
                 

 

 

คู่มือแบบการสอบสวนวนัิยนักศึกษา   

และขั้นตอนการด าเนินการทางวนัิยนักศึกษา   

ตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ว่าด้วยวนัิยนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ค ำสั่ง..............(หน่วยงำนท่ีออกค ำสั่ง)................ 

ท่ี............./................ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

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

  ดว้ย................................................นกัศึกษำคณะ...........................รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 

................................ มีกรณีถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผดิวนิยัไม่ร้ำยแรง/ร้ำยแรง    ในเร่ือง....................................

(เร่ืองท่ีถูกกล่ำวหำถำ้กล่ำวหำหลำยเร่ืองให้ระบุทุกเร่ือง)................................................................................. 

  อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้ ๓๗ / ขอ้ ๓๙ / ขอ้๔๑ แห่งขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช

มงคลลำ้นนำ วำ่ดว้ยวินยันกัศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน เพื่อสอบสวนผูถู้กกล่ำวหำใน

เร่ืองดงักล่ำว  ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

  ………(ช่ือและต ำแหน่ง)............................................เป็นประธำนกรรมกำร 

  ...........(ช่ือและต ำแหน่ง).............................................เป็นกรรมกำร 

       ฯลฯ            ฯลฯ 

  ...........(ช่ือและต ำแหน่ง).............................................เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ...........(ช่ือและต ำแหน่ง).............................................เป็นผูช่้วยเลขำนุกำร 

  ทั้งน้ี  ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวน ตำมขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยี

รำชมงคลลำ้นนำ วำ่ดว้ยวินยันกัศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหแ้ลว้เสร็จภำยใน ๖๐ วนั นบัแต่วนัท่ีประธำนกรรมกำร

ไดรั้บมอบหมำยใหด้ ำเนินกำรสอบสวน แลว้เสนอส ำนวนกำรสอบสวนมำเพื่อพิจำรณำต่อไป  และใหผู้ถู้กกล่ำวหำมี

สิทธิท่ีจะคดัคำ้น รำยช่ือคณะกรรมกำรสอบสวนท่ีไดแ้จง้น้ี ภำยใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

สอบสวน และใหผู้ถู้กกล่ำวหำแสดงเหตุผล ในกำรคดัคำ้นเป็นหนงัสือต่อประธำนกรรมกำรสอบสวน 

  สั่ง ณ  วนัท่ี ......................... เดือน...........................พ.ศ. ........................ 

          ลงช่ือ.................(ลำยมือช่ือ).................... 

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

                                                                        ต  ำแหน่ง คณบดี /รองอธิกำรบดีแต่ละพื้นท่ี / 

                                                                      รองอธิกำรบดีท่ีรับผดิชอบดำ้นกิจกำรนกัศึกษำ 

 หมายเหตุ :  ข้อ ๓๗  คณบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกคณบดี 

                     ข้อ ๓๙  รองอธิกำรบดีแต่ละพื้นท่ี หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกรองอธิกำรบดีเขตพื้นท่ี 

                     ข้อ ๔๑  รองอธิกำรบดีท่ีรับผิดชอบดำ้นกิจกำรนกัศึกษำ 

แบบ กพน. ๐๑ 
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บันทกึแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งสรุปพยานหลกัฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหาและรับทราบข้อกล่าวหา 

เร่ือง กำรสอบสวน..............(ช่ือผูถู้กกล่ำวหำ)..................ซ่ึงถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผิดวนิยัไม่ร้ำยแรง/ร้ำยแรง 

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

                                           วนัท่ี……......เดือน..................................พ.ศ................. 

  คณะกรรมกำรสอบสวนตำมค ำสั่ง...........(ส่วนงำนท่ีออกค ำสั่ง).......ท่ี.........../........เร่ือง...... 

................ลงวนัท่ี.............เดือน.......................พ.ศ..............ไดแ้จง้และอธิบำยขอ้กล่ำวหำพร้อมทั้งสรุปพยำน 

หลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำให.้..........(ช่ือผูถู้กกล่ำวหำ).............ผูถู้กกล่ำวหำทรำบ ดงัน้ี       

  ๑.  ขอ้กล่ำวหำ 

.............................(อธิบำยขอ้กล่ำวหำท่ีปรำกฏตำมเร่ืองท่ีกล่ำวหำให้ผูถู้กกล่ำวหำทรำบวำ่ ผูถู้กกล่ำวหำได้

กระท ำกำรใด เม่ือใด อยำ่งไร พร้อมทั้งระบุขอ้หำท่ีถูกกล่ำวหำดว้ย)........................................................... 

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

  ๒.  สรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ 

............................(สรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำเท่ำท่ีมีใหท้รำบโดยระบุวนั เวลำ สถำนท่ี และ

กำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำรสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ).................................................................................... 

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

  ทั้งน้ี   คณะกรรมกำรสอบสวนไดแ้จง้รำยช่ือคณะกรรมกำรสอบสวนดงักล่ำว  เพื่อเปิด

โอกำสใหน้กัศึกษำผูถู้กกล่ำวหำคดัคำ้นรำยช่ือกรรมกำรสอบสวน ตำมรำยละเอียดส ำเนำค ำสั่งท่ี........./.......... 

เร่ือง.................................ลงวนัท่ี...........เดือน.....................พ.ศ..............ท่ีแนบมำพร้อมน้ีและคณะกรรมกำร 

สอบสวนไดแ้จง้สิทธิและหนำ้ท่ี ให.้............(ช่ือผูถู้กกล่ำวหำ)...............นกัศึกษำผูถู้กกล่ำวหำทรำบแลว้วำ่ 

  ๑.  ในกำรสอบสวนน้ี นกัศึกษำผูถู้กกล่ำวหำมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสำร ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร 

              พิจำรณำควำมผิดวนิยัของนกัศึกษำผูถู้กกล่ำวหำ 

  ๒.  นกัศึกษำผูถู้กกล่ำวหำมีสิทธิท่ีจะโตแ้ยง้ขอ้กล่ำวหำ โดยให้ถอ้ยค ำหรือช้ีแจงขอ้แกข้อ้กล่ำวหำ     

