
อมรา   ศรีสัจจัง 
 
ซักซอมการปฏิบัติราชการวินัยนักศึกษา  :  ขอคิดจากการสัมมนาวินัยนักศึกษา    
            สืบเนื่องจากขอบังคับหลัก หรือ อาจกลาววา ธรรมนูญการปกครองนักศึกษามีกฎหมายหลัก  3  
ฉบับ  ฉะนั้นเปนความจําเปนควรทําความเขาใจกับขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยวินัยนักศึกษา  
พ.ศ.2547 (ซึ่งไดแกไขปรับปรุงของจากฉบับ ป พ.ศ.2534)  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง วิธีการ
สอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทําผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เรื่อง  มาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548  เพราะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
มีการดําเนินกิจการมหาวิทยาลัย ในลักษณะมหาวิทยาลัย  ท่ีมีหลายวิทยาเขต   เขตการศึกษา  การดําเนินงานที่
เกี่ยวกับนักศึกษา จึงตองมีลักษณะครอบคลุมวิทยาเขต และเขตการศึกษา  และใหสอดคลองกับสภาพนักศึกษา   
 

สิ่งสําคัญที่ผูปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาพึงตระหนัก 
1.  วัตถุประสงคและเปาหมาย  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยวินัยนกัศึกษาฯ   
กลาวไววา    “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีวัตถุประสงคใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีดี   

มีความรู   คูคุณธรรม สามารถเปนผูนําและเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและดํารงตนอยางมีความสุข บนพื้นฐาน
ของ ความรักสามัคคี และมีสํานึกรวมรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม วินัยนักศึกษาเปนองคประกอบหนึ่งใน
กระบวนการเสริมสรางคุณสมบัติดังกลาว ตลอดจนดํารงไวซึ่งความถูกตอง ดีงามและความสงบสุขของ
สวนรวม”   
 

     วัตถุประสงคขางตนจะเปนธงนําในการปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาวาการทํางานพึงระลึก
เปาหมายของการทํางานนี้  และใหถือวาวินัยนักศึกษาฉบับนี้เปนเครื่องมอืในการบมเพาะนักศึกษา  เร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม  ความเปนคนดี 
     ขอบังคับฯ ฉบับนี้  บังคับใชกับ “นักศึกษา” มหาวิทยาลัย ของทุกวิทยาเขต และเขตการศึกษา 
ทุกระดับการศึกษา  โดยใหความหมายดังนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และหมายรวมถึง
หนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
   “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
 

กองกิจการนักศึกษา     วิทยาเขตหาดใหญ     ไดจัดสัมมนาแนวปฏิบัติวินัยนักศึกษา   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ในวันที่  15  พฤษภาคม  2550  เพื่อซักซอมและทําความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องวิธีการ
สอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทําผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร  เรื่อง มาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 
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  2.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยวินัยนกัศึกษา  พ.ศ.  2547  มีสาระสําคัญ  
ดังนี้ 
        2.1  สิ่งท่ีนักศึกษา  “ตองปฏิบัติ”  และเรื่องท่ีนักศึกษา “ไมควรปฏิบัติ”  หรือไมประพฤติ  
(อมรา   ศรีสัจจงั : 2550)  กลาวไวในขอบังคับฯ ขอ  5   ซึ่งจะแยกใหเห็นความตางเปนรายขอดังนี้ 
   

ขอที ่ ขอบัญญัติที่นักศึกษา “ตองปฏิบัติ” ขอที ่ ขอบัญญัติที่นักศึกษา “ตองไมประพฤติปฏิบัติ” 

5 วินัยและการรักษาวินัย 
นักศึกษาตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ  ผูใด
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามตองรับโทษตามขอบังคับนี้ 

5.7 นักศึกษาตองไมประพฤติตนในทางที่ไมสมควร
แกการเปนนักศกึษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลาวคือ 

5.1 นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ   คําสั่ง  
ประกาศ หรือ   ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย   

 5.7.1 ใหขอมูลหรือรายงานเท็จตอมหาวิทยาลัย 

5.2 นักศึกษาตองมีศีลธรรมและจรรยามรรยาทอนัดีงาม  5.7.2 พูดจาหรอืแสดงกิริยาหยาบคาย 
5.3 นักศึกษาพึงประพฤติตนเปนพลเมืองดี สังวรใน

สิทธิ หนาท่ีและความ    รับผิดชอบทั้งของตนเอง
และผูอื่น 

 5.7.3 เลนการพนัน  หรือกระทําการใด ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการพนัน 
5.7.4 เสพสุรา  ของมึนเมา หรอืสิ่งเสพติดให 

5.4 นักศึกษาตองรักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย 

 โทษ อันอาจจะเปนเหตุใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 
แกตนเองและสวนรวม 

5.5 นักศึกษาตองรักษาความสงบเรียบรอย ไมกอใหเกิด
การแตกความสามัคคี หรือกอการทะเลาะวิวาท
ระหวางนักศึกษาของมหาวิทยาลัย    หรือนักศึกษา
ตางสถาบันหรือบุคคลอื่น 

 5.7.5 ประพฤติตน หรือกระทําการใด ๆ ใหเปน
ท่ีเสื่อมเสียในทาง     ชูสาว 
5.7.6 ลักทรัพย ยักยอก  ฉอโกง  หรือทําใหเสีย
ทรัพยซึ่งเปนของผูอื่นหรอืมหาวิทยาลัย 

5.6 นักศึกษาตองแสดงความสุภาพ  ไมแสดงความ
กาวราวหรือลบหลูดูหมิ่นอาจารยหรือเจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัยผูปฏิบัติงานตามหนาท่ี ท้ังอยูตอหนา
และลับหลัง 

 5.7.7 มีวัตถุหรอืสิ่งของอันไมชอบดวยกฎหมาย
อยูในครอบครอง 
5.7.8 กระทําความผิดอาญาในลักษณะเปนที่
เสื่อมเสียช่ือเสยีงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

6 นักศึกษาผูใดเปนผูกอหรือมีสวนเกี่ยวของเปนคดีถึง
พนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ฝายปกครอง  ตอง 

