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บทคัดยอ
วิทยานิพนธน้ีมุงศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับวินัยและการรักษาวินัยการดําเนินการทางวินัย และการ

อุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบพิทักษคุณธรรมของประเทศไทยและ
ตางประเทศบางประเทศท่ีเก่ียวของกับวินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณของขาราชการพลเรือนและของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยจากการศึกษาพบปญหาทางกฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลายประการ ไดแก ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัย ปญหาทาง
กฎหมายเก่ียวกับการใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการกําหนดโทษทางวินัย ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับโครงสรางและ
องคประกอบสัดสวนความเช่ียวชาญของคณะกรรมการสอบสวน และปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการอุทธรณ ดังน้ัน ประเทศไทยควรนําหลักการเก่ียวกับระบบพิทักษคุณธรรมของตางประเทศบางประเทศและของขาราชการพล
เรือนมาปรับใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยควรใหมหีลักเกณฑท่ีเปนมาตรฐานกลางสําหรับระบบ
พิทักษคุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยใหเพ่ิมคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรงประกอบดวย
กรรมการไมนอยกวาหาคน และกรรมการอยางนอยหน่ึงในสามเปนกรรมการท่ีเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญในการดําเนินการทางวินัยซึ่ง
จะมาจากบุคคลภายนอกก็ได กําหนดวินัยเปนขอปฏิบัติ ขอหามปฏิบัติ การกระทําท่ีเปนวินัยรายแรงไวเปนมาตรฐานข้ันต่ํา กําหนดโทษ
ทางวินัยใหเสมอภาคกัน และจัดตั้งองคกรกลางเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนการเฉพาะ เพ่ือแกไขปญหาระบบพิทักษ
คุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาอยางเหมาะสมและยั่งยืน
คําสําคัญ :ระบบพิทักษคุณธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย

Abstract
This thesis research aims to study the concepts, principles and theories related to discipline and maintaining

discipline, disciplinary proceedings and the appeal of university staff in higher education institutions of the state, laws concerning
the merit systems protection of Thailand and some foreign countries which related to discipline and maintaining discipline,
disciplinary proceedings and the appeal of civil servants and university staff in higher education institutions of the state.The study
found several significant legal problems related to university staff in higher education institutions of the state including; legal
problem on determining disciplinary sanctions, legal problem regarding the use of discretion of the Investigation Committee in
determining disciplinary sanctions, legal problems about the structure, composition and proportion of the expertise of the
Investigation Committee and legal problem about the structure and composition of the Board of Appeal. Therefore, Thailand
should bring the merit systems protection principles of some foreign countries and of civil servants to be applied to university
staff in higher education institutions of the state. And there should be standard rules for the merit systems protection of
university staff in higher education institutions of the stateby; adding the Investigation Committee for serious discipline consists of
not less than five individuals and at least one-third of the committee members shall be an expert in the disciplinary
proceedings, which could be the outsiders, defining minimum standard in disciplinary practices, prohibited acts and serious
disciplinary actions, determining disciplinary sanctions equally and establishing central organization in order to consider the
appeal in particular to resolve the problems ofmerit systems protection of university staff in higher education institutions of the
stateappropriately and stably.
Keyword: Merit Systems Protection of University Staff
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บทนํา
พนักงานมหาวิทยาลัย เปนบุคคลท่ีไดรับคาจางจาก

เงินงบประมาณแผนดินใหปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  เกิด
ข้ึนมาจากนโยบายของรัฐบาลในชวงป พ.ศ.2541ท่ีรับเง่ือนไขการ
กูเงินจากธนาคารพัฒนาแหงเอเซีย (AsianDevelopmentBank :
ADB) โดยใหมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวนราชการออกนอกระบบ
เพ่ือใหสามารถดูแลรับผิดชอบและบริหารงบประมาณของตนเอง
ได และเพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคในดานความเปนเลิศทางวิชาการ โดยใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบันไมมีการบรรจุแตงตั้งขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาอีกแลว พนักงานมหาวิทยาลัยจึงเปน
ผูปฏิบัติงานสวนใหญในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการบริหาร
จัดการดานบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนอิสระ
และคลองตัว โดยสภามหาวิทยาลัยแตละมหาวิทยาลัยมี
การกําหนดหลักการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลซึ่งใช
บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยไดเอง เชน ระบบพิทักษคุณธรรม
ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและ
รองทุกข สวนระบบพิทักษคุณธรรมของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษายังคงใชบังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ.2559ดังน้ัน ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไมวา
จะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการ จึงมีการบงัคับใช
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบพิทักษคุณธรรมท่ีแตกตางกันไมวา
จะเปนระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกันเอง

จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีแตละมหาวิทยาลัยมีการ
กําหนดหลักการของระบบพิทักษคุณธรรมท่ีแตกตางกัน ทําให
เกิดปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบพิทักษคุณธรรมของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลาย
ประการ ไดแก

1.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
1.1.1ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัย

พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐเดิมมีสถานะเปนขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา มี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กําหนดขอปฏิบัติและขอหามในการปฏิบัติไว เมื่อฝาฝนขอหาม
หรือขอท่ีตองปฏิบัติใหถือวาผูน้ันกระทําความผิดวินัย ตอง
ไดรับโทษทางวินัยตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด ตอมารัฐบาลมีนโยบายให
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 จึงกําหนดใหการกําหนดโทษทางวินัยของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษาน้ันกําหนดสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแต
ละแหง จึงมีการออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดโทษทาง
วินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะตามแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งบางมหาวิทยาลัย
เชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โทษทาง
วินัยรายแรงสูงสุด คือ ไลออก แตมหาวิทยาลัยมหิดล โทษทาง
วินัยรายแรงสูงสุด คือ ปลดออก หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง
โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ ตัดคาจาง ปลดออก ไลออก แต
มหาวิทยาลัยสุรนารี โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ งดบําเหน็จ
ความชอบ ปลดออก ไลออกมีผลทําใหการกําหนดโทษทางวินัย
แตกตางกัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย มีหนาท่ีและภารกิจลักษณะเดียวกันไดรับการ
ลงโทษทางวินัยท่ีไมเทาเทียมกันหากมีการกระทําความผิดใน
ลักษณะเดยีวกัน  เกิดความไมเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

1.1.2 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใชดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบสวนในการกําหนดโทษทางวินัย

ในปจจุบันการดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กระทําโดย
คณะกรรมการสอบสวนซึ่งมีหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาสอบสวนการกระทําท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ตามท่ีพระราชบัญญัติ ระเบี ยบข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษา
น้ันกําหนด แตละสภามหาวิทยาลัยจึงมีการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดวินัยและการรักษาวินัย และโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัย
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บทนํา
พนักงานมหาวิทยาลัย เปนบุคคลท่ีไดรับคาจางจาก

เงินงบประมาณแผนดินใหปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  เกิด
ข้ึนมาจากนโยบายของรัฐบาลในชวงป พ.ศ.2541ท่ีรับเง่ือนไขการ
กูเงินจากธนาคารพัฒนาแหงเอเซีย (AsianDevelopmentBank :
ADB) โดยใหมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวนราชการออกนอกระบบ
เพ่ือใหสามารถดูแลรับผิดชอบและบริหารงบประมาณของตนเอง
ได และเพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคในดานความเปนเลิศทางวิชาการ โดยใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบันไมมีการบรรจุแตงตั้งขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาอีกแลว พนักงานมหาวิทยาลัยจึงเปน
ผูปฏิบัติงานสวนใหญในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการบริหาร
จัดการดานบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนอิสระ
และคลองตัว โดยสภามหาวิทยาลัยแตละมหาวิทยาลัยมี
การกําหนดหลักการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลซึ่งใช
บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยไดเอง เชน ระบบพิทักษคุณธรรม
ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและ
รองทุกข สวนระบบพิทักษคุณธรรมของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษายังคงใชบังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ.2559ดังน้ัน ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไมวา
จะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการ จึงมีการบงัคับใช
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบพิทักษคุณธรรมท่ีแตกตางกันไมวา
จะเปนระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกันเอง

จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีแตละมหาวิทยาลัยมีการ
กําหนดหลักการของระบบพิทักษคุณธรรมท่ีแตกตางกัน ทําให
เกิดปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบพิทักษคุณธรรมของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลาย
ประการ ไดแก

1.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
1.1.1ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัย

พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐเดิมมีสถานะเปนขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา มี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กําหนดขอปฏิบัติและขอหามในการปฏิบัติไว เมื่อฝาฝนขอหาม
หรือขอท่ีตองปฏิบัติใหถือวาผูน้ันกระทําความผิดวินัย ตอง
ไดรับโทษทางวินัยตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด ตอมารัฐบาลมีนโยบายให
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 จึงกําหนดใหการกําหนดโทษทางวินัยของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษาน้ันกําหนดสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแต
ละแหง จึงมีการออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดโทษทาง
วินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะตามแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งบางมหาวิทยาลัย
เชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โทษทาง
วินัยรายแรงสูงสุด คือ ไลออก แตมหาวิทยาลัยมหิดล โทษทาง
วินัยรายแรงสูงสุด คือ ปลดออก หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง
โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ ตัดคาจาง ปลดออก ไลออก แต
มหาวิทยาลัยสุรนารี โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ งดบําเหน็จ
ความชอบ ปลดออก ไลออกมีผลทําใหการกําหนดโทษทางวินัย
แตกตางกัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย มีหนาท่ีและภารกิจลักษณะเดียวกันไดรับการ
ลงโทษทางวินัยท่ีไมเทาเทียมกันหากมีการกระทําความผิดใน
ลักษณะเดยีวกัน  เกิดความไมเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

1.1.2 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใชดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบสวนในการกําหนดโทษทางวินัย

ในปจจุบันการดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กระทําโดย
คณะกรรมการสอบสวนซึ่งมีหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาสอบสวนการกระทําท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ตามท่ีพระราชบัญญัติ ระเบี ยบข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษา
น้ันกําหนด แตละสภามหาวิทยาลัยจึงมีการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดวินัยและการรักษาวินัย และโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัย
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บทนํา
พนักงานมหาวิทยาลัย เปนบุคคลท่ีไดรับคาจางจาก

เงินงบประมาณแผนดินใหปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  เกิด
ข้ึนมาจากนโยบายของรัฐบาลในชวงป พ.ศ.2541ท่ีรับเง่ือนไขการ
กูเงินจากธนาคารพัฒนาแหงเอเซีย (AsianDevelopmentBank :
ADB) โดยใหมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวนราชการออกนอกระบบ
เพ่ือใหสามารถดูแลรับผิดชอบและบริหารงบประมาณของตนเอง
ได และเพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคในดานความเปนเลิศทางวิชาการ โดยใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบันไมมีการบรรจุแตงตั้งขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาอีกแลว พนักงานมหาวิทยาลัยจึงเปน
ผูปฏิบัติงานสวนใหญในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการบริหาร
จัดการดานบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนอิสระ
และคลองตัว โดยสภามหาวิทยาลัยแตละมหาวิทยาลัยมี
การกําหนดหลักการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลซึ่งใช
บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยไดเอง เชน ระบบพิทักษคุณธรรม
ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและ
รองทุกข สวนระบบพิทักษคุณธรรมของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษายังคงใชบังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ.2559ดังน้ัน ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไมวา
จะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการ จึงมีการบงัคับใช
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบพิทักษคุณธรรมท่ีแตกตางกันไมวา
จะเปนระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกันเอง

จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีแตละมหาวิทยาลัยมีการ
กําหนดหลักการของระบบพิทักษคุณธรรมท่ีแตกตางกัน ทําให
เกิดปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบพิทักษคุณธรรมของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลาย
ประการ ไดแก

1.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
1.1.1ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัย

พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐเดิมมีสถานะเปนขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา มี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กําหนดขอปฏิบัติและขอหามในการปฏิบัติไว เมื่อฝาฝนขอหาม
หรือขอท่ีตองปฏิบัติใหถือวาผูน้ันกระทําความผิดวินัย ตอง
ไดรับโทษทางวินัยตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด ตอมารัฐบาลมีนโยบายให
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 จึงกําหนดใหการกําหนดโทษทางวินัยของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับท่ีสภา
สถาบันอุดมศึกษาน้ันกําหนดสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแต
ละแหง จึงมีการออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดโทษทาง
วินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะตามแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งบางมหาวิทยาลัย
เชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โทษทาง
วินัยรายแรงสูงสุด คือ ไลออก แตมหาวิทยาลัยมหิดล โทษทาง
วินัยรายแรงสูงสุด คือ ปลดออก หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง
โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ ตัดคาจาง ปลดออก ไลออก แต
มหาวิทยาลัยสุรนารี โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ งดบําเหน็จ
ความชอบ ปลดออก ไลออกมีผลทําใหการกําหนดโทษทางวินัย
แตกตางกัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย มีหนาท่ีและภารกิจลักษณะเดียวกันไดรับการ
ลงโทษทางวินัยท่ีไมเทาเทียมกันหากมีการกระทําความผิดใน
ลักษณะเดยีวกัน  เกิดความไมเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

1.1.2 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใชดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบสวนในการกําหนดโทษทางวินัย

ในปจจุบันการดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กระทําโดย
คณะกรรมการสอบสวนซึ่งมีหนาท่ีในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาสอบสวนการกระทําท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ตามท่ีพระราชบัญญัติ ระเบี ยบข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษา
น้ันกําหนด แตละสภามหาวิทยาลัยจึงมีการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดวินัยและการรักษาวินัย และโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัย
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ทําใหแตละมหาวิทยาลัยมีการบังคับใชวินัยและการรักษาวินัย
และโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนท่ี
แตกตางกันโดยไมไดมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนมาตรฐาน
กลาง  และบางมหาวิทยาลัยก็ไมมีการกําหนดการรักษาวินัยไว
เปนหมวดหมูท่ีชัดเจนและมีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตาง
กัน เน่ืองจากบทบัญญัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงมีความแตกตางกัน ทําใหคณะกรรมการ
สอบสวนใชดุลพินิจในการพิจารณาขอเท็จจริงกับขอกฎหมาย
แตกตางกัน รวมท้ังการใชดุลพินิจในการกําหนดความรายแรงของ
ขอเท็จจริงแตละขอเท็จจริงแตกตางกันตามนโยบายของผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยวาจะมีการเนนเรื่องการประพฤติปฏิบัติของ
บุคลากรในสังกัดในดานใดเปนพิเศษ ทําใหการใชดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัยในการพิจารณา
ความผิดและพิจารณาเสนอโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกตางกัน

1.1.3ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับโครงสรางและองคประกอบ
ความเช่ียวชาญของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

ในปจจุบันภารกิจของรัฐในการใหบริการสาธารณะทางดาน
การศึกษาแกประชาชนมีสถาบันอุดมศึกษาเปนองคการท่ีทํา
หนาท่ีในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ มีพนักงาน
มหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาให
เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา จึงตองไดรับ
การคุมครองและรับรองสิทธิ เพ่ือเปนการรับประกันความมัน่คงใน
การดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย จะไดรับการพิจารณาและดําเนินกระบวนการ
สอบสวนพิจารณา โดยคณะกรรมการสอบสวนท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในด านระบบพิ ทักษ คุณธรรมในสั ดส วนท่ี เหมาะสม
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจึงมีการกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 จึงทําใหโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนมีความแตกตางกัน โดย
สวนใหญมีการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน โดยใหคณะกรรมการสอบสวน

ประกอบดวยกรรมการอยางนอยสามคน แตงตั้งจากผูบริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และหน่ึงคนในคณะกรรมการสอบสวน
ตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือเปนผูมีปริญญาทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ทําให
คณะกรรมการสอบสวนประกอบไปดวยผูมีความเช่ียวชาญในดาน
กระบวนการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไมเพียงพอจึงไมอาจ
เปนการรับรองและเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับ
การพิจารณาสอบสวนโดยกรรมการสอบสวนท่ีเปนมืออาชีพใน
เรื่องระบบพิทักษคุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
ดําเนินการทางวินัย และสามารถลงมติออกเสียงและดําเนิน
กระบวนการสอบสวนโดยความเปนธรรม

1.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบ
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณ

ในอดีตพนักงานมหาวิทยาลัยมีสถานะเปนขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระบบการอุทธรณ เปนไปตามท่ี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 กําหนด ตอมามีการตราพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหการอุทธรณของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให เปนไปตามขอบังคับท่ี
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด จึ งมีการออกขอบั งคับ
ของมหาวิทยาลัยกําหนดคณะกรรมการท่ีมีอํานาจวินิจฉัย
อุทธรณของแตละมหาวิทยาลัยข้ึนโดยเฉพาะ แตละสภา
มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบคณะกรรมการอุทธรณของมหาวิทยาลัย โดยกําหนด
สัดสวนของคณะกรรมการท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานภาครัฐหรือ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสัดสวนท่ีไมเหมาะสม
เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณไวแตกตาง
กัน และโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณมี
สวนไดเสียยึดโยงอยูกับองคกรและผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยน่ันก็คือสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา ทําใหการพิจารณาอุทธรณของพนักงาน
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ทําใหแตละมหาวิทยาลัยมีการบังคับใชวินัยและการรักษาวินัย
และโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนท่ี
แตกตางกันโดยไมไดมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนมาตรฐาน
กลาง  และบางมหาวิทยาลัยก็ไมมีการกําหนดการรักษาวินัยไว
เปนหมวดหมูท่ีชัดเจนและมีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตาง
กัน เน่ืองจากบทบัญญัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงมีความแตกตางกัน ทําใหคณะกรรมการ
สอบสวนใชดุลพินิจในการพิจารณาขอเท็จจริงกับขอกฎหมาย
แตกตางกัน รวมท้ังการใชดุลพินิจในการกําหนดความรายแรงของ
ขอเท็จจริงแตละขอเท็จจริงแตกตางกันตามนโยบายของผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยวาจะมีการเนนเรื่องการประพฤติปฏิบัติของ
บุคลากรในสังกัดในดานใดเปนพิเศษ ทําใหการใชดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัยในการพิจารณา
ความผิดและพิจารณาเสนอโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกตางกัน

1.1.3ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับโครงสรางและองคประกอบ
ความเช่ียวชาญของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

ในปจจุบันภารกิจของรัฐในการใหบริการสาธารณะทางดาน
การศึกษาแกประชาชนมีสถาบันอุดมศึกษาเปนองคการท่ีทํา
หนาท่ีในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ มีพนักงาน
มหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาให
เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา จึงตองไดรับ
การคุมครองและรับรองสิทธิ เพ่ือเปนการรับประกันความมัน่คงใน
การดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย จะไดรับการพิจารณาและดําเนินกระบวนการ
สอบสวนพิจารณา โดยคณะกรรมการสอบสวนท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในด านระบบพิ ทักษ คุณธรรมในสั ดส วนท่ี เหมาะสม
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจึงมีการกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 จึงทําใหโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนมีความแตกตางกัน โดย
สวนใหญมีการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน โดยใหคณะกรรมการสอบสวน

