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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.ความเปนมาและความสําคัญ 

  ภารกิจดานวินัยนิสิต  เปนงานท่ีสําคัญงานหนึ่งของฝายกิจการนิสิต   ซ่ึงมหาวิทยาลัยทุกแหง
ในประเทศไทยไดจัดใหมีหนวยงานนี้ ข้ึน  เพราะเปนหนวยงานท่ีเก่ียวของกับนิสิตโดยตรง                               
ในมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากงานการเรียนการสอน    และสงเสริมใหนิสิตประพฤติตามกฎระเบียบ
เพ่ือใหเกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนภารกิจดานวินัยนิสิตจึงเปนงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
นิสิตใหเปนผู ท่ีมี วินัยในตนเอง เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยทักษิณ คือ   ปญญา   
จริยธรรม   นําการพัฒนาหากนิสิตมีคุณธรรม    จริยธรรม    ในการดําเนินชีวิตขณะศึกษาเลาเรียน
จนไปถึงชวงทํางานจะสงผลใหปญหาสังคมลดนอยลงแตระหวางทางท่ีนิสิตกําลังศึกษาเลาเรียนใน
มหาวิทยาลัย    มีนิสิตจํานวนมากมาอยูรวมกันในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันจึงจําเปนตองมีกฎ  
ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือใหอยูรวมกันอยางสงบสุข  สําหรับมหาวิทยาลัยทักษิณมีขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ.  2558  เปนตัวกําหนดบทบาทของนิสิตในการอยูรวมกัน   ซ่ึงกําหนด
ไววา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ   วาดวยวินัยนิสิต  พ.ศ. 2558  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและ
กํากับดูแลความประพฤติ   บุคลิกภาพ   คุณธรรม   และจริยธรรมของนิสิตใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและ มีประสิทธิภาพสอดคลองตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยทักษิณและเพ่ือดํารงไวซ่ึง
ศักดิ์ศรีของนิสิต” อีกท้ังยังกลาวถึงสิ่งท่ีนิสิตตองประพฤติปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีความรับผิดชอบ
และสิ่งท่ีนิสิตพึงละเวนไมควรประพฤติปฏิบัติเพ่ือจะไดอยูรวมกันอยางมีความสุข 

   ภารกิจดานวินัยนิสิต  ฝายกิจการนิสิต   มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา   ยังเปน
สวนหนึ่งท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนิสิตประพฤติตามจารีตประเพณี เคารพกฎกติกา ขอบังคับ มีกาลเทศะ 
มารยาททางสังคม  การแสดงบทบาทท่ีเหมาะสม ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและการควบคุม
ตนเอง ตลอดจนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ดังนั้น ภารกิจดานวินัยนิสิต                
จึงมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีชวยพัฒนานิสิตในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

  1. เปนกรอบใหนิสิตสามารถดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข 
  2. สงเสริมสนับสนุนใหนิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 
  3. ทําใหนิสิตมีบุคลิกภาพ ภาพลักษณท่ีดูดีมีความนาเชื่อถือ 
  4. ทําใหนิสิตรูคุณคาของตนเอง   

  การปลูกฝงใหนิสิตในมหาวิทยาลัยทักษิณปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย 
วินัยนิสิต พ.ศ. 2558 นั้น ตองมีกระบวนการอบรมปลูกฝงจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม                  
ใหนิสิตปฏิบัติสิ่งนั้น ๆ อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพ่ือใหนิสิตไดซึมซับสิ่งดีๆ และปฏิบัติตนในทาง                  
ท่ีดีไดอยางสมเกียรตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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  คูมือเลมนี้จะกลาวถึงการปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวย วินัยนิสิต  พ.ศ. 2558  ซ่ึงผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตไดแบง
กรณีการกระทําผิดไว 2 กรณี คือ กรณีกระทําผิดวินัยนิสิตท่ีสามารถไกลเกลี่ยได  และกรณีกระทําผิด
วินัยนิสิตท่ีไมสามารถไกลเกลี่ยได 

  สําหรับกรณีกระทําผิดวินัยนิสิตท่ีไมสามารถไกลเกลี่ยไดนั้น  นิสิตท่ีกระทําผิดวินัยตองเขาสู
กระบวนการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงจากคณะกรรมการวินัยนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ                  
วิทยาเขตสงขลา และพิจารณาบทลงโทษตอไป การปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตจึงเปนงานท่ีละเอียดออน
ตอความรูสึกของนิสิต ตองใชระยะเวลาและความใสใจตอบุคคลและพยานแวดลอมตาง ๆ  รวมท้ัง
ความพยายามของผูปฏิบัติงานท่ีตองการเห็นความเปลี่ยนแปลงตนเองของนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต  
เพ่ือใหนิสิตเหลานั้นเห็นคุณคาของตนเองและอยูรวมกับนิสิตคนอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดอยาง
มีความสุข 