                                  ตลอดจนอำ้งพยำนหลกัฐำน หรือน ำพยำนหลกัฐำนมำสืบแกข้อ้กล่ำวหำโดยสำมำรถ                 

                                  น ำพยำนหลกัฐำนทั้งหมดมำเสนอต่อผูส้อบสวน  ก่อนเสร็จส้ินกำรพิจำรณำสอบสวน 

  ๓.  คณะกรรมกำรสอบสวน มีฐำนะเป็นเจำ้พนกังำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

      

 

 

 

แบบ กพน. ๐๒ 
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                                                                    ลงช่ือ.............(ลำยมือช่ือ).................ประธำนกรรมกำร 

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

      

ลงช่ือ...............(ลำยมือช่ือ)......................กรรมกำร 

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

               ฯลฯ           ฯลฯ 

     ลงช่ือ................(ลำยมือช่ือ).....................เลขำนุกำร 

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

                                                                    ลงช่ือ................(ลำยมือช่ือ).....................ผูช่้วยเลขำนุกำร 

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

 

       ขำ้พเจำ้.......................(ช่ือผูถู้กกล่ำวหำ)................ไดท้รำบขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนท่ี

สนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ และไดรั้บบนัทึกน้ี ๑ ฉบบัไวแ้ลว้ เม่ือวนัท่ี..................เดือน....................พ.ศ.......... 

       

ลงช่ือ.................(ลำยมือช่ือ).......................ผูถู้กกล่ำวหำ 

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

 

 

หมำยเหตุ 

๑. ใหจ้ดัท ำบนัทึกแจง้ขอ้กล่ำวหำพร้อมทั้งสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำน้ี ๒ ฉบบั มอบให ้

ผูถู้กกล่ำวหำ ๑ ฉบบั โดยใหผู้ถู้กกล่ำวหำลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 

       ๒.  กำรแจง้ขอ้กล่ำวหำใหก้ระท ำเป็นรำยบุคคล 

       ๓.  ใหส่้งส ำเนำกำรแจง้ขอ้กล่ำวหำไปใหผู้ป้กครองหรือบุคคลท่ีท ำหนำ้ท่ีดูแลนกัศึกษำผูถู้กกล่ำวหำดว้ย 

             โดยส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ 

       ๔.  ในกรณีนกัศึกษำท่ีถูกกล่ำวหำบ่ำยเบ่ียง หรือจงใจหลบเล่ียงกำรแจง้ขอ้กล่ำวหำ หรือไม่ใหค้วำมร่วมมือ   

              อยำ่งใด ๆ ใหบ้นัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของรำยงำนกำรสอบสวนดว้ย 

       ๕.  ขอ้ควำมใดไม่ใชใ้ห้ตดัออก 
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ท่ี  ศธ ………./…         มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ …. 

              …. ………………………………………. 

                ………………………………………… 
 

           วนัท่ี .......เดือน.............พ.ศ…… 
 

เร่ือง  ขอส่งเอกสำร 

เรียน    ผูป้กครองนกัศึกษำ 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย ๑.  ส ำเนำบนัทึกแจง้ขอ้กล่ำวหำพร้อมสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ 

                        และรับทรำบขอ้กล่ำวหำ  จ  ำนวน ๑ ฉบบั 

  ดว้ย...............(ช่ือ – สกุลนกัศึกษำ)............นกัศึกษำคณะ...................รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ 

………นกัศึกษำในควำมดูแลของท่ำนถูกกล่ำวหำวำ่ไดก้ระท ำผดิวนิยันกัศึกษำโดย.............(พฤติกรรมโดยยอ่ 

ท่ีอำ้งวำ่ไดถู้กกล่ำวหำวำ่ไดก้ระท ำผดิวนิยันกัศึกษำ)....................ซ่ึงคณะกรรมกำรสอบสวนตำมค ำสั่ง............ 

(หน่วยงำนท่ีออกค ำสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวน)........ .ได้ด ำเนินกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนท่ี

สนบัสนุนขอ้กล่ำวหำและไดแ้จง้ให้..........(ช่ือ – สกุลนกัศึกษำท่ีถูกกล่ำวหำ)...........ทรำบแลว้ เม่ือวนัท่ี........

(วนั/เดือน/ปี ท่ีแจง้)............ 

  ในกำรน้ี...........(หน่วยงำนท่ีมีหนังสือ)..............จึงใคร่ขอส่งส ำเนำบนัทึกแจง้ขอ้กล่ำวหำ

พร้อมทั้งสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำและรับทรำบขอ้กล่ำวหำดงักล่ำวขำ้งตน้ ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 

จ ำนวน ๑ ชุด 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

ลงช่ือ…………….………………ประธำนกรรมกำร 

ต ำแหน่ง…………………………….  

 

 

 

แบบ กพน. ๐๓ 
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บันทกึถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 

เร่ือง  กำรสอบสวน...................(ช่ือผูถู้กกล่ำวหำ)...............ซ่ึงถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผดิวนิยัไม่ร้ำยแรง/ร้ำยแรง 

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

        สอบสวนท่ี............................................. 

        วนั...........เดือน.............พ.ศ. ................. 

  ขำ้พเจำ้ นำย/นำงสำว...........................................................อำย.ุ......................รหสัประจ ำตวั 

นกัศึกษำ..............................นกัศึกษำคณะ/สังกดั............................................สัญชำติ.................ศำสนำ............ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย....................ถนน......................แขวง/ต ำบล.........................    

เขต/อ ำเภอ...............................จงัหวดั...................................โทรศพัท.์........................... 

  ผูป้กครองช่ือ.............................................อยูบ่ำ้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย......... 

ถนน..........................แขวง/ต ำบล..............................เขต/อ ำเภอ.............................จงัหวดั................................ 

โทรศพัท.์................................... 

  อำจำรยท่ี์ปรึกษำ....................................อยูบ่ำ้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย......... 

ถนน..........................แขวง/ต ำบล..............................เขต/อ ำเภอ.............................จงัหวดั................................ 

โทรศพัท.์................................... 

  คณะกรรมกำรสอบสวนไดแ้จง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบวำ่    ขำ้พเจำ้เป็นพยำนในเร่ือง………….  

(ช่ือผูถู้กกล่ำวหำ)..........ถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผดิวินยัไม่ร้ำยแรง/ร้ำยแรง ตำมค ำสั่ง......ท่ี......./..... เร่ือง................ 