ประกอบดวยกรรมการอยางนอยสามคน แตงตั้งจากผูบริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และหน่ึงคนในคณะกรรมการสอบสวน
ตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือเปนผูมีปริญญาทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ทําให
คณะกรรมการสอบสวนประกอบไปดวยผูมีความเช่ียวชาญในดาน
กระบวนการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไมเพียงพอจึงไมอาจ
เปนการรับรองและเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับ
การพิจารณาสอบสวนโดยกรรมการสอบสวนท่ีเปนมืออาชีพใน
เรื่องระบบพิทักษคุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
ดําเนินการทางวินัย และสามารถลงมติออกเสียงและดําเนิน
กระบวนการสอบสวนโดยความเปนธรรม

1.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบ
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณ

ในอดีตพนักงานมหาวิทยาลัยมีสถานะเปนขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระบบการอุทธรณ เปนไปตามท่ี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 กําหนด ตอมามีการตราพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหการอุทธรณของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให เปนไปตามขอบังคับท่ี
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด จึ งมีการออกขอบั งคับ
ของมหาวิทยาลัยกําหนดคณะกรรมการท่ีมีอํานาจวินิจฉัย
อุทธรณของแตละมหาวิทยาลัยข้ึนโดยเฉพาะ แตละสภา
มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบคณะกรรมการอุทธรณของมหาวิทยาลัย โดยกําหนด
สัดสวนของคณะกรรมการท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานภาครัฐหรือ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสัดสวนท่ีไมเหมาะสม
เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณไวแตกตาง
กัน และโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณมี
สวนไดเสียยึดโยงอยูกับองคกรและผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยน่ันก็คือสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา ทําใหการพิจารณาอุทธรณของพนักงาน
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ทําใหแตละมหาวิทยาลัยมีการบังคับใชวินัยและการรักษาวินัย
และโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนท่ี
แตกตางกันโดยไมไดมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนมาตรฐาน
กลาง  และบางมหาวิทยาลัยก็ไมมีการกําหนดการรักษาวินัยไว
เปนหมวดหมูท่ีชัดเจนและมีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตาง
กัน เน่ืองจากบทบัญญัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงมีความแตกตางกัน ทําใหคณะกรรมการ
สอบสวนใชดุลพินิจในการพิจารณาขอเท็จจริงกับขอกฎหมาย
แตกตางกัน รวมท้ังการใชดุลพินิจในการกําหนดความรายแรงของ
ขอเท็จจริงแตละขอเท็จจริงแตกตางกันตามนโยบายของผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยวาจะมีการเนนเรื่องการประพฤติปฏิบัติของ
บุคลากรในสังกัดในดานใดเปนพิเศษ ทําใหการใชดุลพินิจของ
คณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัยในการพิจารณา
ความผิดและพิจารณาเสนอโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกตางกัน

1.1.3ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับโครงสรางและองคประกอบ
ความเช่ียวชาญของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

ในปจจุบันภารกิจของรัฐในการใหบริการสาธารณะทางดาน
การศึกษาแกประชาชนมีสถาบันอุดมศึกษาเปนองคการท่ีทํา
หนาท่ีในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ มีพนักงาน
มหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาให
เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา จึงตองไดรับ
การคุมครองและรับรองสิทธิ เพ่ือเปนการรับประกันความมัน่คงใน
การดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย จะไดรับการพิจารณาและดําเนินกระบวนการ
สอบสวนพิจารณา โดยคณะกรรมการสอบสวนท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในด านระบบพิ ทักษ คุณธรรมในสั ดส วนท่ี เหมาะสม
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจึงมีการกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของแตละมหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 จึงทําใหโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนมีความแตกตางกัน โดย
สวนใหญมีการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน โดยใหคณะกรรมการสอบสวน

ประกอบดวยกรรมการอยางนอยสามคน แตงตั้งจากผูบริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และหน่ึงคนในคณะกรรมการสอบสวน
ตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือเปนผูมีปริญญาทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ทําให
คณะกรรมการสอบสวนประกอบไปดวยผูมีความเช่ียวชาญในดาน
กระบวนการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไมเพียงพอจึงไมอาจ
เปนการรับรองและเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับ
การพิจารณาสอบสวนโดยกรรมการสอบสวนท่ีเปนมืออาชีพใน
เรื่องระบบพิทักษคุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
ดําเนินการทางวินัย และสามารถลงมติออกเสียงและดําเนิน
กระบวนการสอบสวนโดยความเปนธรรม

1.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบ
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณ

ในอดีตพนักงานมหาวิทยาลัยมีสถานะเปนขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระบบการอุทธรณ เปนไปตามท่ี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 กําหนด ตอมามีการตราพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหการอุทธรณของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให เปนไปตามขอบังคับท่ี
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด จึ งมีการออกขอบั งคับ
ของมหาวิทยาลัยกําหนดคณะกรรมการท่ีมีอํานาจวินิจฉัย
อุทธรณของแตละมหาวิทยาลัยข้ึนโดยเฉพาะ แตละสภา
มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดโครงสรางและ
องคประกอบคณะกรรมการอุทธรณของมหาวิทยาลัย โดยกําหนด
สัดสวนของคณะกรรมการท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานภาครัฐหรือ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสัดสวนท่ีไมเหมาะสม
เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณไวแตกตาง
กัน และโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณมี
สวนไดเสียยึดโยงอยูกับองคกรและผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยน่ันก็คือสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา ทําใหการพิจารณาอุทธรณของพนักงาน
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มหาวิทยาลัย ไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนธรรมและมีความ
เปนกลาง เพราะคณะกรรมการอุทธรณสวนใหญเปนผูบรหิารและ
ผูแทนของบุคลากรซึ่งเปนผูอยูใตบังคับบัญชาของอธิการบดี จึง
ไมสามารถเปนหลักประกันการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผู
อุทธรณซึ่งจะขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัย เพ่ือให
ไดรับความเปนธรรมในการดําเนินการทางวินัยได

2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนท่ี
เกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

2.1ระบบพิทักษคุณธรรม
ระบบพิทักษคุณธรรม เปนหลักการสําคัญตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของระบบคุณธรรม(MeritSystem)โดยการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของบุคลากรของหนวยงานโดยการสราง
แรงจูงใจและตอบสนองความตองการของหนวยงาน เพ่ือให
หนวยงานไดประโยชนสูงสุด ประหยัด และบุคลากรปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

หลักการของระบบคุณธรรมแบงหลักการใหญ  ๆออกเปน4
หลักการ คือ 1). หลักความสามารถหรือหลักสมรรถนะ
(Competency) หมายถึง การบรรจุบุคคลเขารับราชการหรือใน
ตําแหนงงานใด  ๆจะตองการยึดหลักความรูความสามารถของ
บุคคลเปนสําคัญ2.)หลักความเสมอภาค(Equality)หมายถึง การ
ใหโอกาสอยางเทาเทียมกันในการเขาสูการเปนขาราชการและอยู
ในระหวางการเปนขาราชการ 3). หลักความมั่นคงในการดํารง
สถานภาพ(Security)หมายถึง หนวยงานพยายามทําใหทุกคนใน
หนวยงานมีความมั่นคงในชีวิต 4). หลักความเปนกลางทางการ
เมือง (PoliticalNeutrality) หมายถึง ผูบริหารของหนวยงานทํา
หนาท่ีในการดูแลและผดุงระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

2.2หลักความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย
กฎหมายเปนเหมือนเครื่องมือท่ี ทําหนาท่ีในการให

หลักประกันถึงความเสมอภาคของบุคคลมีลักษณะเปนการท่ัวไป
คือ ไมมีการใชกฎเกณฑเฉพาะบุคคลใดบุคคล เพ่ือเปนการ
หลีกเลี่ยงการแบงแยกอยางไมเปนธรรม หลักความเสมอภาคมี
ความใกลชิดกับหลักเสรีภาพเน่ืองจากเปนหลักการท่ีทําใหการใช
เสรีภาพเปนไปอยางเสมอกันทุกคน และเปนหลักสําคัญในการ
ควบคุมฝายปกครองตามหลักความเสมอภาคองคกรตางๆ ของรัฐ
รวมถึงฝายปกครองตองปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันใน
สาระสําคัญอยางเดียวกันและปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันใน

สาระสําคัญแตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแตละคน
การปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญแตกตางกันก็ดี
การปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันในสาระสําคญัอยางเดียวกันก็
ดี ยอมขัดตอหลักความเสมอภาค

2.4หลักดุลพินิจของฝายปกครอง
การใชดุลพินิจของฝายปกครอง เปนอํานาจท่ีกฎหมาย

กําหนดใหผูใชอํานาจสามารถเลือกตัดสินใจกระทําการอยางใด
หรือไมกระทําการอยางไรอยางอิสระ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงในแตละกรณีและบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย เน่ืองจากมีขอจํากัดของฝายนิติบัญญัติท่ีไมอาจ
ออกกฎหมายใหมีเน้ือหาสาระครอบคลุมขอเท็จจรงิท่ีเกิดข้ึนไดใน
ทุกเรื่องทุกกรณี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 กําหนดใหฝายปกครองตองใหเหตุผลในการออกคําสั่ง
หลักกฎหมายท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดความสมดุลสมเหตุสมผล
เหมาะแกกรณี ไดแก (1) หลักความเหมาะสม (Principle of
Suitability) คือ การใชอํานาจใหสอดคลองกับเจตนารมณตาม
กฎหมาย (2)หลักความจําเปน (Principle of Necessity)คือตอง
ออกคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนนอยท่ีสุดหรือทําใหรัฐเสียหายนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได และ (3)หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ
คือ การพิจารณาผลของความสัมพันธทางปกครอง เกิดประโยชน
ตอสวนรวมนอยมากเมื่อเทียบกับความเสียหายท่ีประชาชนจะ
ไดรับ จะตองเลือกท่ีจะใหประโยชนแกประชาชนน้ัน หากการ
กระทําน้ันเปนประโยชนตอทางราชการมากกวา แมจะมี
ผลกระทบตอสิทธิของบุคคลยอมตองเลือกประโยชนของทาง
ราชการ

2.5หลักการลงโทษทางวินัย
การลงโทษทางวินัยใหเปนมาตรการหน่ึงในการรักษาวินัย

นอกเหนือจากการสงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐมีวินัยโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการปองกันปองปรามมิใหมีการกระทําผิด
วินัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักในการท่ีตอง
นํามาพิจารณาในการกําหนดโทษ ไดแก (1)หลักนิติธรรมคือ การ
คํานึงถึงระดับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด(2)หลักมโนธรรม คือ
การกําหนดโทษใหเหมาะสมตามสมควรแกกรณี โดยตองคํานึงถึง
ความถูกตองเหมาะสมตามเหตุผลท่ีควรจะเปน (3)หลักความเปน
ธรรม คือ การวางโทษจะตองใหไดระดับเสมอหนากัน ใครทําผิดก็
ตองถูกลงโทษไมมีการยกเวน การกระทําผิดอยางเดียวกันหรือ
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มหาวิทยาลัย ไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนธรรมและมีความ
เปนกลาง เพราะคณะกรรมการอุทธรณสวนใหญเปนผูบรหิารและ
ผูแทนของบุคลากรซึ่งเปนผูอยูใตบังคับบัญชาของอธิการบดี จึง
ไมสามารถเปนหลักประกันการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผู
อุทธรณซึ่งจะขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัย เพ่ือให
ไดรับความเปนธรรมในการดําเนินการทางวินัยได

2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนท่ี
เกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

2.1ระบบพิทักษคุณธรรม
ระบบพิทักษคุณธรรม เปนหลักการสําคัญตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของระบบคุณธรรม(MeritSystem)โดยการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของบุคลากรของหนวยงานโดยการสราง
แรงจูงใจและตอบสนองความตองการของหนวยงาน เพ่ือให
หนวยงานไดประโยชนสูงสุด ประหยัด และบุคลากรปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

หลักการของระบบคุณธรรมแบงหลักการใหญ  ๆออกเปน4
หลักการ คือ 1). หลักความสามารถหรือหลักสมรรถนะ
(Competency) หมายถึง การบรรจุบุคคลเขารับราชการหรือใน
ตําแหนงงานใด  ๆจะตองการยึดหลักความรูความสามารถของ
บุคคลเปนสําคัญ2.)หลักความเสมอภาค(Equality)หมายถึง การ
ใหโอกาสอยางเทาเทียมกันในการเขาสูการเปนขาราชการและอยู
ในระหวางการเปนขาราชการ 3). หลักความมั่นคงในการดํารง
สถานภาพ(Security)หมายถึง หนวยงานพยายามทําใหทุกคนใน
หนวยงานมีความมั่นคงในชีวิต 4). หลักความเปนกลางทางการ
เมือง (PoliticalNeutrality) หมายถึง ผูบริหารของหนวยงานทํา
หนาท่ีในการดูแลและผดุงระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

2.2หลักความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย
กฎหมายเปนเหมือนเครื่องมือท่ี ทําหนาท่ีในการให

หลักประกันถึงความเสมอภาคของบุคคลมีลักษณะเปนการท่ัวไป
คือ ไมมีการใชกฎเกณฑเฉพาะบุคคลใดบุคคล เพ่ือเปนการ
หลีกเลี่ยงการแบงแยกอยางไมเปนธรรม หลักความเสมอภาคมี
ความใกลชิดกับหลักเสรีภาพเน่ืองจากเปนหลักการท่ีทําใหการใช
เสรีภาพเปนไปอยางเสมอกันทุกคน และเปนหลักสําคัญในการ
ควบคุมฝายปกครองตามหลักความเสมอภาคองคกรตางๆ ของรัฐ
รวมถึงฝายปกครองตองปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันใน
สาระสําคัญอยางเดียวกันและปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันใน

สาระสําคัญแตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแตละคน
การปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญแตกตางกันก็ดี
การปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันในสาระสําคญัอยางเดียวกันก็
ดี ยอมขัดตอหลักความเสมอภาค

2.4หลักดุลพินิจของฝายปกครอง
การใชดุลพินิจของฝายปกครอง เปนอํานาจท่ีกฎหมาย

กําหนดใหผูใชอํานาจสามารถเลือกตัดสินใจกระทําการอยางใด
หรือไมกระทําการอยางไรอยางอิสระ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงในแตละกรณีและบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย เน่ืองจากมีขอจํากัดของฝายนิติบัญญัติท่ีไมอาจ
ออกกฎหมายใหมีเน้ือหาสาระครอบคลุมขอเท็จจรงิท่ีเกิดข้ึนไดใน
ทุกเรื่องทุกกรณี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 กําหนดใหฝายปกครองตองใหเหตุผลในการออกคําสั่ง
หลักกฎหมายท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดความสมดุลสมเหตุสมผล
เหมาะแกกรณี ไดแก (1) หลักความเหมาะสม (Principle of
Suitability) คือ การใชอํานาจใหสอดคลองกับเจตนารมณตาม
กฎหมาย (2)หลักความจําเปน (Principle of Necessity)คือตอง
ออกคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนนอยท่ีสุดหรือทําใหรัฐเสียหายนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได และ (3)หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ
คือ การพิจารณาผลของความสัมพันธทางปกครอง เกิดประโยชน
ตอสวนรวมนอยมากเมื่อเทียบกับความเสียหายท่ีประชาชนจะ
ไดรับ จะตองเลือกท่ีจะใหประโยชนแกประชาชนน้ัน หากการ
กระทําน้ันเปนประโยชนตอทางราชการมากกวา แมจะมี
ผลกระทบตอสิทธิของบุคคลยอมตองเลือกประโยชนของทาง
ราชการ

2.5หลักการลงโทษทางวินัย
การลงโทษทางวินัยใหเปนมาตรการหน่ึงในการรักษาวินัย

นอกเหนือจากการสงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐมีวินัยโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการปองกันปองปรามมิใหมีการกระทําผิด
วินัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักในการท่ีตอง
นํามาพิจารณาในการกําหนดโทษ ไดแก (1)หลักนิติธรรมคือ การ
คํานึงถึงระดับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด(2)หลักมโนธรรม คือ
การกําหนดโทษใหเหมาะสมตามสมควรแกกรณี โดยตองคํานึงถึง
ความถูกตองเหมาะสมตามเหตุผลท่ีควรจะเปน (3)หลักความเปน
ธรรม คือ การวางโทษจะตองใหไดระดับเสมอหนากัน ใครทําผิดก็
ตองถูกลงโทษไมมีการยกเวน การกระทําผิดอยางเดียวกันหรือ
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มหาวิทยาลัย ไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนธรรมและมีความ
เปนกลาง เพราะคณะกรรมการอุทธรณสวนใหญเปนผูบรหิารและ
ผูแทนของบุคลากรซึ่งเปนผูอยูใตบังคับบัญชาของอธิการบดี จึง
ไมสามารถเปนหลักประกันการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผู
อุทธรณซึ่งจะขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัย เพ่ือให
ไดรับความเปนธรรมในการดําเนินการทางวินัยได

2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนท่ี
เกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

2.1ระบบพิทักษคุณธรรม
ระบบพิทักษคุณธรรม เปนหลักการสําคัญตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของระบบคุณธรรม(MeritSystem)โดยการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของบุคลากรของหนวยงานโดยการสราง
แรงจูงใจและตอบสนองความตองการของหนวยงาน เพ่ือให
หนวยงานไดประโยชนสูงสุด ประหยัด และบุคลากรปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

หลักการของระบบคุณธรรมแบงหลักการใหญ  ๆออกเปน4
หลักการ คือ 1). หลักความสามารถหรือหลักสมรรถนะ
(Competency) หมายถึง การบรรจุบุคคลเขารับราชการหรือใน
ตําแหนงงานใด  ๆจะตองการยึดหลักความรูความสามารถของ
บุคคลเปนสําคัญ2.)หลักความเสมอภาค(Equality)หมายถึง การ
ใหโอกาสอยางเทาเทียมกันในการเขาสูการเปนขาราชการและอยู
ในระหวางการเปนขาราชการ 3). หลักความมั่นคงในการดํารง
สถานภาพ(Security)หมายถึง หนวยงานพยายามทําใหทุกคนใน
หนวยงานมีความมั่นคงในชีวิต 4). หลักความเปนกลางทางการ
เมือง (PoliticalNeutrality) หมายถึง ผูบริหารของหนวยงานทํา
หนาท่ีในการดูแลและผดุงระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

2.2หลักความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย
กฎหมายเปนเหมือนเครื่องมือท่ี ทําหนาท่ีในการให

หลักประกันถึงความเสมอภาคของบุคคลมีลักษณะเปนการท่ัวไป
คือ ไมมีการใชกฎเกณฑเฉพาะบุคคลใดบุคคล เพ่ือเปนการ
หลีกเลี่ยงการแบงแยกอยางไมเปนธรรม หลักความเสมอภาคมี
ความใกลชิดกับหลักเสรีภาพเน่ืองจากเปนหลักการท่ีทําใหการใช
เสรีภาพเปนไปอยางเสมอกันทุกคน และเปนหลักสําคัญในการ
ควบคุมฝายปกครองตามหลักความเสมอภาคองคกรตางๆ ของรัฐ
รวมถึงฝายปกครองตองปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันใน
สาระสําคัญอยางเดียวกันและปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันใน

สาระสําคัญแตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแตละคน
การปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญแตกตางกันก็ดี
การปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตางกันในสาระสําคญัอยางเดียวกันก็
ดี ยอมขัดตอหลักความเสมอภาค

2.4หลักดุลพินิจของฝายปกครอง
การใชดุลพินิจของฝายปกครอง เปนอํานาจท่ีกฎหมาย

กําหนดใหผูใชอํานาจสามารถเลือกตัดสินใจกระทําการอยางใด
หรือไมกระทําการอยางไรอยางอิสระ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงในแตละกรณีและบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย เน่ืองจากมีขอจํากัดของฝายนิติบัญญัติท่ีไมอาจ
ออกกฎหมายใหมีเน้ือหาสาระครอบคลุมขอเท็จจรงิท่ีเกิดข้ึนไดใน
ทุกเรื่องทุกกรณี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 กําหนดใหฝายปกครองตองใหเหตุผลในการออกคําสั่ง
หลักกฎหมายท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดความสมดุลสมเหตุสมผล
เหมาะแกกรณี ไดแก (1) หลักความเหมาะสม (Principle of
Suitability) คือ การใชอํานาจใหสอดคลองกับเจตนารมณตาม
กฎหมาย (2)หลักความจําเปน (Principle of Necessity)คือตอง
ออกคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนนอยท่ีสุดหรือทําใหรัฐเสียหายนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได และ (3)หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ
คือ การพิจารณาผลของความสัมพันธทางปกครอง เกิดประโยชน
ตอสวนรวมนอยมากเมื่อเทียบกับความเสียหายท่ีประชาชนจะ
ไดรับ จะตองเลือกท่ีจะใหประโยชนแกประชาชนน้ัน หากการ
กระทําน้ันเปนประโยชนตอทางราชการมากกวา แมจะมี
ผลกระทบตอสิทธิของบุคคลยอมตองเลือกประโยชนของทาง
ราชการ

2.5หลักการลงโทษทางวินัย
การลงโทษทางวินัยใหเปนมาตรการหน่ึงในการรักษาวินัย

นอกเหนือจากการสงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐมีวินัยโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการปองกันปองปรามมิใหมีการกระทําผิด
วินัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักในการท่ีตอง
นํามาพิจารณาในการกําหนดโทษ ไดแก (1)หลักนิติธรรมคือ การ
คํานึงถึงระดับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด(2)หลักมโนธรรม คือ
การกําหนดโทษใหเหมาะสมตามสมควรแกกรณี โดยตองคํานึงถึง
ความถูกตองเหมาะสมตามเหตุผลท่ีควรจะเปน (3)หลักความเปน
ธรรม คือ การวางโทษจะตองใหไดระดับเสมอหนากัน ใครทําผิดก็
ตองถูกลงโทษไมมีการยกเวน การกระทําผิดอยางเดียวกันหรือ
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พฤติการณคลายคลึงกันตองลงโทษเทากัน นอกจากน้ีการใช
ดุลพินิจตองมีเหตุผลท่ีรับฟงได และอยูบนพ้ืนฐานของ
ขอเท็จจริงท่ีถูกตองดวยในทางปฏิบัติองคกรหรือหนวยงานของ
รัฐจึงมีการกําหนดแนวทางการใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษ
ภายในองคกรหรือหนวยงานของตน เพ่ือใหผูดําเนินการทางวินัย
อีกใชดุลพินิจไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน

2.6การจัดต้ังองคกรทางปกครองในรูปแบบคณะกรรมการ
การจัดองคกรทางปกครองเดิมจะมีการรวมศนูยอยูท่ีกระทรวง

ทบวง กรม ซึ่ งอยู ในการควบคุมดูแลของรั ฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี แตภายหลังการจัดองคกรทางปกครองในรูปแบบ
คณะกรรมการมีมากข้ึน เพ่ือใหไดขอยุติท่ีดีกวาเพราะรวมกัน
วิเคราะหจากหลายความคิดเห็น ปองกันการใชอํานาจตาม
อําเภอใจของคน ๆ เดียว ใชในการประสานประโยชนท่ีขัดแยง เกิด
ความกระจางในการประสานงาน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539ไดกําหนดเรื่องคณะกรรมการท่ีมี
อํานาจดําเนินการทางปกครองไวโดยเฉพาะ หากตองการความ
โปรงใสหรือตองการสวนรวมจากภาคเอกชนก็อาจตั้งบุคคลใน
ภาคเอกชนมาเขารวมเปนคณะกรรมการได บางกรณีตองการผูมี
ความรูความสามารถสูงในดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะก็จะ
กําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิไดโดยผูทรงคุณวุฒิจะมาจากภาครัฐ
หรือภาคเอกชนก็ได แตตองระบุวาเปนใคร จะระบุตําแหนงไมได
เพราะผูทรงคุณวุฒิตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเปนการ
เฉพาะ การทํางานของคณะกรรมการคือการประชุมและมีมติใน
เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน โดยการประชุมตองมีกรรมการ
รวมประชุมครบองคประชุม แตในบางกรณีท่ีมีการพิจารณาเรื่อง
ใดท่ีอาจทําใหกรรมการผูใดไมมีความเปนกลาง ไมวาจะเปนเรื่อง
ของกรรมการผูน้ันเองหรือเปนญาติหรือมีความใกลชิดเปนพิเศษ
กับคูกรณี หรือมีเหตุอ่ืนใดอันนาเช่ือวาไมมีความเปนกลาง
กรรมการผูน้ันอาจถูกคัดคานไมใหเขารวมประชุมได มติท่ี
ประชุมตองเปนไปตามเสียงขางมากของผูมาประชุม โดย
คณะกรรมการมีคนละหน่ึงเสียง เวนแตกรณีเกิดมีเสียงเทากัน ให
ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมไดอีกเสียงหน่ึงเพ่ือช้ีขาดได

3. กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมในตางประเทศ
และในประเทศไทย

3.1 กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในตางประเทศ

3.1.1สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
การดําเนินการทางวินัยของเยอรมัน เปนไปตามกฎหมายวา

ดวยวินัยของสหพันธ (Bundesdisziplinarordnung-BDO) โดยใช
บังคับกับขาราชการทุกประเภท และไมมีองคกรกลางดานวินัย
แบงประเภทความผิดออกเปนกระทําการอันเปนการละเมดิหนาท่ี
ท่ีผูกพันความเปนขาราชการถือวาขาราชการผูน้ันกระทําผดิวินัย
และในสวนท่ีอยูนอกเหนือขอบเขตหนาท่ีราชการจะเปนความผิด
วินัยเฉพาะกรณีท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอความเคารพและ
นาเช่ือถือตอตําแหนงหนาท่ีหรือเกียรติของขาราชการ และ
กําหนดโทษทางวินัยไวสําหรับขาราชการท่ัวไป5สถาน ไดแก (1)
ภาคทัณฑ (2)ปรับ(3)ลดเงินเดือน(4)ยายไปอยูตําแหนงท่ีมีสาย
งานเดียวกันแตมีข้ันเงินเดือนลดลง (5) ใหออกจากราชการ ระบบ
กฎหมายของเยอรมันไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมาเพ่ือ
วินิจฉัยอุทธรณของขาราชการโดยเฉพาะดั่งเชนคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551หรือสหรัฐอมเริกา กฎหมายระเบียบ
ขาราชการพลเรือนเยอรมันกําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณน้ันเปนอํานาจของรัฐมนตรีประจํากระทรวง ซึ่งสามารถ
โอนอํานาจดังกลาวไปยังหนวยงานในลําดับรองลงมาได ท้ังน้ี
ขาราชการผูใดประสงคใชสิทธิอุทธรณจะตองยื่นคําอุทธรณตอ
ผู บั งคับบัญชาท่ีตนประสงค จะโต แย งเสี ยก อน เมื่ อ
ผูบังคับบัญชาพิจารณาอุทธรณแลวไมเห็นดวย จึงจะสงคํา
อุทธรณตอไปยังหนวยงานวินิจฉัยอุทธรณท่ีไดรบัการโอนอํานาจ
มาจากรัฐมนตรีประจํากระทรวง

3.1.2สหราชอาณาจักร
การดําเนินการทางวินัยของสหราชอาณาจักร อยูภายใต The

Civil Service Management Codไดกําหนดกรอบการทํางานหรือ
คานิยมท่ีขาราชการตองยึดถือปฏิบัติเอาไวในหมวดThe Civil
Service Management Codและยังกําหนดแบบแผนการปฏิบัติ
ของขาราชการพลเรือนเอาไวในหมวด4.3ของThe Civil Service
Management Cod มีองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีในการบริหารงาน
บุคคลดานวินัย ไดแก คณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ
Civil Service Commissioners โดยมีหนาท่ีท้ังปวงเก่ียวกับการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงในหนาท่ีราชการ ซึ่งตองกระทํา
โดยยึดถือระบบคุณธรรม (merit system) จนกระท่ังถึงป ค.ศ.
1995 ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดรับมอบหมายใหมี
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พฤติการณคลายคลึงกันตองลงโทษเทากัน นอกจากน้ีการใช
ดุลพินิจตองมีเหตุผลท่ีรับฟงได และอยูบนพ้ืนฐานของ
ขอเท็จจริงท่ีถูกตองดวยในทางปฏิบัติองคกรหรือหนวยงานของ
รัฐจึงมีการกําหนดแนวทางการใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษ
ภายในองคกรหรือหนวยงานของตน เพ่ือใหผูดําเนินการทางวินัย
อีกใชดุลพินิจไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน

2.6การจัดต้ังองคกรทางปกครองในรูปแบบคณะกรรมการ
การจัดองคกรทางปกครองเดิมจะมีการรวมศนูยอยูท่ีกระทรวง

ทบวง กรม ซึ่ งอยู ในการควบคุมดูแลของรั ฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี แตภายหลังการจัดองคกรทางปกครองในรูปแบบ
คณะกรรมการมีมากข้ึน เพ่ือใหไดขอยุติท่ีดีกวาเพราะรวมกัน
วิเคราะหจากหลายความคิดเห็น ปองกันการใชอํานาจตาม
อําเภอใจของคน ๆ เดียว ใชในการประสานประโยชนท่ีขัดแยง เกิด
ความกระจางในการประสานงาน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539ไดกําหนดเรื่องคณะกรรมการท่ีมี
อํานาจดําเนินการทางปกครองไวโดยเฉพาะ หากตองการความ
โปรงใสหรือตองการสวนรวมจากภาคเอกชนก็อาจตั้งบุคคลใน
ภาคเอกชนมาเขารวมเปนคณะกรรมการได บางกรณีตองการผูมี
ความรูความสามารถสูงในดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะก็จะ
กําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิไดโดยผูทรงคุณวุฒิจะมาจากภาครัฐ
หรือภาคเอกชนก็ได แตตองระบุวาเปนใคร จะระบุตําแหนงไมได
เพราะผูทรงคุณวุฒิตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเปนการ
เฉพาะ การทํางานของคณะกรรมการคือการประชุมและมีมติใน
เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน โดยการประชุมตองมีกรรมการ
รวมประชุมครบองคประชุม แตในบางกรณีท่ีมีการพิจารณาเรื่อง
ใดท่ีอาจทําใหกรรมการผูใดไมมีความเปนกลาง ไมวาจะเปนเรื่อง
ของกรรมการผูน้ันเองหรือเปนญาติหรือมีความใกลชิดเปนพิเศษ
กับคูกรณี หรือมีเหตุอ่ืนใดอันนาเช่ือวาไมมีความเปนกลาง
กรรมการผูน้ันอาจถูกคัดคานไมใหเขารวมประชุมได มติท่ี
ประชุมตองเปนไปตามเสียงขางมากของผูมาประชุม โดย
คณะกรรมการมีคนละหน่ึงเสียง เวนแตกรณีเกิดมีเสียงเทากัน ให
ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมไดอีกเสียงหน่ึงเพ่ือช้ีขาดได

3. กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมในตางประเทศ
และในประเทศไทย

3.1 กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในตางประเทศ

3.1.1สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
การดําเนินการทางวินัยของเยอรมัน เปนไปตามกฎหมายวา

ดวยวินัยของสหพันธ (Bundesdisziplinarordnung-BDO) โดยใช
บังคับกับขาราชการทุกประเภท และไมมีองคกรกลางดานวินัย
แบงประเภทความผิดออกเปนกระทําการอันเปนการละเมดิหนาท่ี
ท่ีผูกพันความเปนขาราชการถือวาขาราชการผูน้ันกระทําผดิวินัย
และในสวนท่ีอยูนอกเหนือขอบเขตหนาท่ีราชการจะเปนความผิด
วินัยเฉพาะกรณีท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอความเคารพและ
นาเช่ือถือตอตําแหนงหนาท่ีหรือเกียรติของขาราชการ และ
กําหนดโทษทางวินัยไวสําหรับขาราชการท่ัวไป5สถาน ไดแก (1)
ภาคทัณฑ (2)ปรับ(3)ลดเงินเดือน(4)ยายไปอยูตําแหนงท่ีมีสาย
งานเดียวกันแตมีข้ันเงินเดือนลดลง (5) ใหออกจากราชการ ระบบ
กฎหมายของเยอรมันไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมาเพ่ือ
วินิจฉัยอุทธรณของขาราชการโดยเฉพาะดั่งเชนคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551หรือสหรัฐอมเริกา กฎหมายระเบียบ
ขาราชการพลเรือนเยอรมันกําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณน้ันเปนอํานาจของรัฐมนตรีประจํากระทรวง ซึ่งสามารถ
โอนอํานาจดังกลาวไปยังหนวยงานในลําดับรองลงมาได ท้ังน้ี
ขาราชการผูใดประสงคใชสิทธิอุทธรณจะตองยื่นคําอุทธรณตอ
ผู บั งคับบัญชาท่ีตนประสงค จะโต แย งเสี ยก อน เมื่ อ
ผูบังคับบัญชาพิจารณาอุทธรณแลวไมเห็นดวย จึงจะสงคํา
อุทธรณตอไปยังหนวยงานวินิจฉัยอุทธรณท่ีไดรบัการโอนอํานาจ
มาจากรัฐมนตรีประจํากระทรวง

3.1.2สหราชอาณาจักร
การดําเนินการทางวินัยของสหราชอาณาจักร อยูภายใต The

Civil Service Management Codไดกําหนดกรอบการทํางานหรือ
คานิยมท่ีขาราชการตองยึดถือปฏิบัติเอาไวในหมวดThe Civil
Service Management Codและยังกําหนดแบบแผนการปฏิบัติ
ของขาราชการพลเรือนเอาไวในหมวด4.3ของThe Civil Service
Management Cod มีองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีในการบริหารงาน
บุคคลดานวินัย ไดแก คณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ
Civil Service Commissioners โดยมีหนาท่ีท้ังปวงเก่ียวกับการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงในหนาท่ีราชการ ซึ่งตองกระทํา
โดยยึดถือระบบคุณธรรม (merit system) จนกระท่ังถึงป ค.ศ.
1995 ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดรับมอบหมายใหมี

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 34 ~

พฤติการณคลายคลึงกันตองลงโทษเทากัน นอกจากน้ีการใช
ดุลพินิจตองมีเหตุผลท่ีรับฟงได และอยูบนพ้ืนฐานของ
ขอเท็จจริงท่ีถูกตองดวยในทางปฏิบัติองคกรหรือหนวยงานของ
รัฐจึงมีการกําหนดแนวทางการใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษ
ภายในองคกรหรือหนวยงานของตน เพ่ือใหผูดําเนินการทางวินัย
อีกใชดุลพินิจไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน

2.6การจัดต้ังองคกรทางปกครองในรูปแบบคณะกรรมการ
การจัดองคกรทางปกครองเดิมจะมีการรวมศนูยอยูท่ีกระทรวง

ทบวง กรม ซึ่ งอยู ในการควบคุมดูแลของรั ฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี แตภายหลังการจัดองคกรทางปกครองในรูปแบบ
คณะกรรมการมีมากข้ึน เพ่ือใหไดขอยุติท่ีดีกวาเพราะรวมกัน
วิเคราะหจากหลายความคิดเห็น ปองกันการใชอํานาจตาม
อําเภอใจของคน ๆ เดียว ใชในการประสานประโยชนท่ีขัดแยง เกิด
ความกระจางในการประสานงาน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539ไดกําหนดเรื่องคณะกรรมการท่ีมี
อํานาจดําเนินการทางปกครองไวโดยเฉพาะ หากตองการความ
โปรงใสหรือตองการสวนรวมจากภาคเอกชนก็อาจตั้งบุคคลใน
ภาคเอกชนมาเขารวมเปนคณะกรรมการได บางกรณีตองการผูมี
ความรูความสามารถสูงในดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะก็จะ
กําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิไดโดยผูทรงคุณวุฒิจะมาจากภาครัฐ
หรือภาคเอกชนก็ได แตตองระบุวาเปนใคร จะระบุตําแหนงไมได
เพราะผูทรงคุณวุฒิตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเปนการ
เฉพาะ การทํางานของคณะกรรมการคือการประชุมและมีมติใน
เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตน โดยการประชุมตองมีกรรมการ
รวมประชุมครบองคประชุม แตในบางกรณีท่ีมีการพิจารณาเรื่อง
ใดท่ีอาจทําใหกรรมการผูใดไมมีความเปนกลาง ไมวาจะเปนเรื่อง
ของกรรมการผูน้ันเองหรือเปนญาติหรือมีความใกลชิดเปนพิเศษ
กับคูกรณี หรือมีเหตุอ่ืนใดอันนาเช่ือวาไมมีความเปนกลาง
กรรมการผูน้ันอาจถูกคัดคานไมใหเขารวมประชุมได มติท่ี
ประชุมตองเปนไปตามเสียงขางมากของผูมาประชุม โดย
คณะกรรมการมีคนละหน่ึงเสียง เวนแตกรณีเกิดมีเสียงเทากัน ให
ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมไดอีกเสียงหน่ึงเพ่ือช้ีขาดได

3. กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมในตางประเทศ
และในประเทศไทย

3.1 กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในตางประเทศ

3.1.1สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
การดําเนินการทางวินัยของเยอรมัน เปนไปตามกฎหมายวา

