
 

 
 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงานการมสี่วนร่วมกับผู้มีสว่นได้เสีย 

งานวินัย  
 
 
 
 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 



 
1. เป้าหมาย 

เป้าหมายของการจัดท าข้ันตอนการด าเนินงานทางวินัยของกองพฒันานักศึกษา ก็เพื่อให้หน่วยงานไดร้บั

ทราบถึงความคิดเห็น ข้อกังวล และทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย และน าข้อมูลเหลา่น้ีมาแก้ปัญหาทีเ่กิดข้ึน

อย่างเหมาะสม  

2.       วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ กับความต้องการและความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคน มี

ความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะขัดแย้งกันเองได้ กองพัฒนานักศึกษาได้ตระหนักรู้ ถึงความจ าเป็นในการ

จัดการกระบวนการในการด าเนินงานทางวินัยให้สอดรับ สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

ซึ่งในการจัดกิจกรรมการด าเนินงาน สามารถท าได้หลากหลายรูปแบบวิธี เช่น การให้ร่วมมือในการให้

ข้อมูลของของผู้มีส่วนได้เสีย  การให้ความร่วมมือในการต่อรองเจรจาระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

3.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองพัฒนานักศึกษา ได้แก่ 

1.  นักศึกษา ผู้ปกครอง 

2.  บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ทุกพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ ผู้บริหาร 

3.  บุคคลภายนอกผู้มาติดต่องานราชการ เช่น ต ารวจจากสถานีต ารวจภูพิงค์ เจ้าของกิจการ สถาน
ประกอบกอบการอาสาสมัคร อพปร 

4.  ชุมชน หรือสาธารณชนผู้ได้รบัผลกระทบจากหน่วยงาน หรอืกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น ประชาชนในชุมชน
ช้างเค่ียน เจา้ของหอพกัรอบมหาวิทยาลัยฯ  

4.         การให้บริการผู้มสี่วนได้เสียทางเว็บไซด ์
ในส่วนของการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาโดยทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ

ได้โดยง่าย ด้วยการเข้าชม เว็บไซด์ของกองพัฒนานักศึกษา https://dsd.rmutl.ac.th/  ซึ่งได้มีการเผยแพร่ข้อมูล แนว
ปฏิบัตขิองหน่วยงาน เช่นการก าหนดข้ันตอน วิธีการ และการแบ่งส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ค้นหาข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานภายในกองพัฒนานักศึกษา เพื่อสอบถามปัญหา  ร้องทุกข์ ร้องเรียน ส าหรับ
ผลกระทบที่ได้รับจากการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาได้ 

 

https://dsd.rmutl.ac.th/


 
      ในส่วนของงานวินัย ในช่วงต้นของปีการศึกษาจะมีกิจกรรมรับน้องใหม่เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ในเว็บไซด์

ของกองพัฒนานักศึกษา จะมีข้อมูลในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของกิจกรรมรับน้องใหม่ และการประชุมเชียร์ที่ไม่

เหมาะสม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าไปแจ้งข้อปัญหา และแจ้งข้อแนะน าได้ทันที 

 
 
 
 
5.       ข้ันตอน  กระบวนการ  มาตรการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท 
  
 5.1     มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัศึกษา 
     1.  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวินัยเพื่อก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ได้แก่ รองอธิการบดีเขตพื้นที่ คณบดี รองคณะบดีเขตพื้นที่ หัวหน้าสาขา 
หัวหน้าหลักสูตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา รองผู้อ านวยการกองการศึกษา งานกิจการนักศึกษา ให้ก ากับดูแล การ



ขับเคลื่อนมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งก ากับดูแลความประพฤติของนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

      2.  ให้มีศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามเหตุด่วนเหตุร้าย และมีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถ
แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ได้ทันท่วงที เช่น สายด่วน Hot Line, SMS, โทรศัพท์มือถือ 

      3.  อาจารย์ที่ปรึกษา, หลักสูตร, สาขา, คณะ, เขตพื้นที่/ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดท าข้อมูลประวัติของนักศึกษาทุก
คนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะนักศึกษากลุ่มเสี่ยง หรือให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าข้อมูลประวัตินักศึกษา 
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกใช้ข้อมูลประวัติของนักศึกษาได้ทันท่วงที 

