานักศึกษาของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ 

2.3. ด้านการประสานงาน  
2.3.1 ประสานงานด้านการดูแล วินัยและความประพฤตินักศึกษา 
2.3.2 ประสานงานวางมาตรการด้านการแก้ไขความขัดแย้งของนักศึกษา 
2.3.3 ประสานงานการพิจารณาสอบสวนสืบสวน การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ ฯ 

2.4. ด้านการบริการ 
2.4.1 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวินัยและ

ส่งเสริมคุณลักษณะ พึงประสงค์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันทุกภาคการศึกษาเพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ โดยการรวบรวมข้อมูลจากผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาของหน่วยงานและคณะที่เก่ียวข้อง 

2.4.2 ให้บริการข้อมูล ทางวิชาการเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวินัยและ
ส่งเสริมคุณลักษณะ  พึงประสงค์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ 
 จากภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างตน ผู้เขียนได้เลือกเอางานด้านวินัยนักศึกษา 
มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

1. ขั้นตอนการด าเนินการ 
  การด าเนินการทางวินัยนักศึกษาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษามีลักษณะการ
ด าเนินการตามข้ันตอนตามแผนภูมิ ดังนี้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  แสดงแผนภูมิขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

   
นักศึกษาท่ีถูกกระท า 

ถูกละเมิดสิทธิ์ 
 

    
     

หากข้อมูลหลักฐานไม่เป็นความจริง 

ยกเลิกยุติการสอบสวน 
หากข้อมูลหลักฐานเป็นความจริง 

                        

  

          

นักศึกษาท่ีงานวินัยนักศึกษาเรียกพบ 
 (ได้รับข้อมูลความผิดจากหน่วยงานต่างๆ)  

 

นักศึกษาถูกกล่าวหาว่า 
กระท าความผิด ละเมิดสิทธิ์ผู้อ่ืน 

รับค าร้องทุกข/์แจ้งเหตุ 

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษา ฯ 

สืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริง 

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษา ฯ 

นัดหมายนักศึกษาเข้าชี้แจง 

ถ้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ส่งตัว สน.เขตดุสิต 

หากเป็นบุคลภายนอก 

ประชุมพิจารณาความผิด 

คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

แจ้งโทษแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง 
อาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษา ฯ 

อธิการบดี/คณบดี 
พิจารณาลงโทษ 

ถ้าเป็น 
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 2. ขั้นตอนกระบวนการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.
2552 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2552   หมวด 2  การสอบสวน มีลักษณะการด าเนินการตามขั้นตอนตาม
แผนภูมิ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6  แสดงแผนภูมิขัน้ตอนกระบวนการสอบสวนวินัยนกัศึกษา 

  

       
   

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ออกหนังสือเชิญนักศึกษา 
รับทราบข้อกล่าวหา/ผู้เสียหาย 

ออกหนังสือเชิญ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการส่งหนังสือเรียก
พยานและสรุปพยาน 

ติดต่อนักศึกษาไม่ได้  
ส่งเอกสารลงทะเบียนตอบรับเอกสาร

รับทราบข้อกล่าวหาพร้อมนัดวัน
สอบสวนให้นักศึกษาตอบรับ 

พิจารณาตาม
พยานหลักฐานเท่าที่มี 

กรณีมีการยื่นอุทธรณค์ าสั่งโทษ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

สรุปผลการสอบสวนเสนอผล
ต่อคณบดี/อธิการบดี  

ท าค าสั่งโทษ 

เสร็จสิ้นกระบวนการ 
และออกค าสั่ง 

ติดต่อนักศึกษาได้ ให้นักศึกษา
เซ็นรับเอกสารรับทราบ 

ข้อกล่าวหาพร้อมนัดวันสอบสวน 

 

นัดวันสอบสวนให้ถ้อยค า และ
แสดงหลักฐานของนักศึกษา 
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 3. ข้ันตอนการด าเนินการลงโทษ 
เมื่อการด าเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาตามกระบวนการ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม

ครบถ้วนแล้วจึงน าไปสู่ขั้นตอนการลงโทษทางวินัยนักศึกษา แต่ก่อนการออกค าสั่ ง ใด ๆ  
ของมหาวิทยาลัยถือเป็นค าสั่งทางปกครอง ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของนักศึกษาและป้องกันปัญหา  
ที่อาจเกิดขึ้นมาภายหลังการออกค าสั่ง ดังนั้นผู้ด าเนินการควรพิจารณาสิ่งที่ด าเนินการมาตั้งแต่ต้นว่า
อยู่ในขอบข่ายดังนี้หรือไม่  (เจริญ  แฉกพิมาย, 2552)  

1. กระบวนการพิจารณาเพ่ือออกค าสั่งลงโทษนักศึกษาชอบด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือกฎหมายหรือไม่ เช่น นักศึกษาได้มีโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลต่อผู้มีอ านาจหน้าที่หรือไม่ ฯลฯ 

2. ค าสั่งที่จะลงโทษนักศึกษาชอบด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ที่มีอยู่
หรือไม่ กล่าวคือการกระท าผิดที่จะออกค าสั่งลงโทษมีข้อห้ามและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนหรือไม่  

3. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งการก าหนดโทษชอบด้วยเหตุผลถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่มีอยู่หรือไม ่

เมื่อการด าเนินการชอบด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการข้างต้น จึงน าไปสู่การ
ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ตามหมวด 3  การสั่งโทษ  และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เรื่อง มาตรการการลงโทษทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งหากนักศึกษาปฏิบัติฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศหรือค าสั่งใด ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระท าผิดวินัย และ
อาจได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้ 

1. ท าทัณฑ์บน 
2. ตัดคะแนนความประพฤติ 
3. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. ตัดสิทธิ์การเข้าสอบ 

5. งดออกหนังสือแสดงผลการศึกษา 

6. ยับยั้งการอนุมัติปริญญา 

7. พักการศึกษา 

8. ให้ออก 

ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2552   หมวด 3 ข้อ 25  อาจารย์มีอ านาจสั่งลงโทษท า
ทัณฑ์บน  หรือตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งหนึ่งไม่เกินยี่สิบคะแนน คณบดี  มีอ านาจสั่งลงโทษท า
ทัณฑ์บน  ตัดคะแนนความประพฤติครั้งหนึ่งไม่เกินสี่สิบคะแนนให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
หรือสังคมตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด  ตัดสิทธิการเข้าสอบ งดออกหนังสือแสดงผล
การศึกษา  ยับยั้งการอนุมัติปริญญา  หรือพักการศึกษาครั้งหนึ่งไม่เกินสองภาคการศึกษา   

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานอกจากมีอ านาจสั่งลงโทษเช่นเดียวกับคณบดี
ตามที่ก าหนดในวรรคสองแล้ว  ให้มีอ านาจสั่งลงโทษให้ออกด้วย และเมื่อลงโทษแล้วให้ด าเนินการ
ตามหมวด 3 ข้อ 28 เมื่อมีค าสั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว  ให้คณะต้นสังกัดที่นักศึกษากระท าความผิด 
บันทึกกรณีความผิด  ฐานความผิดและระดับโทษที่ได้รับไว้ในทะเบียนประวัตินักศึกษา และแจ้งโทษ
ให้นักศึกษาและผู้ปกครองรับทราบ 
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4. ข้ันตอนการด าเนินการอุทธรณ์ 
  การอุทธรณ์เป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องอีกชั้นหนึ่งเพ่ือให้เกิดความ
ยุติธรรม ความเป็นธรรมต่อผู้ถูกค าสั่งลงโทษตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 หมวด 4  การอุทธรณ์  โดยนักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องขอ
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษพร้อมด้วยเหตุผลต่ออธิการบดี โดยแสดงเหตุผลที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติการณ์พิเศษว่า
เหตุใดจึงสมควรชะลอการลงโทษไว้ก่อน ทั้งนี้ต้องกระท าภายใน 15 วัน หลังจากการสั่งลงโทษ  
มีลักษณะการด าเนินการตามข้ันตอนตามแผนภูมิ ดังนี้ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7  แสดงแผนภูมิขัน้ตอนการด าเนินการอุทธรณ์ 