 5.7.9 กระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทําการอื่นใด ซึ่ง
อาจทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

 รีบรายงานพฤติการณนั้นทันทีตออาจารยทีป่รึกษา  5.7.10 การทุจรติในการวัดผล 
 หรืออาจารยฝายกิจการนักศึกษาคณะที่ตนสังกัด

หรือกองกิจการนักศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่
รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา 

 5.7.11 การทุจรติทางวิชาการดวยการลอกผลงาน
ทางวิชาการ หรือการสรางขอมลูเท็จ 
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    2.2    การกระทําท่ีเปนการกระทําผิดวินัยรายแรงหรอืไมรายแรง 
ขอบังคับฯ มหาวิทยาลัย  ป พ.ศ. 2547  ขอ  8  ไดระบุถึง  การกระทําความผิดวินัย 

รายแรงของนักศึกษา  สาระสําคัญ ขอ 8  กลาววา  การกระทาํหรือความประพฤติดังตอไปนี้ เปนการกระทําผิด
วินัยรายแรง 
              8.1  เปนตัวการ ผูใช ผูสนับสนุนใหเกิดเหตุวุนวายรายแรงขึ้นในมหาวิทยาลัยหรอื 

        กอใหเกิดการแตกความสามัคคีในระหวางนักศึกษาเปนสวนรวม หรอืกอการ 
        ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่นเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ  
        หรืออันตรายสาหัส ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

          8.2   เสพหรือมีไวในครอบครอง  หรอืมีไวเพือ่ขาย หรือจําหนาย รวมท้ังเปน 
         ตัวแทนขาย หรือจําหนายซึ่งยาเสพติด หรือสิง่เสพติดใหโทษ 

          8.3   ประพฤติช่ัว  อันเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมเสียแกตนเองหรอืมหาวิทยาลัย 
          8.4   กระทําผิดอาญาโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ 

         ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8.5   การกระทําอื่นใดที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนดวาเปนการกระทําผิดวินัย 
        รายแรง  

  ซึ่งนอกจากความผิดดังกลาวขางตน (8.1 – 8.5) แลว จึงนาจะเปนความผิดไมรายแรง  
   

   การบัญญัติไวในขอ  8  เชนนี้ หมายสรุปไดวา สิ่งท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติและสิ่งท่ีตองไม
ปฏิบัติ  ท่ีไดบัญญัติไวในขอบังคับ  ขอ  5.1 – 5.7  (ไมรวมการกระทําใน  ขอ  8)  ใหหมายความวาการกระทํา
นั้นเปน    การกระทําที่ผิดวินัยไมรายแรง  แตมีขอสังเกตวาการจะบัญญัติการกระทําในขอที่  8.5  (การกระทํา
อื่นใดที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนดวาเปนการกระทําผิดรายแรง)  จะตองเชื่อมโยงกับบทบัญญัติในขอบังคับ
ขอใดหรือไม  (ขอ 5.1 – 5.7) 
 

   2.3  ขอบังคับฯ  ฉบับนี้ระบุโทษฐานผิดวินัยนักศึกษาไว  4  สถาน  
                                      2.3.1  ฐานโทษสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป (ที่มิใชผูกระทําผดิขณะศึกษาในภาคการศึกษา 
สุดทาย) 
    7.1   ตักเตือนและทําทัณฑบน 
    7.2   ภาคทัณฑและมหาวิทยาลัยอาจสั่งใหเขาโครงการพัฒนาตนเอง หรือ 

        บําเพ็ญประโยชนสาธารณะไมเกิน 100 ช่ัวโมงตอปการศึกษา 
    7.3   พักการเรียนตั้งแต 1 ภาคการศึกษาถึง 2 ปการศึกษา  

     นักศึกษาผูใดไดรับโทษตามความใน 7.3 มหาวิทยาลัยอาจนํามาตรการรอการ 
ลงโทษ มาบังคับใชก็ได  ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    
    7.4   ลบช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา   
 2.3.2   สวนฐานโทษสําหรับนักศึกษาที่กระทําผิดวินยันักศกึษาในภาคการศึกษาสุดทาย
ของการศึกษาในกรณีท่ีนักศึกษากระทําความผิดในภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษา  ใหพักการเรียนตั้งแต
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ภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทําความผิดเปนตนไป โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนรายปดวย  
หรืองดการออกหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย หรอืระงับการเสนอชื่อใหไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือ
ปริญญาบัตร ตั้งแต 1 ภาคการศึกษา ถึง  2   ปการศึกษา  
 2.3.3  หากการพิจารณาโทษ   ผูกระทําผิดใหไดระดับโทษพักการเรียนไมเกนิ  1  
ภาคการศึกษา  (ขอ 7.3)  และคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาเห็นวานักศึกษาผูนั้นควรไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ ความประพฤติ  และเพื่อใหโอกาสนักศึกษาก็อาจนํามาตรการรอการลงโทษมา
บังคับใช  ท้ังนี้ในการทํางานวินัยนักศึกษาตองศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง  มาตรการรอ
การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิดวินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2548  ประกอบดวย 
    
  2.4   ขอพึงระวงัเรื่องโทษฐานผิดวินัยนักศึกษา 
            2.4.1  เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา  ไดมีความเห็นเรื่องชวงหาง
ระหวางระดับโทษฐานภาคทัณฑและพักการเรียน  ซึ่งกําหนดไวในขอบังคับฯ เดิม (พ.ศ. 2534) มีประเด็น
พิจารณาใน  2  ประเด็นหลัก คือ ชวงห าง (สเกล) ระหวางการกระทําผิด หรือพฤติกรรมของนักศึกษา ในบาง
กรณีมีความเข็มขนที่ความหนักเบาแตกตางกัน  เชน  กลุมนักศึกษาที่รวมกระทําผิดในฐานะตัวการหรือตัวการ
รวมผูสนับสนุนหรือผูอยูในเหตุการณ เปนตน  และในอีกประเด็น  การกระทําหรือพฤติกรรมการกระทําผิดบาง
พฤติกรรม  ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวานักศึกษาผูนั้นควรไดอยูในการดูแลของผู ท่ีมหาวิทยาลัย
มอบหมาย  เพื่อใหนักศึกษาไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนปญหาหรือท่ีคณะกรรมการฯ เห็นวานักศึกษาตอง
เรียนรูการปรับปรุงตนเองโดยกําหนดใหนํากิจกรรมเขาชวยดวยเหตุผลขางตนมหาวิทยาลัยจึงกําหนดโทษฐาน
ผิดวินัยนักศึกษา   ในระดับฐานโทษขั้นที่  2  “ใหภาคทัณฑและมหาวิทยาลัยอาจสั่งใหเขาโครงการพัฒนา
ตนเอง หรือ บําเพ็ญประโยชนสาธารณะไมเกิน  100  ชั่วโมงตอปการศึกษา” 
           2.4.2  ฐานโทษตามขอ 7.2  ในทางปฏิบัติ  มหาวิทยาลัยอาจสั่งใหภาคทัณฑตั้งแต 1 
ภาคการศึกษา หรือ ตลอดสภาพการศึกษา 
 