ดวยวินัยของสหพันธ (Bundesdisziplinarordnung-BDO) โดยใช
บังคับกับขาราชการทุกประเภท และไมมีองคกรกลางดานวินัย
แบงประเภทความผิดออกเปนกระทําการอันเปนการละเมดิหนาท่ี
ท่ีผูกพันความเปนขาราชการถือวาขาราชการผูน้ันกระทําผดิวินัย
และในสวนท่ีอยูนอกเหนือขอบเขตหนาท่ีราชการจะเปนความผิด
วินัยเฉพาะกรณีท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอความเคารพและ
นาเช่ือถือตอตําแหนงหนาท่ีหรือเกียรติของขาราชการ และ
กําหนดโทษทางวินัยไวสําหรับขาราชการท่ัวไป5สถาน ไดแก (1)
ภาคทัณฑ (2)ปรับ(3)ลดเงินเดือน(4)ยายไปอยูตําแหนงท่ีมีสาย
งานเดียวกันแตมีข้ันเงินเดือนลดลง (5) ใหออกจากราชการ ระบบ
กฎหมายของเยอรมันไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมาเพ่ือ
วินิจฉัยอุทธรณของขาราชการโดยเฉพาะดั่งเชนคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551หรือสหรัฐอมเริกา กฎหมายระเบียบ
ขาราชการพลเรือนเยอรมันกําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณน้ันเปนอํานาจของรัฐมนตรีประจํากระทรวง ซึ่งสามารถ
โอนอํานาจดังกลาวไปยังหนวยงานในลําดับรองลงมาได ท้ังน้ี
ขาราชการผูใดประสงคใชสิทธิอุทธรณจะตองยื่นคําอุทธรณตอ
ผู บั งคับบัญชาท่ีตนประสงค จะโต แย งเสี ยก อน เมื่ อ
ผูบังคับบัญชาพิจารณาอุทธรณแลวไมเห็นดวย จึงจะสงคํา
อุทธรณตอไปยังหนวยงานวินิจฉัยอุทธรณท่ีไดรบัการโอนอํานาจ
มาจากรัฐมนตรีประจํากระทรวง

3.1.2สหราชอาณาจักร
การดําเนินการทางวินัยของสหราชอาณาจักร อยูภายใต The

Civil Service Management Codไดกําหนดกรอบการทํางานหรือ
คานิยมท่ีขาราชการตองยึดถือปฏิบัติเอาไวในหมวดThe Civil
Service Management Codและยังกําหนดแบบแผนการปฏิบัติ
ของขาราชการพลเรือนเอาไวในหมวด4.3ของThe Civil Service
Management Cod มีองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีในการบริหารงาน
บุคคลดานวินัย ไดแก คณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ
Civil Service Commissioners โดยมีหนาท่ีท้ังปวงเก่ียวกับการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงในหนาท่ีราชการ ซึ่งตองกระทํา
โดยยึดถือระบบคุณธรรม (merit system) จนกระท่ังถึงป ค.ศ.
1995 ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดรับมอบหมายใหมี
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ภารกิจเพ่ิมข้ึนในการไตสวนและวินิจฉัยอุทธรณในกรณีความผิด
ของขาราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนจะไดรับการ
แตงตั้งโดยตรงจากประมุขของรัฐ โดยพระบรมราชโองการตาม
คําแนะนําของคณะองคมนตรี มีจํานวน15คน โดยมี The First
Commissioner เปนหัวหนา จึงเปนอิสระจากรัฐมนตรีเพราะ
ไมไดรับแตงตั้งเชนเดียวกับขาราชการธรรมดา และมีการกําหนด
ประเภทความผิด โดยCivil Service Codeไดกําหนดหนาท่ีและ
ความประพฤติของขาราชการพลเรือนไว และภายใต Standard of
Proprietyยังกําหนดแบบแผนการปฏิบัติของขาราชการไวในคูมือ
การปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ดวย

3.1.3สหรัฐอเมริกา
การดําเนินการทางวินัยของขาราชการ ใหเปนไปตาม

กระบวนการอันยุติธรรมแหงกฎหมาย(Due Process of Law)และ
กฎหมายวิธิจารณาทางปกครอง(APA)รวมถึงเปนไปตามกฎหมาย
ท่ีช่ือวาCivil Service Reform Act 1978(CSRA)ซึ่งเปนกฎหมาย
ท่ีกําหนดหลักเกณฑขององคกรกลางดานการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ ระบบวินัย การลงโทษ การอุทธรณ และการฟองคดีตอ
ศาลในสหรัฐอเมริกาไวโดยเฉพาะ กระบวนการดําเนินการทางวินัย
ของสหรัฐอเมริกามีหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานสําคัญ2ประการ
คือ หลักการรับฟงและหลักความไมมีสวนไดเสีย เน่ืองจาก
รูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา ทําใหแตละมลรัฐ โดยมี
ระบบงานของรัฐและระบบการบริหารงานบุคคลดานวินัยท่ี
แตกตางกัน ในสวนของรัฐบาลกลางจะมีองคกรกลางท่ีมีหนาท่ีใน
การบริหารงานดานวินัยของสหรัฐอเมริกา ไดแก คณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม หรือMeritSystem Protection Board
(MSPB)ซึ่งเปนองคกรอิสระของรัฐบาล มีการดําเนินการคลายกับ
รูปแบบของศาล ประกอบดวยสมาชิก3 คน จากการแตงตั้งของ
ประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของวุฒิสภา มีวาระการดํารง
ตําแหนง7ป และประธานาธิบดีจะตั้งคณะกรรมการคนหน่ึงเปน
ประธานทําหนาท่ีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของวุฒิสภา กระบวนการในการทําคําวินิจฉัย โดยท่ัวไป
จะใชเสียงขางมาก จากจํานวนท้ังหมด3คน

3.1.4 เครือรัฐออสเตรเลีย
การดําเนินการทางวินัยของประเทศออสเตรเลีย จะเปนไปตาม

Public Service Act 1999 องคกรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานบุคคลดานวินัยของประเทศออสเตรเลีย ไดแก
รัฐมนตรีว าการราชการแผนดิน หรือ Public Service

Commissioner โดยมีรัฐมนตรีชวยวาราชการแผนดิน และ
รัฐมนตรีวาการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ รวมกันสาม
คน เรียกวาคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (Public Service
Commission) ไดรับการแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการ มาจาก
กระบวนการสรรหา และมีวาระการดํารงตําแหนง5 ป มีอํานาจ
ครอบคลุมหนวยงานของรัฐท้ังท่ีเปนสวนราชการ เปนหนวยงาน
ของรัฐในสังกัดฝายบริหารและท่ีเปนหนวยงานของรัฐในสังกัด
ฝายนิติบัญญัติ การกําหนดประเภทความผิดPublic Service Act
1999มีการกําหนดกฎเกณฑความประพฤติของขาราชการ และมี
การกําหนดโทษทางวินัยเพ่ือลงโทษขาราชการท่ีฝาฝนกฎเกณฑ
ความประพฤติ ไว คือ1. ไลออก2.ลดตําแหนง3. เปลี่ยนหนาท่ี
4. ลดข้ันเงินเดือน 5. หักเงินเดือน 6. ภาคทัณฑ การอุทธรณ
มีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (Merit Protection
Commission) ประกอบด วยคณะกรรมการ 3 คน คื อ 1)
the Public Service Commissioner 2) the Deputy Public
Commissioner และ 3) the Merit Protection Commissioner
(theMPC) ทําหนาท่ีเปนองคกรควบคุมภายนอกในการตรวจสอบ
การตัดสินใจและการดําเนินการใดๆ ของรัฐท่ีจะกระทบตอ
ขาราชการการรักษาความเปนธรรมและปกปองระบบคุณธรรมใน
ราชการท้ังในการคัดเลือกบุคคลเขา รับราชการ การเลื่อนตําแหนง
หรือการใหพนจากตําแหนงตลอดท้ังเปนองคกรอุทธรณสําหรับ
ขาราชการท่ีไมไดรับความเปนธรรมดวย ท้ังน้ีโดยมีหลักประกัน
ความเปนอิสระของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติพิทักษ
คุณธรรม (Merit Protection Act 1984) โดยคณะกรรมการชุดน้ี
ไดรับแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการแผนดินโดยขอเสนอของ
คณะรัฐมนตรี

3.2กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมในประเทศไทย
การกําหนดโทษทางวินัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง

วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทาง
วินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ งด
บําเหน็จความชอบ ตัดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ไลออก
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ภารกิจเพ่ิมข้ึนในการไตสวนและวินิจฉัยอุทธรณในกรณีความผิด
ของขาราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนจะไดรับการ
แตงตั้งโดยตรงจากประมุขของรัฐ โดยพระบรมราชโองการตาม
คําแนะนําของคณะองคมนตรี มีจํานวน15คน โดยมี The First
Commissioner เปนหัวหนา จึงเปนอิสระจากรัฐมนตรีเพราะ
ไมไดรับแตงตั้งเชนเดียวกับขาราชการธรรมดา และมีการกําหนด
ประเภทความผิด โดยCivil Service Codeไดกําหนดหนาท่ีและ
ความประพฤติของขาราชการพลเรือนไว และภายใต Standard of
Proprietyยังกําหนดแบบแผนการปฏิบัติของขาราชการไวในคูมือ
การปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ดวย

3.1.3สหรัฐอเมริกา
การดําเนินการทางวินัยของขาราชการ ใหเปนไปตาม

กระบวนการอันยุติธรรมแหงกฎหมาย(Due Process of Law)และ
กฎหมายวิธิจารณาทางปกครอง(APA)รวมถึงเปนไปตามกฎหมาย
ท่ีช่ือวาCivil Service Reform Act 1978(CSRA)ซึ่งเปนกฎหมาย
ท่ีกําหนดหลักเกณฑขององคกรกลางดานการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ ระบบวินัย การลงโทษ การอุทธรณ และการฟองคดีตอ
ศาลในสหรัฐอเมริกาไวโดยเฉพาะ กระบวนการดําเนินการทางวินัย
ของสหรัฐอเมริกามีหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานสําคัญ2ประการ
คือ หลักการรับฟงและหลักความไมมีสวนไดเสีย เน่ืองจาก
รูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา ทําใหแตละมลรัฐ โดยมี
ระบบงานของรัฐและระบบการบริหารงานบุคคลดานวินัยท่ี
แตกตางกัน ในสวนของรัฐบาลกลางจะมีองคกรกลางท่ีมีหนาท่ีใน
การบริหารงานดานวินัยของสหรัฐอเมริกา ไดแก คณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม หรือMeritSystem Protection Board
(MSPB)ซึ่งเปนองคกรอิสระของรัฐบาล มีการดําเนินการคลายกับ
รูปแบบของศาล ประกอบดวยสมาชิก3 คน จากการแตงตั้งของ
ประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของวุฒิสภา มีวาระการดํารง
ตําแหนง7ป และประธานาธิบดีจะตั้งคณะกรรมการคนหน่ึงเปน
ประธานทําหนาท่ีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของวุฒิสภา กระบวนการในการทําคําวินิจฉัย โดยท่ัวไป
จะใชเสียงขางมาก จากจํานวนท้ังหมด3คน

3.1.4 เครือรัฐออสเตรเลีย
การดําเนินการทางวินัยของประเทศออสเตรเลีย จะเปนไปตาม

Public Service Act 1999 องคกรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานบุคคลดานวินัยของประเทศออสเตรเลีย ไดแก
รัฐมนตรีว าการราชการแผนดิน หรือ Public Service

Commissioner โดยมีรัฐมนตรีชวยวาราชการแผนดิน และ
รัฐมนตรีวาการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ รวมกันสาม
คน เรียกวาคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (Public Service
Commission) ไดรับการแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการ มาจาก
กระบวนการสรรหา และมีวาระการดํารงตําแหนง5 ป มีอํานาจ
ครอบคลุมหนวยงานของรัฐท้ังท่ีเปนสวนราชการ เปนหนวยงาน
ของรัฐในสังกัดฝายบริหารและท่ีเปนหนวยงานของรัฐในสังกัด
ฝายนิติบัญญัติ การกําหนดประเภทความผิดPublic Service Act
1999มีการกําหนดกฎเกณฑความประพฤติของขาราชการ และมี
การกําหนดโทษทางวินัยเพ่ือลงโทษขาราชการท่ีฝาฝนกฎเกณฑ
ความประพฤติ ไว คือ1. ไลออก2.ลดตําแหนง3. เปลี่ยนหนาท่ี
4. ลดข้ันเงินเดือน 5. หักเงินเดือน 6. ภาคทัณฑ การอุทธรณ
มีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (Merit Protection
Commission) ประกอบด วยคณะกรรมการ 3 คน คื อ 1)
the Public Service Commissioner 2) the Deputy Public
Commissioner และ 3) the Merit Protection Commissioner
(theMPC) ทําหนาท่ีเปนองคกรควบคุมภายนอกในการตรวจสอบ
การตัดสินใจและการดําเนินการใดๆ ของรัฐท่ีจะกระทบตอ
ขาราชการการรักษาความเปนธรรมและปกปองระบบคุณธรรมใน
ราชการท้ังในการคัดเลือกบุคคลเขา รับราชการ การเลื่อนตําแหนง
หรือการใหพนจากตําแหนงตลอดท้ังเปนองคกรอุทธรณสําหรับ
ขาราชการท่ีไมไดรับความเปนธรรมดวย ท้ังน้ีโดยมีหลักประกัน
ความเปนอิสระของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติพิทักษ
คุณธรรม (Merit Protection Act 1984) โดยคณะกรรมการชุดน้ี
ไดรับแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการแผนดินโดยขอเสนอของ
คณะรัฐมนตรี

3.2กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมในประเทศไทย
การกําหนดโทษทางวินัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง

วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทาง
วินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ งด
บําเหน็จความชอบ ตัดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ไลออก
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ภารกิจเพ่ิมข้ึนในการไตสวนและวินิจฉัยอุทธรณในกรณีความผิด
ของขาราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนจะไดรับการ
แตงตั้งโดยตรงจากประมุขของรัฐ โดยพระบรมราชโองการตาม
คําแนะนําของคณะองคมนตรี มีจํานวน15คน โดยมี The First
Commissioner เปนหัวหนา จึงเปนอิสระจากรัฐมนตรีเพราะ
ไมไดรับแตงตั้งเชนเดียวกับขาราชการธรรมดา และมีการกําหนด
ประเภทความผิด โดยCivil Service Codeไดกําหนดหนาท่ีและ
ความประพฤติของขาราชการพลเรือนไว และภายใต Standard of
Proprietyยังกําหนดแบบแผนการปฏิบัติของขาราชการไวในคูมือ
การปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ดวย

3.1.3สหรัฐอเมริกา
การดําเนินการทางวินัยของขาราชการ ใหเปนไปตาม

กระบวนการอันยุติธรรมแหงกฎหมาย(Due Process of Law)และ
กฎหมายวิธิจารณาทางปกครอง(APA)รวมถึงเปนไปตามกฎหมาย
ท่ีช่ือวาCivil Service Reform Act 1978(CSRA)ซึ่งเปนกฎหมาย
ท่ีกําหนดหลักเกณฑขององคกรกลางดานการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ ระบบวินัย การลงโทษ การอุทธรณ และการฟองคดีตอ
ศาลในสหรัฐอเมริกาไวโดยเฉพาะ กระบวนการดําเนินการทางวินัย
ของสหรัฐอเมริกามีหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานสําคัญ2ประการ
คือ หลักการรับฟงและหลักความไมมีสวนไดเสีย เน่ืองจาก
รูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา ทําใหแตละมลรัฐ โดยมี
ระบบงานของรัฐและระบบการบริหารงานบุคคลดานวินัยท่ี
แตกตางกัน ในสวนของรัฐบาลกลางจะมีองคกรกลางท่ีมีหนาท่ีใน
การบริหารงานดานวินัยของสหรัฐอเมริกา ไดแก คณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม หรือMeritSystem Protection Board
(MSPB)ซึ่งเปนองคกรอิสระของรัฐบาล มีการดําเนินการคลายกับ
รูปแบบของศาล ประกอบดวยสมาชิก3 คน จากการแตงตั้งของ
ประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของวุฒิสภา มีวาระการดํารง
ตําแหนง7ป และประธานาธิบดีจะตั้งคณะกรรมการคนหน่ึงเปน
ประธานทําหนาท่ีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของวุฒิสภา กระบวนการในการทําคําวินิจฉัย โดยท่ัวไป
จะใชเสียงขางมาก จากจํานวนท้ังหมด3คน

3.1.4 เครือรัฐออสเตรเลีย
การดําเนินการทางวินัยของประเทศออสเตรเลีย จะเปนไปตาม

Public Service Act 1999 องคกรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานบุคคลดานวินัยของประเทศออสเตรเลีย ไดแก
รัฐมนตรีว าการราชการแผนดิน หรือ Public Service

Commissioner โดยมีรัฐมนตรีชวยวาราชการแผนดิน และ
รัฐมนตรีวาการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ รวมกันสาม
คน เรียกวาคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (Public Service
Commission) ไดรับการแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการ มาจาก
กระบวนการสรรหา และมีวาระการดํารงตําแหนง5 ป มีอํานาจ
ครอบคลุมหนวยงานของรัฐท้ังท่ีเปนสวนราชการ เปนหนวยงาน
ของรัฐในสังกัดฝายบริหารและท่ีเปนหนวยงานของรัฐในสังกัด
ฝายนิติบัญญัติ การกําหนดประเภทความผิดPublic Service Act
1999มีการกําหนดกฎเกณฑความประพฤติของขาราชการ และมี
การกําหนดโทษทางวินัยเพ่ือลงโทษขาราชการท่ีฝาฝนกฎเกณฑ
ความประพฤติ ไว คือ1. ไลออก2.ลดตําแหนง3. เปลี่ยนหนาท่ี
4. ลดข้ันเงินเดือน 5. หักเงินเดือน 6. ภาคทัณฑ การอุทธรณ
มีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (Merit Protection
Commission) ประกอบด วยคณะกรรมการ 3 คน คื อ 1)
the Public Service Commissioner 2) the Deputy Public
Commissioner และ 3) the Merit Protection Commissioner
(theMPC) ทําหนาท่ีเปนองคกรควบคุมภายนอกในการตรวจสอบ
การตัดสินใจและการดําเนินการใดๆ ของรัฐท่ีจะกระทบตอ
ขาราชการการรักษาความเปนธรรมและปกปองระบบคุณธรรมใน
ราชการท้ังในการคัดเลือกบุคคลเขา รับราชการ การเลื่อนตําแหนง
หรือการใหพนจากตําแหนงตลอดท้ังเปนองคกรอุทธรณสําหรับ
ขาราชการท่ีไมไดรับความเปนธรรมดวย ท้ังน้ีโดยมีหลักประกัน
ความเปนอิสระของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติพิทักษ
คุณธรรม (Merit Protection Act 1984) โดยคณะกรรมการชุดน้ี
ไดรับแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการแผนดินโดยขอเสนอของ
คณะรัฐมนตรี

3.2กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมในประเทศไทย
การกําหนดโทษทางวินัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง

วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทาง
วินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ งด
บําเหน็จความชอบ ตัดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ไลออก
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ขอ 51
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง ลดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน โทษทางวินัยรายแรง ไดแก
ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี  ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบคุคล(ฉบบั
ท่ี 3)พ.ศ.2558ประกาศ ณ วันท่ี 23มีนาคม พ.ศ. 2558 กําหนด
โทษทางวินัยไว 4สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ
งดบําเหน็จความชอบ โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ลดเงินเดือน ลดการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําในปท่ีถูก
ลงโทษทางวินัย โทษทางวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก

วินัยและการรักษาวินัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย
(แกไขเพ่ิมเติม)ฉบับท่ี 2พ.ศ. 2557กําหนดใหการดําเนินการทาง
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงาน ใหนําพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดการรักษา
วิ นั ยของพนักงานมหาวิทยาลั ยไว  เช น พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองสุภาพเรียบรอยและปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบโดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยง  ตองปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายคําสั่งกฎระเบียบ
ขอบังคับและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิดความกาวหนาแก

มหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัย ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย ใชความอุตสาหะ
วิริยะเต็มกําลังของตนดวยความมุงหมายใหกิจการน้ันน้ันบรรลุ
ซึ่งความสําเร็จ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีไมได ตองรักษา
ความลับของมหาวิทยาลัย ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานดวยปกปดขอความซึ่งควรแจงถือเปนการรายงานเท็จ
ดวย ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และหามอาศัย
หรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได
ถือเปนการทุจริตตอหนาท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
กําหนดการการรักษาวินัยไว เชน ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส
รักษาประโยชนของทางราชการ หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืน
อาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือการ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรอืผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรไดเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการและ
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง พนักงานในสถาบันอุดมศกึษาตอง
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบยีบ แบบแผนของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ การปฏิบัติหนาท่ีทาง
ราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชน
ของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยาง
ร ายแรงเปนความผิ ดวิ นั ยอย างร ายแรง พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การ
รายงานโดยปกปดขอความ ซึ่งควรแจงถือวาเปนการรายงานเท็จ
ดวย การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี มีความสุภาพ
เรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
อุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มท่ี รักษาความสามัคคี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ขอ 51
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง ลดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน โทษทางวินัยรายแรง ไดแก
ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี  ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบคุคล(ฉบบั
ท่ี 3)พ.ศ.2558ประกาศ ณ วันท่ี 23มีนาคม พ.ศ. 2558 กําหนด
โทษทางวินัยไว 4สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ
งดบําเหน็จความชอบ โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ลดเงินเดือน ลดการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําในปท่ีถูก
ลงโทษทางวินัย โทษทางวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก

วินัยและการรักษาวินัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย
(แกไขเพ่ิมเติม)ฉบับท่ี 2พ.ศ. 2557กําหนดใหการดําเนินการทาง
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงาน ใหนําพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดการรักษา
วิ นั ยของพนักงานมหาวิทยาลั ยไว  เช น พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองสุภาพเรียบรอยและปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบโดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยง  ตองปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายคําสั่งกฎระเบียบ
ขอบังคับและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิดความกาวหนาแก

มหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัย ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย ใชความอุตสาหะ
วิริยะเต็มกําลังของตนดวยความมุงหมายใหกิจการน้ันน้ันบรรลุ
ซึ่งความสําเร็จ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีไมได ตองรักษา
ความลับของมหาวิทยาลัย ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานดวยปกปดขอความซึ่งควรแจงถือเปนการรายงานเท็จ
ดวย ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และหามอาศัย
หรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได
ถือเปนการทุจริตตอหนาท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
กําหนดการการรักษาวินัยไว เชน ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส
รักษาประโยชนของทางราชการ หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืน
อาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือการ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรอืผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรไดเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการและ
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง พนักงานในสถาบันอุดมศกึษาตอง
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบยีบ แบบแผนของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ การปฏิบัติหนาท่ีทาง
ราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชน
ของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยาง
ร ายแรงเปนความผิ ดวิ นั ยอย างร ายแรง พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การ
รายงานโดยปกปดขอความ ซึ่งควรแจงถือวาเปนการรายงานเท็จ
ดวย การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี มีความสุภาพ
เรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
อุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มท่ี รักษาความสามัคคี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ขอ 51
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง ลดคาจาง โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน โทษทางวินัยรายแรง ไดแก
ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี  ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบคุคล(ฉบบั
ท่ี 3)พ.ศ.2558ประกาศ ณ วันท่ี 23มีนาคม พ.ศ. 2558 กําหนด
โทษทางวินัยไว 4สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ
งดบําเหน็จความชอบ โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ลดเงินเดือน ลดการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําในปท่ีถูก
ลงโทษทางวินัย โทษทางวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก

วินัยและการรักษาวินัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย
(แกไขเพ่ิมเติม)ฉบับท่ี 2พ.ศ. 2557กําหนดใหการดําเนินการทาง
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงาน ใหนําพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดการรักษา
วิ นั ยของพนักงานมหาวิทยาลั ยไว  เช น พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองสุภาพเรียบรอยและปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบโดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยง  ตองปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายคําสั่งกฎระเบียบ
ขอบังคับและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิดความกาวหนาแก

มหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัย ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย ใชความอุตสาหะ
วิริยะเต็มกําลังของตนดวยความมุงหมายใหกิจการน้ันน้ันบรรลุ
ซึ่งความสําเร็จ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีไมได ตองรักษา
ความลับของมหาวิทยาลัย ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานดวยปกปดขอความซึ่งควรแจงถือเปนการรายงานเท็จ
ดวย ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และหามอาศัย
หรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได
ถือเปนการทุจริตตอหนาท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
กําหนดการการรักษาวินัยไว เชน ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส
รักษาประโยชนของทางราชการ หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืน
อาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือการ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรอืผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรไดเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการและ
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง พนักงานในสถาบันอุดมศกึษาตอง
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบยีบ แบบแผนของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ การปฏิบัติหนาท่ีทาง
ราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชน
ของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยาง
ร ายแรงเปนความผิ ดวิ นั ยอย างร ายแรง พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การ
รายงานโดยปกปดขอความ ซึ่งควรแจงถือวาเปนการรายงานเท็จ
ดวย การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี มีความสุภาพ
เรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
อุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มท่ี รักษาความสามัคคี
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ชวยเหลือเก้ือกูลในการปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวางผูรวม
ปฏิบัติราชการดวยกัน  การกลั่นแกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม
กดข่ี ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ นักศึกษา หรือประชาชนอยาง
รายแรง เปนความผิดวิ นัยอย างร ายแรง  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการ
หาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อม
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน การกระทํา
ดังกลาวให ถือว าเปนการกระทําผิดวิ นัย  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียตริ
ศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไม
กระทําการใด ๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว การกระทํา
ความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันไดช่ือวาเปนผู
ประพฤติช่ัวอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2546กําหนดการรักษาวินัยไว เชน ตองสุภาพเรียบรอย เช่ือ
ฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหนาท่ี
โดยชอบการปฏิบัติหนาท่ีโดยขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบอันเปน
เหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย และไมละท้ิงหรือ
ทอดท้ิงหนาท่ี การละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรง หรือละท้ิง
หนาท่ีติดตอกันในคราวเดียวเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต หามมิให
อาศัยหรือยอมใหผู อ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตน ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืนการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนได
ประโยชนท่ีไมควรไดเปนการทุจริตตอหนาท่ี และเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศ ณ วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2551 กําหนดการรักษาวินัยไว
เชนตองสุภาพเรียบรอยและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยงพนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายคําสั่ ง
กฎระเบียบ ขอบังคับและธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พนักงาน
ตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิด
ความกาวหนาแกมหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย
ใชความอุตสาหะวิริยะเต็มสติกําลังของตนโดยความมุงหมายให
กิจการน้ันน้ันบรรลุซึ่งความสําเร็จ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ี
มิได ตองรักษาความลับของมหาวิทยาลัย ตองประพฤติและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมารยาทแหงวิชาชีพของตน ตอง
รักษาความสามัคคีและชวยเหลือกันในการปฎิบัติหนาท่ีให
เกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานโดยปกปดขอความจริงซึ่งควรตองแจงถือเปนการ
รายงานเท็จดวย พนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย
สุจริต หามอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไม
วาโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรไดถือเปนการทุจริตตอหนาท่ี  ตองไม
ปฏิบัติ งานอ่ืนใดซึ่ งจะเปนการขัดกับวัตถุประสงคและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ตองไมประพฤติใหเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงแกตนเองหรือแกช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามขอ 8 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอน
ในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.2551กําหนดใหอธิการบดี
เปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยใหแตงตัง้จาก
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยรวมกันแลวมีจํานวนอยาง
นอยสามคน ประกอบดวย ประธานกรรมการเปนขาราชการ ซึ่ง
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา
กรรมการจํานวนอีกอยางนอยสองคน โดยใหแตงตั้งกรรมการคน
หน่ึงเปนเลขานุการ และอาจมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได และตอง
มีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู
ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย รวมเปน
กรรมการดวยอยางนอยหน่ึงคน
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ชวยเหลือเก้ือกูลในการปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวางผูรวม
ปฏิบัติราชการดวยกัน  การกลั่นแกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม
กดข่ี ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ นักศึกษา หรือประชาชนอยาง
รายแรง เปนความผิดวิ นัยอย างร ายแรง  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการ
หาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อม
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน การกระทํา
ดังกลาวให ถือว าเปนการกระทําผิดวิ นัย  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียตริ
ศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไม
กระทําการใด ๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว การกระทํา
ความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันไดช่ือวาเปนผู
ประพฤติช่ัวอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2546กําหนดการรักษาวินัยไว เชน ตองสุภาพเรียบรอย เช่ือ
ฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหนาท่ี
โดยชอบการปฏิบัติหนาท่ีโดยขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบอันเปน
เหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย และไมละท้ิงหรือ
ทอดท้ิงหนาท่ี การละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรง หรือละท้ิง
หนาท่ีติดตอกันในคราวเดียวเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต หามมิให
อาศัยหรือยอมใหผู อ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตน ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืนการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนได
ประโยชนท่ีไมควรไดเปนการทุจริตตอหนาท่ี และเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศ ณ วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2551 กําหนดการรักษาวินัยไว
เชนตองสุภาพเรียบรอยและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยงพนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายคําสั่ ง
กฎระเบียบ ขอบังคับและธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พนักงาน
ตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิด
ความกาวหนาแกมหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย
ใชความอุตสาหะวิริยะเต็มสติกําลังของตนโดยความมุงหมายให
กิจการน้ันน้ันบรรลุซึ่งความสําเร็จ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ี
มิได ตองรักษาความลับของมหาวิทยาลัย ตองประพฤติและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมารยาทแหงวิชาชีพของตน ตอง
รักษาความสามัคคีและชวยเหลือกันในการปฎิบัติหนาท่ีให
เกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานโดยปกปดขอความจริงซึ่งควรตองแจงถือเปนการ
รายงานเท็จดวย พนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย
สุจริต หามอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไม
วาโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรไดถือเปนการทุจริตตอหนาท่ี  ตองไม
ปฏิบัติ งานอ่ืนใดซึ่ งจะเปนการขัดกับวัตถุประสงคและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ตองไมประพฤติใหเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงแกตนเองหรือแกช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามขอ 8 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอน
ในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.2551กําหนดใหอธิการบดี
เปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยใหแตงตัง้จาก
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยรวมกันแลวมีจํานวนอยาง
นอยสามคน ประกอบดวย ประธานกรรมการเปนขาราชการ ซึ่ง
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา
กรรมการจํานวนอีกอยางนอยสองคน โดยใหแตงตั้งกรรมการคน
หน่ึงเปนเลขานุการ และอาจมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได และตอง
มีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู
ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย รวมเปน
กรรมการดวยอยางนอยหน่ึงคน
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ชวยเหลือเก้ือกูลในการปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวางผูรวม
ปฏิบัติราชการดวยกัน  การกลั่นแกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม
กดข่ี ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ นักศึกษา หรือประชาชนอยาง
รายแรง เปนความผิดวิ นัยอย างร ายแรง  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการ
หาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อม
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน การกระทํา
ดังกลาวให ถือว าเปนการกระทําผิดวิ นัย  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียตริ
ศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไม
กระทําการใด ๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว การกระทํา
ความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันไดช่ือวาเปนผู
ประพฤติช่ัวอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2546กําหนดการรักษาวินัยไว เชน ตองสุภาพเรียบรอย เช่ือ
ฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหนาท่ี
โดยชอบการปฏิบัติหนาท่ีโดยขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบอันเปน
เหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย และไมละท้ิงหรือ
ทอดท้ิงหนาท่ี การละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรง หรือละท้ิง
หนาท่ีติดตอกันในคราวเดียวเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต หามมิให
อาศัยหรือยอมใหผู อ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตน ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืนการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนได
ประโยชนท่ีไมควรไดเปนการทุจริตตอหนาท่ี และเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศ ณ วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2551 กําหนดการรักษาวินัยไว
เชนตองสุภาพเรียบรอยและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ซึ่งสั่งการในหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย โดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยงพนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายคําสั่ ง
กฎระเบียบ ขอบังคับและธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พนักงาน
ตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิด
ความกาวหนาแกมหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย
ใชความอุตสาหะวิริยะเต็มสติกําลังของตนโดยความมุงหมายให
กิจการน้ันน้ันบรรลุซึ่งความสําเร็จ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ี
มิได ตองรักษาความลับของมหาวิทยาลัย ตองประพฤติและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมารยาทแหงวิชาชีพของตน ตอง
รักษาความสามัคคีและชวยเหลือกันในการปฎิบัติหนาท่ีให
เกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานโดยปกปดขอความจริงซึ่งควรตองแจงถือเปนการ
รายงานเท็จดวย พนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย
สุจริต หามอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไม
วาโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรไดถือเปนการทุจริตตอหนาท่ี  ตองไม
ปฏิบัติ งานอ่ืนใดซึ่ งจะเปนการขัดกับวัตถุประสงคและ
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย ตองไมประพฤติใหเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงแกตนเองหรือแกช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามขอ 8 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอน
ในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.2551กําหนดใหอธิการบดี
เปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยใหแตงตัง้จาก
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยรวมกันแลวมีจํานวนอยาง
นอยสามคน ประกอบดวย ประธานกรรมการเปนขาราชการ ซึ่ง
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา
กรรมการจํานวนอีกอยางนอยสองคน โดยใหแตงตั้งกรรมการคน
หน่ึงเปนเลขานุการ และอาจมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได และตอง
มีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู
ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย รวมเปน
กรรมการดวยอยางนอยหน่ึงคน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามขอ 7 ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ
การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการ
รองทุกข พ.ศ. 2550 กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวน ตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยแตงตั้งจาก
คณะกรรมการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยและตองประกอบดวยผู
มีคุณวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหน่ึงคน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอ11ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550กําหนดองคประกอบ
ของคณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการอยางนอยสองคน โดยแตงตั้งจากขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรและตองประกอบดวยผูมีวุฒิทางกฎหมายอยางนอย
หน่ึงคน ท้ังน้ี ใหกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการและอาจใหมี
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยนอก
ระบบ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอ3 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน กําหนดให
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แตงตั้งจากบุคลากรจํานวน
อยางนอย3คน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอยาง
นอยสองคน โดยใหกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการและอาจแตงตัง้
ผูชวยเลขานุการได และตองประกอบดวยผูมีวุฒิทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย
หรือผูมีประสบการณในการดําเนินการทางวินัยอยางนอยหน่ึงคน

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามขอ 8 ของขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2550 กําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการและหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย รวมกันแลวมีจํานวนอยางนอยสามคน
ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงบริหารไมต่ํากวา
หรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหากรรมการอีกอยางนอยสอง
คนโดยใหแตงตั้งกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการคณะกรรมการ
สอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทาง

กฎหมายหรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลกัสตูรการดาํเนินการทาง
วินัย รวมเปนกรรมการดวยอยางนอยหน่ึงคน

โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอ 5 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข
พ.ศ. 2551 คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เปนประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงอาจารยประจําหน่ึง
คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนงระดับผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทาข้ึนไปหน่ึงคน ผูแทนจากกรรมการสภาคณาจารยหน่ึงคน
และผูแทนจากกรรมการสภาขาราชการและลูกจางหน่ึงคน เปน
กรรมการ

มหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการดําเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก
หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข
พ.ศ.2550 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิท่ีแตงตั้งจากบุคคลภายนอก
ซึ่งเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดาน
กฎหมาย หรือดานบริหารจัดการภาครัฐ โดยการเสนอแนะของ
อธิการบดี จํานวนสามคน กรรมการซึ่งแตงตั้งจากสภาคณาจารย
และขาราชการจํานวนสามคน ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
เปนเลขานุการและใหมีนิติกรคนหน่ึงเปนผูชวยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการอุทธรณและ
การรองทุกข พ.ศ.2557คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประกอบดวย ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการจํานวนสามคน ซึ่งเลือก
จากผูดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไมใชกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากขาราชการและ
พนักงาน กรรมการจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากบุคคลภายนอกซึ่ง
เปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ดานบริหารการศึกษา และดาน
บริหารงานบุคคล ดานละหน่ึงคน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามขอ 7 ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ
การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการ
รองทุกข พ.ศ. 2550 กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวน ตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยแตงตั้งจาก
คณะกรรมการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยและตองประกอบดวยผู
มีคุณวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหน่ึงคน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอ11ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550กําหนดองคประกอบ
ของคณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการอยางนอยสองคน โดยแตงตั้งจากขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรและตองประกอบดวยผูมีวุฒิทางกฎหมายอยางนอย
หน่ึงคน ท้ังน้ี ใหกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการและอาจใหมี
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยนอก
ระบบ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอ3 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน กําหนดให
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แตงตั้งจากบุคลากรจํานวน
อยางนอย3คน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอยาง
นอยสองคน โดยใหกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการและอาจแตงตัง้
ผูชวยเลขานุการได และตองประกอบดวยผูมีวุฒิทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย
หรือผูมีประสบการณในการดําเนินการทางวินัยอยางนอยหน่ึงคน

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามขอ 8 ของขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2550 กําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการและหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย รวมกันแลวมีจํานวนอยางนอยสามคน
ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงบริหารไมต่ํากวา
หรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหากรรมการอีกอยางนอยสอง
คนโดยใหแตงตั้งกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการคณะกรรมการ
สอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทาง

กฎหมายหรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลกัสตูรการดาํเนินการทาง
วินัย รวมเปนกรรมการดวยอยางนอยหน่ึงคน

โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอ 5 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข
พ.ศ. 2551 คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เปนประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงอาจารยประจําหน่ึง
คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนงระดับผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทาข้ึนไปหน่ึงคน ผูแทนจากกรรมการสภาคณาจารยหน่ึงคน
และผูแทนจากกรรมการสภาขาราชการและลูกจางหน่ึงคน เปน
กรรมการ

มหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการดําเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก
หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข
พ.ศ.2550 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิท่ีแตงตั้งจากบุคคลภายนอก
ซึ่งเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดาน
กฎหมาย หรือดานบริหารจัดการภาครัฐ โดยการเสนอแนะของ
อธิการบดี จํานวนสามคน กรรมการซึ่งแตงตั้งจากสภาคณาจารย
และขาราชการจํานวนสามคน ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
เปนเลขานุการและใหมีนิติกรคนหน่ึงเปนผูชวยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการอุทธรณและ
การรองทุกข พ.ศ.2557คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประกอบดวย ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการจํานวนสามคน ซึ่งเลือก
จากผูดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไมใชกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากขาราชการและ
พนักงาน กรรมการจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากบุคคลภายนอกซึ่ง
เปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ดานบริหารการศึกษา และดาน
บริหารงานบุคคล ดานละหน่ึงคน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามขอ 7 ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ
การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการ
รองทุกข พ.ศ. 2550 กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวน ตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยแตงตั้งจาก
คณะกรรมการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยและตองประกอบดวยผู
มีคุณวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหน่ึงคน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอ11ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550กําหนดองคประกอบ
ของคณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการอยางนอยสองคน โดยแตงตั้งจากขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรและตองประกอบดวยผูมีวุฒิทางกฎหมายอยางนอย
หน่ึงคน ท้ังน้ี ใหกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการและอาจใหมี
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยนอก
ระบบ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอ3 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน กําหนดให
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แตงตั้งจากบุคลากรจํานวน
อยางนอย3คน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอยาง
นอยสองคน โดยใหกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการและอาจแตงตัง้
ผูชวยเลขานุการได และตองประกอบดวยผูมีวุฒิทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย
หรือผูมีประสบการณในการดําเนินการทางวินัยอยางนอยหน่ึงคน

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามขอ 8 ของขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2550 กําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการและหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย รวมกันแลวมีจํานวนอยางนอยสามคน
ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงบริหารไมต่ํากวา
หรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหากรรมการอีกอยางนอยสอง
คนโดยใหแตงตั้งกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการคณะกรรมการ
สอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทาง

กฎหมายหรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลกัสตูรการดาํเนินการทาง
วินัย รวมเปนกรรมการดวยอยางนอยหน่ึงคน

โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอ 5 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข
พ.ศ. 2551 คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เปนประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงอาจารยประจําหน่ึง
คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนงระดับผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทาข้ึนไปหน่ึงคน ผูแทนจากกรรมการสภาคณาจารยหน่ึงคน
และผูแทนจากกรรมการสภาขาราชการและลูกจางหน่ึงคน เปน
กรรมการ

มหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการดําเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก
หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข
พ.ศ.2550 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิท่ีแตงตั้งจากบุคคลภายนอก
ซึ่งเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดาน
กฎหมาย หรือดานบริหารจัดการภาครัฐ โดยการเสนอแนะของ
อธิการบดี จํานวนสามคน กรรมการซึ่งแตงตั้งจากสภาคณาจารย
และขาราชการจํานวนสามคน ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
เปนเลขานุการและใหมีนิติกรคนหน่ึงเปนผูชวยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการอุทธรณและ
การรองทุกข พ.ศ.2557คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประกอบดวย ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการจํานวนสามคน ซึ่งเลือก
จากผูดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไมใชกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากขาราชการและ
พนักงาน กรรมการจํานวนสามคน ซึ่งเลือกจากบุคคลภายนอกซึ่ง
เปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ดานบริหารการศึกษา และดาน
บริหารงานบุคคล ดานละหน่ึงคน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอ 70 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ.
2551คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนผูบริหาร จํานวน1คน ผูแทนพนักงานจํานวน1
คน  ผูแทนสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวน 1 คน และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวน2คน เปนกรรมการ
4. วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรม
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

4.1ปญหาทางกฎหมายเกีย่วกับการดําเนินการทางวินัย
4.1.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดโทษทางวินัย

การท่ีแตละมหาวิทยาลัย มีการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวินัยไวเปนการเฉพาะตามแนวทางใน
การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใชบังคับกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งบาง
มหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนื อ โทษทางวิ นั ยร ายแรงสู งสุ ด คื อไล ออก แต
มหาวิทยาลัยมหิดล โทษทางวินัยรายแรงสูงสุด คือ ปลดออก
หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ ตัด
คาจาง ปลดออก ไลออกแตมหาวิทยาลัยสุรนารี โทษทางวินัย
คือภาคทัณฑ งดบําเหน็จความชอบ ปลดออก ไลออกมีผลทําให
การกําหนดโทษทางวินัยแตกตางกัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีและภารกิจลักษณะ
เดียวกันไดรับการลงโทษทางวินัยท่ีไมเทาเทียมกันหากมีการ
กระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน เกิดความไมเสมอภาคในการ
บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหอํานาจสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถออก
ขอบังคับเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยเพ่ือบังคับใชกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยได ทําใหแตละ
มหาวิทยาลัยออกขอบังคับเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยไว
เปนการเฉพาะ สงผลใหการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
กําหนดโทษทางวินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความแตกตางกัน ตามแนวทางการ

ดําเนินงานตามนโยบายท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด เกิดความ
ไม เสมอภาคในการกําหนดโทษทางวินัย เน่ืองจากแตละ
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกันไป

นอกจากน้ี การกําหนดโทษทางวินัยสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการกระทําความผิดเดียวกัน แตบาง
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวิ นัยไวแตกต างกัน เชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ โทษทางวินัยไม
รายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน โทษทางวินัย
รายแรง ไดแก ปลดออก หรือไลออก มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556กําหนดโทษทางวินัยไว 4สถาน คือ โทษ
วินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนประจําในปท่ีถูกลงโทษทางวินัย โทษวินัยรายแรง ไดแก
ปลดออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2558กําหนดโทษ
ทางวินัยไว 4สถาน คอื โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ งด
บําเหน็จความชอบ โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก จึง
ทําใหโทษท่ีลงแกผูกระทําผิดวินัยแตกตางกันไปในแตละ
มหาวิทยาลัย เชน การกระทําความผิดวินัยไมรายแรง ถาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ จะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยใน3สถาน
คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หากเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะไดรับการ
พิจารณาโทษทางวินัยใน4สถาน คือ เตือนดวยวาจา ตักเตือนเปน
หนังสือ งดบําเหน็จความชอบ ตัดเงินเดือน หรือเปนกรณีกระทํา
ความผิดวินัยรายแรง หากเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจะไดรับโทษ
ทางวินัยใน 2 สถานคือปลดออกหรือไลออก หากเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จะไดรับโทษทางวินัย
สถานเดียวคือปลดออก

ดังน้ัน จะเห็นไดวาการท่ีสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวินัยท่ีใชบังคับกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยไมเทาเทียมกัน ทําใหการบังคับใชกฎหมายเกิด
ความไมเสมอภาค กระทบตอสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ี
ควรจะไดรับการคุมครองและรับรองสิทธิในการกําหนดโทษทาง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอ 70 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ.
2551คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนผูบริหาร จํานวน1คน ผูแทนพนักงานจํานวน1
คน  ผูแทนสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวน 1 คน และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวน2คน เปนกรรมการ
4. วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรม
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

4.1ปญหาทางกฎหมายเกีย่วกับการดําเนินการทางวินัย
4.1.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดโทษทางวินัย

การท่ีแตละมหาวิทยาลัย มีการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวินัยไวเปนการเฉพาะตามแนวทางใน
การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใชบังคับกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งบาง
มหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนื อ โทษทางวิ นั ยร ายแรงสู งสุ ด คื อไล ออก แต
มหาวิทยาลัยมหิดล โทษทางวินัยรายแรงสูงสุด คือ ปลดออก
หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ ตัด
คาจาง ปลดออก ไลออกแตมหาวิทยาลัยสุรนารี โทษทางวินัย
คือภาคทัณฑ งดบําเหน็จความชอบ ปลดออก ไลออกมีผลทําให
การกําหนดโทษทางวินัยแตกตางกัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีและภารกิจลักษณะ
เดียวกันไดรับการลงโทษทางวินัยท่ีไมเทาเทียมกันหากมีการ
กระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน เกิดความไมเสมอภาคในการ
บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหอํานาจสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถออก
ขอบังคับเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยเพ่ือบังคับใชกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยได ทําใหแตละ
มหาวิทยาลัยออกขอบังคับเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยไว
เปนการเฉพาะ สงผลใหการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
กําหนดโทษทางวินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความแตกตางกัน ตามแนวทางการ

ดําเนินงานตามนโยบายท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด เกิดความ
ไม เสมอภาคในการกําหนดโทษทางวินัย เน่ืองจากแตละ
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกันไป

นอกจากน้ี การกําหนดโทษทางวินัยสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการกระทําความผิดเดียวกัน แตบาง
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวิ นัยไวแตกต างกัน เชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ โทษทางวินัยไม
รายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน โทษทางวินัย
รายแรง ไดแก ปลดออก หรือไลออก มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556กําหนดโทษทางวินัยไว 4สถาน คือ โทษ
วินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนประจําในปท่ีถูกลงโทษทางวินัย โทษวินัยรายแรง ไดแก
ปลดออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2558กําหนดโทษ
ทางวินัยไว 4สถาน คอื โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ งด
บําเหน็จความชอบ โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก จึง
ทําใหโทษท่ีลงแกผูกระทําผิดวินัยแตกตางกันไปในแตละ
มหาวิทยาลัย เชน การกระทําความผิดวินัยไมรายแรง ถาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ จะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยใน3สถาน
คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หากเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะไดรับการ
พิจารณาโทษทางวินัยใน4สถาน คือ เตือนดวยวาจา ตักเตือนเปน
หนังสือ งดบําเหน็จความชอบ ตัดเงินเดือน หรือเปนกรณีกระทํา
ความผิดวินัยรายแรง หากเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจะไดรับโทษ
ทางวินัยใน 2 สถานคือปลดออกหรือไลออก หากเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จะไดรับโทษทางวินัย
สถานเดียวคือปลดออก

ดังน้ัน จะเห็นไดวาการท่ีสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวินัยท่ีใชบังคับกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยไมเทาเทียมกัน ทําใหการบังคับใชกฎหมายเกิด
ความไมเสมอภาค กระทบตอสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ี
ควรจะไดรับการคุมครองและรับรองสิทธิในการกําหนดโทษทาง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอ 70 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ.
2551คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนผูบริหาร จํานวน1คน ผูแทนพนักงานจํานวน1
คน  ผูแทนสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวน 1 คน และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวน2คน เปนกรรมการ
4. วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรม
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

4.1ปญหาทางกฎหมายเกีย่วกับการดําเนินการทางวินัย
4.1.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดโทษทางวินัย

การท่ีแตละมหาวิทยาลัย มีการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวินัยไวเปนการเฉพาะตามแนวทางใน
การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใชบังคับกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งบาง
มหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนื อ โทษทางวิ นั ยร ายแรงสู งสุ ด คื อไล ออก แต
มหาวิทยาลัยมหิดล โทษทางวินัยรายแรงสูงสุด คือ ปลดออก
หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ ตัด
คาจาง ปลดออก ไลออกแตมหาวิทยาลัยสุรนารี โทษทางวินัย
คือภาคทัณฑ งดบําเหน็จความชอบ ปลดออก ไลออกมีผลทําให
การกําหนดโทษทางวินัยแตกตางกัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีและภารกิจลักษณะ
เดียวกันไดรับการลงโทษทางวินัยท่ีไมเทาเทียมกันหากมีการ
กระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน เกิดความไมเสมอภาคในการ
บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหอํานาจสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถออก
ขอบังคับเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยเพ่ือบังคับใชกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยได ทําใหแตละ
มหาวิทยาลัยออกขอบังคับเก่ียวกับการกําหนดโทษทางวินัยไว
เปนการเฉพาะ สงผลใหการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
กําหนดโทษทางวินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความแตกตางกัน ตามแนวทางการ

ดําเนินงานตามนโยบายท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด เกิดความ
ไม เสมอภาคในการกําหนดโทษทางวินัย เน่ืองจากแตละ
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกันไป

นอกจากน้ี การกําหนดโทษทางวินัยสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการกระทําความผิดเดียวกัน แตบาง
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวิ นัยไวแตกต างกัน เชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ โทษทางวินัยไม
รายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน โทษทางวินัย
รายแรง ไดแก ปลดออก หรือไลออก มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556กําหนดโทษทางวินัยไว 4สถาน คือ โทษ
วินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนประจําในปท่ีถูกลงโทษทางวินัย โทษวินัยรายแรง ไดแก
ปลดออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2558กําหนดโทษ
ทางวินัยไว 4สถาน คอื โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ งด
บําเหน็จความชอบ โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก จึง
ทําใหโทษท่ีลงแกผูกระทําผิดวินัยแตกตางกันไปในแตละ
มหาวิทยาลัย เชน การกระทําความผิดวินัยไมรายแรง ถาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ จะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยใน3สถาน
คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หากเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะไดรับการ
พิจารณาโทษทางวินัยใน4สถาน คือ เตือนดวยวาจา ตักเตือนเปน
หนังสือ งดบําเหน็จความชอบ ตัดเงินเดือน หรือเปนกรณีกระทํา
ความผิดวินัยรายแรง หากเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจะไดรับโทษ
ทางวินัยใน 2 สถานคือปลดออกหรือไลออก หากเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จะไดรับโทษทางวินัย
สถานเดียวคือปลดออก

ดังน้ัน จะเห็นไดวาการท่ีสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวินัยท่ีใชบังคับกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยไมเทาเทียมกัน ทําใหการบังคับใชกฎหมายเกิด
ความไมเสมอภาค กระทบตอสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ี
ควรจะไดรับการคุมครองและรับรองสิทธิในการกําหนดโทษทาง
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วินัยโดยเสมอภาคกัน ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย เปนเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเหมือนกับขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเปนเจาหนาท่ีของรัฐเหมือนกับ
ขาราชการพลเรือนสามัญ เพียงแตมีกฎหมายใหอํานาจในการออก
กฎเกณฑ เก่ียวกับการกําหนดโทษทางวิ นัยตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบได การกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกัน
ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเสมอภาคในการบังคับ
ใชกฎหมายในการกําหนดโทษทางวินัย ซึ่งสงผลตอความเช่ือมัน่ใน
ความมั่นคงตอสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

4.1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชดุลพินิจในการ
กําหนดโทษทางวินัยแกพนักงานมหาวิทยาลัย

การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยเปนไปตามขอบังคับท่ี
สภาสถาบันกําหนด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การรักษาวินัยจึง
เปนไปตามขอบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด โดย
ไมไดมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนมาตรฐานกลาง และบาง
มหาวิทยาลัยก็ไมมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนหมวดหมูท่ี
ชัดเจนและมีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกัน เน่ืองจาก
บทบัญญัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแตละ
แหงมีความแตกตางกัน

จากท่ีกลาวมาขางตน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2)พ.ศ.2551กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดหลักเกณฑ
ในเรื่องของวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
ของมหาวิทยาลัย โดยไมมีการกําหนดมาตรฐานกลางในการรักษา
วินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ทําใหคณะกรรมการสอบสวนใชดุลพินิจท่ีแตกตางกันในการ
พิจารณาความผิดและพิจารณาเสนอโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทําใหการใชดุลพินิจไมมีมาตรฐานท่ีเทาเทียมและ
เสมอภาคกัน เน่ืองจากแตละมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
กําหนดหลักการเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยไวแตกตางกัน
ทําใหการใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการนํา
ขอเท็จจริงมาปรับกับบทบัญญัติของกฎหมายแตกตางกัน การ
เสนอโทษทางวินัย จงึมีความแตกตางกันไปดวย

นอกจากน้ี การใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการ
พิจารณาความผิดและเสนอโทษทางวินัยสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มีความแตกตางกันตามขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยบทบัญญัติในเรื่องของวินัยและการ
รักษาวินัยท่ีแตกตางกันของแตละมหาวิทยาลัย เชน วินัยในเรื่อง
ของการทุจริตบางมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนวินัยรายแรงลงโทษ
ไลออก บางมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนวินัยรายแรงแตลงโทษ
ปลดออกเน่ืองจากบทบัญญัติในเรื่องของการกําหนดโทษทางวินัย
รายแรงสูงสุดของพนักงานมหาวิทยาลัยคือปลดออก หรือการใช
ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนกรณีการพิจารณาความผิด
และการเสนอลงโทษทางวินัยกรณีวินัยเรื่องการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ บางมหาวิทยาลัยถือเปนความผิดวิ นัยรายแรง
คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอลงโทษปลดออก (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)แตบางมหาวิทยาลัยวินัย
ในเรื่องการคัดลอกผลงานวิชาการ เปนความผิดวินัยไมรายแรง
คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอลงโทษตัดเงินเดือน(มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ)

ดังน้ัน การใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนท่ีแตกตาง
กันในความผิดลักษณะเดียวกันแตการกําหนดโทษมคีวามแตกตาง
กัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเปนธรรมจากการ
ใชดุลพินิจในการกําหนดโทษทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน
ทําใหขาดความเช่ือมั่นในระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และสงผลตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถาบันอุดมศกึษา
ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยเปนกลไกในการขับเคลื่อนการใหบริการ
สาธารณะในดานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและของประเทศ
ดังน้ัน พนักงานมหาวิทยาลัย ควรไดรับการคุมครองและรับรอง
สิทธิเสรีภาพในการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย วาจะไดรับความ
เปนธรรมในการใชดุลพินิจกําหนดโทษทางวินัยของคณะกรรมการ
สอบสวน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําความผิดวินัย และ
โทษทางวินัยท่ีไดรับมีความเหมาะสม จะสงผลใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยยอมรับถึงความผิดน้ัน และตั้งใจปรับปรุงตนเองเพ่ือ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

4.1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวน
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
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วินัยโดยเสมอภาคกัน ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย เปนเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเหมือนกับขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเปนเจาหนาท่ีของรัฐเหมือนกับ
ขาราชการพลเรือนสามัญ เพียงแตมีกฎหมายใหอํานาจในการออก
กฎเกณฑ เก่ียวกับการกําหนดโทษทางวิ นัยตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบได การกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกัน
ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเสมอภาคในการบังคับ
ใชกฎหมายในการกําหนดโทษทางวินัย ซึ่งสงผลตอความเช่ือมัน่ใน
ความมั่นคงตอสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

4.1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชดุลพินิจในการ
กําหนดโทษทางวินัยแกพนักงานมหาวิทยาลัย

การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยเปนไปตามขอบังคับท่ี
สภาสถาบันกําหนด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การรักษาวินัยจึง
เปนไปตามขอบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด โดย
ไมไดมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนมาตรฐานกลาง และบาง
มหาวิทยาลัยก็ไมมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนหมวดหมูท่ี
ชัดเจนและมีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกัน เน่ืองจาก
บทบัญญัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแตละ
แหงมีความแตกตางกัน

จากท่ีกลาวมาขางตน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2)พ.ศ.2551กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดหลักเกณฑ
ในเรื่องของวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
ของมหาวิทยาลัย โดยไมมีการกําหนดมาตรฐานกลางในการรักษา
วินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ทําใหคณะกรรมการสอบสวนใชดุลพินิจท่ีแตกตางกันในการ
พิจารณาความผิดและพิจารณาเสนอโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทําใหการใชดุลพินิจไมมีมาตรฐานท่ีเทาเทียมและ
เสมอภาคกัน เน่ืองจากแตละมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
กําหนดหลักการเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยไวแตกตางกัน
ทําใหการใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการนํา
ขอเท็จจริงมาปรับกับบทบัญญัติของกฎหมายแตกตางกัน การ
เสนอโทษทางวินัย จงึมีความแตกตางกันไปดวย