       
   

นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษ 

ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ 

 

ได้รับค าสั่งลงโทษ 

จัดประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 

แจ้งผลมติที่ประชุมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้นักศึกษาทราบ 

ฟ้องศาลปกครอง 

มอบฝ่ายกฎหมายฯ  
เสนอความเห็นประกอบการ

พิจารณาอุทธรณไ์ด ้

พิจารณาอุทธรณ์ 
- ยกอุทธรณ์ 
- เปลี่ยนแปลงค าสั่งโทษ 
- เพิกถอนค าสั่งและให้

ด าเนินการสอบสวนใหม่ 
- แก้ไขค าสั่งให้ถูกต้อง 

 

ไมใ่ช้สิทธิ์อุทธรณ์ 
ภายใน 15 วัน 

ค าสั่งเป็นที่สุด /ยุติ 
 

ยื่นหนังสือ ณ ส านกังานอธิการบด ี

พิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 30/60 วัน
อธิการบดี 

ไม่พอใจผลการอุทรณ ์พอใจผลการอุทรณ ์

เสร็จสิ้นกระบวนการ 
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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 แตโดยท่ัวไปแลวผูมีอํานาจสั่งการยอมคํานึงถึงความถูกตอง 
เปนธรรม การใหโอกาส ใหความยุติธรรมกับผูถูกกลาวหาดวยหลักการ 3 ประการ ประกอบดวย 

1. หลักความยุติธรรม หลักการนี้ผูมีอํานาจสั่งการสามารถใชดุลพินิจตามอํานาจการบริหาร
แตอํานาจนั้นตองอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีถูกตองมีการสอบสวนใหโอกาสกับผูถูกสอบสวนได
ชี้แจงแสดงหลักฐานตางๆ เม่ือสอบสวนจนแนชัดวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดแนชัดและมี
กฎระเบียบหามไวชัดเจนแลวจึงจะลงโทษ 

2. หลักความเปนธรรม หลักการนี้เปนหลักการท่ีผูมีอํานาจลงโทษตองพิจารณาลงโทษ
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
เพราะผูท่ีถูกลงโทษจะขาดจิตสํานึกตอความผิดท่ีไดกระทําและทําใหบุคคลอ่ืนขาดความเชื่อถือตอ
กฎเกณฑท่ีมีอยูดวย ซํ้ารายอาจเปนชองทางนําไปสูการรองเรียนได  
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 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 และไมแสดงกิริยาอาการกระดางกระเดื่อง 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 
- 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. นักศึกษาแตละคนมีคะแนนความประพฤติหนึ่งรอยคะแนนตอปการศึกษา ผูใดถูก
ลงโทษ ตัดคะแนนความประพฤติรวมกันเกินกวาสี่สิบคะแนนตอปการศึกษา ใหหมดสิทธิสอบในภาค
การศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในขณะนั้น โดยไมกําหนดคาระดับคะแนนในวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไวใน
ภาคการศึกษานั้น และไมนําหนวยกิตมาคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 



คูมือปฏิบัติงาน : ดานวินัยนักศึกษา   หนา้ | 22 
 

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 
- 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 เขาขายจะถูกลงโทษใหออก 
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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. เครื่องแตงกายแบบปกต ิ 
 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 
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- 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 ....... 

สาขาวิชา ...... คณะ ....  จะตองเปนแบบเดียวกัน ขนาดเสื้อ แบบท้ังนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
ใหสุภาพเหมาะสม 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  
ไมมีลวดลาย ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเปาขนาดพอเหมาะท่ีอกเสื้อเบื้องซาย  
ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกางเกงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย 

- เนคไทสีมวงเขม กลัดเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย 
- กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ เชนเดียวกับเครื่องแตงกายแบบปกติ 

สีกรมทา หรือสีตามท่ีสวนราชการกําหนด 
- เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย มีปลอก

สีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลายเข็มขัด 
- ถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย สวมรองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ 

 นักศึกษาหญิง ใหแตงกายดังนี้ 

-  เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร  
ผาอกโดยตรงตลอด แขนสั้นเพียงขอศอก ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลาย
ดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับให
กระโปรงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย 

- เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดบนหนาอกเบื้องซาย 
- กระโปรงทรงตรง เชนเดียวกับเครื่องแตงกายแบบปกติ สีกรมทา หรือสีตาม 

ท่ีสวนราชการกําหนด 
- เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย มีปลอก

สีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด 
- ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย สวมรองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ 
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ภาพท่ี 8 แสดงการแตงกายของนักศึกษาปกติ ชั้นปท่ี 1 
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ภาพท่ี 9 แสดงการแตงกายของนักศึกษาปกติ ชั้นปท่ี 2-5 
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ภาพท่ี 10 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 และสวมเสื้อราชประแตน (แบบเชนเดียวกับชุดขาราชการชายปกติ
ขาว) มีแผงคอตามแบบสีประจํามหาวิทยาลัย และประดับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะสี
เงินขนาดความสูง 3.5 ซม. ทับบนแผงคอท้ังสองขาง ใชกระดุมมหาวิทยาลัยสีเงินเปนกระดุมเสื้อ สวม
ครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย สวมถุงเทาสีดําไมมีลวดลาย สวมรองเทาหนังหุมสนสีดําไมมีลวดลาย
ฉลุหรือเหล็ก หรือโลหะมันวาว หามสวมแหวน กําไรขอมือ นาฬิกาขอมือ ตางหูโดยเด็ดขาด 
 บัณฑิตหญิง  ใหแตงกายดังนี ้

- 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  
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 มหาบัณฑิตหญิง  ใหแตงกายดังนี ้
- 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 11 แสดงการแตงกายของบัณฑิตชาย ปกติ 
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ภาพท่ี 12 แสดงการแตงกายของบัณฑิตหญิง ปกติ 
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ภาพท่ี 13 แสดงการแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  
สําหรับขาราชการ 
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ภาพท่ี 14 แสดงการแตงกายของมหาบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต ปกติ  
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ภาพท่ี 15 แสดงการแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต มุสลิมหญิง 
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ภาพท่ี 16 แสดงการแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  
สําหรับทหาร ตํารวจ วาท่ีรอยตรี (ชาย) 
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ภาพท่ี 17 แสดงแบบทรงผมของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  
สําหรับทหาร ตํารวจ วาท่ีรอยตรี (หญิง) 
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ภาพท่ี 18 แสดงการแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  
สําหรับทหาร ตํารวจ วาท่ีรอยตรี (หญิง) 
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มาตรการดําเนินการกับนักศึกษาที่แตงกายไมถกูระเบียบ 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการดําเนินการกับ
นักศึกษาท่ีแตงกายไมถูกระเบียบ พ.ศ. 2552  ไดกําหนดการแตงกายของนักศึกษาเปนการเสริมสราง
บุคลิกภาพและศักดิ์ศรีท่ีดีตอตนเอง และความภาคภูมิของมหาวิทยาลัย เพ่ือความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพ จึงขอความรวมมือใหอาจารยและบุคลากรผูท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางเครงครัด และ
เปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 และ 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบมติท่ีประชุมผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล 
พระนคร ในการประชุมครั้งท่ี 5 / 2552 เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2552 มหาวิทยาลัยจึงกําหนดมาตรการ
ดําเนินการเก่ียวกับการแตงกายนักศึกษาไวดังตอไปนี้ 

1.  ใหหัวหนาสาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยประจําวิชา แจงใหนักศึกษาปฏิบัติ
ตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการแตงกายของนักศึกษา 

2. ใหอาจารยและเจาหนาท่ี สอดสอง ควบคุม ดูแลและตักเตือนนักศึกษาท่ีแตงกาย 
ไมถูกตองตามขอบังคับ เก่ียวกับการแตงกายของนักศึกษา 

3. หากนักศึกษาผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ 
การแตงกายของนักศึกษาใหดําเนินการ 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 
 