3. การสอบสวนและพิจารณาโทษ 
  การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาเปนการปฏิบัติราชการทางปกครอง (ถาวร เกียรติทับทิว: 
2550)  นั้นหมายถึง  การปฏิบัติงานตองดําเนินการโดยเครงครัด  เพราะการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาเปนการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ .ศ .  2522  มาตรา  15 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547  ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวย
วินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2547  และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณี
นักศึกษากระทําผิดวินัย พ.ศ. 2548  มีความเชื่อมโยงกัน เพราะขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ. 
2547  ขอ 12 ไดบัญญัติไววา   “การดําเนินการสอบสวนพิจารณาโทษและเกณฑการลงโทษนักศึกษาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย”  โดยวัตถุประสงคของการประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรฉบับดังกลาว
กลาววา 

“เพื่อใหการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีความถูกตองเหมาะสม 
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และเปนธรรมกับทุกฝาย  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      วาดวยวินัย
นักศึกษา  พ.ศ. 2547 ขอ 12  และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ. 2522  และ
มติท่ีประชุมคณบดี  ครั้งท่ี 2/2548  เมื่อวันที่ 13มกราคม 2548  กําหนดวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณี
นักศึกษากระทําผิดวินัยนักศึกษา”  และในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งลงโทษจะตรวจสอบ
วามีเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายหรือไม  ประการใดบาง  ซึ่งเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายนั้นมีได
หลายประการทั้งในสวนที่เปนเรื่องของอํานาจ  ข้ึนตอน  วิธีการ  ซึ่งประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    
เรื่อง  วิธีการสอบสวนฯ  ไดกําหนดขอบเขตและใหความหมายของคําตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา
โทษไว ดังนี้ 
  3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ืองวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษฯ มีผลบังคับใช
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทุกวิทยาเขต และเขตการศึกษา ซึ่งระบุไวในหมวดที่  1 ดังนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  “วิทยาเขต” หมายความรวมถึง เขตการศึกษาหรือโครงการจัดตั้งวิทยาเขตที่สภา
มหาวิทยาลัย   รับรองแลว 
  “รองอธิการบดี” หมายถึง  รองอธิการบดีผูรับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษาของวิทยาเขต 
หรือ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตกรณีวิทยาเขตนั้น ๆ ไมมีรองอธิการบดีผูรับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษา    
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

“คณะกรรมการดําเนินงานวินยันักศึกษา” หมายความวา  คณะกรรมการดาํเนินงานวินัย 

นักศึกษาที่ตั้งข้ึนตามประกาศฉบับนี้ 

“คณะกรรมการสอบสวน”  หมายความวา  คณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งข้ึนตามประกาศ 
ฉบับนี้ 
  3.2  ประกาศฯ  ฉบับดังกลาว ระบุใหทุกวิทยาเขต เขตการศึกษา  มีคณะกรรมการดําเนินงาน
วินัยนักศึกษาเปนองคคณะท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาโทษ องคประกอบคณะกรรมการดําเนินงานวินัย
นักศึกษา  หมวดที่ 2 ขอท่ี 5 มีดังนี้ 

1. รองอธิการบดี                   ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยอธิการบดีผูรับผิดชอบงานดานวินัยนักศึกษาของ 
    วิทยาเขตหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากรองอธิการบดี             รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีผูรับผิดชอบงานดานกิจการ 
    นักศึกษาหรือผูท่ีรับมอบหมายจากคณะทุกคณะในวิทยาเขต        กรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา หรือหัวหนา   กรรมการ 
    ผูรับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษาของวิทยาเขต      
5. หัวหนางานวินัยและนิติการ  หรือบุคคลอื่นที่รองอธิการบดี กรรมการ 
    เห็นสมควร 
6. หัวหนาผูรับผิดชอบงานดานวินัยนักศึกษา หรือตําแหนงอื่น กรรมการ 

                       และเลขานุการ 
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ท้ังนี้จะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

3.3  อํานาจหนาที่และวิธีการพิจารณาคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา ระบุในขอ   6  

ดังนี้ 

 3.3.1 พิจารณาใหความเห็นชอบสํานวนการสอบสวนและโทษทางวินัยนักศึกษาที่ 
คณะกรรมการสอบสวนเสนอในระดับโทษพักการเรียนขึ้นไป 
 3.3.2 กรณีท่ีสํานวนการสอบสวนขาดสาระสําคัญ คณะกรรมการดําเนินงานวินัย         
นักศึกษา หรือรองอธิการบดีอาจสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม หรือเรียกบุคคล
ผูเกี่ยวของมาใหถอยคําเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือสั่งลงโทษได 
 3.3.3  มีอํานาจหนาท่ีอยางอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  3.4  การสอบสวนไดระบุใหมีคณะกรรมการสอบสวนใน  2  กรณี  บัญญัติไวในประกาศฯ 
ฉบับขางตน ดังนี้ 