ลงวนัท่ี................เดือน....................พ.ศ......  และไดแ้จง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบดว้ยวำ่ กำรให้ถอ้ยค ำอนัเป็นเทจ็ต่อ

คณะกรรมกำรสอบสวน อำจเป็นควำมผดิตำมขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ  วำ่ดว้ยวนิยั

นกัศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔  และควำมผดิตำมกฎหมำย 

  ขำ้พเจำ้ขอใหถ้อ้ยค ำตำมควำมสัตยจ์ริงดงัต่อไปน้ี 

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

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

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

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

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

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

 

แบบ กพน. ๐๔ 
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..............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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 ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ค  ำใหก้ำรดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมจริงทุกประกำร   คณะกรรมกำร

สอบสวนมิไดก้ระท ำกำรล่อลวง ขู่เขญ็  ใหส้ัญญำหรือกระท ำกำรใด   เพื่อจูงใจใหข้ำ้พเจำ้ใหถ้อ้ยค ำอยำ่งใด

และขำ้พเจำ้ไดฟั้งบนัทึกถอ้ยค ำท่ีอ่ำนใหฟั้ง/ไดอ่้ำนบนัทึกถอ้ยค ำเองแลว้   ขอรับรองวำ่เป็นบนัทึกถอ้ยค ำท่ี

ถูกตอ้ง จึงลงลำยมือช่ือไวต่้อหนำ้คณะกรรมกำรสอบสวน 

 

      ลงช่ือ..........................................................พยำน 

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

 

      ลงช่ือ................................................ ผูบ้นัทึกถอ้ยค ำ 

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

  ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่นำย/นำงสำว..............(ช่ือพยำนผูใ้หถ้อ้ยค ำ)................ไดใ้หถ้อ้ยค ำและ

ลงลำยมือช่ือต่อหนำ้ขำ้พเจำ้ 

 

ลงช่ือ...................................................................ประธำนกรรมกำร 

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

ลงช่ือ................................................................... กรรมกำร 

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

ลงช่ือ................................................................... กรรมกำร 

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

      

                             ฯลฯ           ฯลฯ 

ลงช่ือ.....................................................................เลขำนุกำร 

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

ลงช่ือ......................................................................ผูช่้วยเลขำนุกำร 

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

 

 



- ๘ - 

บันทกึถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 

เร่ือง  กำรสอบสวน....................(ช่ือผูก้ล่ำวหำ)...................ซ่ึงถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผดิวนิยัไม่ร้ำยแรง/ร้ำยแรง 

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

สอบสวนท่ี............................................. 

        วนั...........เดือน.............พ.ศ. ................. 

  ขำ้พเจำ้ นำย/นำงสำว...............................อำย.ุ.......... นกัศึกษำ/สำขำ/คณะ..........................

รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ............................สัญชำติ..................ศำสนำ.................อยูบ่ำ้นเลขท่ี............ตรอก/ซอย

....................ถนน......................แขวง/ต ำบล........................เขต/อ ำเภอ......................จงัหวดั............................

โทรศพัท.์........................... 

  ผูป้กครองช่ือ.............................................อยูบ่ำ้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย......... 

ถนน..........................แขวง/ต ำบล..............................เขต/อ ำเภอ.............................จงัหวดั................................ 

โทรศพัท.์................................... 

  อำจำรยท่ี์ปรึกษำ....................................อยูบ่ำ้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย......... 

ถนน..........................แขวง/ต ำบล..............................เขต/อ ำเภอ.............................จงัหวดั................................ 

โทรศพัท.์................................... 

  ขำ้พเจำ้ไดท้รำบแลว้วำ่ ขำ้พเจำ้เป็นผูถู้กกล่ำวหำในเร่ือง.............(เร่ืองท่ีถูกกล่ำวหำ)..............

ตำมค ำสั่ง.........(ส่วนงำนท่ีออกค ำสั่ง)...........ท่ี......../...........เร่ือง.......................ลงวนัท่ี............เดือน................ 

พ.ศ.......   ทั้งน้ี  คณะกรรมกำรสอบสวนไดแ้จง้สิทธิและหนำ้ท่ีใหข้ำ้พเจำ้ทรำบวำ่ 

  ๑.  ขำ้พเจำ้มีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสำร ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพิจำรณำควำมผดิวนิยัของ 

        นกัศึกษำของขำ้พเจำ้ 

  ๒.  ขำ้พเจำ้มีสิทธิท่ีจะโตแ้ยง้ขอ้กล่ำวหำ โดยใหถ้อ้ยค ำหรือช้ีแจงแกข้อ้กล่ำวหำ ตลอดจน 

                    อำ้งพยำนหลกัฐำน หรือน ำพยำนหลกัฐำนมำสืบแกข้อ้กล่ำวหำ โดยสำมำรถน ำพยำน 

                    หลกัฐำนทั้งหมดมำเสนอต่อคณะกรรมกำรสอบสวนก่อนเสร็จส้ินกำรพิจำรณำสอบสวน 

 ๓. ขำ้พเจำ้มีสิทธิน ำทนำยควำมหรือท่ีปรึกษำของตนเขำ้มำฟังกำรสอบสวนไดไ้ม่เกิน ๑ คน 

  ขำ้พเจำ้ไดรั้บทรำบสิทธิและหนำ้ท่ีของขำ้พเจำ้แลว้  และขำ้พเจำ้ขอใหถ้อ้ยค ำตำมควำมสัตย์

จริงดงัต่อไปน้ี 

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

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

 

แบบ กพน. ๐๕ 



-๙ - 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



- ๑๐ - 

  ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่  ค  ำใหก้ำรดงักล่ำวขำ้งตน้เป็น ควำมจริงทุกประกำร  คณะกรรมกำร

สอบสวนมิไดก้ระท ำกำรล่อลวง ขู่เขญ็ ใหส้ัญญำหรือกระท ำกำรใด เพื่อจูงใจใหข้ำ้พเจำ้ใหถ้อ้ยค ำอยำ่งใดๆ  

และขำ้พเจำ้ไดฟั้งบนัทึกถอ้ยค ำท่ีอ่ำนใหฟั้ง / ไดอ่้ำนบนัทึกถอ้ยค ำเองแลว้ ขอรับรองวำ่เป็นบนัทึกถอ้ยค ำ       