 เมื่อความปรากฏว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยประพฤติผิดวินัย หรือมีการกล่าวหาว่า
นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยนักศึกษา นักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการด าเนินการทางวินัยนักศึกษาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเท่าเทียมกัน 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
การรับแจ้งเรื่องหรือการรายงานเหตุเมื่อพบเห็นการกระท าผิดวินัยนักศึกษา 
 การรับแจ้งเรื่องหรือการรายงานเหตุการณ์ เป็นกระบวนการขั้นตอนอันดับแรกในการ
ด าเนินการทางวินัย เปรียบเสมือนการรับแจ้งข่าวสารหรือการแจ้งความในทางกระบวนการด าเนินคดี
อาญา เนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมากและใช้ชีวิตปกติประจ าวัน เจ้าหน้าที่งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
และอาจารย์เองอาจไม่สามารถดูแลความประพฤติของนักศึกษาได้ทั่วถึงตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์
ที่นักศึกษาประพฤติตนขัดต่อระเบียบวินัย หรือเป็นความผิดวินัยนักศึกษา เช่น ทะเลาะวิวาทภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ปัญหาชู้สาว ดื่มสุรา สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ หรือแม้กระทั่งทุจริตการสอบ 
หรือกระท าการใดๆ อันข้อบังคับฯ ก าหนดว่าเป็นความผิด เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 
หรือผู้ เสียหาย จะต้องด าเนินการแจ้งเรื่องราวหรือรายงานเหตุการณ์การกระท าผิดนั้นๆ  
เพ่ือด าเนินการทางวินัยแก่นักศึกษาผู้นั้น ดังนี้  

1. เมื่อมีการกล่าวหาว่านักศึกษามีพฤติการณ์กระท าผิดวินัยนักศึกษา หรือมีเหตุกรณีเป็นที่
สงสัยว่ามีนักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยนักศึกษา ให้ผู้กล่าวหา หรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ ซึ่งอาจเป็น
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือประชาชนก็ได้ โดยวิธีการแจ้งเป็นหนังสือต่อคณบดี กรณีที่ทราบว่า
นักศึกษาผู้นั้นสังกัดคณะใด หรือต่อประธานกรรรมการพัฒนาวินัยนักศึกษา (รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า) กรณีที่ทราบหรือไม่อาจทราบว่านักศึกษาผู้นั้นสังกัดคณะใด  
 โดยในการแจ้งเป็นหนังสือต่อคณบดี หรือประธานกรรมการพัฒนาวินัยนักศึกษานั้น  
ผู้แจ้งจะแจ้งด้วยวิธีการพิมพ์ หรือเขียนก็ได้ โดยต้องมีรายละเอียดและส าระส าคัญในการแจ้ง ดังนี้  
 1.1  ชื่อนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา (ถ้ามี)  

1.2 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์แห่งการกระท า หรือที่กล่าวหา หรือพฤติการณ์ที่เป็นที่
สงสัยว่ามีการกระท าผิดวินัยนักศึกษาโดยย่อ โดยอาจกล่าวถึงว่ามีใคร ท าอะไร ที่ไหน 
อย่างไร เมื่อไหร่ และมีพฤติกรรมโดยย่ออย่างไร  

1.3 พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่มี) ซึ่งอาจเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร หลักฐาน
ต่างๆ เช่น รูปถ่าย วีดีโอ เป็นต้น  
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2. เมื่อมีหนังสือแจ้งเรื่อง หรือมีการรายงานเป็นหนังสือ จากผู้พบเห็นเหตุการณ์ ผู้เสียหาย ผู้
ร้องเรียนแล้ว คณบดี หรือประธานกรรมการพัฒนาวินัยนักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความประพฤติของ
นักศึกษา จะต้องพิจารณาค าร้องเรียน ประกอบหลักฐานที่มีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องมา โดยการ
พิจารณาสามารถใช้ดุลพินิจได้ดังต่อไปนี้ 

2.1 ในกรณีปรากฏว่าการร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องราวดังกล่าว ปรากฏพยานหลักฐาน 
และมูลกรณีข้อเท็จจริงเป็นดังที่มีการร้องเรียนหรือตามที่รับรายงาน ให้คณบดีหรือประธานกรรมการ
พัฒนาวินัยนักศึกษา ด าเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาต่อไป โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง  

2.2 ในกรณีปรากฏว่าการร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องราวดังกล่าว ไม่ปรากฏพยานหลักฐาน 
และไม่มีมูลกรณีเป็นดังที่มีการร้องเรียนหรือตามที่รับรายงาน หรือเป็นการร้องเรียนบัตรสนเท่ห์  
ให้คณบดีหรือประธานกรรมการพัฒนาวินัยนักศึกษา สั่งยุติเรื่อง 
 
 อาจสรุปได้ว่า กระบวนการรับแจ้งหรือการรายงานเหตุเมื่อพบเห็นการกระท าผิดวินัยนักศึกษา 
เป็นกระบวนการต้นทางของการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา หากไม่มีการแจ้งเรื่องหรือรายงานการ
กระท าผิดทางวินัยนักศึกษาแล้ว ก็ยากที่จะพิสูจน์ความผิด หรือหาพยานหลักฐานมาด าเนินการทางวินัย
นักศึกษาได้ กระบวนการรับแจ้งหรือการรายงานเหตุการณ์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
 
การสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
 การสอบสวนหาข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการด าเนินการทางวินัยนักศึกษากับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยที่ประพฤติผิดวินัยนักศึกษา หรือมีการกล่าวหาว่านักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัย
นักศึกษานักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการด าเนินการทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 
 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ให้คณบดีของคณะที่นักศึกษา
ศึกษาอยู่ ด าเนินการสืบสวน  หรือพิจารณาเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลควรกล่าวหาว่านักศึกษาผู้นั้นกระท า
ผิดวินัยหรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง  แต่หากเห็นว่ามีมูล
ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยโดยพยานหลักฐานพอสมควร ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและ
เลขานุการ เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์และการกระท า
ความผิดวินัยนักศึกษาพร้อมให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งจากอาจารย์ผู้สอน ข้าราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือจะแต่งตั้งจากผู้ชานาญการหรือบุคคลที่เห็นสมควรก็ได้ แต่หากกรณีการ
ประพฤติผิดวินัยหรือการกล่าวหาว่าการกระท าผิดวินัยของนักศึกษาเป็นการกระท าผิดชัดแจ้งและ
ลักษณะของการกระท าผิดไม่ซับซ้อนมีเงื่อนง า และผู้กระท าผิดให้การยอมรับ หรือเป็นความผิด
เล็กน้อยไม่ร้ายแรงจะไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ เว้นแต่กรณีนักศึกษาต่างคณะกระท าผิดวินัย
ร่วมกัน  ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
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 2.  การส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 ขั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ส าคัญมากในการแสวงหาข้อเท็จจริง แต่ขั้นตอนนี้ถือได้ว่า
เป็นขั้นตอนการวางแผนการด าเนินการสอบสวนว่าจะเริ่มต้นอย่างไร มี เป้าหมายอย่างไร 
คณะกรรมการมีใครบ้าง แต่ละคนมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างไร มีเวลาว่างจากงาน
ปกติตรงกันวันไหนบ้าง ซึ่งประธานคณะกรรมการและกรรมการและเลขานุการต้องร่วมปรึกษาหารือกัน
แล้วประสานไปยังกรรมการเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า พร้อมแจ้งค าสั่งและสรุปเรื่องที่จะด าเนินการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นพร้อมตารางแผนด าเนินการสอบสวนให้กับกรรมการทุกคนด้วย  
 
 3.  หน้าที่ของคณะกรรมการการสอบสวน 
  3.1 รวบรวมและแสวงหาพยาน พร้อมหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้อง 
  3.2 รับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณี หรือพยานบุคคลหรือ
พยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่ผู้สอบสวนเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็นฟุ่มเฟือย
หรือเพ่ือประวิงเวลา 
  3.3 ข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณีพยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
  3.4 ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  3.5 ออกไปตรวจสถานที่ 
  