“กรณีท่ีมีนักศึกษาของวิทยาเขตถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียน  หรือกรณีอื่นใดที่รับทราบวา 
นักศึกษากระทําผิดวินัย ใหรองอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปนรายกรณีไป ดังนี้  (ขอ 8)” 
   3.4.1 กรณีมีนักศึกษาคนเดียวหรือหลายคนถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยนักศึกษา 
และไมเกี่ยวของกับคณะอื่น ใหคณะนั้นเสนอรองอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมี             
องคประกอบของคณะกรรมการดังนี้  (ขอ 8.1) 

       1. รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีผูรับผิดชอบงาน                       ประธานกรรมการ 
            ดานกิจการนักศึกษาหรือผูท่ีรับมอบหมายจากคณะ         

         2. กรรมการอื่นตามที่เห็นสมควร ไมเกิน  จํานวน  2  คน        กรรมการ 
         3. ผูแทนกองกิจการนักศึกษาหรือกิจการนักศึกษา                  กรรมการ 

            ของวิทยาเขต    1  คน     
         4. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานวินัยนักศึกษาของคณะ         กรรมการและ 

                       เลขานุการ 
  ท้ังนี้จะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
   3.4.2  กรณีมีนักศึกษาหลายคณะเกี่ยวของกับการกระทําผิดวินัยนักศึกษา ให    
รองอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีองคประกอบดังนี้ (ขอ 8.2) 

1.ผูชวยอธิการบดีผูรับผิดชอบงานดาน                        ประธานกรรมการ 
                                              วินัยนักศึกษาหรือผูอื่นตามที่รองอธิการบดีเห็นสมควร              
           2.รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีผูรับผิดชอบ         กรรมการ 

            งานดานกิจการนักศึกษา  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก 
             คณะทุกคณะที่เกี่ยวของ       

          3.ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษาหรือผูอื่น          กรรมการ 
             ท่ีรองอธิการบดีเห็นสมควร        

           4.หัวหนาผูรับผิดชอบงานดานวินยันักศึกษา              กรรมการและ 
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             ของวิทยาเขต             เลขานุการ 

  ท้ังนี้จะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

3.5 ข้ันตอนวิธีการการสอบสวนและพิจารณาโทษ 
3.5.1 ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจง 

ขอกลาวหา บัญญัติไวในหมวด 2 ขอ 9 ดังนี้ 
           1. เรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหาและใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจง 

ขอกลาวหาไดดวย 
 2. เรียกผูถูกกลาวหาหรือผูเกี่ยวของมาใหถอยคําและบันทึกถอยคํานั้นไวเปน 
  ลายลักษณอักษรและใหผูใหถอยคําลงลายมือช่ือ 
  ท้ังนี้ผูถูกกลาวหาอาจชี้แจงเปนลายลักษณอักษรดวยลายมือตนเอง  หรือเลขานุการ
คณะกรรมการสอบสวนจะสรุปการใหถอยคํา  ซึ่งผูถูกกลาวหรือผูเกี่ยวของไดใหถอยคําไวกับคณะกรรมการ
สอบสวน กอนการลงลายมือช่ือใหผูใหถอยคําอานและรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายมือช่ือไว 
หากพบวาการสรุปไมครบถวนถูกตองก็ใหทักทวงแกไข 
   3.5.2 ในการสอบสวนการประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการ 2 ใน 3 
จึงจะครบองคประชุม (หมวด 2 ขอ 9) 
   3.5.3 ระยะเวลาการสอบสวนและการขยายระยะเวลาการสอบสวน 
  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องวิธีการสอบสวนฯ ระบุระยะเวลาการสอบสวน 
ดังนี้ 
                                 “ใหคณะกรรมสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับแตวันที่
ประธานคณะกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน” 
   หากการสอบสวนไมแลวเสร็จภายในกําหนดดังกลาวใหประธานคณะกรรมการสอบสวน
เสนอผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพ่ือขยายระยะเวลาการสอบสวนไปอีกไมเกิน  2  คร้ัง รวมแลวไมเกิน  
45 วัน  (หมวด 2 ขอ 9)   

3.5.4  การดําเนินการสอบสวนพิจารณาโทษใหถือเปนเรื่อง “ลับ” (หมวด 1 ขอ  4)   

3.5.5 การรายงานการสอบสวนใหเสนอตอรองอธิการบดีท่ีลงนามในคําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนตองปฏิบัติ ดังนี้ 

- รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของเพือ่ประกอบสํานวนการสอบสวน 
- อาจขอความเห็นผูเช่ียวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อประกอบสํานวนการ 
  สอบสวน (หมวดที่ 2 ขอ 9)  

   3.5.6 การเสนอโทษทางวินัยนักศึกษาขั้นพักการเรียนขึ้นไป 
   หากเปนการเสนอโทษขั้นพักการเรียนขึ้นไป ใหคณะกรรมการสอบสวนนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาของวิทยาเขตนั้น ๆ  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบสํานวนการสอบสวน
และโทษทางวินัยนักศึกษาเพื่อเสนอรองอธิการบดีพิจารณาสั่งลงโทษ 



 

\\student2071wan\back up\guy\amara\ซกซอมปฏิบัติราชการทางวินัยนักศึกษา50.doc 

8 

   3.5.7 กอนออกคําสั่งลงโทษ  ผูปฏิบัตงานวินัยของวิทยาเขต/เขตการศึกษา ตอง
รวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ หรือพยานหลักฐาน/รับฟงผูเชี่ยวชาญ ฯลฯ ที่มีการกลาวอาง
ตรวจสอบความครบถวน  ถูกตอง  ตรวจทานกระบวนการในการออกคําสั่ง  แบบของคําสั่ง  ตลอดจนเหตุผลใน
การออกคําสั่ง  ในคําสั่งลงโทษใหระบุวิธีการอุทธรณหรือโตแยงไวในคําสั่งดวย  ทั้งนี้เพราะคําสั่งลงโทษ
นักศึกษาเปนคําสั่งทางปกครอง   
 
  สรุปการสอบสวนและพิจารณาโทษ  มีขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยวินัย
นักศึกษา  และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง  วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทํา
ผิดวินัยนักศึกษาเปนกฎหมายหลักที่จะชวยตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองสวนที่
เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา 