ท่ีถูกตอ้ง  จึงลงลำยมือช่ือไวต่้อหนำ้คณะกรรมกำรสอบสวน 

 

ลงช่ือ................................................ ผูถู้กกล่ำวหำ 

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

 

ลงช่ือ................................................ ผูบ้นัทึกถอ้ยค ำ 

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

  ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่นำย/นำงสำว.................(ช่ือผูถู้กกล่ำวหำ)................ไดใ้หถ้อ้ยค ำและลง

ลำยมือช่ือต่อหนำ้ขำ้พเจำ้ 

 

ลงช่ือ...................................................................ประธำนกรรมกำร 

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

ลงช่ือ..................................................................... กรรมกำร 

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

ลงช่ือ.................................................................... กรรมกำร 

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

   

                              ฯลฯ           ฯลฯ 

ลงช่ือ.......................................................................เลขำนุกำร 

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

ลงช่ือ.......................................................................ผูช่้วยเลขำนุกำร 

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

 

 



-๑๑ - 

รายงานการสอบสวน 

       วนัท่ี..............เดือน.......................พ.ศ............. 

เร่ือง  กำรสอบสวน...........(ช่ือผูถู้กกล่ำวหำ).................ซ่ึงถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผดิวนิยัไม่ร้ำยแรง/ร้ำยแรง 

เรียน  ...............................(ผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน).............. 

  ตำมท่ีไดมี้ค ำสั่ง...........(ช่ือส่วนงำนท่ีออกค ำสั่ง).........ท่ี....../...... เร่ือง................................. 

ลงวนัท่ี...............เดือน...................พ.ศ...........เพื่อสอบสวน...............(ช่ือผูถู้กกล่ำวหำ)...........ซ่ึงถูกกล่ำวหำวำ่ 

กระท ำผดิวนิยัไม่ร้ำยแรง/ร้ำยแรง.........(เร่ืองท่ีถูกกล่ำวหำ ถำ้กล่ำวหำหลำยเร่ืองให้ระบุทุกเร่ือง)............นั้น 

 ประธำนกรรมกำรไดรั้บทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนดงักล่ำว เม่ือวนัท่ี.........

เดือน...........พ.ศ...... และคณะกรรมกำรสอบสวนไดส้อบสวนตำมขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล

ลำ้นนำ วำ่ดว้ยนกัศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จแลว้ จึงเสนอรำยงำนกำรสอบสวนดงัต่อไปน้ี 

 ๑.  มูลกรณีเร่ืองน้ีปรำกฏข้ึนเน่ืองจำก 

 ...........(มีผูร้้องเรียนหรือมีผูร้ำยงำนวำ่อยำ่งไร ในกรณีท่ีไดมี้กำรสืบสวนหรือสอบสวนไดค้วำมประกำรใด 

ใหร้ะบุดว้ย)......................................................................................................................................................... 

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

 ๒.  คณะกรรมกำรสอบสวนไดแ้จง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ พร้อม

ทั้งไดแ้จง้รำยนำมคณะกรรมกำรสอบสวน  และสิทธิและหนำ้ท่ีของนกัศึกษำตำมกระบวนกำรสอบสวนให้

............(ช่ือผูถู้กกล่ำวหำ)..............ผูก้ล่ำวหำทรำบ   ตำมบนัทึกกำรแจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนท่ี

สนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ ลงวนัท่ี..........เดือน..................พ.ศ.............โดย.............(อธิบำยกำรแจง้ขอ้กล่ำวหำและ

สรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ)........................................................................................................ 

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

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรสอบสวน ไดส่้งส ำเนำบนัทึกแจง้ขอ้กล่ำวหำพร้อมทั้งสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้

กล่ำวหำและรับทรำบขอ้กล่ำวหำใหผู้ป้กครองท่ีดูแลนกัศึกษำแลว้ 

 ๓.  คณะกรรมกำรสอบสวน ไดร้วบรวมพยำนหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดค้วำมวำ่ 

……………….(ไดค้วำมวำ่อยำ่งไร พยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำมีอะไรบำ้ง สนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ

อยำ่งไร)................................................................................................................................................................

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

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

 

 

แบบ กพน. ๐๖ 



- ๑๒ – 

 ๔.  คณะกรรมกำรสอบสวนไดใ้หโ้อกำสผูถู้กกล่ำวหำ ท่ีจะยืน่ค  ำช้ีแจงแกข้อ้กล่ำวหำหรือใหถ้อ้ยค ำ

หรือขอน ำสืบแกข้อ้กล่ำวหำแลว้..................(ช่ือผูถู้กกล่ำวหำ)................ผูถู้กกล่ำวหำไดใ้หถ้อ้ยค ำวำ่............. 

.................(รำยละเอียดเก่ียวกบักำรใหถ้อ้ยค ำ  หรือกำรน ำสืบแกข้อ้กล่ำวหำโดยอำ้งพยำนหลกัฐำนอะไรบำ้ง

ซ่ึงคณะกรรมกำรสอบสวนไดด้ ำเนินกำรสอบสวนไดค้วำมโดยสรุปวำ่อยำ่งไร)……………………………… 

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

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

 ๕.  คณะกรรมกำรสอบสวนไดป้ระชุมพิจำรณำลงมติแลว้ เห็นวำ่ 

  ๕.๑  ..............(สรุปขอ้เทจ็จริงท่ีไดจ้ำกกำรสอบสวน).............................................................. 

  ๕.๒  ...........(ก ำหนดประเด็นและวนิิจฉยัเปรียบเทียบพยำมหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ 

กบัพยำนหลกัฐำนท่ีหกัลำ้งขอ้กล่ำวหำ   วำ่จะรับฟังพยำนหลกัฐำนใดไดห้รือไม่   เพียงใด    โดยอำศยัเหตุผล

อยำ่งไร................................................................................................................................................................. 

  ๕.๓  .............(ผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำผดิวนิยัหรือไม่ อยำ่งไร เป็นควำมผดิวนิยักรณีใด เป็น

กำรกระท ำผดิวินยัร้ำยแรงหรือไม่ ตำมขอ้ใดแห่งขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ  วำ่ดว้ย

วนิยันกัศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  ๕.๔  ...............(ควรไดรั้บโทษระดบัใด เพรำะเหตุใด)............................................................ 