 4. จรรยาบรรณของคณะกรรมการสอบสวน 
  จรรยาบรรณของกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นสิ่งส าคัญของตัวกรรมการที่ได้รับ
ความไว้วางใจเพ่ือสอบสวนหาข้อเท็จจริง ดังนั้น หากกรรมการมีความประพฤติตามจรรยาบรรณแล้ว 
และเป็นที่ไว้วางใจของผู้ถูกสอบสวน การสอบสวนก็จะราบรื่นส าเร็จได้โดยเร็ว โดยมีคุณสมบัติ
ประกอบไปด้วย 
  4.1 เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกสอบสวน 
  4.2 อ านวยความยุติธรรมแก่คู่กรณีอย่างเสมอภาค โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายและ
ศีลธรรม 
  4.3 แสวงหาและรวบรวมหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  4.4 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงให้ได้เหตุผลอันน่าเชื่อถือว่าผู้ใดผู้หนึ่งได้กระท าความผิด 
  4.5 ให้ความส าคัญในการให้การคุ้มครองพยาน 
  4.6 รักษาความลับในการสอบสวน 
 
 5. การเตรียมการด าเนินการสอบสวนล่วงหน้าของคณะกรรมการสอบสวน 
  5.1 แจ้งวันที่รับทราบค าสั่งต่อคณะกรรมการ เพ่ือใช้เป็นวันเริ่มต้นก าหนดระยะเวลา
การสอบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่ง (ถ้ามี) 
  5.2 ศึกษาจุดมุ่งหมายของค าสั่ง 
  5.3 ศึกษาข้อกล่าวหาว่าเป็นเช่นไร 
  5.4 ศึกษาเรื่องราวพร้อมกับท าความเข้าใจในข้อเท็จจริงว่าเป็นมาอย่างไร 
  5.5 ศึกษา ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  5.6 ตรวจดูสถานที่เกิดเหตุด้วยตนเอง (ถ้ามี) 
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  5.7 พิจารณาจะเรียกสอบสวน ใครก่อน ใครหลัง 
  5.8 พิจารณาตั้งประเด็นให้สอดคล้องกับรูปเรื่องในการซักถาม 
  5.9 จัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการสอบสวน 
  5.10 ศึกษาคดีว่าเป็นมาอย่างไร 
  5.11 ตรวจสอบภูมิหลังของผู้ถูกสอบสวน 
  5.12 วิเคราะห์เพ่ือก าหนดเวลา สถานที่ เพื่อที่จะให้ผู้ถูกสอบสวนหรือพยานจะไม่เกิด
ความวิตกกังวล เครียด โดยก าหนดเวลา สถานที่ที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการผ่อนคลายและให้เกิดการ
ร่วมมือกันมากข้ึน 
 
 6. การจดบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
  ในขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา ถือเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญที่สุดใน
กระบวนการสอบสวน เนื่องจากในชั้นนี้ คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา จักเป็นผู้ด าเนินการ
เรียกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่งก็คือนักศึกษา พยานบุคคล ซึ่งอาจเป็นนักศึกษา เพ่ือนผู้ถูก
กล่าวหา เจ้าหน้าที่  หรืออาจารย์  ที่ เห็น เหตุการณ์  รวมทั้ ง ออกตรวจพ้ืนที่  หรือแสวงหา
พยานหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบและพิสูจน์ความผิดของผู้กระท า ซึ่งในชั้นนี้จึงถือเป็นกระบวนการที่
มีความส าคัญ และในกระบวนการสอบสวน กระบวนการบันทึกถ้อยค า หรือสอบปากค าบุคคล หรือผู้
ถูกกล่าวหา เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญเป็นอันมาก เนื่องจาก บุคคลมีสภาพร่างกาย และจิตใจ 
ไม่เหมือนพยานวัตถุที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การจดบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกสอบสวนหรือ
สอบปากค า จึงมีความส าคัญ และคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
  6.1 ต้องให้ผู้ถูกสอบสวนเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นมาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้น ด้วยวาจา
ตั้งแต่ต้นจนจบและซักถามจนเข้าใจเรื่องราวจากการให้ถ้อยค า จนกระจ่างที่สุดจึงเริ่มบันทึก ซึ่งอาจ
ใช้เครื่องบันทึกเสียงในการสอบสวนได้ แต่ทั้งนี้ เป็นสิทธิของผู้ถูกสอบสวนที่จะอนุญาตให้บันทึกเสียง
หรือไม่ก็ได้ หากผู้ถูกสอบสวนไม่อนุญาตให้บันทึกเสียง ผู้สอบสวนต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแทน 
  6.2 การจดบันทึกต้องจดให้ตรงกับที่ให้ถ้อยค าและตรงประเด็น 
  6.3 ผู้ซักถามจะถามอย่างไร ผู้บันทึกต้องรู้ว่าข้อกล่าวหามีประเด็นอย่างไร 
  6.4 ผู้บันทึกต้องพิจารณาถึงผู้ถูกสอบสวนที่ให้ถ้อยค าว่าเป็นใครบ้าง เช่น เป็นพยาน 
เป็นผู้ถูกกล่าวหา หรือเป็นผู้กล่าวหา เป็นต้น 
  6.5 ต้องบันทึกผู้รู้เห็นเหตุการณ์ทุกคน แม้จะมีข้อเท็จจริงเหมือนกัน 
  6.6 ค าว่า “ไม่รู”้ “ไม่เห็น” จะต้องบันทึกไว้อย่าปล่อยทิ้งไว้ 
  6.7 พยานแวดล้อมในกรณีไม่มีประจักษ์พยานเป็นเรื่องส าคัญ 
  6.8 การสอบถามปากค าและการให้ถ้อยค าต้องสอดคล้องกันในตัว คือ ใครท าอะไร 
กับใคร ที่ไหน เมื่อไร ท าท าไม ท าอย่างไร ผลเป็นอย่างไร 
  6.9 ผู้ถูกสอบสวนให้ถ้อยค าพาดพิงใคร ต้องสอบปากค าผู้ที่ถูกพาดพิงถึงด้วย 
  6.10 เมื่อบันทึกถ้อยค าผู้ถูกสอบสวนเรียบร้อยแล้ว ต้องให้ผู้ถูกสอบสวนอ่านถ้อยค า 
ที่บันทึกไว้ หรืออ่านให้ผู้ถูกสอบสวนฟังอีกครั้งหนึ่ง แล้วบันทึกว่า “อ่านแล้ว” หรือ “อ่านให้ฟังแล้ว” 
รับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
  6.11 การสอบสวนเพ่ิม เติมทุ กครั้ งต้ องอ่านข้อความ ถ้อยค าที่ บันทึ กไว้ เดิ ม 
ให้ผู้ถูกสอบสวนฟังก่อนทุกครั้ง  
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 7. การรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
  การรายงานผลการสอบสวนต่อผู้มีอ านาจสั่งการ เป็นขั้นตอนล าดับที่ผู้มีอ านาจสั่งการ
ใช้ประกอบดุลพินิจที่จะตัดสินใจในการด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป หากการสอบสวนผิดพลาดการ
รายงานผลก็ผิดพลาดไปด้วยท าให้ขั้นตอนล าดับต่อไปเกิดความผิดพลาดทั้งหมด ดังนั้น ขั้นตอนส่วนนี้
ควรชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พอสมควร กระชับ เข้าใจง่าย ตั้งแต่เริ่มต้นของเรื่องของเหตุการณ์จนไป
จบกระบวนการพร้อมเสนอความเห็นของคณะกรรมการหรือความเห็นแย้งของคณะกรรมการที่ไม่เห็น
ด้วยพร้อมเหตุผล ซึ่งมีโครงสร้างการรายงานผล 3 ส่วน ดังนี้ 
  7.1 ส่วนค าน า (Introduction) เป็นส่วนที่กล่าวถึงเหตุผลที่มีการสอบสวนที่มาของ
มูลเหตุ จนน าไปสู่การแต่งตั้ งคณะกรรมกรด าเนินการ หรือเป็นการกล่าวถึงที่ ไปที่มาของ
คณะกรรมการชุดนี้ จากสาเหตุอะไร ให้ท าอะไร ใช้เวลาเท่าไร ตามค าสั่งของหน่วยงานอะไร  
เลขทีค่ าสั่งอะไร ลงวันที่เท่าไหร่ 
  7.2 ส่วนเนื้อเรื่อง (Discussion) เป็นการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ได้จากการสอบสวน 
ที่เชื่อมโยงกันของเรื่องนั้น ๆ ทั้งที่ผู้เสียหาย ผู้ถูกกล่าวหา พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร  
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องจนถึงจุดสิ้นสุดแล้ว จึงน ามาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของเรื่อง ซึ่งการจัดการ
เชื่อมโยงของเนื้อหานั้นมีวิธีด าเนินการ 4 วิธี ดังนี้ 
   7.2.1 วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยเวลา 
   วิธีนี้เป็นการเรียกล าดับและสรุปเนื้อหาตามเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์
ก่อนหลังกล่าวคือ สรุปเนื้อหาเรื่องตัวเกิดเหตุการณ์เรื่อยไปว่า ใครท าอะไร อย่างไร ในวันเวลานั้น ๆ 
ไปจนสิ้นสุดของเวลาที่เป็นอันดับสุดท้าย 
   7.2.2 วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยพื้นที่ 
    วิธีนี้ก็คล้ายคลึงกับวิธีการสรุปเนื้อหาโดยอาศัยเวลา จะแตกต่างกันตรงที่
วิธีนี้เปลี่ยนจากเวลาเป็นสถานที่แทน โดยเริ่มต้นจากวันที่เกิดก่อนและหลังตามล าดับ 
   7.2.3 วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยเหตุผล 
    วิธีการนี้จะกล่าวถึงเนื้อเรื่องที่เป็นสาเหตุของเรื่องเสียก่อน จากนั้นจึง
กล่าวถึงผลจากเหตุของเรื่องนั้นตามมา วิธีการนี้ผู้ อ่านรายงานจะเข้าใจทันทีว่าการสอบสวน  
ไม่หลงประเด็น ผู้สอบสวนเองก็ท าจะสามารถท าการสอบสวนได้ด ี
   7.2.4 วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยการตั้งประเด็นปัญหาและการแก้ไข 
    วิธีการนี้เป็นการสอบสวนที่ผู้สอบสวนได้ตั้งประเด็นไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริง
การวิเคราะห์มีกี่ประเด็นมากน้อยเพียงใด มีกฎระเบียบก าหนดไว้อย่างไร ซึ่งเนื้อหาก็จะระบุไว้ว่าใคร 
(Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) และอย่างไร (How) เป็นเรื่องเป็นราว
ตามล าดับแบบการเรียงความ 
 7.3 ส่วนสรุป (Conclusion) 
  ส่วนสรุป เป็นการเขียนสรุปความเห็นของคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับผลการ
สอบสวนว่าใครผิด ใครถูกอย่างไร มีกฎหมายข้อบังคับข้อไหน ก าหนดไว้อย่างไร มีข้อเสนอแนะ 
ซึ่งเป็นจุดส าคัญของการสวนสวน เมื่อผู้บังคับบัญชาอ่านแล้ว จะได้เข้าใจและทราบขั้นตอนการ
ด าเนินการต่อไป และพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นต่อไป 
 สรุปได้ว่าการสอบสวนเป็นกระบวนการที่ต้องแสวงหาสิ่งที่ถูกหรือผิดจากเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้สอบสวนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความจริงหรือความเท็จที่จะได้มานั้นมาจากคู่กรณี  
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ซึ่งต่างก็คิดว่าตนเองไม่ผิด พยานหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งต่างฝ่ายก็พยายามสร้างขึ้นมาเพ่ือปกป้องตนเอง 
เพราะผู้ที่ถูกสอบสวนก็จะมีวิธีการปกป้องตนเองจากคณะกรรมการสอบสวนเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่เป็น
คณะกรรมการสอบสวนจึงเป็นบุคคลที่มีความเสียสละ อดทน มีไหวพริบ ที่จะท าให้ผู้อื่นมีความเชื่อถือ
ไว้วางใจจนน าไปสู่การบอกเล่าความจริง ถึงแม้ว่าความจริงจะปรากฏ จะเป็นเรื่องที่ง่ายดาย  
แต่โดยวิสัยของกรรมการสอบสวนแล้วจะยังไม่เชื่ออะไรจนกว่าจะได้ด าเนินการสอบสวนจนจบ  
ตามข้ันตอน แล้วน ามาวิเคราะห์แล้วเท่านั้น 
 