 
4.  การออกคําสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
  การออกคําสั่งลงตองยึดหลัก  “โดยสุจริต”  หมายถึง  ตองไมเลือกปฏิบัติ หรือเลอืกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม  เชน  การกระทําอยางเดียวกัน แตโทษตางกัน (ถาวร   เกียรติทับทิว : 2550)  ทุกครั้งของการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ผูปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาตองนําประเด็นหรือเหตุผลขอโตแยงท่ี
ไดอภิปรายกันเชนการใหลงโทษตางกันในความผิดเดียวกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจน รวมท้ังในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา ผูท่ีทําหนาท่ีกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการชุดนีต้องทํา
ความเห็นนําเสนอเพื่อใหท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ไดถกอภิปรายใหเหน็ความแตกตางในลักษณะพฤติกรรม
การกระทําความผิด  พยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ รวมท้ังความเสียหาย  หรือพฤติการณแหงกระทําผิดวา
สงผลกระทบตอสังคมโดยรวมอยางไร  หมายรวมวาพฤติกรรมการกระทําของนักศึกษาไดทําใหเกิดความ
เสียหายหรอืสงผลกระทบโดยรวมอยางไร  ลักษณะการกระทําผิดมีขอเท็จจริง และมีระเบียบขอบังคับท่ีอางอิง 
(เขาขายระเบียบ/ขอบังคับฯ ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับใด) เขาขายวินัยรายแรงหรือไมรายแรง มีขอสนับสนุน
การใชดุลพินิจอยางไร  เหตุอนัควรลดหยอนมีหรือไมเพราะเหตุใด การทําคําสั่งลงโทษวินัยนักศึกษาจึงตองให
ครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 
  1. รูปแบบคําสั่งทางปกครอง ตองทําเปนหนังสือ 
  2. ตองมีวัน  เดอืน  ป  ท่ีออกคําสั่ง 
  3. มีรายช่ือผูสั่งลงโทษ 
  ผูปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาของวิทยาเขต/เขตการศึกษาตองตรวจสอบวาอธิการบดีไดมีหนังสอื
มอบอํานาจใหผูรับผิดชอบดานกิจการนักศึกษาของวิทยาเขตไวเชนใด  หรือตรวจสอบวาในวิทยาเขต/เขต
การศึกษาผูใดมีอํานาจสั่งลงโทษนักศึกษา 
  4. การออกคําสั่งลงโทษตองมีเหตุผล กลาวคือ มีขอเท็จจรงิ ระเบียบฯ/ขอบังคับฯ ท่ีอางอิง 
ระบุความผิด  และมีขอพิจารณาที่ใชดุลพินิจมีขอสนับสนุนวาเปนความผิดรายแรงอยางไรหรือไม 
  5. ระบุเวลาอุทธรณหรือโตแยง ใหระบุในคําสั่งลงโทษนักศึกษาวาหากนักศึกษาประสงคจะ
อุทธรณใหยื่นอทุธรณตออธิการบดีภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันทราบคําสั่งหรือถอืวาไดรับทราบคําสั่ง (ประกาศ
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มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากรทําผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3   
ขอ 11) 
 
5.  การแจงคําสั่งลงโทษ 
  การดําเนินการทางวินัยนักศึกษามีบุคคลและหนวยงานที่ตองดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ 
ภายหลังมหาวทิยาลัยมีคําสั่งลงโทษนักศึกษา ท้ังเพื่อใหวินัยนักศึกษามีผลบังคับใช และเพื่อความรวมมอืในการ
พัฒนานักศึกษา จึงตองแจงผูเกี่ยวของดังนี ้
  5.1  นักศึกษาผูถูกสั่งลงโทษ 
  ในสวนของนักศึกษานั้น ฝายวินัยนักศึกษาของวิทยาเขต/เขตการศึกษา ตองแจงใหนักศึกษาผู
ถูกสั่งลงโทษรับทราบคําสั่ง โดยแจงเปนลายลักษณอักษร  ท้ังนี้เพราะนักศึกษาผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ี
ประสงคจะยื่นอุทธรณ ตองยื่นอุทธรณภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันทราบคําสั่งหรือถอืวาไดรับทราบคําสั่ง และ
การรับทราบคําสั่งใหทําเปนหนงัสือ  ลงวัน  เดือน  ป  ท่ีรับทราบคําสั่ง และการลงนามรบัทราบคําสั่งตอหนา
พยาน (หัวหนาผูรับผิดชอบงานดานวินัยนักศึกษา หรือผูปฏิบัติงานดานนี้) 
 
  5.2  ประธานและคณะกรรมการสอบสวน 
  5.3  ผูปกครองของนักศึกษาผูถูกสั่งลงโทษ 
  5.4  อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาผูถูกสั่งลงโทษ 
  5.5  ฝายทะเบียนนักศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาถูกสั่งลงโทษขั้นพักการเรียน หรืองดการออก
หนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย หรอืระงับการเสนอชื่อใหไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ตั้งแต
1 ภาคการศึกษาถึง  2 ปการศึกษา หรือลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
  5.6 ฝายหอพักนักศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน  กรณีท่ีนักศึกษาถูกสั่งลงโทษตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ วาดวยหอพักนักศึกษา เปนตน 

5.7 บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีการแนะแนวใหการปรึกษาสําหรับ
นักศึกษาที่กระทําความผิดวินัยนักศึกษา และมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษพักการเรียนไมเกิน 1 ภาคการศึกษา เมื่อ
มหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงประวัติ  ความประพฤติ  ภาวะแหงจิตใจ และสภาพแวดลอมของผูนั้น  หรือสภาพ
ความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปราณีแลว  มหาวิทยาลัยจะมีคําสั่งวานักศึกษาผูนั้นมีความผิดแตใหรอการลงโทษ
ดังกลาวไวกอน  เพื่อใหโอกาสนักศึกษาผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และไดมอบหมาย
บุคคลเพื่อดูแลนักศึกษา 
 