2. วัตถปุระสงค 

  การเขียนคู มือการปฏิบั ติงานดานวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา                            
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

  2.1  เพ่ือเปนการทบทวนกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตของผูเขียน
 2.2  เพ่ือเปนแนวปฏิบัติงานของบุคลากรฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ใชปฏิบัติงานดาน
วินัยนิสิตใหเปนรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน  อีกท้ังสรางความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานและ
กระบวนการดําเนินงานดานวินัยนิสิตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. 2558  
  2.3 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานพัฒนานิสิตในคณะตาง ๆ ของวิทยาเขตสงขลา ใชเปนแนวปฏิบัติ
ในการดําเนินงานกรณีนิสิตภายในคณะนั้น ๆ กระทําผิดวินัยนิสิต                                                                                                                                                              

3.  ประโยชนและความจําเปน 

  3.1 เนื่องจากบุคลากรของฝายกิจการนิสิต  วิทยาเขตสงขลา  มีอยูอยางจํากัดแตละคนมี
ภาระงานของตนเองท่ีตองปฏิบัติหากผูปฏิบัติงานภารกิจดานวินัยนิสิตจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดาน
วินัยนิสิตข้ึนมาจะเปนประโยชนตอบุคลากรทานอ่ืนท่ีสามารถเรียนรูงานและสามารถปฏิบัติงานดวย 
วินัยนิสิตโดยใชคูมือนี้เปนแนวทางได 
  3.2 เนื่องจากผูบริหารท่ีดูแลฝายกิจการนิสิตจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามวาระท้ัง
หัวหนาฝาย และรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายคูมือนี้จะชวยใหผูบริหารมองเห็นภาพการปฏิบัติงาน
มีความเขาใจในกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน 
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4. ขอบเขตของคูมือ 
  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตเลมนี้จะขอกลาวถึงการกระทําผิดวินัยนิสิตตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวย  วินัยนิสิต  พ.ศ.2558   และใชกับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา 

5. คําจํากัดความ 
      “นิสิต”    หมายความวา นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
      “คณะกรรมการ”   หมายความวา  คณะกรรมการวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ   
        วิทยาเขตสงขลา 
      “ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต”   หมายความวา  ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  
       วิทยาเขตสงขลา 
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บทท่ี 2 
โครงสราง ภารกิจของหนวยงานและบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง 

 

1.  ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ช่ือหนวยงานและท่ีตั้ง 

 ฝายกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา   

 ท่ีตั้ง  140  หมู 4   ถนนกาญจนวนิช  ตําบลเขารูปชาง   

  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000 

  โทรศัพท  074 - 317600 ตอ 7380 ,7300 

  โทรสาร   074 – 443956 

 
 

ประวัติความเปนมา 

  ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เปนกลุมงานท่ีมีภารกิจการพัฒนานิสิตมาตั้งแต                   

การกอตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ซ่ึงเริ่มกอตั้งเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2511  ภารกิจท่ีเก่ียวกับ

นิสิตในขณะท่ีเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประกอบดวยภารกิจตางๆ  ดังนี้   การใหบริการหอพักนิสิต 

การใหบริการไปรษณียภัณฑ  การใหบริการทุนการศึกษา การใหบริการแนะแนว  เปนตน                         

โดยภารกิจเหลานี้อยูในความดูแลรับผิดชอบของอาจารยผูสอน     ซ่ึงในขณะนั้นยังไมมีกิจการนิสิต   

หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  (ขาราชการสาย ข)  บรรจุเขารับผิดชอบภารกิจเหลานี ้

      ตอมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

วิทยาเขตภาคใต  เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2517 ภารกิจในรูปการบริหารงานดานกิจการนสิิตนักศึกษา  

ตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย  จึงเขามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงระบบกิจการนิสิตเดิม                         

โดยมหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ  วิทยาเขตภาคใต  ไดบรรจุขาราชการสาย ข ตําแหนงนักกิจการนิสิต

นักศึกษา  ตําแหนงแรกเม่ือ ป พ.ศ. 2525 เขามารับผิดชอบ “งานกิจการนิสิต” โดยสังกัดอยูใน               

กองธุรการมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต  ซ่ึงแบงภาระงานในกองออกเปน 11 งาน  

คือ  งานธุรการ  งานการเจาหนาท่ี  งานการเงิน  งานพัสดุ   งานอาคารสถานท่ี    งานยานพาหนะ  

งานแผนงาน  งานทะเบียน  งานกิจการนิสิต   งานการแนะแนว  และงานบริการอนามัย 
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               ตอมามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ  วิทยาเขตภาคใต   ไดรับการยกฐานะข้ึนเปน