 8.  การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ  
  การประชุมพิจารณาด า เนินการทางวินัยนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
คณะกรรมการสอบสวน หรือกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา ต้องจัดให้มีการประชุม
พิจารณา เพ่ือให้กรรมการได้มาประชุมและเสนอความคิดเห็นและมีมติร่วมกัน เพ่ือให้การพิจารณาได้
มีการวิเคราะห์ โต้แย้ง ร่วมกัน โดยการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ ต้องมีลักษณะดังนี้ 

8.1 การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน หรือกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัย
นักศึกษา จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

8.2 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม  

8.3 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ จะต้องมีลายมือชื่อของคณะกรรมการที่วินิจฉัย
เรื่องนั้น ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้มีสิทธิท าความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในค าวินิจฉัยได้  

8.4 กรณีประธานกรรมการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ในคราวใดให้ประธาน
กรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานแทน 

 
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 1. การพิจารณาค าสั่งโทษ 
  เมื่อการด าเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาตามกระบวนการ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม
ครบถ้วนแล้วจึงน าสู่ขั้นตอนการด าเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา แต่ก่อนการจัดท าค าสั่งใด ๆ ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นค าสั่งทางปกครอง อันจะมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของนักศึกษาและเพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาภายหลังการออกค าสั่ง ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการควรพิจารณาค าสั่งที่ด าเนินการ 
มาตั้งแต่ต้นว่าอยู่ในขอบข่ายดังนี้หรือไม่  ดังนี้ 
  1.1 กระบวนการพิจารณาเพ่ือออกค าสั่งลงโทษนักศึกษาชอบด้วย กฎ ระเบียบ หรือ
กฎหมายหรือไม่ เช่น นักศึกษาได้มีโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลต่อผู้มีอ านาจหน้าที่หรือไม่ ฯลฯ 
  1.2 ค าสั่งที่จะลงโทษนักศึกษาชอบด้วยกฎ หรือระเบียบ กฎหมายที่มีอยู่หรือไม่ 
กล่าวคือ การกระท าผิดที่จะออกค าสั่งลงโทษมีข้อห้ามและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
  1.3 การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจสั่งการก าหนดโทษชอบด้วยเหตุผลถูกต้องตาม 
กฎ ระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่ 
  เมื่อการด าเนินการชอบด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการข้างต้นจึงน าไปสู่การด าเนิน 
การตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการการลงโทษทางวินัย
นักศึกษา ลงวันที่  21 ตุลาคม 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี รมงคลพระนคร  
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดไว้ในข้อ 5 ว่านักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติ
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ตามข้อปฏิบัติทางวินัยนักศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด  1 ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา  
จักต้องได้รับโทษทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับ โทษฐานผิดวินัยนักศึกษามีอยู่ด้วยกัน 8 สถาน คือ  

1) ท าทัณฑ์บน 
2) ตัดคะแนนความประพฤติ 
3) บ าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4) ตัดสิทธิ์การเข้าสอบ 
5) งดออกหนังสือแสดงผลการศึกษา 
6) ยับยั้งการอนุมัติปริญญาบัตร 
7) พักการศึกษา 
8) ให้ออก 

 
 2. การจัดท าค าสั่งลงโทษ 
 ในการด าเนินการจัดท าค าสั่งลงโทษนักศึกษา นั้น มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
  2.1 ในค าสั่งลงโทษ ต้องมีวัน เดือน ปี ในการจัดท าค าสั่งลงโทษ 
  2.2 ค าสั่งลงโทษนั้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด 
  2.3 ชื่อและต าแหน่งผู้ท าค าสั่งลงโทษ (ผู้ลงนาม) 
  2.4 ลายมือชื่อผู้ท าค าสั่งลงโทษ (ลายมือชื่อผู้ลงนาม) 
  2.5 เหตุผลประกอบการท าค าสั่งลงโทษ 
 2.5.1 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
 2.5.2 ระเบียบข้อบังคับที่ใช้อ้างอิง 
 2.5.3 ข้อประกอบการพิจารณา 
 2.5.4 ข้อสนับสนุนประกอบการใช้ดุลยพินิจของผู้ท าค าสั่ง (ผู้ลงนาม) 
 2.6 สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วัน 
  