6.  การอุทธรณโทษ 
 ขอควรคํานึงในการขออุทธรณโทษ 

6.1 นักศึกษาผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา หากประสงคจะอุทธรณ ใหนักศึกษายื่น
อุทธรณตออธิการบดีภายใน  15 วันนับตั้งแตวันทราบคําสั่งหรือถือวาไดรับทราบคําสั่ง (หมวด 3 ขอ 11) 
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  ในขอนี้หมายความวา หนังสือที่ยื่นอุทธรณตองเสนอตออธกิารบดีโดยฝายวนิัยนักศึกษาของ
วิทยาเขตหรือเขตการศึกษาประทับรับเรื่อง  ท้ังนี้พื่อตรวจสอบชวงระยะเวลาที่ยื่นอุทธรณ และวันที่รับทราบ
คําสั่งตามระยะเวลาที่กําหนด 

  6.2  การอุทธรณใหนักศึกษายื่นอุทธรณเปนหนังสือ  มีขอเท็จจริง ขอกฎหมายหรือขอความ
อื่นใดที่อาศัยเปนหลักในการอุทธรณพรอมคําขอตออธิการบดี 
  6.3  การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับ เวนแตอธิการบดีจะสั่งเปนอยางอื่นหมายความ
วาระหวางอุทธรณโทษนักศึกษา ผูยื่นอุทธรณตองรับโทษตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเวนแตอธิการบดีจะสั่งเปน
อยางอื่น 
  6.4  ผูอุทธรณสามารถตรวจหรือคัดสําเนาบันทึกการใหถอยคําของตนหรือสํานวนการ
สอบสวนได 
  6.5  การวินิจฉัยอุทธรณ  ตองใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันรับอุทธรณ 
 
7.  กรอบการทํางานกรณีนักศึกษายื่นอุทธรณ 
  เมื่อนักศึกษายื่นอุทธรณเปนหนังสือ  ผูปฏิบัติงานตองลงบันทึกเลขหนังสือรับเขา มี
ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย เพื่อทําความเห็นโดยสรุปวามีขอเท็จจริงเพิ่มเติมอยางไร หรือไม หรือมีขอกฎหมายหรือ
ขอความอื่นใด  ตามเหตุผลท่ีนักศึกษายื่นขอ  แลวเสนอตอรองอธิการบดีท่ีสั่งลงโทษ  เพื่อรองอธิการบดีทํา
ความเห็นเสนอตออธิการบดี ในชั้นนี้ใหเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนชุดเดิม และเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการสอบสวนชั้นอุทธรณ ประกอบการพิจารณา  วินิจฉัยสั่งการของอธิการบดี ในกรณีท่ีอธิการบดี
เห็นวาจําเปนตองหาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม อาจสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนชุดเดิมหรือ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนชั้นอุทธรณเพื่อหาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมได  เพื่อประกอบการ
วินิจฉัยอุทธรณ (หมวด 3 ขอ 13)  
  เมื่ออธิการบดีไดวินิจฉัยขออุทธรณ ท้ังนี้ จะยืนยันเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมการลงโทษได
ตามที่เห็นสมควร (ประกาศฯ  เรื่องการสอบสวน  หมวดที่ 3 ขอ 15)  
  กรณีท่ีอธิการบดีสั่งการใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนชั้นอุทธรณ  ใหฝายวินัยนักศึกษา
วิทยาเขต/เขตการศึกษา ยกรางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนชั้นอุทธรณเพื่อเสนออธิการบดีลงนามใน
คําสั่ง 
 

8.  กรอบการดําเนินงานหลังสิ้นสุดการวินิจฉัยขออุทธรณ 
  1. กรณีท่ีอธิการบดีมีวินิจฉัยใหยืนตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่สั่งลงโทษนักศึกษาใหฝายวินัย
นักศึกษาวิทยาเขต/เขตการศึกษา ยกรางหนังสือแจงนักศึกษาผูยื่นอุทธรณทราบเปนลายลักษณอักษร 
  2. กรณีท่ีอธิการบดีเห็นวาจําเปนตองหาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยสั่งให
คณะกรรมการสอบสวนชุดเดิมหาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม ใหฝายกิจการนักศึกษาวิทยาเขตหรือ
เขตการศึกษาทํารายงานถึงประธานคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
หาขอเท็จจริง หรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม แลวใหรายงานอธิการบดีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ 
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  3. กรณีท่ีอธิการบดีเห็นความจําเปนตองหาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยได
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนชั้นอุทธรณ  ใหฝายวินัยนักศึกษาวิทยาเขต/เขตการศึกษายกรางคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขั้นอุทธรณเพื่ออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่ง  จากนั้นสงคําสั่งแจงประธาน
คณะกรรมการสอบสวนชั้นอุทธรณ พรอมแนบเอกสารการสอบสวนชั้นตน  การพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา รวมท้ังหนังสือการอุทธรณของนักศึกษา เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ช้ันอุทธรณประชุมเพื่อหาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม พรอมเหตุผลประกอบการวินิจฉัยเสร็จสิ้น ก็
ใหเสนอรายงานตออธิการบดี 
 
9.  มาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิดวินัยนักศึกษา 
  เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยวินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2547 ขอ 7.3 
วรรค 2  กลาวไววา  “นักศึกษาผูใดไดรับโทษตามความใน 7.3 มหาวิทยาลัยอาจนํามาตรการรอการลงโทษมา
บั ง คั บ ใช ไ ด   ท้ั ง นี้  ให เ ป น ไปต ามประก าศมห า วิ ท ย า ลั ย ส งขล านคริ นทร   ดั ง นั้ นป ร ะก าศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่องมาตรการรอการลงโทษนักศึกษากระทําผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548  จึงเปน
ประกาศฯ ท่ีไดใหโอกาสนักศึกษาผูกระทําผิดวินัยนักศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ สั่งลงโทษ แตมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรใหรอการลงโทษไวกอน  เพื่อใหโอกาสกับนักศึกษาไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความประพฤติ
โดยอยูในความดูแลของมหาวิทยาลัยฯ    
 