นอกจากน้ี การใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการ
พิจารณาความผิดและเสนอโทษทางวินัยสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มีความแตกตางกันตามขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยบทบัญญัติในเรื่องของวินัยและการ
รักษาวินัยท่ีแตกตางกันของแตละมหาวิทยาลัย เชน วินัยในเรื่อง
ของการทุจริตบางมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนวินัยรายแรงลงโทษ
ไลออก บางมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนวินัยรายแรงแตลงโทษ
ปลดออกเน่ืองจากบทบัญญัติในเรื่องของการกําหนดโทษทางวินัย
รายแรงสูงสุดของพนักงานมหาวิทยาลัยคือปลดออก หรือการใช
ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนกรณีการพิจารณาความผิด
และการเสนอลงโทษทางวินัยกรณีวินัยเรื่องการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ บางมหาวิทยาลัยถือเปนความผิดวิ นัยรายแรง
คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอลงโทษปลดออก (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)แตบางมหาวิทยาลัยวินัย
ในเรื่องการคัดลอกผลงานวิชาการ เปนความผิดวินัยไมรายแรง
คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอลงโทษตัดเงินเดือน(มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ)

ดังน้ัน การใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนท่ีแตกตาง
กันในความผิดลักษณะเดียวกันแตการกําหนดโทษมคีวามแตกตาง
กัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเปนธรรมจากการ
ใชดุลพินิจในการกําหนดโทษทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน
ทําใหขาดความเช่ือมั่นในระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และสงผลตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถาบันอุดมศกึษา
ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยเปนกลไกในการขับเคลื่อนการใหบริการ
สาธารณะในดานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและของประเทศ
ดังน้ัน พนักงานมหาวิทยาลัย ควรไดรับการคุมครองและรับรอง
สิทธิเสรีภาพในการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย วาจะไดรับความ
เปนธรรมในการใชดุลพินิจกําหนดโทษทางวินัยของคณะกรรมการ
สอบสวน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําความผิดวินัย และ
โทษทางวินัยท่ีไดรับมีความเหมาะสม จะสงผลใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยยอมรับถึงความผิดน้ัน และตั้งใจปรับปรุงตนเองเพ่ือ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

4.1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวน
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
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วินัยโดยเสมอภาคกัน ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย เปนเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเหมือนกับขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเปนเจาหนาท่ีของรัฐเหมือนกับ
ขาราชการพลเรือนสามัญ เพียงแตมีกฎหมายใหอํานาจในการออก
กฎเกณฑ เก่ียวกับการกําหนดโทษทางวิ นัยตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบได การกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกัน
ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเสมอภาคในการบังคับ
ใชกฎหมายในการกําหนดโทษทางวินัย ซึ่งสงผลตอความเช่ือมัน่ใน
ความมั่นคงตอสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

4.1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชดุลพินิจในการ
กําหนดโทษทางวินัยแกพนักงานมหาวิทยาลัย

การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยเปนไปตามขอบังคับท่ี
สภาสถาบันกําหนด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การรักษาวินัยจึง
เปนไปตามขอบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด โดย
ไมไดมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนมาตรฐานกลาง และบาง
มหาวิทยาลัยก็ไมมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนหมวดหมูท่ี
ชัดเจนและมีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีแตกตางกัน เน่ืองจาก
บทบัญญัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแตละ
แหงมีความแตกตางกัน

จากท่ีกลาวมาขางตน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี
2)พ.ศ.2551กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดหลักเกณฑ
ในเรื่องของวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
ของมหาวิทยาลัย โดยไมมีการกําหนดมาตรฐานกลางในการรักษา
วินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ทําใหคณะกรรมการสอบสวนใชดุลพินิจท่ีแตกตางกันในการ
พิจารณาความผิดและพิจารณาเสนอโทษทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทําใหการใชดุลพินิจไมมีมาตรฐานท่ีเทาเทียมและ
เสมอภาคกัน เน่ืองจากแตละมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
กําหนดหลักการเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยไวแตกตางกัน
ทําใหการใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการนํา
ขอเท็จจริงมาปรับกับบทบัญญัติของกฎหมายแตกตางกัน การ
เสนอโทษทางวินัย จงึมีความแตกตางกันไปดวย

นอกจากน้ี การใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการ
พิจารณาความผิดและเสนอโทษทางวินัยสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มีความแตกตางกันตามขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยบทบัญญัติในเรื่องของวินัยและการ
รักษาวินัยท่ีแตกตางกันของแตละมหาวิทยาลัย เชน วินัยในเรื่อง
ของการทุจริตบางมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนวินัยรายแรงลงโทษ
ไลออก บางมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนวินัยรายแรงแตลงโทษ
ปลดออกเน่ืองจากบทบัญญัติในเรื่องของการกําหนดโทษทางวินัย
รายแรงสูงสุดของพนักงานมหาวิทยาลัยคือปลดออก หรือการใช
ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนกรณีการพิจารณาความผิด
และการเสนอลงโทษทางวินัยกรณีวินัยเรื่องการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ บางมหาวิทยาลัยถือเปนความผิดวิ นัยรายแรง
คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอลงโทษปลดออก (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)แตบางมหาวิทยาลัยวินัย
ในเรื่องการคัดลอกผลงานวิชาการ เปนความผิดวินัยไมรายแรง
คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอลงโทษตัดเงินเดือน(มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ)

ดังน้ัน การใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนท่ีแตกตาง
กันในความผิดลักษณะเดียวกันแตการกําหนดโทษมคีวามแตกตาง
กัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเปนธรรมจากการ
ใชดุลพินิจในการกําหนดโทษทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน
ทําใหขาดความเช่ือมั่นในระบบพิทักษคุณธรรมของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และสงผลตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถาบันอุดมศกึษา
ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยเปนกลไกในการขับเคลื่อนการใหบริการ
สาธารณะในดานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและของประเทศ
ดังน้ัน พนักงานมหาวิทยาลัย ควรไดรับการคุมครองและรับรอง
สิทธิเสรีภาพในการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย วาจะไดรับความ
เปนธรรมในการใชดุลพินิจกําหนดโทษทางวินัยของคณะกรรมการ
สอบสวน กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําความผิดวินัย และ
โทษทางวินัยท่ีไดรับมีความเหมาะสม จะสงผลใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยยอมรับถึงความผิดน้ัน และตั้งใจปรับปรุงตนเองเพ่ือ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

4.1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวน
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
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ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวนเปนไปตามขอบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยของแตละ
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวนใหหน่ึงคนในคณะกรรมการสอบสวนตอง
เปนผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือเปนผูมีปริญญาทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ทําให
คณะกรรมการสอบสวนมีความเช่ียวชาญในดานกระบวนการทาง
วินัยและการลงโทษทางวินัยไมเพียงพอ จึงไมอาจเปนการรับรอง
และเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับการพิจารณาสอบสวนโดย
กรรมการสอบสวนท่ีเปนมืออาชีพ คือ มีความรู ความเช่ียวชาญใน
เรื่องระบบพิทักษคุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
ดําเนินการทางวินัย และสามารถลงมติออกเสียงและดําเนิน
กระบวนการสอบสวนโดยความเปนธรรม ดังน้ัน การกําหนด
สัดสวนของผูเช่ียวชาญในดานกระบวนการทางวินัยและการลงโทษ
ทางวินัยไมเพียงพอ จึงมีความไมเหมาะสมกับการดําเนินการทาง
วินัย จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐมีการ
กําหนดโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนโดยมี
กรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญดานระบบพิทักษคุณธรรมไม
เหมาะสมและไมไดสัดสวนท่ีจะเปนการรับรองสิทธิของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับการ
พิจารณาดําเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนซึง่เปนมอื
อาชีพ เช่ียวชาญในดานการดําเนินการทางวินัย ทําใหการ
ดําเนินการสอบสวนไมไดใหความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาอยาง
แทจริง ซึ่งกระบวนการสอบสวน เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการ
ดําเนินการทางวินัย เน่ืองจากคณะกรรมการสอบสวนเปนผูมี
บทบาทและหนาท่ีในการสอบสวน ซึ่งเปนกระบวนการท่ีนําไปสู
การลงโทษทางวินัย จึงสงผลเสียตอระบบพิทักษคุณธรรมซึ่งมุง
หมายใหการดําเนินการทางวินัยตองเปนไปดวยความเปนธรรม
โดยคณะกรรมการสอบสวนตองมีความเปนมืออาชีพ เปนกลาง ทํา
ใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเปนธรรม และไมไดรบัการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของในการปฏิบัติงานและดํารงสถานภาพ
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของตนเอง นอกจากน้ี การกําหนด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แตละมหาวิทยาลัยมีการออกขอบังคับ

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัยไวเปนการเฉพาะ และ
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนโดยอธิการบดี
แตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลยั
เปนประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยอีกสองคน และ
กําหนดใหกรรมการหน่ึงคนตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกรหรอืผู
ไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู ไดรับการฝกอบรมตาม
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย การแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามโครงสรางและองคประกอบท่ีขอบังคับของแตละ
มหาวิทยาลัยกําหนด จะมีการแตงตั้งจากผูบริหาร บุคลากร และ
นิติกรของมหาวิทยาลัย ตัวคณะกรรมการสอบสวนข้ึนอยูกับวา
มหาวิทยาลัยน้ันมีวัตถุประสงคและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ของแตละมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการการ
เรียนการสอนในดานสังคมศาสตร รวมถึงดานนิติศาสตร ยอมมีผู
มีความรูหรือปริญญาทางกฎหมายในระดับผูเช่ียวชาญอยูแลว จึง
สามารถแตงตั้งกรรมการสอบสวนโดยเปนผูมีความรูความ
เช่ียวชาญดานกฎหมายได แตกลับกันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล เปน
มหาวิทยาลัยท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนดาน
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ไมมีจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรหรือดานนิติศาสตร ทําให
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามองคประกอบของขอบังคับ
แตละมหาวิทยาลัยมีแตนิติกรท่ีมีความรูและปริญญาทางดาน
กฎหมายทําหนาท่ีกรรมการและเลขานุการ และกรรมการท่ีมี
ความรูความเช่ียวชาญเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางและสัดความความเช่ียวชาญของ
คณะกรรมการสอบสวนท่ีไมเหมาะสม ทําใหเกิดผลกระทบตอการ
สอบสวน ไมวาจะเปนการดําเนินกระบวนการ การพิจารณา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย การพิจารณาโทษ รวมถึงการลงโทษ
ทางวิ นั ย ซึ่ งทํ าให พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยในสั งกั ด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งเปนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ไมไดรับความเปนธรรมตามจุดมุงหมายของการพิทักษระบบ
คุณธรรมซึ่งมุงหมายใหการดําเนินการทางวินัยซึ่งกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย และเปนหลักประกันในการ
คุมครองสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีจะไดรับการดําเนินการ
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ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวนเปนไปตามขอบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยของแตละ
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวนใหหน่ึงคนในคณะกรรมการสอบสวนตอง
เปนผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือเปนผูมีปริญญาทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ทําให
คณะกรรมการสอบสวนมีความเช่ียวชาญในดานกระบวนการทาง
วินัยและการลงโทษทางวินัยไมเพียงพอ จึงไมอาจเปนการรับรอง
และเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับการพิจารณาสอบสวนโดย
กรรมการสอบสวนท่ีเปนมืออาชีพ คือ มีความรู ความเช่ียวชาญใน
เรื่องระบบพิทักษคุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
ดําเนินการทางวินัย และสามารถลงมติออกเสียงและดําเนิน
กระบวนการสอบสวนโดยความเปนธรรม ดังน้ัน การกําหนด
สัดสวนของผูเช่ียวชาญในดานกระบวนการทางวินัยและการลงโทษ
ทางวินัยไมเพียงพอ จึงมีความไมเหมาะสมกับการดําเนินการทาง
วินัย จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐมีการ
กําหนดโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนโดยมี
กรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญดานระบบพิทักษคุณธรรมไม
เหมาะสมและไมไดสัดสวนท่ีจะเปนการรับรองสิทธิของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับการ
พิจารณาดําเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนซึง่เปนมอื
อาชีพ เช่ียวชาญในดานการดําเนินการทางวินัย ทําใหการ
ดําเนินการสอบสวนไมไดใหความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาอยาง
แทจริง ซึ่งกระบวนการสอบสวน เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการ
ดําเนินการทางวินัย เน่ืองจากคณะกรรมการสอบสวนเปนผูมี
บทบาทและหนาท่ีในการสอบสวน ซึ่งเปนกระบวนการท่ีนําไปสู
การลงโทษทางวินัย จึงสงผลเสียตอระบบพิทักษคุณธรรมซึ่งมุง
หมายใหการดําเนินการทางวินัยตองเปนไปดวยความเปนธรรม
โดยคณะกรรมการสอบสวนตองมีความเปนมืออาชีพ เปนกลาง ทํา
ใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเปนธรรม และไมไดรบัการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของในการปฏิบัติงานและดํารงสถานภาพ
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของตนเอง นอกจากน้ี การกําหนด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แตละมหาวิทยาลัยมีการออกขอบังคับ

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัยไวเปนการเฉพาะ และ
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนโดยอธิการบดี
แตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลยั
เปนประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยอีกสองคน และ
กําหนดใหกรรมการหน่ึงคนตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกรหรอืผู
ไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู ไดรับการฝกอบรมตาม
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย การแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามโครงสรางและองคประกอบท่ีขอบังคับของแตละ
มหาวิทยาลัยกําหนด จะมีการแตงตั้งจากผูบริหาร บุคลากร และ
นิติกรของมหาวิทยาลัย ตัวคณะกรรมการสอบสวนข้ึนอยูกับวา
มหาวิทยาลัยน้ันมีวัตถุประสงคและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ของแตละมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการการ
เรียนการสอนในดานสังคมศาสตร รวมถึงดานนิติศาสตร ยอมมีผู
มีความรูหรือปริญญาทางกฎหมายในระดับผูเช่ียวชาญอยูแลว จึง
สามารถแตงตั้งกรรมการสอบสวนโดยเปนผูมีความรูความ
เช่ียวชาญดานกฎหมายได แตกลับกันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล เปน
มหาวิทยาลัยท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนดาน
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ไมมีจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรหรือดานนิติศาสตร ทําให
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามองคประกอบของขอบังคับ
แตละมหาวิทยาลัยมีแตนิติกรท่ีมีความรูและปริญญาทางดาน
กฎหมายทําหนาท่ีกรรมการและเลขานุการ และกรรมการท่ีมี
ความรูความเช่ียวชาญเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางและสัดความความเช่ียวชาญของ
คณะกรรมการสอบสวนท่ีไมเหมาะสม ทําใหเกิดผลกระทบตอการ
สอบสวน ไมวาจะเปนการดําเนินกระบวนการ การพิจารณา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย การพิจารณาโทษ รวมถึงการลงโทษ
ทางวิ นั ย ซึ่ งทํ าให พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยในสั งกั ด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งเปนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ไมไดรับความเปนธรรมตามจุดมุงหมายของการพิทักษระบบ
คุณธรรมซึ่งมุงหมายใหการดําเนินการทางวินัยซึ่งกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย และเปนหลักประกันในการ
คุมครองสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีจะไดรับการดําเนินการ
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ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.
2551 กําหนดใหโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวนเปนไปตามขอบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยของแตละ
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวนใหหน่ึงคนในคณะกรรมการสอบสวนตอง
เปนผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือเปนผูมีปริญญาทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ทําให
คณะกรรมการสอบสวนมีความเช่ียวชาญในดานกระบวนการทาง
วินัยและการลงโทษทางวินัยไมเพียงพอ จึงไมอาจเปนการรับรอง
และเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับการพิจารณาสอบสวนโดย
กรรมการสอบสวนท่ีเปนมืออาชีพ คือ มีความรู ความเช่ียวชาญใน
เรื่องระบบพิทักษคุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
ดําเนินการทางวินัย และสามารถลงมติออกเสียงและดําเนิน
กระบวนการสอบสวนโดยความเปนธรรม ดังน้ัน การกําหนด
สัดสวนของผูเช่ียวชาญในดานกระบวนการทางวินัยและการลงโทษ
ทางวินัยไมเพียงพอ จึงมีความไมเหมาะสมกับการดําเนินการทาง
วินัย จากท่ีกลาวมาขางตน การท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐมีการ
กําหนดโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนโดยมี
กรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญดานระบบพิทักษคุณธรรมไม
เหมาะสมและไมไดสัดสวนท่ีจะเปนการรับรองสิทธิของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับการ
พิจารณาดําเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนซึง่เปนมอื
อาชีพ เช่ียวชาญในดานการดําเนินการทางวินัย ทําใหการ
ดําเนินการสอบสวนไมไดใหความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาอยาง
แทจริง ซึ่งกระบวนการสอบสวน เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการ
ดําเนินการทางวินัย เน่ืองจากคณะกรรมการสอบสวนเปนผูมี
บทบาทและหนาท่ีในการสอบสวน ซึ่งเปนกระบวนการท่ีนําไปสู
การลงโทษทางวินัย จึงสงผลเสียตอระบบพิทักษคุณธรรมซึ่งมุง
หมายใหการดําเนินการทางวินัยตองเปนไปดวยความเปนธรรม
โดยคณะกรรมการสอบสวนตองมีความเปนมืออาชีพ เปนกลาง ทํา
ใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเปนธรรม และไมไดรบัการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของในการปฏิบัติงานและดํารงสถานภาพ
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของตนเอง นอกจากน้ี การกําหนด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แตละมหาวิทยาลัยมีการออกขอบังคับ