 คณะกรรมกำรสอบสวนจึงขอเสนอรำยงำนกำรสอบสวนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ลงช่ือ...................................................................ประธำนกรรมกำร 

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

ลงช่ือ..................................................................... กรรมกำร 

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

ลงช่ือ.................................................................... กรรมกำร 

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

                                ฯลฯ           ฯลฯ 

ลงช่ือ.......................................................................เลขำนุกำร 

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

ลงช่ือ.......................................................................ผูช่้วยเลขำนุกำร 

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

 

 



- ๑๓ – 

                                                                                                                                              

 

 

 

ค ำสั่ง..............(หน่วยงำนท่ีออกค ำสั่ง)................ 

ท่ี................/................. 

เร่ือง ลงโทษ.........(....ระดบัโทษ......)....... 

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

ดว้ยปรำกฏวำ่ นำย/นำงสำว.......................................นกัศึกษำคณะ...................รหสัประจ ำตวั

นักศึกษำ.....................ได้กระท ำผิดวินัยนักศึกษำ โดยมีกรณีกระท ำผิดวินัยไม่ ร้ำยแรง/ร้ำยแรง  กล่ำวคือ                  

นำย/นำงสำว.....................................  ไดก้ระท ำกำร.............(ระบุขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของกำรกระท ำ

ท่ีเป็นควำมผิด)................เหตุเกิดเม่ือวนัท่ี …เดือน....................พ.ศ...... ณ............(ท่ีไหน)...........ซ่ึงคณะ/เขต

พื้นท่ี/มหำวิทยำลยั.......................... ไดท้  ำกำรสอบสวนแลว้ นำย/นำงสำว...............................................ไดใ้ห้

กำร/ช้ีแจง/ยอมรับว่ำ.......(ให้กำรว่ำอย่ำงไร)....................................................  โดยคณะ/เขตพื้ น ท่ี /

มหำวิทยำลยั  พิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรกระท ำ......(ขอ้พิจำรณำและขอ้สนบัสนุนในกำรให้ดุลพินิจ)..............

เป็นกำรกระท ำควำมผดิวินยัไม่ร้ำยแรง/ร้ำยแรง ตำมขอ้    …  แห่งขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล

ลำ้นนำ วำ่ดว้ยวนิยันกัศึกษำ   พ.ศ.  ๒๕๕๔   มีโทษระดบั ............................................................... 

 อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้๓๗  ขอ้ ๓๙ หรือขอ้ ๔๑  แห่งขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี

รำชมงคลล้ำนนำ     ว่ำด้วยวินั ยนัก ศึกษ ำ   พ .ศ .  ๒๕๕๔   .......จึ งให้ ล งโทษ  (ระดับ โทษใด)                                    

แก่นำย/นำงสำว........................................................    

 อน่ึง ถำ้ผูถู้กลงโทษตำมค ำสั่งน้ีเห็นว่ำ ตนถูกกลัน่แกลง้หรือไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม หรือ

กำรสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมำะสม    ผูถู้กลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งน้ี โดยท ำเป็นหนังสือยื่นต่อ

คณะกรรมกำรอุทธรณ์วินัยนักศึกษำประจ ำมหำวิทยำลัย  ภำยใน ๑๕ วนั นับแต่วนัรับทรำบค ำสั่งลงโทษ    

ตำมขอ้ ๕๐ แห่งขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ วำ่ดว้ยวนิยันกัศึกศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔     

              สั่ง  ณ  วนัท่ี.......................เดือน............................พ.ศ...................... 

ลงช่ือ................(ผูส้ั่งลงโทษ)....................... 

                                                 ต  ำแหน่ง คณบดี /รองอธิกำรบดีแต่ละพื้นท่ี / รองอธิกำรบดีท่ีรับผดิชอบ 

                                                 ดำ้นกิจกำรนกัศึกษำ 

 



-๑๔- 

 

หมายเหตุ 

      
              ๑.  คณบดี  อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้ ๓๗  แห่งขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ 

               วำ่ดว้ยวนิยันกัศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

              ๒.  รองอธิการบดีเขตพืน้ที่ อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้ ๓๙  แห่งขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลย ี

               รำชมงคลลำ้นนำ วำ่ดว้ยวนิยันกัศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

             ๓.  รองอธิการบดีทีรั่บผดิชอบด้านกจิการนักศึกษา   อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๑  แห่ง 

              ขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ วำ่ดว้ยวนิยันกัศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๕- 
ตัวอยา่งที่ ๑ 

 

ค าส่ัง....(ระบุช่ือหน่วยงาน) 

ที ่.........../….(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง  ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน /ภาคทณัฑ์/พกัการเรียน 

……………….. 

 ดว้ยปรำกฏวำ่ นำย/นำงสำว......................................นกัศึกษำคณะ...................รหสัประจ ำตวั

นกัศึกษำ........................... ได้กระท ำผิดวินัยนักศึกษำ  โดยมีกรณีกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง กล่ำวคือ  นำย/

นำงสำว..........................   ได้กระท ำกำร.............(ระบุข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของกำรกระท ำท่ีเป็น

ควำมผิด)................เหตุเกิดเม่ือวนัท่ี …เดือน....................พ.ศ...... ณ............(ท่ีไหน)...........ซ่ึงคณะ/เขตพื้นท่ี/

มหำวิทยำลยั.......................... ไดท้  ำกำรสอบสวนแลว้   นำย/นำงสำว...............................................ไดใ้ห้กำร/

ช้ีแจง/ยอมรับว่ำ.......(ให้กำรว่ำอย่ำงไร)....................................................  โดยคณะ/เขตพื้นท่ี/มหำวิทยำลยั  

พิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรกระท ำ.....(ขอ้พิจำรณำและขอ้สนบัสนุนในกำรให้ดุลพินิจ)..............เป็นกำรกระท ำ

ควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง  ตำมขอ้    …  แห่งขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ว่ำด้วยวินัย

นักศึกษำ   พ.ศ.  ๒๕๕๔  มีระดับโทษ ว่ากล่าวตักเตือน/ภาคทัณฑ์/พักการเรียน มีก าหนดไม่เกินสองปี

การศึกษา 

 อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้๓๗  ขอ้ ๓๙ หรือขอ้ ๔๑   แห่งขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยี

รำชมงคลลำ้นนำ  ว่ำดว้ยวินัยนักศึกษำ   พ.ศ.  ๒๕๕๔   จึงให้ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน / ภาคทัณฑ์ /พักการ

เรียนมีก าหนดไม่เกนิสองปีการศึกษา  แก่นำย/นำงสำว...................................... 