       4.  ให้มีการประสานงานระหว่าง อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร สาขา คณะ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจท้องที่ 
เจ้าของหอพัก ผู้น าชุมชน เจ้าของกิจการ/สถานประกอบการในพื้นที่ในลักษณะการประชุม การติดตามเฝ้าระวัง
พื้นที่เสี่ยง ที่นักศึกษาจะกระท าผิด เพื่อป้องกันแก้ไข  และด าเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งเครัด 

 
       5.   ให้เขตพื้นที่ สร้าง/จัดตั้งภาคีเครือข่าย ระหว่างสาขา, คณะ, สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่, คณะ, ผู้ปกครอง 

ผู้น าชุมชน, เจ้าของหอพัก, เจ้าของกิจการ/สถานประกอบการ, เจ้าหน้าที่ต ารวจ, อาสาสมัคร, อพปร. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในการพัฒนานักศึกษา และป้องปรามเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

       6.   มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข และมีการรายงานผลการปฏิบัติเปน็
กรณีหรือเป็นระยะ 

 
 5.2     มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัศึกษา 
 

ข้ันตอนการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา ส าหรบัคณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจ าคณะ/เขตพื้นที/่มหาวิทยาลัยฯ 
 
กรณีท่ี ๑   

กรณีข้อเท็จจริงปรากฏโดยชัดเจน ว่านักศึกษาผู้ใดมีพฤติกรรมหรือกระท าความผิดทางวินัยซึ่งเป็น
ความผิดเล็กนอ้ยหรือมพีฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้รองอธิการบดหีรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายจากรองอธิการบดี คณบด ีหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี  เรียกนักศึกษาผู้นั้นมาว่ากล่าวตกัเตือนแล้ว ให้ยุติหรอืระงับการกระท าหรือพฤติกรรมนั้น
เสีย และใหม้ีการบันทกึไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ตอ้งแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้  แต่ต้องเปิดโอกาสใหผู้้ถู
กล่าวหาได้มโีอกาสโต้แยง้ หรือช้ีแจงข้อเท็จจรงิอย่างเป็นธรรม  

 
กรณีท่ี ๒ 
กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดวินัยของนักศึกษา  ว่ามีการกระท าความผิดวินัย    ไม่ร้ายแรง/

ร้ายแรง  ให้ด าเนินการทางวินัยนักศึกษา  ดังนี ้
 

๑.  ให้คณะ/เขตพื้นที่/มหาวิทยาลยัฯ ด าเนินการเรียกประชุม  โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อท า
การสอบสวนตามข้อ ๓๗  ข้อ ๓๙ หรือ ข้อ ๔๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๕๔  ตามแบบแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน (แบบ กพน.๐๑) 



๒. ให้คณะกรรมการสอบสวน แจ้งรายช่ือคณะกรรมการสอบสวนให้นักศึกษาผู้ถูกล่าวหารับทราบ เพื่อให้
นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะคัดค้าน รายช่ือคณะกรรมการสอบสวนที่ได้แจ้งแล้วนั้น  ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ ให้นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาแสดงเหตุผล  ในการคัดค้านเป็นหนังสือต่อ
ประธานกรรมการสอบสวน  

๓.  คณะกรรมการสอบสวน ก าหนดนัดประชุมเพื่อวางแนวทางการสอบสวนในเรื่องดังกล่าว  และด าเนินการ
สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาว่านักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าความผิดวินัยนักศึกษา
หรือไม่อย่างไร โดยคณะกรรมการสอบสวนต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว 
และให้ด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนทราบและด าเนินการ
สอบสวน  ในกรณีการสอบสวนด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่ก าหนด ให้เสนอขยายเวลาต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน ทั้งนี ้เมื่อรวมระยะเวลาแล้วต้องไม่เกิน ๑๒๐ วัน 

๔. ให้คณะกรรมการสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  ให้นักศึกษาผู้ถูก
กล่าวหาทราบตามบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนข้อกลา่วหา  (แบบ กพน.๐๒)  โดยจัดท าข้ึน
เป็น ๒ ฉบับ ให้นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและรับบันทึกแจ้ง            ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาจ านวน ๑ ฉบับ  กรณีผู้ให้ถ้อยค าไม่ยินยอมลงลายมือช่ือ ให้ผู้บันทึกถ้อยค าบันทึกเหตุนั้นไว้ ใน
บันทึกถ้อยค า  ทั้งนี ้ ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัตามภูมิล าเนาของผู้ถูกกลา่วหา เป็นหลักฐานไว้ในส านวน
การสอบสวน  