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัยไวเปนการเฉพาะ และ
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนโดยอธิการบดี
แตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลยั
เปนประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยอีกสองคน และ
กําหนดใหกรรมการหน่ึงคนตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกรหรอืผู
ไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู ไดรับการฝกอบรมตาม
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย การแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามโครงสรางและองคประกอบท่ีขอบังคับของแตละ
มหาวิทยาลัยกําหนด จะมีการแตงตั้งจากผูบริหาร บุคลากร และ
นิติกรของมหาวิทยาลัย ตัวคณะกรรมการสอบสวนข้ึนอยูกับวา
มหาวิทยาลัยน้ันมีวัตถุประสงคและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ของแตละมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการการ
เรียนการสอนในดานสังคมศาสตร รวมถึงดานนิติศาสตร ยอมมีผู
มีความรูหรือปริญญาทางกฎหมายในระดับผูเช่ียวชาญอยูแลว จึง
สามารถแตงตั้งกรรมการสอบสวนโดยเปนผูมีความรูความ
เช่ียวชาญดานกฎหมายได แตกลับกันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล เปน
มหาวิทยาลัยท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนดาน
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ไมมีจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรหรือดานนิติศาสตร ทําให
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามองคประกอบของขอบังคับ
แตละมหาวิทยาลัยมีแตนิติกรท่ีมีความรูและปริญญาทางดาน
กฎหมายทําหนาท่ีกรรมการและเลขานุการ และกรรมการท่ีมี
ความรูความเช่ียวชาญเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางและสัดความความเช่ียวชาญของ
คณะกรรมการสอบสวนท่ีไมเหมาะสม ทําใหเกิดผลกระทบตอการ
สอบสวน ไมวาจะเปนการดําเนินกระบวนการ การพิจารณา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย การพิจารณาโทษ รวมถึงการลงโทษ
ทางวิ นั ย ซึ่ งทํ าให พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยในสั งกั ด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งเปนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ไมไดรับความเปนธรรมตามจุดมุงหมายของการพิทักษระบบ
คุณธรรมซึ่งมุงหมายใหการดําเนินการทางวินัยซึ่งกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย และเปนหลักประกันในการ
คุมครองสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีจะไดรับการดําเนินการ



วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 42 ~
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4.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวน
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณ

การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการท่ีมี
อํ านาจวิ นิจฉั ยอุทธรณของสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2475และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 กําหนดให
การอุทธรณเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
สภามหาวิทยาลัยจึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนด
โครงสรางและองคประกอบคณะกรรมการอุทธรณของ
มหาวิทยาลัยเอง โดยกําหนดสัดสวนของคณะกรรมการท่ีเปน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารงานภาครัฐหรือบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา และมสีวน
ไดเสียยึดโยงอยูกับองคกรและผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษทาง
วิ นั ยน่ั นก็ คื อสถาบั นอุ ดมศึ กษาและอธิการบดี ของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสัดสวนท่ีไมเหมาะสม ทําใหการ
พิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ไมสามารถดาํเนินการ
ไดอยางเปนธรรมและมีความเปนกลาง

จากท่ีกลาวมาขางตน การกําหนดโครงสรางและองคประกอบ
ของคณะกรรมการอุทธรณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีเปน
สัดสวนท่ีไมเหมาะสม เน่ืองจากมีการกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณสวนใหญเปนกรรมการท่ียึดโยง
และมีสวนไดเสียกับองคกรและผูมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัย
มากกวากรรมการท่ีเปนอิสระไมมีสวนไดเสียกับองคกรหรือผูมี
อํานาจสั่งลงโทษทางวินัย สงผลใหการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนกระบวนการท่ี
ผูอุทธรณขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของผูอุทธรณ ไมสามารถเปนหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพท่ีรับรองวาการขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัย
จะเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรมและเปนกลาง สงผลทําใหตอ
ระบบพิทักษคุณธรรมท่ีมุงหมายองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณตองเปนองคกรท่ีเปนมืออาชีพ มีความเปนกลาง มีความ
อิสระในการใชดุลพินิจ เพ่ือเปนการรับรองสิทธิเสรีภาพและความ
มั่นคงในการดํารงตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย

นอกจากน้ี การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการในระบบพิทักษคุณธรรมคือคณะกรรมการอุทธรณ
โดยโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรือผูดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ และ
ผูแทนจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ ผูแทน
จากสภาคณาจารย เปนกรรมการ โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่ง
เปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญทางดานกฎหมาย ดานระบบ
บริหารงานบุคคลหรือดานการบริหารงานภาครัฐหรือการ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา เปนกรรมการ โดยสัดสวนของ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานระบบพิทักษคุณธรรมมี
สัดสวนท่ีนอยกวากรรมการประเภทท่ีมีสวนไดเสียเก่ียวของกับ
องคกรท่ีออกคําสั่งลงโทษทางวินัย  เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไมมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานระบบ
พิทักษคุณธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการ
อุทธรณจํานวน7คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดานระบบ
พิทักษคุณธรรม 3 คน หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน มีกรรมการอุทธรณจํานวน11 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญดานระบบพิทักษคุณธรรม 3 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีคณะกรรมการอุทธรณ
จํานวน6 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดานระบบพิทักษ
คุณธรรม 2 คน และสวนใหญเปนกรรมการท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือสังกัดมหาวิทยาลัย และอยูภายใตการบังคับ
บัญชาของอธิการบดี ซึ่งเปนผูออกคําสั่งลงโทษทางวินัยแก
พนักงานมหาวิทยาลัย จึงเปรียบเสมือนกับผูใตบังคับบัญชาใน
ฐานะกรรมการอุทธรณมาตรวจสอบและวินิจฉัยการใชดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชาในการสั่งลงโทษทางวินัย และเมื่อไมไดปฏิบัติ
หนาท่ีกรรมการอุทธรณแลว ตองกลับไปปฏิบัติหนาท่ี
ผูใตบังคับบัญชาอีก ทําใหเกรงใจหรือเกรงกลัวผลกระทบท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชา และเกิดความไมเปนกลาง
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ

ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางและสัดสวนความเช่ียวชาญของ
คณะกรรมการในระบบพิทักษคุณธรรมคือคณะกรรมการอุทธรณ
ของแตละมหาวิทยาลัยท่ีไมเหมาะสมและมีจุดยึดโยงและมีสวนได
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4.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวน
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณ

การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการท่ีมี
อํ านาจวิ นิจฉั ยอุทธรณของสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2475และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 กําหนดให
การอุทธรณเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
สภามหาวิทยาลัยจึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนด
โครงสรางและองคประกอบคณะกรรมการอุทธรณของ
มหาวิทยาลัยเอง โดยกําหนดสัดสวนของคณะกรรมการท่ีเปน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารงานภาครัฐหรือบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา และมสีวน
ไดเสียยึดโยงอยูกับองคกรและผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษทาง
วิ นั ยน่ั นก็ คื อสถาบั นอุ ดมศึ กษาและอธิการบดี ของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสัดสวนท่ีไมเหมาะสม ทําใหการ
พิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ไมสามารถดาํเนินการ
ไดอยางเปนธรรมและมีความเปนกลาง

จากท่ีกลาวมาขางตน การกําหนดโครงสรางและองคประกอบ
ของคณะกรรมการอุทธรณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีเปน
สัดสวนท่ีไมเหมาะสม เน่ืองจากมีการกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณสวนใหญเปนกรรมการท่ียึดโยง
และมีสวนไดเสียกับองคกรและผูมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัย
มากกวากรรมการท่ีเปนอิสระไมมีสวนไดเสียกับองคกรหรือผูมี
อํานาจสั่งลงโทษทางวินัย สงผลใหการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนกระบวนการท่ี
ผูอุทธรณขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของผูอุทธรณ ไมสามารถเปนหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพท่ีรับรองวาการขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัย
จะเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรมและเปนกลาง สงผลทําใหตอ
ระบบพิทักษคุณธรรมท่ีมุงหมายองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณตองเปนองคกรท่ีเปนมืออาชีพ มีความเปนกลาง มีความ
อิสระในการใชดุลพินิจ เพ่ือเปนการรับรองสิทธิเสรีภาพและความ
มั่นคงในการดํารงตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย

นอกจากน้ี การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการในระบบพิทักษคุณธรรมคือคณะกรรมการอุทธรณ
โดยโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรือผูดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ และ
ผูแทนจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ ผูแทน
จากสภาคณาจารย เปนกรรมการ โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่ง
เปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญทางดานกฎหมาย ดานระบบ
บริหารงานบุคคลหรือดานการบริหารงานภาครัฐหรือการ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา เปนกรรมการ โดยสัดสวนของ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานระบบพิทักษคุณธรรมมี
สัดสวนท่ีนอยกวากรรมการประเภทท่ีมีสวนไดเสียเก่ียวของกับ
องคกรท่ีออกคําสั่งลงโทษทางวินัย  เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไมมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานระบบ
พิทักษคุณธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการ
อุทธรณจํานวน7คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดานระบบ
พิทักษคุณธรรม 3 คน หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน มีกรรมการอุทธรณจํานวน11 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญดานระบบพิทักษคุณธรรม 3 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีคณะกรรมการอุทธรณ
จํานวน6 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดานระบบพิทักษ
คุณธรรม 2 คน และสวนใหญเปนกรรมการท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือสังกัดมหาวิทยาลัย และอยูภายใตการบังคับ
บัญชาของอธิการบดี ซึ่งเปนผูออกคําสั่งลงโทษทางวินัยแก
พนักงานมหาวิทยาลัย จึงเปรียบเสมือนกับผูใตบังคับบัญชาใน
ฐานะกรรมการอุทธรณมาตรวจสอบและวินิจฉัยการใชดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชาในการสั่งลงโทษทางวินัย และเมื่อไมไดปฏิบัติ
หนาท่ีกรรมการอุทธรณแลว ตองกลับไปปฏิบัติหนาท่ี
ผูใตบังคับบัญชาอีก ทําใหเกรงใจหรือเกรงกลัวผลกระทบท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชา และเกิดความไมเปนกลาง
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ

ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางและสัดสวนความเช่ียวชาญของ
คณะกรรมการในระบบพิทักษคุณธรรมคือคณะกรรมการอุทธรณ
ของแตละมหาวิทยาลัยท่ีไมเหมาะสมและมีจุดยึดโยงและมีสวนได
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ทางวินัยอยางเปนธรรมโดยคณะกรรมการท่ีมีความเปนมืออาชีพ
เมื่อถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัย

4.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวน
ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณ

การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการท่ีมี
อํ านาจวิ นิจฉั ยอุทธรณของสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2475และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 กําหนดให
การอุทธรณเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
สภามหาวิทยาลัยจึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนด
โครงสรางและองคประกอบคณะกรรมการอุทธรณของ
มหาวิทยาลัยเอง โดยกําหนดสัดสวนของคณะกรรมการท่ีเปน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารงานภาครัฐหรือบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา และมสีวน
ไดเสียยึดโยงอยูกับองคกรและผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษทาง
วิ นั ยน่ั นก็ คื อสถาบั นอุ ดมศึ กษาและอธิการบดี ของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสัดสวนท่ีไมเหมาะสม ทําใหการ
พิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ไมสามารถดาํเนินการ
ไดอยางเปนธรรมและมีความเปนกลาง

จากท่ีกลาวมาขางตน การกําหนดโครงสรางและองคประกอบ
ของคณะกรรมการอุทธรณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีเปน
สัดสวนท่ีไมเหมาะสม เน่ืองจากมีการกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณสวนใหญเปนกรรมการท่ียึดโยง
และมีสวนไดเสียกับองคกรและผูมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัย
มากกวากรรมการท่ีเปนอิสระไมมีสวนไดเสียกับองคกรหรือผูมี
อํานาจสั่งลงโทษทางวินัย สงผลใหการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนกระบวนการท่ี
ผูอุทธรณขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของผูอุทธรณ ไมสามารถเปนหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพท่ีรับรองวาการขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัย
จะเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรมและเปนกลาง สงผลทําใหตอ
ระบบพิทักษคุณธรรมท่ีมุงหมายองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณตองเปนองคกรท่ีเปนมืออาชีพ มีความเปนกลาง มีความ
อิสระในการใชดุลพินิจ เพ่ือเปนการรับรองสิทธิเสรีภาพและความ
มั่นคงในการดํารงตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย

นอกจากน้ี การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการในระบบพิทักษคุณธรรมคือคณะกรรมการอุทธรณ
โดยโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรือผูดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ และ
ผูแทนจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ ผูแทน
จากสภาคณาจารย เปนกรรมการ โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่ง
เปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญทางดานกฎหมาย ดานระบบ
บริหารงานบุคคลหรือดานการบริหารงานภาครัฐหรือการ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา เปนกรรมการ โดยสัดสวนของ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานระบบพิทักษคุณธรรมมี
สัดสวนท่ีนอยกวากรรมการประเภทท่ีมีสวนไดเสียเก่ียวของกับ
องคกรท่ีออกคําสั่งลงโทษทางวินัย  เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไมมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานระบบ
พิทักษคุณธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการ
อุทธรณจํานวน7คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดานระบบ
พิทักษคุณธรรม 3 คน หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน มีกรรมการอุทธรณจํานวน11 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญดานระบบพิทักษคุณธรรม 3 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีคณะกรรมการอุทธรณ
จํานวน6 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดานระบบพิทักษ
คุณธรรม 2 คน และสวนใหญเปนกรรมการท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือสังกัดมหาวิทยาลัย และอยูภายใตการบังคับ
บัญชาของอธิการบดี ซึ่งเปนผูออกคําสั่งลงโทษทางวินัยแก
พนักงานมหาวิทยาลัย จึงเปรียบเสมือนกับผูใตบังคับบัญชาใน
ฐานะกรรมการอุทธรณมาตรวจสอบและวินิจฉัยการใชดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชาในการสั่งลงโทษทางวินัย และเมื่อไมไดปฏิบัติ
หนาท่ีกรรมการอุทธรณแลว ตองกลับไปปฏิบัติหนาท่ี
ผูใตบังคับบัญชาอีก ทําใหเกรงใจหรือเกรงกลัวผลกระทบท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชา และเกิดความไมเปนกลาง
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ

ดังน้ัน การกําหนดโครงสรางและสัดสวนความเช่ียวชาญของ
คณะกรรมการในระบบพิทักษคุณธรรมคือคณะกรรมการอุทธรณ
ของแตละมหาวิทยาลัยท่ีไมเหมาะสมและมีจุดยึดโยงและมีสวนได
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เสียกับองคกรท่ีออกคําสั่งลงโทษทางวินัย สงผลทําใหการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ไมสามารถ
รับประกันไดวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย
และเปนธรรม สงผลเสียตอระบบพิทักษคุณธรรมซึ่งเปนการมุง
คุมครองสิทธิเสรีภาพของผูอุทธรณในการขอพิจารณาทบทวนการ
ลงโทษทางวินัย ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับการรับรองและ
ความคุมครองสิทธิเสรีภาพในการท่ีจะขออุทธรณโทษทางวินัย ซึ่ง
เปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักของระบบพิทักษคุณธรรมวาจะไดรับ
ความยุติธรรมและไดรับการเยียวยาความเสียหายท่ีไดรับจากการออก
คําสั่งลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาได และไมสามารถลดปญหา
การนําคดีข้ึนฟองตอศาลปกครองได

ขอเสนอแนะ
5.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย

ผูวิจัยจึงเห็นควรเสนอแนวทางในการแกไขปญหาทาง
กฎหมาย โดยใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เปน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับท่ี 4)พ.ศ. ..... โดยมีหลักการและสาระสําคัญ โดยกําหนดให
คณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหาคน
โดยกําหนดใหกรรมการอยางนอยหน่ึงในสาม เปนกรรมการท่ีเปนผู
มีความรูความเช่ียวชาญในการดําเนินการทางวินัยซึ่งจะมาจาก
บุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาก็ได และกรรมการอยางนอยหน่ึง
คนเปนนิติกร และกําหนดการรักษาวินัยเปนขอปฏิบัติ ขอหาม
ปฏิบัติ การกระทําท่ีถือวาเปนวินัยรายแรงไวเปนมาตรฐานข้ันต่ํา

สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดโทษทางวินัยให
เสมอภาคกัน

5.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวนความ
เชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ผูวิจัยจึงเห็นควรเสนอแนวทางการแกไขปญหา โดยใหแกไข
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 เปน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)พ.ศ. ....กําหนดใหมีการ
วางหลักการใหมีองคกรกลางท่ีมีความเปนอิสระและคณะกรรมการ
ท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณในการดานระบบ
พิทักษคุณธรรม ในการทําหนาท่ีพิจารณาอุทธรณของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสั งกัดสถาบันอุดมศึกษา เชนเดียวกับ
คณะกรรมการพิทักษคุณธรรม (ก.พ.ค.) ของขาราชการพลเรือน
สามัญหรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ร.)ของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เน่ืองจากปจจุบันการ
ดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัย
เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาให
บรรลุวัตถุประสงคตามการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ผูวิจัยจึงเห็น
ควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณของพนักงาน
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
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เสียกับองคกรท่ีออกคําสั่งลงโทษทางวินัย สงผลทําใหการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ไมสามารถ
รับประกันไดวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย
และเปนธรรม สงผลเสียตอระบบพิทักษคุณธรรมซึ่งเปนการมุง
คุมครองสิทธิเสรีภาพของผูอุทธรณในการขอพิจารณาทบทวนการ
ลงโทษทางวินัย ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับการรับรองและ
ความคุมครองสิทธิเสรีภาพในการท่ีจะขออุทธรณโทษทางวินัย ซึ่ง
เปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักของระบบพิทักษคุณธรรมวาจะไดรับ
ความยุติธรรมและไดรับการเยียวยาความเสียหายท่ีไดรับจากการออก
คําสั่งลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาได และไมสามารถลดปญหา
การนําคดีข้ึนฟองตอศาลปกครองได

ขอเสนอแนะ
5.1ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย

ผูวิจัยจึงเห็นควรเสนอแนวทางในการแกไขปญหาทาง
กฎหมาย โดยใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เปน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับท่ี 4)พ.ศ. ..... โดยมีหลักการและสาระสําคัญ โดยกําหนดให
คณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหาคน
โดยกําหนดใหกรรมการอยางนอยหน่ึงในสาม เปนกรรมการท่ีเปนผู
มีความรูความเช่ียวชาญในการดําเนินการทางวินัยซึ่งจะมาจาก
บุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาก็ได และกรรมการอยางนอยหน่ึง
คนเปนนิติกร และกําหนดการรักษาวินัยเปนขอปฏิบัติ ขอหาม
ปฏิบัติ การกระทําท่ีถือวาเปนวินัยรายแรงไวเปนมาตรฐานข้ันต่ํา

สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดโทษทางวินัยให
เสมอภาคกัน

5.2ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและสัดสวนความ
เชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ผูวิจัยจึงเห็นควรเสนอแนวทางการแกไขปญหา โดยใหแกไข
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 เปน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)พ.ศ. ....กําหนดใหมีการ
วางหลักการใหมีองคกรกลางท่ีมีความเปนอิสระและคณะกรรมการ
ท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณในการดานระบบ
พิทักษคุณธรรม ในการทําหนาท่ีพิจารณาอุทธรณของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสั งกัดสถาบันอุดมศึกษา เชนเดียวกับ
คณะกรรมการพิทักษคุณธรรม (ก.พ.ค.) ของขาราชการพลเรือน
สามัญหรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ร.)ของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เน่ืองจากปจจุบันการ
ดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัย
เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาให
บรรลุวัตถุประสงคตามการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ผูวิจัยจึงเห็น
ควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา (ก.อ.พ.) ภายใต
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และท่ี แก ไขเพ่ิ มเติ ม (ฉบั บท่ี 4) พ.ศ. .....
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ควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา (ก.อ.พ.) ภายใต
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 และท่ี แก ไขเพ่ิ มเติ ม (ฉบั บท่ี 4) พ.ศ. .....
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