 อน่ึง  ถำ้ผูถู้กลงโทษตำมค ำสั่งน้ีเห็นวำ่ ตนถูกกลัน่แกลง้หรือไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม หรือ

กำรสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมำะสม    ผูถู้กลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งน้ี โดยท ำเป็นหนังสือยื่นต่อ

คณะกรรมกำรอุทธรณ์วินัยนักศึกษำประจ ำมหำวิทยำลัย  ภำยใน ๑๕ วนั นับแต่วนัรับทรำบค ำสั่งลงโทษ    

ตำมขอ้ ๕๐ แห่งขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ วำ่ดว้ยวนิยันกัศึกศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔    

 สั่ง  ณ  วนัท่ี.......................เดือน............................พ.ศ...................... 

            ลงช่ือ................(ผูส้ั่งลงโทษ)....................... 

                                                     ต  ำแหน่ง คณบดี /รองอธิกำรบดีแต่ละพื้นท่ี / รองอธิกำรบดีท่ีรับผดิชอบ 

                                                     ดำ้นกิจกำรนกัศึกษำ 



-๑๖- 

ตัวอยา่งที่ ๒ 

 

ค าส่ัง....(ระบุชื่อหน่วยงาน) 

ที ่.........../….(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง  ลงโทษให้ออก/ไล่ออก  

……………….. 

 ดว้ยปรำกฏวำ่ นำย/นำงสำว......................................นกัศึกษำคณะ...................รหสัประจ ำตวั

นักศึกษำ........................... ได้กระท ำผิดวินัยนักศึกษำ  โดยมีกรณีกระท ำผิดวินัยร้ำยแรง  กล่ำวคือ  นำย/

นำงสำว..........................  ได้กระท ำกำร.............(ระบุข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของกำรกระท ำท่ีเป็น

ควำมผิด)................เหตุเกิดเม่ือวนัท่ี …เดือน....................พ.ศ...... ณ............(ท่ีไหน)...........ซ่ึงคณะ/เขตพื้นท่ี/

มหำวิทยำลยั.......................... ไดท้  ำกำรสอบสวนแลว้  นำย/นำงสำว...............................................ไดใ้ห้กำร/

ช้ีแจง/ยอมรับว่ำ.......(ให้กำรว่ำอย่ำงไร)....................................................  โดยคณะ/เขตพื้นท่ี/มหำวิทยำลยั  

พิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรกระท ำ.....(ขอ้พิจำรณำและขอ้สนบัสนุนในกำรให้ดุลพินิจ)..............เป็นกำรกระท ำ

ควำมผดิวนิยัร้ำยแรง   ตำมขอ้ …  แห่งขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ วำ่ดว้ยวินยันกัศึกษำ   

พ.ศ.  ๒๕๕๔    มีระดบัโทษให้ออก/ไล่ออก 

 อำศยัอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๓๙ หรือ ข้อ ๔๑ แห่งข้อบงัคบัมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำช

มงคลล้ำนนำ      ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ   พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงให้ลงโทษให้ออก/ไล่ออก  แก่นำย/นำงสำว

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

 อน่ึง ถำ้ผูถู้กลงโทษตำมค ำสั่งน้ีเห็นว่ำ ตนถูกกลัน่แกลง้หรือไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม หรือ

กำรสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมำะสม    ผูถู้กลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งน้ี โดยท ำเป็นหนังสือยื่นต่อ

คณะกรรมกำรอุทธรณ์วินัยนักศึกษำประจ ำมหำวิทยำลัย  ภำยใน ๑๕ วนั นับแต่วนัรับทรำบค ำสั่งลงโทษ    

ตำมขอ้ ๕๐ แห่งขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ วำ่ดว้ยวนิยันกัศึกศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔     

 สั่ง  ณ  วนัท่ี.......................เดือน............................พ.ศ...................... 

            ลงช่ือ................(ผูส้ั่งลงโทษ)....................... 

                                                รองอธิกำรบดีแต่ละพื้นท่ี / รองอธิกำรบดีท่ีรับผดิชอบดำ้นกิจกำรนกัศึกษำ 

 



-๑๗- 
ตัวอยา่งที่ ๓   

 

ค าส่ัง....(ระบุช่ือหน่วยงาน) 

ที ่.........../….(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง  เพิม่โทษ / ลดโทษ /  ยกโทษ  

……………….. 

 ตำมค ำสั่ง……..(ระบุช่ือหน่วยงำน)…………ท่ี…/….. ลงวนัท่ี … เดือน…………….. พ.ศ.  …..              

ลงโทษ……………(ระบุช่ือผูถู้กลงโทษ)…………….นำย/นำงสำว.......................................นักศึกษำคณะ

................... รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ.................ได้กระท ำผิดวินัยนักศึกษำ  โดยมีกรณีกระท ำผิดวินัย             

ไม่ร้ำยแรง/ร้ำยแรง   ได้กระท ำกำร.............(ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญของกำรกระท ำท่ีเป็น

ควำมผิด)................ตำมขอ้   …  แห่งขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลลำ้นนำ วำ่ดว้ยวินยันกัศึกษำ   

พ.ศ.  ๒๕๕๔    โดยใหโ้ทษ……..(ระดบัโทษ)………………..ไดร้ำยงำนกำรลงโทษตำมล ำดบั นั้น 

……….(ระบุช่ือผูอ้อกค ำสั่ง)………..ไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นวำ่ กำรลงโทษดงักล่ำวเป็นกำร 

ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมำะสม โดย………(ระบุควำมเห็นโดยสรุป)…………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………..(ระบุช่ือผูถู้กลงโทษ)…………. สมควรไดรั้บกำรเพิ่มโทษ / ลดโทษ / ยกโทษ 

 ฉะนั้น อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้ ๕๓  แห่งขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล

ลำ้นนำ    ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ   พ.ศ.  ๒๕๕๔ ประกอบกบัมติคณะกรรมกำรอุทธรณ์วินัยนักศึกษำประจ ำ

มหำวิทยำลยั ในกำรประชุม คร้ังท่ี……/ …. เม่ือวนัท่ี … เดือน……………… พ.ศ. …. จึงสั่งให้เพิ่มโทษ / ลดโทษ 

/ ยกโทษ………..(ระบุช่ือผูถู้กลงโทษ)…………  จำก………..(ระดับโทษเดิม)…………..เป็น …………

(ระดบัโทษใหม่)………….. 