๕.  จัดส่งส าเนาบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้แก่ผู้ปกครองหรือ
บุคคลที่ท าหน้าที่ดูแลนักศึกษา โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อเก็บไว้ในส านวนการสอบสวนและเป็น
หลักฐานต่อไป (แบบ กพน.๐๓)  

๖.  แจ้งก าหนดวัน เวลา สถานที่ และประเด็นซึ่งคณะกรรมการสอบสวนจะด าเนินการสอบสวน และ 
ต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังนี ้
  ๖.๑  แจ้งสิทธิให้นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า    นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหามสีิทธิน าพยานหลกัฐาน
ทั้งหมดมาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสวน กอ่นเสรจ็สิ้นการพจิารณาสอบสวน 
                         ๖.๒  เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค า หรือโต้แย้งข้อกล่าวหา ตลอดจนพยานหลักฐาน
ต่าง ๆ  ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุที่เกี่ยวกับการโต้แย้ง ข้อกล่าวหา หรือการกระท ามาประกอบการ
พิจารณาสอบสวน  รวมทั้งให้นักศึกษาที่ถูกกล่าวหา สามารถที่จะตรวจสอบเอกสารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ความผิดวินัยซึ่งนักศึกษาถูกกล่าวหา ทั้งนี ้จะต้องค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อความปลอดภัยของพยาน หรือสิทธิ
ของบุคคลภายนอกด้วย  
                     ๖.๓  มีสิทธิน าทนายความหรือทีป่รกึษาของตนเข้ามาฟังการสอบสวนได้ไม่เกิน ๑ คน 

                                ๖.๔  การสอบสวนปากค านักศึกษา หรือพยาน ต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานและให้ผู้ให้ถ้อยค า รวมทัง้ 
คณะกรรมการสอบสวนลงช่ือไว้ด้วย ในการสอบปากค าพยานบุคคลให้คณะกรรมการ สอบสวน เรียกพยานบุคคลเข้า
คราวละ ๑ คน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน   เว้นแตบุ่คคลตามข้อ ๖.๓ 
                ๖.๕  แจ้งสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
     ๗.  ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานของฝ่ายผูก้ล่าวหา และฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 
                ๗.๑  พยานบุคคล 



   (ก)  พยานบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ โดยให้สอบปากค าพยานแล้วให้ บันทึกได้เป็น
หลกัฐาน ตามบันทึกถ้อยค าพยาน  (แบบ กพน.๐๔) 

   (ข)  นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหา โดยใหส้อบปากค านักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาแล้วใหบ้ันทึกไว้ เป็นหลักฐาน 
ตามบันทกึถ้อยค าผู้ถูกกล่าวหา  (แบบ กพน.๐๕) 

               ๗.๒  พยานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกบัข้อกล่าวหาและการโต้แย้งข้อกล่าวหา 
               ๗.๓  พยานวัตถุ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาและการโตแ้ย้งข้อกลา่วหา 

           ๘.  ด าเนินการพิจารณาพยานหลักฐานแล้วให้ความเห็นว่า นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการอย่างไร การ
กระท านั้นเป็นความผิดหรือไม่อย่างไร เป็นความผิดฐานใด เป็นการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือร้ายแรง และสมควร
ได้รับโทษระดับใด เพราะเหตุใด ตามแบบรายงานผลการสอบสวน (แบบ กพน.๐๖)  โดยมติเสียงข้างมากของ
คณะกรรมการสอบสวน หากการลงมติแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  ในระหว่างการสอบสวน หากปรากฏว่านักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายหรือลาออกจาก
การเป็นนักศึกษาก็ให้ยุติเรื่อง 
          ๙.  รายงานผลการสอบสวนและส านวนการสอบสวนเสนอต่อผู้มอี านาจลงโทษตามข้อ ๓๗  ข้อ ๓๙ หรือ  ข้อ ๔๑  
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วยวินัยนักศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                ๑๐. ให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัย มสีิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทีร่ับทราบค าสัง่
ลงโทษ  

           ๑๑. ในกรณีผู้ถูกลงโทษทางวินัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษตามข้อ ๑๐ แล้ว  หากไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์วินัยนักศึกษาประจ ามหาวิทยาลัย  ให้ผู้ถูกลงโทษมีสทิธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งหรือรับทราบค าวินิจฉัยอุทธรณ์  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  
๒๕๔๒ 
  
 
 
     
 

กระบวนการพิจารณาวินยันักศึกษา 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 



 