 3. ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ  
 โดยผู้ที่มีอ านาจสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ปีพ.ศ. 2552 หมวด 3  ข้อ 25 ผู้ที่มีอ านาจสั่งลงโทษความผิด
ทางวินัยนักศึกษาได้ทุกสถานความผิด คือ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่วนคณบดีมีอ านาจ
ลงโทษได้เฉพาะสถานความผิด คือ ท าทัณฑ์บน, ตัดคะแนนความประพฤติ, บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยหรือสังคมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด, ตัดสิทธิ์การเข้าสอบ, งดออกหนังสือแสดงผล
การศึกษา,ยับยั้งการอนุมัติปริญญาบัตร, พักการศึกษา  
 ทั้งนี้ เมื่อได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งลงโทษนักศึกษาที่พบว่าได้กระท าผิดวินัยนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการ
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ข้อ 7 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 28 ดังนี้ 
  1. แจ้งโทษให้นักศึกษาผู้ถูกลงโทษและผู้ปกครองทราบ 
  2. แจ้งกลุ่มงานวิชาการและทะเบียนนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  3. บันทึกข้อมูลฐานความผิดและระดับโทษที่ได้รับไว้ในทะเบียนประวัตินักศึกษา 
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การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 เมื่อมีค าสั่งลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาแล้ว นักศึกษาที่เป็นผู้ถูกสั่งลงโทษ เมื่อ
ได้รับค าสั่งลงโทษแล้ว อาจไม่พอใจค าสั่งลงโทษ หรือเห็นว่าโทษที่ลงแก่ตนเองนั้นร้ายแรงหรือรุนแรง 
หรือไม่เหมาะสม นักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษก็มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษดังกล่าวนั้น ซี่งกระบวนการ
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ เป็นกระบวนการซึ่งให้ผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือมีอ านาจพิจารณา 
ในเรื่องนั้นๆ พิจารณาทบทวนการพิจารณาการใช้อานาจของตนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการอุทธรณ์ค าสั่งก็ใช้
หลักการเดียวกับการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งเป็น
สิทธิขั้นต้นของผู้รับค าสั่ง ที่จะร้องขอให้หน่วยงานหรือผู้ออกค าสั่งที่กระทบสิทธิแก่ตน ทบทวนค าสั่ง
อีกครั้งหนึ่ง โดยกระบวนการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา ผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต้อง เป็น
นักศึกษาที่ถูกลงโทษเท่านั้น จะมอบหมายหรือให้ผู้อ่ืนอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษแทนตนไม่ได้ นักศึกษาผู้
ถูกสั่งลงโทษ สามารถยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่ออธิการบดี โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1. นักศึกษาผู้ใดถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง คือ ท าทัณฑ์ ตัดคะแนนความประพฤติ หรือ
ให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคม มีสิทธิ์ยื่นหนังสืออุทรณ์ต่ออธิการบดีภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งลงโทษ และให้อธิการบดีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ได้รับหนังสืออุทธรณ์  

2. นักศึกษาผู้ใดถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง คือ ตัดสิทธิการเข้าสอบ งดออกหนังสือ
แสดงผลการศึกษา ยับยั้ งการอนุมัติปริญญา พักการศึกษา หรือให้ออก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งลงโทษ โดยให้ยื่น
หนังสืออุทธรณ์ต่อคณบดีหรืออธิการบดี  และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

3. อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด หรือแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืนรวมไม่เกิน 7 คน โดยมี
อธิการบดีเป็นประธาน เพ่ือพิจารณาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเพ่ือสั่งยกอุทธรณ์ 
เพ่ิมโทษ ลดโทษ บรรเทาโทษ หรือยกโทษแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ  
ซึ่งค าวินิจฉัยของอธิการบดีหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษาให้ถือเป็นที่สุด 

4. ให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษด าเนินการแก้ไข ค าสั่งลงโทษให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยของ
อธิการบดีหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษาแล้วแต่กรณีโดยเร็ว 

5. นักศึกษาที่ถูกสั่ งลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับนี้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดี  
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ  
 ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือ แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าผู้
อุทธรณ์ได้ถูกสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อและท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์อย่างชัดเจน  
 หากพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ กล่าวคือ ไม่อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายใน 15 วัน  
นับตั้งแต่วันได้รับค าสั่ง ให้ถือว่าค าสั่งลงโทษทางวินัยเป็นที่สุด  

6. การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทน
ผู้อื่นหรือมอบหมายผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้  
 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งลงโทษทางวินัย เว้นแต่จะมีการสั่งให้
ทุเลาการบังคับตามค าสั่งลงโทษ  
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7. นักศึกษาผู้ใดถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง คือ ท าทัณฑ์ ตัดคะแนนความประพฤติ หรือ
ให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคม ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์  

8. นักศึกษาผู้ใดถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง คือ ตัดสิทธิการเข้าสอบ งดออกหนังสือ
แสดงผลการศึกษา ยับยั้งการอนุมัติปริญญา พักการศึกษา หรือให้ออก ให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์  

9. ในการพิจารณาอุทธรณ์ให้อธิการบดีหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา
พิจารณาทบทวนค าสั่งลงโทษทางวินัยได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความ
เหมาะสมของการทาค าสั่งลงโทษทางวินัย  
 ในกรณีมีเหตุจจ าเป็นและสมควร อธิการบดีอาจสั่งให้คณะกรรมการสอบสวน ท าการ
สอบสวนหาพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได ้

10. เมื่ออธิการบดีได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเห็นว่า  
10.2 การสั่งลงโทษชอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหมาะสมกับความผิดแล้วให้

มีค าสั่งยกอุทธรณ์  
10.3 การสั่งลงโทษไม่เหมาะสมกับกรณี หรือไม่เหมาะสมกับความผิดให้มีค าสั่ง

เปลี่ยนแปลงค าสั่งลงโทษให้เหมาะสม  
10.4 การสั่งลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งและให้ด าเนินการ

สอบสวนใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
10.5 ข้อความในค าสั่งลงโทษคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีค าสั่งแก้ไข

ค าสั่งในส่วนของข้อความนั้นให้ถูกต้องเหมาะสม  
11. ค าวินิจฉัยค าร้องขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของอธิการบดีหรือคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์วินัยนักศึกษาให้ถือเป็นที่สุด  และให้แจ้งค าสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้  
11.2 ผู้ถูกสั่งลงโทษ  
11.3 คณะที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา  
11.4 ผู้ปกครองนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษ  

12. ในกรณีนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 
 
เทคนิคการปฏิบัติงาน  

1. การเตรียมการด าเนินการสอบสวนล่วงหน้า 
 การด าเนินงานตามข้ันตอนนี้ อาจเป็นการเตรียมการของกรรมการแต่ละคนหรือประธาน

กรรมการสอบสวน หรือประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันก็ได้ ดังนี้  
1.1 แจ้งวันที่รับทราบค าส่งต่อคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นวันเริ่มต้นก าหนดระยะเวลา

การสอบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่ง (ถ้ามี)  
1.2 ศึกษาจุดมุ่งหมายของค าสั่ง  
1.3 ศึกษาข้อกล่าวหาว่าเป็นเช่นไร  
1.4 ศึกษาเรื่องราวพร้อมกับทาความเข้าใจในข้อเท็จจริงว่าเป็นมาอย่างไร  
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1.5 ศึกษา ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
1.6 ตรวจดูสถานที่เกิดเหตุด้วยตนเอง (ถ้ามี)  
1.7 พิจารณาจะเรียกสอบสวน ใครก่อน ใครหลัง  
1.8 พิจารณาตั้งประเด็นให้สอดคล้องกับรูปเรื่องในการซักถาม  
1.9 จัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการสอบสวน  
1.10 ศึกษาคดีว่าเป็นมาอย่างไร  
1.11 ตรวจสอบภูมิหลังของผู้ถูกสอบสวน  
1.12 วิเคราะห์เพ่ือก าหนดเวลา สถานที่ เพ่ือที่จะให้ผู้ถูกสอบสวนหรือพยานจะไม่เกิด