อน่ึง  ถำ้ผูถู้กลงโทษตำมค ำสั่งน้ีเห็นวำ่ ยงัไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม หรือไม่พอใจในค ำวินิจฉยั

ดังกล่ำว  ผูถู้กลงโทษมีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครองภำยใน ๙๐ วนั นับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งหรือรับทรำบ           

ค  ำวนิิจฉยัอุทธรณ์  ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตั้งศำลปกครองและวธีิพิจำรณำคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 



-๑๘- 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีวนัท่ี.......................เดือน............................พ.ศ..........   เป็นตน้ไป 

            สั่ง  ณ  วนัท่ี.......................เดือน............................พ.ศ...................... 

                ลงช่ือ................(ผูส้ั่งลงโทษ)....................... 

                                                            อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ 

. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๙- 

ขั้นตอนการด าเนินการทางวนัิยนักศึกษา 

ส าหรับคณะกรรมการวนัิยนักศึกษาประจ าคณะ/เขตพื้นที/่มหาวทิยาลยัฯ 

กรณีที ่๑   

กรณีขอ้เทจ็จริงปรำกฏโดยชดัเจน วำ่นกัศึกษำผูใ้ดมีพฤติกรรมหรือกระท ำควำมผดิทำงวนิยัซ่ึงเป็น

ควำมผดิเล็กนอ้ยหรือมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม ใหร้องอธิกำรบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกรองอธิกำรบดี 

คณบดี หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกคณบดี  เรียกนกัศึกษำผูน้ั้นมำวำ่กล่ำวตกัเตือนแลว้ ใหย้ติุหรือระงบักำร

กระท ำหรือพฤติกรรมนั้นเสีย และใหมี้กำรบนัทึกไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

สอบสวนก็ได ้ แต่ตอ้งเปิดโอกำสใหผู้ถู้กล่ำวหำไดมี้โอกำสโตแ้ยง้ หรือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงอยำ่งเป็นธรรม  

กรณีที ่๒ 

กรณีปรำกฏขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผดิวินยัของนกัศึกษำ  วำ่มีกำรกระท ำควำมผดิวนิยั    

ไม่ร้ำยแรง/ร้ำยแรง  ใหด้ ำเนินกำรทำงวนิยันกัศึกษำ  ดงัน้ี 

๑.  ให้คณะ/เขตพื้นท่ี/มหำวิทยำลยัฯ ด ำเนินกำรเรียกประชุม  โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

เพื่อท ำกำรสอบสวนตำมขอ้ ๓๗  ขอ้ ๓๙ หรือ ขอ้ ๔๑  แห่งขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ    

วำ่ดว้ยวนิยันกัศึกษำ   พ.ศ.  ๒๕๕๔  ตำมแบบแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน (แบบ กพน.๐๑) 

๒. ให้คณะกรรมกำรสอบสวน แจง้รำยช่ือคณะกรรมกำรสอบสวนให้นกัศึกษำผูถู้กล่ำวหำรับทรำบ 

เพื่อให้นกัศึกษำผูถู้กกล่ำวหำมีสิทธิท่ีจะคดัคำ้น รำยช่ือคณะกรรมกำรสอบสวนท่ีไดแ้จง้แลว้นั้น  ภำยใน ๑๕ 

วนั นับแต่วนัทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ทั้งน้ี ให้นักศึกษำผูถู้กกล่ำวหำแสดงเหตุผล  ในกำร

คดัคำ้นเป็นหนงัสือต่อประธำนกรรมกำรสอบสวน  

๓.  คณะกรรมกำรสอบสวน ก ำหนดนดัประชุมเพื่อวำงแนวทำงกำรสอบสวนในเร่ืองดงักล่ำว  และ

ด ำเนินกำรสอบสวนและรวบรวมพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำวำ่นกัศึกษำผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำ

ควำมผิดวินัยนักศึกษำหรือไม่อย่ำงไร โดยคณะกรรมกำรสอบสวนตอ้งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของ

จ ำนวนคณะกรรมกำรสอบสวนดังกล่ำว และให้ด ำเนินกำรสอบสวนให้แลว้เสร็จ ภำยใน ๖๐ วนั นบัแต่วนัท่ี

ประธำนกรรมกำรสอบสวนทรำบและด ำเนินกำรสอบสวน  ในกรณีกำรสอบสวนด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ

ตำมท่ีก ำหนด ให้เสนอขยำยเวลำต่อผูมี้อ  ำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ไดค้ร้ังละไม่เกิน ๓๐ วนั ทั้งน้ี 

เม่ือรวมระยะเวลำแลว้ตอ้งไม่เกิน ๑๒๐ วนั 

๔. ให้คณะกรรมกำรสอบสวน แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนท่ีสนับสนุนข้อกล่ำวหำ        

ใหน้กัศึกษำผูถู้กกล่ำวหำทรำบตำมบนัทึกแจง้ขอ้กล่ำวหำ และสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ      

 

 



-๒๐- 

 

(แบบ กพน.๐๒)  โดยจัดท ำข้ึนเป็น ๒ ฉบับ ให้นักศึกษำผู ้ถูกกล่ำวหำลงลำยมือช่ือและรับบันทึกแจ้ง            

ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนับสนุนขอ้กล่ำวหำจ ำนวน ๑ ฉบบั  กรณีผูใ้ห้ถ้อยค ำไม่ยินยอมลง

ลำยมือช่ือ ให้ผูบ้นัทึกถอ้ยค ำบนัทึกเหตุนั้นไว ้ในบนัทึกถอ้ยค ำ  ทั้งน้ี  ให้จดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ

ตำมภูมิล ำเนำของผูถู้กกล่ำวหำ เป็นหลกัฐำนไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวน  

๕.  จัดส่งส ำเนำบันทึกแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนท่ีสนับสนุนข้อกล่ำวหำ ให้แก่

ผูป้กครองหรือบุคคลท่ีท ำหนำ้ท่ีดูแลนกัศึกษำ โดยส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ เพื่อเก็บไวใ้นส ำนวน