9.1  วัตถุประสงคของมาตรการรอการลงโทษนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดบัญญัติประกาศเรื่อง  มาตรการรอการลงโทษนักศึกษา
ผูกระทําผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548  ระบุวัตถุประสงค ไวดังนี้ 
  “เพ่ือใหโอกาสนักศึกษาผูกระทําผิดวินัยนักศึกษาและมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษพักการเรียนใน
บางกรณี  จึงเห็นควรใหชะลอการบังคับตามกฎ  หรือคําสั่ง  โดยรอการลงโทษนั้นไวกอน  เพ่ือใหนักศึกษาได
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความประพฤติ  โดยอยูในความดูแลของมหาวิทยาลัยอยางใกลชิด” 
 

9.2  ผูกระทําผิดวินัยนักศึกษาและเขาขายการใชมาตรการรอการลงโทษ  
  นักศึกษาผูกระทําความผิดวินัยนักศึกษา และมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษพักการเรียนไมเกิน 1 
ภาคการศึกษา  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงประวัติ  ความประพฤติ ภาวะแหงจิตใจ  และสภาพแวดลอมของ      
ผูนั้น  หรือสภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปราณีแลว  มหาวิทยาลัยจะมีคําสั่งวานักศึกษาผูนั้นมีความผิดแต
ใหรอการลงโทษดังกลาวไวกอน  เพื่อใหโอกาสนักศึกษาผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
แตตองไมเกิน 1 ป นับแตวันที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่ง  และใหกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของนักศึกษาผู
นั้นดวย 
   กรอบการปฏิบัติงานเรื่องเกณฑหรือคุณสมบัติของนักศึกษาที่เขาขายประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่องมาตรการรอการลงโทษฯ   
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คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ    คราวประชุม    ครั้งท่ี   1/2548  
วันที่ 16  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2548   กําหนดเกณฑประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  ประวัตินักศึกษา 
    - ไมเคยกระทําผิดวินัยนักศึกษามากอน 
     ความประพฤติ : มีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่เปนคนดีมาตลอด 
    หมายถึง พฤติกรรมของนักศึกษาที่ผานมา 
     ภาวะแหงจิตใจ : การกระทําท่ีเกิดข้ึนเกิดจากสภาพแหงจิตใจดังตอไปนี้ 
    - กระทาํความผิดเนื่องจากตกอยูในความทุกขแสนสาหัส 
    - ถูกบีบบังคับใหกระทําความผิด 
    - มีความบกพรองทางจิตใจ 
    - ออนดอยประสบการณในการแยกแยะความถูกตอง 
     สภาพแวดลอม : มีความเปนเหตุเปนผลของการกระทํา 
    - ฐานะทางครอบครัว 
    - มีภาระหนาท่ีตองรับผิดชอบ 
     สภาพความผิด : ดูลักษณะ/ความรุนแรง/ผลกระทบที่เกิด 
    - มีการวางแผนกระทําความผิด 
    - ผลกระทบที่เกิดตอสวนรวม 
    - ความรุนแรงของผลการกระทํา 
    - นักศึกษามีการบรรเทาผลที่เกิด 
     เหตุผลอื่น ๆ  เชน 
    - รับสารภาพและเปนประโยชนในการสอบสวน 
 

  กรอบการปฏิ บัติ ง าน  เรื่ อง เกณฑหรือ คุณสมบัติของนักศึกษาที่ เข าข ายประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง มาตรการรอการลงโทษฯ   และคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา 
วิทยาเขตหาดใหญ ใชประกอบการพิจารณาในแตละกรณีความผิด ซึ่งท่ีประชุมฯ เห็นวา ในการพิจารณานั้นไม
จําเปนวานักศึกษาผูนั้นตองมีคุณสมบัติครบทั้ง 6 ขอ ขางตน แตหากใหนําคุณสมบัติขางตนเปนขอที่มา
ประกอบการพิจารณา   ประกอบดุลยพินิจสนับสนุนวาควรใหใชมาตรการรอการลงโทษกับนักศึกษาผูกระทํา
ผิดผูนั้นหรือไม 
 

 9.3   เงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของนักศึกษาผูกระทําความผิดวินยันักศึกษานั้น  มีดังนี้ 
 1.  ตองไปรายงานตัวตอบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีการแนะแนวให 

 การปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติท่ีกอใหเกิดการกระทําความผิด และ 
      2  ใหผูกระทําผิดวินัยนักศึกษาตองเขาโครงการพัฒนาตนเอง หรือบําเพ็ญประโยชน -
สาธารณะ หรือปฏิบัติงานใหกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย  ไมนอยกวา  50  ช่ัวโมง  แตไมเกนิ 100     ช่ัวโมง
ตอปการศึกษา 
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      3.   เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกําหนดเพื่อแกไข  ฟนฟู  หรือปองกันมิ
ใหผูกระทําผิดวินัยนักศึกษากระทําหรือมีโอกาสกระทําผิดข้ึนอีก เชน 
  3.1 ใหละเวนการประพฤติใด ๆ อันอาจนําไปสูการกระทําผิดวินัยนักศึกษา
เชนเดียวกันนี้อกี โดยใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยสอดสองดูแลตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
  3.2  ในกรณีการกระทําผิดวินยันักศึกษามีสาเหตุจากความผิดปกติทางจิตใจ 
มหาวิทยาลัยอาจสั่งใหผูนั้นอยูในความดูแลของคณะจิตแพทย 
 