ความวิตกกังวล เครียด โดยก าหนดเวลาสถานที่ที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการผ่อนคลายและให้เกิดการ
ร่วมมือกันมากข้ึน  

 
2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน  

2.1 ผู้ปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาพึงตระหนักว่า ในการด าเนินงานทางวินัยนักศึกษา  
ให้ถือว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552  
เป็นข้อบังคับสูงสุด  

2.2 กรณีนักศึกษาประพฤติตนผิดระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต้องได้รับโทษตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับนั้นๆ  

2.3 ในการพิจารณาสั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา หากมีเหตุอันควร
ลดหย่อนผ่อนโทษ ให้น ามาประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษได้  

2.4 การด าเนินการสอสบสวนพิจารณาโทษและเกณฑ์การลงโทษนักศึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

2.5 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552   ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
และให้ถือเป็นที่สุด  

2.6 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนจะต้องเป็นผู้ที่ ไม่ได้มีหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เนื่องจากคณะกรรมการในชั้นอุทธรณ์ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการพิจารณาลงโทษในชั้นสอบสวน เพ่ือการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ไปไปด้วยความยุติธรรมมากที่สุด 
 

3. หลักเกณฑ์ส าคัญท่ีผู้ปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาพึงตระหนัก 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552  กล่าวไว้ว่า  

3.1 เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดี มีความรับผิดชอบ  
3.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และตระหนักในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดจน

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของบุคคลในสังคม  
3.3 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน  

 วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นธงน าในการปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาว่าการท างาน
พึงระลึกถึงเป้าหมายของการท างานนี้ และให้ถือว่าวินัยนักศึกษาฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะ
นักศึกษาเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นคนดี   
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4. จรรยาบรรณของคณะกรรมการสอบสวน  
 จรรยาบรรณของกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นสิ่งส าคัญของตัวกรรมการที่ได้รับ
ความไว้วางใจเพ่ือสอบสวนหาข้อเท็จจริง ดังนั้น หากกรรมการมีความประพฤติตามจรรยาบรรณแล้ว 
และเป็นที่ไว้วางใจของผู้ถูกสอบสวน การสอบสวนก็จะราบรื่นส าเร็จได้โดยเร็ว โดยมีคุณสมบัติ
ประกอบไปด้วย  

4.1 เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกสอบสวน  
4.2 อ านวยความยุติธรรมแก่คู่กรณีอย่างเสมอภาค โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายและ

ศีลธรรม  
4.3 แสวงหาและรวบรวมหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
4.4 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงให้ได้เหตุผลอันน่าเชื่อถือว่าผู้ใดผู้หนึ่งได้กระท าความผิด  
4.5 ให้ความส าคัญในการให้การคุ้มครองพยาน  
4.6 รักษาความลับในการสอบสวน และไม่เปิดเผยผลการสอบสวนโดยไม่มีอ านาจ  
 

5. เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน  
 เงื่อนไข กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษา ทั้งด้านการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา การแต่งตั้งคณะคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา หรือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นักศึกษา การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษา จะต้อง
ค านึงถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 ซึ่งบังคับ
ใช้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ถือว่าเป็น
กฎหมายปกครองและการลงโทษนักศึกษาที่อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548  นั้นถือได้ว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง นอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา
ยังต้องค านึงถึงความถูกต้อง แม่นย าในตัวบทกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ด้านวินัยนักศึกษากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้งต้องมี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของตน เนื่องจากในการด า เนินการด้านวินัยนักศึกษา 
ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาจ า เป็นต้องยึด
หลักการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในทุก ๆ เรื่อง 
 ในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา ผู้จัดท าคู่มือได้ยึดหลักการตามข้อบังคับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 เป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ฉะนั้น จึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 โดยละเอียดรอบคอบ 
เพ่ือท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาทุกคณะ หน่วยงานให้ชัดเจน ถูกต้องและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ถูกต้อง แม่นย าในตัวบทกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการด้าน
วินัยนักศึกษากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร รวมทั้งต้องมีจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพของตน เนื่องจากในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษาข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เป็น
ความลับ ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาจ าเป็นต้องยึดหลักการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหลักที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ในทุก ๆ เรื่อง 
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บทท่ี  5 
 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
     

งานวินัยนักศึกษา เปนเรื่องเก่ียวกับการจัดระเบียบเพ่ือการอยูรวมในสังคม เปนกรอบกติกา 
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดวางไวเพ่ือมุงพัฒนาความคิด และความประพฤติ ท่ี เก่ียวกับศีลธรรม จรรยา  
การท่ีนักศึกษาเปนจํานวนมากมาอยูรวมกันยอมมีปญหาหลายประการเกิดข้ึน จึงจําเปนตองมีระเบียบ
เพ่ือใหบุคคลไดประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความปกติสุข และความปลอดภัยของสังคมสวนรวม สําหรับผู
ท่ีฝาฝน หรือละเมิดระเบียบยอมจะตองไดรับการลงโทษตามท่ีไดกําหนดท้ังนี้การดําเนินงานดานวินัย
นักศึกษา ยังสงผลตอการพัฒนานักศึกษาในฐานะเยาวชนของชาติท่ีจะตองเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลท่ี
มีคาในอนาคต ระเบียบวินัยจึงเปนรากฐานสาคัญในการพัฒนาเยาวชนเหลานั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษานอกจากจะผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานวิชาการ
แลว ควรใหความสําคัญเก่ียวกับระเบียบวินัยนักศึกษาอยางจริงจัง โดยการพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหเปนผูท่ีมีระเบียบวินัยทีดีประพฤติปฏิบัติตัวเปนบุคคลท่ีดีนั้น ยอมมีปญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานท้ังจากตัวผูปฏิบัติงานเอง จากสิ่งแวดลอมภายนอก รวมท้ังปจจัยทางดานอ่ืน ๆ  ท้ังนี้ 
ผูจัดทําในฐานะผูปฏิบัติงานดานวินัยนักศึกษา ยอมมองเห็นปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จึงไดรวบรวมปญหา
อุปสรรค และแนวทางการแกไข ดังนี้  

 

ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข 
1. ปญหาดานการพบเห็นนักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตัวไมถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

เชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ มีพฤติกรรมในทางชูสาว เลนการพนัน หรือมีพฤติการณกระทําผิดวินัยเล็กนอย
และไมรายแรง ซ่ึงยังไมสมควรดําเนินการทางวินัย เม่ือเจอกรณีท่ีนักศึกษาประพฤติตนหรือปฏิบัติตัวไม
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยผูพบเห็นซ่ึงเปนบุคลากร หรือคณาจารยของมหาวิทยาลัยบางทาน
จะประสานมายัง งานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ใหไปดูพฤติกรรมดังกลาว 
ซ่ึงในทางปฏิบัติผูพบเห็นสามารถท่ีจะดําเนินการตักเตือนกอนในเบื้องตนไดในฐานะบุคลากร และ
อาจารยของมหาวิทยาลัย โดยไมจําเปนตองให งานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษาไปดําเนินการเอง
ตั้งแตแรกก็ได เพ่ือไมใหเกิดความลาชา ซ่ึงในบางครั้งหากนักศึกษาประพฤติตนหรือปฏิบัติตัวไมถูก ไม
ตองเหมาะสม ก็ยินยอมรับคําตักเตือนดวยวาจาในเบื้องตน ซ่ึงนอกจากสามารถตักเตือนดวยวาจาแลว 
บุคลากรและอาจารย ก็ยังสามารถสงเรื่องใหคณะ หรืองานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา
ดําเนินการออกหนังสือวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษรได 
 แนวทางแกไขปญหาดานการพบเห็นนักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตัวไมถูกตองตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย คือ ประชาสัมพันธใหบุคลากร หรือคณาจารย ใหทราบถึงสิทธิ์และอํานาจในการวากลาว
ตักเตือนนักศึกษาในขอบเขตท่ีสามารถกระทําได เพ่ือเปนการปองปราบพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของ
นักศึกษาในเบื้องตน กอนท่ีจะแจงหรือประสานงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาเขาไปดําเนินการ  
ซ่ึงก็จะเปนมาตรการเบื้องตนหรือการปฏิบัติข้ันตน ท่ีจะทําใหนักศึกษาไดตระหนักวา มีบุคลากร หรือ
คณาจารย คอยสอดสองดูแลและใหคําชี้แนะนักศึกษาอยูตลอดเวลา  
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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 
 แนวทางการแกไขปญหาดานการแจงเรื่องราวการกระทําผิด หรือรองเรียนกรณีท่ีนักศึกษา  
มีพฤติการณกระทาผิดวินัยนักศึกษาท้ังท่ีเกิดภายในมหาวิทยาลัย คณะ หอพัก หรือ แมกระท้ัง
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดต้ังกลองรองเรียน หรือชองทางการรองเรียนท่ีหลากหลาย และเปน
ความลับ เพ่ือใหมีการแจงหรือรองเรียนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักศึกษาไดมากยิ่งข้ึน   