กำรสอบสวนและเป็นหลกัฐำนต่อไป (แบบ กพน.๐๓)  

๖.  แจง้ก ำหนดวนั เวลำ สถำนท่ี และประเด็นซ่ึงคณะกรรมกำรสอบสวนจะด ำเนินกำรสอบสวน และ 

ตอ้งแจง้สิทธิใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ ดงัน้ี 

  ๖.๑  แจง้สิทธิให้นกัศึกษำผูถู้กกล่ำวหำทรำบวำ่    นกัศึกษำผูถู้กกล่ำวหำมีสิทธิน ำพยำนหลกัฐำน

 ทั้งหมดมำเสนอต่อคณะกรรมกำรสอบสวน ก่อนเสร็จส้ินกำรพิจำรณำสอบสวน 

                             ๖.๒  เปิดโอกำสให้นกัศึกษำท่ีถูกกล่ำวหำให้ถ้อยค ำ หรือโตแ้ยง้ขอ้กล่ำวหำ ตลอดจนน ำ

 พยำนหลักฐำนต่ำง ๆ ทั้ งพยำนบุคคล พยำนเอกสำร หรือพยำนวตัถุท่ี เก่ียวกับกำรโต้แย ้ง                             

 ขอ้กล่ำวหำ หรือกำรกระท ำมำประกอบกำรพิจำรณำสอบสวน  รวมทั้ง   ใหน้กัศึกษำท่ีถูกกล่ำวหำ 

               สำมำรถท่ีจะตรวจสอบเอกสำรเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพิจำรณำควำมผิดวินัยซ่ึงนักศึกษำ

 ถูกกล่ำวหำ ทั้งน้ี จะตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อควำมปลอดภยัของพยำน หรือ    

 สิทธิของบุคคลภำยนอกดว้ย 

 ๖.๓  มีสิทธิน ำทนำยควำมหรือท่ีปรึกษำของตนเขำ้มำฟังกำรสอบสวนไดไ้ม่เกิน ๑ คน 

                            ๖.๔  กำรสอบสวนปำกค ำนกัศึกษำ หรือพยำน ตอ้งบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐำนและใหผู้ใ้ห้ถอ้ยค ำ 

                            รวมทั้ง คณะกรรมกำรสอบสวนลงช่ือไวด้ว้ย ในกำรสอบปำกค ำพยำนบุคคลให้คณะกรรมกำร 

                            สอบสวน เรียกพยำนบุคคลเขำ้ครำวละ ๑ คน หำ้มมิใหบุ้คคลอ่ืนอยูใ่นท่ีสอบสวน   เวน้แต่  

                            บุคคลตำมขอ้ ๖.๓ 

  ๖.๕  แจง้สิทธิและหนำ้ท่ีของนกัศึกษำท่ีเก่ียวกบักระบวนกำรพิจำรณำโทษทำงวนิยันกัศึกษำ 

 ๗.  ด ำเนินกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนของฝ่ำยผูก้ล่ำวหำ และฝ่ำยผูถู้กกล่ำวหำ 

  ๗.๑  พยำนบุคคล 

   (ก)  พยำนบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ โดยใหส้อบปำกค ำพยำนแลว้ให้ 

                                                บนัทึกไดเ้ป็นหลกัฐำน ตำมบนัทึกถอ้ยค ำพยำน  (แบบ กพน.๐๔) 

    

 



-๒๑- 

 

   (ข)  นกัศึกษำผูถู้กกล่ำวหำ โดยใหส้อบปำกค ำนกัศึกษำผูถู้กกล่ำวหำแลว้ใหบ้นัทึกไว ้

                                               เป็นหลกัฐำน ตำมบนัทึกถอ้ยค ำผูถู้กกล่ำวหำ  (แบบ กพน.๐๕) 

  ๗.๒  พยำนเอกสำร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กล่ำวหำและกำรโตแ้ยง้ขอ้กล่ำวหำ 

  ๗.๓  พยำนวตัถุ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กล่ำวหำและกำรโตแ้ยง้ขอ้กล่ำวหำ 

 ๘.  ด ำเนินกำรพิจำรณำพยำนหลักฐำนแล้วให้ควำมเห็นว่ำ นักศึกษำผูถู้กกล่ำวหำได้กระท ำกำร

อยำ่งไร กำรกระท ำนั้นเป็นควำมผดิหรือไม่อยำ่งไร เป็นควำมผดิฐำนใด เป็นกำรกระท ำผิดวนิยัไม่ร้ำยแรงหรือ

ร้ำยแรง และสมควรไดรั้บโทษระดบัใด เพรำะเหตุใด ตำมแบบรำยงำนผลกำรสอบสวน (แบบ กพน.๐๖)  โดย

มติเสียงขำ้งมำกของคณะกรรมกำรสอบสวน หำกกำรลงมติแลว้ ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนกรรมกำร

ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 

      ในระหวำ่งกำรสอบสวน หำกปรำกฏวำ่นกัศึกษำผูถู้กกล่ำวหำถึงแก่ควำมตำยหรือลำออกจำกกำร

เป็นนกัศึกษำก็ใหย้ติุเร่ือง 

 ๙.  รำยงำนผลกำรสอบสวนและส ำนวนกำรสอบสวนเสนอต่อผูมี้อ  ำนำจลงโทษตำมขอ้ ๓๗  ขอ้ ๓๙ 

หรือ  ขอ้ ๔๑  แห่งขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ  วำ่ดว้ยวนิยันกัศึกษำ   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

              ๑๐. ให้ผูถู้กลงโทษทำงวินยั มีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษต่อมหำวิทยำลยัภำยใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัท่ี

รับทรำบค ำสั่งลงโทษ  

 ๑๑. ในกรณีผูถู้กลงโทษทำงวินัยอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษตำมขอ้ ๑๐ แลว้  หำกไม่พอใจค ำวินิจฉัยของ

คณะกรรมกำรอุทธรณ์วนิยันกัศึกษำประจ ำมหำวิทยำลยั  ให้ผูถู้กลงโทษมีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครองภำยใน 

๙๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้หรือรับทรำบค ำวินิจฉัยอุทธรณ์  ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตั้งศำลปกครองและ

วธีิพิจำรณำคดีปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