 9.4  อํานาจหนาที่ของบุคคลทีไ่ดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ไดดูแลนักศึกษาตาม
ประกาศฯ เร่ืองมาตรการรอการลงโทษ  
  1.   สอดสองดแูลใหนักศึกษาละเวนการประพฤติใด ๆ อันอาจนําไปสูการกระทําผิดวินัย
นักศึกษา เชนเดียวกันนี้อีก   ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในคําสั่งลงโทษนักศึกษา 
         2.   ใหรายงานพฤติการณเกี่ยวกับการดูแลความประพฤติของนักศึกษาผูกระทําผิดวินัย       
นักศึกษาวาเปนไปตามเงื่อนไขหรือไดเปลี่ยนแปลงไป ใหความเห็นเพื่อใหแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่ง
ขอใดเสีย หรือจะกําหนดเงื่อนไขขอใด  เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
 9.5   ระยะเวลาใหรอการลงโทษ 
          นักศึกษาผูกระทําผิดวินัยนักศึกษา และมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหรอการลงโทษไวกอน 
มหาวิทยาลัยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของนักศึกษาผูนั้นตามระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมเกิน  
1 ป  (ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการรอการลงโทษฯ ขอ 1)  ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการดําเนินงานวินัย
นักศึกษา  วิทยาเขตหาดใหญ ไดกําหนดระยะเวลาโดยอนุโลมตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร        
วาดวยวินัยนักศึกษา ขอ 7.2  ท่ีกลาวถึงระดับโทษภาคทัณฑและมหาวิทยาลัยสั่งใหเขาโครงการพัฒนาตนหรือ
บําเพ็ญประโยชนสาธารณะบางกรณีกําหนดระยะเวลา 50 ช่ัวโมง บางกรณีระยะเวลา 100 ช่ัวโมงตอปกรศึกษา 
 

 9.6   ขั้นตอนการทํางานกรณีมหาวิทยาลัยสัง่ลงโทษผูกระทําผิดวินยันักศกึษา  โดยรอการ
ลงโทษไวกอน  มีดังนี ้
          1.   จัดสงคําสั่งลงโทษแจงไปถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดูแล
นักศึกษา 
          2.   แจงใหนักศึกษาผูท่ีมหาวิทยาลัยมคํีาสั่งลงโทษวินัยนักศึกษารับทราบคําสั่งและ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใหนักศึกษาพบบุคคลผูท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
          3.   ประสานงานและติดตามผลการเขาโครงการพัฒนาตนเอง หรือบําเพ็ญประโยชน
สาธารณะ หรือปฏิบัติงานตามเงื่อนไขอื่น ๆ ทุกครึ่งระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
          4.   นําเสนอรายงานและความเห็นของบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเสนอ
คณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาพิจารณาสั่งการ 
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10.  ขอควรคํานึงในการปฏิบัติงานวินัยนักศึกษา 
 ในการปฏิบัติงานตองตรวจสอบความเชื่อมโยงกันของกฎหมายที่เกี่ยวของกับวินัยนักศึกษาทั้ง  
3   ฉบับ   คือขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยวินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2547   ประกาศมหาวิทยาลัย -
สงขลานครินทร  เรื่องวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทําผิดวินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2548   และ
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง มาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิดวินัย นักศึกษา พ.ศ. 2548 
 1. ตระหนักวาในการดําเนินงานทางวินัยนักศึกษาใหถือวาขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร วาดวยวินัยนักศึกษาเปนกฎหมายสงูสุด ซึ่งไดบัญญัติไววา  “บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ
อื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือท่ีขัดแยงกบัขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน”  (ขอบังคับฯ 
ขอ 3) 
 2. กรณีนักศึกษาประพฤติตนผิดระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตอง
ไดรับโทษตามระเบียบขอบังคับนั้น ๆ (ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยวินัยนักศึกษา ขอ 10) 
  3. ในการพิจารณาสั่งลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิดวินัยนักศึกษา  หากมีเหตุอันควรลดหยอน
ใหนํามาประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษได  (ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยวินยันักศึกษา ขอ 11) 
  4. การดําเนินการสอบสวนพิจารณาโทษและเกณฑการลงโทษนักศึกษาใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย (ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยวนิัยนักศึกษา ขอ 12) 
  5. ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยวนิัยนักศึกษา 2547  
ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินจิฉัยและใหถือเปนที่สุด (ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยวินยันักศึกษา ขอ 13) 
 6. ประกาศหรือ ขอกําหนดใดของมหาวิทยาลัยวาดวยการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย
นักศึกษาที่กําหนดไวแลวขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศฉบับนี้แทน (ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง
วิธีการสอบสวนฯ ขอ 3) 
 7. การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบสํานวน
การสอบสวนและโทษทางวินัยนักศึกษาตองมีกรรมการ 2 ใน 3 จึงจะครบองคประชุม  (ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่องวิธีการสอบสวนฯ ขอ 7) 
 8.  เมื่อความปรากฎแกมหาวิทยาลัย วานักศึกษาผูกระทําผิดวินัยนักศึกษาไมปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขดังท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   มหาวิทยาลัยอาจตักเตือนผูกระทําความผิดหรือลงโทษซึ่งรอไวนั้นก็ได  
(ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องวธิีการสอบสวนฯ ขอ 2) 
 9.  ถาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผูท่ีถูกสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาไดกระทําผิด
วินัยนักศึกษาอกี  และมหาวิทยาลัยมีคําสั่งลงโทษพักการเรียนสําหรับความผิดนั้น ใหมหาวิทยาลยับวกโทษที่รอ
การลงโทษไวในคราวกอนเขากับโทษในคราวหลัง  
 ถาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ผูนั้นมิไดกระทาํผิดวินัยนกัศึกษาดังกลาวมาใน
วรรคแรก ใหผูนั้นพนจากการที่จะถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในครั้งนั้น และใหถือวาการรอการลงโทษในครั้ง
นี้เปนการลงโทษภาคทัณฑตลอดสภาพการเปนนักศึกษา(ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องวิธีการสอบสวนฯ ขอ 3) 
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 สรุป เน ื่องจากธรรมนูญการปกครองนักศึกษา หรือกฎหมายหลักดานวินัยนกัศึกษาทั้ง 3 ฉบับ  
เปนกฏหมายที่บังคับใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท้ัง 5 วทิยาเขต/เขตการศึกษา การซักซอม 
การปฏิบัติราชการวินัยนักศึกษาจึงเปนเรื่องของการทําความเขาใจรวมกันของผูปฏิบัติงานวินัยนักศึกษาของ     
วิทยาเขต/เขตการศึกษา     เพราะแตละวิทยาเขตอาจมีข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานแตเดิมท่ีตางจากปจจุบันและดวย
เหตุผลความจําเปนที่ตองซักซอม เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดมีหลักเกณฑท่ีประกัน
ความเปนธรรมใหกับบุคคล  งานวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงตองดําเนินงานอยางมีมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ  
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