3. ปญหาดานบุคลากรในการปฏิบัติงานดานวินัยนักศึกษา พบวาผูปฏิบัติงาน ในฐานะ
กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ซ่ึงสวนมากจะเปนเจาหนาท่ีสังกัด
คณะตางๆ ท่ีนักศึกษาท่ีถูกสอบสวนสังกัด ยังขาดความรูความสามารถหรือความชํานาญในการสรุป
ประเด็นการกระทําความผิด รวมท้ังการจัดลําดับผลการสอบสวนยังไมครอบคลุมและถูกตอง เม่ือสง
ขอมูลสรุปผลการสอบสวนมายังงานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะ
หนวยงานสวนกลางท่ีดูแลรับผิดชอบเรื่องวินัยนักศึกษา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาโทษ นั้น ตองสงกลับไปดําเนินการแกไข เปนผลใหเสียเวลาในการ
พิจารณาโทษและอาจสงผลกระทบตอนักศึกษาในเรื่องการของการเรียนได 
 แนวทางการแกไขและพัฒนา เพ่ือไมใหเกิดความลาชาในการพิจารณาลงโทษนักศึกษา 
ท่ีกระทําผิดวินัยนักศึกษา งานสงเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ควรมีการ
ดําเนินการจัดอบรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาใหกับบุคลากร คณาจารย ท่ีมีหนาท่ีดูแลนักศึกษา 
ในแตละคณะ ซ่ึงผูท่ีเขารวมรับการอบรมดังกลาวสามารถท่ีจะนําความรู ความเขาใจและทักษะวิธีการ
ในการดําเนินการดานวินัยนักศึกษาท่ีไดจากการเขารับการอบรมมาพัฒนาการดําเนินงานดานวินัย
นักศึกษา และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางานไดมากข้ึน 

4. ปญหาดานการแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนวินั ยนักศึกษา และการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ซ่ึงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 กําหนดใหคณบดีของคณะท่ีนักศึกษากระทําความผิดสังกัดอยู 
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงคณบดีสวนใหญมักจะมอบหมายใหรองคณบดีกิจการ
นักศึกษา รวมถึงคณาจารย หรือเจาหนาท่ีผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ มารับมอบหมายหนาท่ีในการดําเนินการ
สอบวน ซ่ึงมักพบวามีภาระงานคอนขางมากอยูแลว กลับตองมาปฏิบัติหนาท่ีคณะการสอบสวนวินัย
นักศึกษาเพ่ิม อีกท้ังในการประชุมการสอบสวนในแตละครั้ง คอนขางนัดหมายไดยากและหาเวลา
ประชุมไดยาก จึงทําใหระยะเวลาการสอบสวนยืดเยื้อออกไป ซ่ึงอาจกระทบสิทธิของนักศึกษา 
ท่ีถูกสอบสวนนานเกินสมควร 
 แนวทางการแกไขปญหาดานการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพ่ือใหการสอบสวนเปนไปดวยความรวดเร็วและถูกตอง 
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ควรกําหนดประเด็นการสอบสวนท่ีชัดเจน และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการประชุมสอบสวน 
แตละครั้งตองชัดเจนและแนนอน อีกท้ังผูปฏิบั ติหนาท่ี เลขานุการคณะกรรมการสอบสวน  
ตองจัดเตรียมเอกสาร พรอมพยานหลักฐาน ใหเรียบรอย และจัดตองทํารายงานผลการสอบสวน 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ซ่ึงท้ังหมดนี้ตองอาศัยทักษะความชํานาญ และประสบการณของผูปฏิบัติงาน 
เปนสําคัญ 

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 ยังมีขอคัดแยงกันระหวางขอขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 กับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง มาตรการการลงโทษทางวินัยนักศึกษา ลงวันท่ี  21 ตุลาคม 2552  เชน ในขอบังคับใหอํานาจ
รองกิจการนักศึกษา ในการลงนามสั่งลงโทษนักศึกษาใหออก แตในประกาศไดเขียนแยงกับขอบังคับ
วาในการสั่งโทษใหออก ใหรองกิจการนักศึกษาเปนผูเสนอใหอธิการบดีเปนผูลงนามคําสั่งโทษ เปนตน 
 แนวทางการแกไขปญหาดานตัวบทกฎหมาย หรือบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการดาเนินการ
ทางวินัยนักศึกษา สามารถดําเนินการไดโดยการทบทวนตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวของ วามีบทบัญญัติท่ี
เปนปญหาในทางขอกฎหมาย หรือสามารถแกไขบทบัญญัติขอใดท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานดานวินัยนักศึกษา หรือแกไขปญหาดานวินัยนักศึกษาไดหรือไม ศึกษาขอดี ขอเสีย 
เปรียบเทียบกฎหมายระหวางฉบับเดิม และฉบับราง อีกท้ังตรวจสอบหาชองวางทางกฎหมาย  
ท่ีจะเปนปญหาในทางปฏิบัติหรือปญหาขอกฎหมาย โดยการดําเนินการตองใหงานกฎหมายและนิติกร 
เปนผูตรวจสอบ แกไข กอนเสนออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยประกาศบังคับใชตอไป 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

1. จัดหาหองประชุม หรือหองสําหรับใชในการสอบสวนวินัยนักศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือเปน
การพิทักษสิทธิของนักศึกษาและเพ่ือประโยชนในการสอบสวน ซ่ึงตองเปนความลับ  

2. สรางองคความรู และใหความรูเก่ียวกับวินัยนักศึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยจัดอบรม 
สัมมนา หรือบรรยายแกนักศึกษาใหมประจําปการศึกษาใหไดรับรู รับทราบ ถึงการปฏิบัติตัวของ
นักศึกษาท่ีถูกตอง และหากนักศึกษาถูกดําเนินการทางวินัยนักศึกษา จะไดรับรูรับทราบถึงการปฏิบัติ
ตามขอบังคับฯ  

3. จัดโครงการอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรดานวินัยนักศึกษา ท้ังใน
สวนกลาง และสวนของคณะ โดยใหบุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานวินัยนักศึกษา เขาอบรม 
สัมมนา เพ่ิมความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการดําเนินการทางวินัย และเพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเขาใจถูกตองตรงกัน  
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างเอกสารด้านวินัยนักศึกษา 

1. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
2. ตัวอย่างบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา 
3. ตัวอย่างบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 
4. ตัวอย่างบันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 
5. ตัวอย่างแบบรายงานการสอบสวน 
6. ตัวอย่างค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
7. ตัวอย่างแบบรายงานผลการบ าเพ็ญประโยชน์ 
8. ตัวอย่างแบบค ารองขออุทธรณ์ 
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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 
   กับการเขาสูตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน (ป 2557) 
 

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