“มหาวิทยาลัยทักษิณ” เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน  2539   งานท่ีเก่ียวของกับกิจการนิสิต  3 งานเดิม  

ของกองธุรการ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต  ท่ีกลาวมาขางตน  จึงรวมเปนภาระงาน 

“กลุมงานกิจการนิสิต” 

               ป พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดปรับเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยท่ีเปน                

สวนราชการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ   มหาวิทยาลัยทักษิณโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ                

ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2552                                      

ตามขอ 2 (3) การแบงสวนงานของสํานักงาน   วิทยาเขตสงขลา  เปนฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  

สํานักงานวิทยาเขตสงขลามี 3 กลุมภารกิจและ 1 ศูนยปฏิบัติการ  ดังนี้ 

               1. กลุมภารกิจกิจกรรมนิสิต    ประกอบดวยภารกิจตางๆ  จํานวน  9   ภารกิจ 

               2. กลุมภารกิจบริหารงานท่ัวไป  ประกอบดวยภารกิจตางๆ  จํานวน  13  ภารกิจ 

               3. กลุมภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต ประกอบดวยภารกิจตางๆ จํานวน  11 ภารกิจ 

               4 . ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก า ร ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า นิ สิ ต   ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ภ า ร กิ จ ต า ง ๆ        

    จํานวน 5 ภารกิจ 

วิสัยทัศน  

               “มุงม่ัน พัฒนานิสิตใหมีคุณภาพมีทักษะสากล   สมบูรณตามอัตลักษณ   พรอมท้ังบริการ

และสวัสดิการท่ีดี   และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนานิสิตและ

ทักษะการปฏิบัติงาน” 
 

 

พันธกิจ 

               1. พัฒนาการจัดกิจกรรมเสรี   กิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน                          

บริการและสวัสดิการท่ีสงเสริมการเรียนรูและการดําเนินชีวิต ท่ีเอ้ือตอการพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิต 

ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคสมบูรณตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

               2. สงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือนํามาใชในการ

พัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร   

               3. พัฒนาระบบการบริหารงานศิษยเกาใหมีคุณภาพบนฐานการมีสวนรวมระหวางศิษย

เกาและมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา  ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริม สนับสนุนและพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  และรองรับความตองการของสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การจัดบริการและสวัสดิการท่ีสงเสริมการเรียนรูและการ

ดําเนินชีวิตของนิสิต 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การปฏิบัติงานและการพัฒนานิสิต 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาระบบงานบริหารงานศิษยเกา 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
1  สง เสริม สนับสนุนและ
พัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะ
บัณ ฑิต ท่ี พึ งป ระส งค ต าม             
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
รองรับความตองการของ
สังคม 
 
 
 
 
 

1. นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณจบ
ออกไปเปนบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ 
มีความรับผิดชอบ รอบรู สูงาน 
มีป ร ะสบกา รณ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ                   
และทักษะสากล 
 

1.1 เสริมสรางอัตลักษณนิสิตท่ีสมบูรณ     
มีความรับผิดชอบ   รอบรู    สูงาน                                 
มีประสบการณเชิงปฏิบัติและทักษะ
สากล 

01 ความสําเร็จในการเสริมสรางอัตลักษณนิสิตท่ีสมบูรณมีความ 
รับผิดชอบ รอบรู  สูงาน มีประสบการณเชิงปฏิบัติ และทักษะสากล 
02 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ตัวบงชี้ท่ี 1.5 สกอ.) 
03 จํานวนสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลาท่ีเขารวมเครือขาย
พัฒนากิจการนิสิตนักศึกษา 
04  จํ า นว นนิ สิ ต ท่ี ไ ด รั บ ร า ง วั ล ท่ี ส อดคล อ งต าม อัตลั กษณ                             
ของมหาวิทยาลัยจากหนวยงานภายในและภายนอก 

1.2 สรางจิตสํานึกในการทํานุบํารุ ง                    
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 

05 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูพหุวัฒนธรรมของนิสิต 
 
 
06 จํ านวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีส ง เสริมการอนุรั กษสืบสาน                        
ทํานุบํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมวิถีชีวิต และภูมิปญญา 
  

  1.3 มีแนวทางแกปญหาในการใชพ้ืนท่ี
จัดกิจกรรมเพ่ือแกปญหาดานการใช
พ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมของนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 ความสําเร็จในการแกปญหาการใชพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมเพ่ือแกปญหา

ดานการใชพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมของนิสิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
2   ก า ร จั ด บ ริ ก า ร แ ล ะ
สวัสดิการท่ีสงเสริมการเรียนรู
และการดําเนินชีวิตของนิสิต 
 

1.นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ไดรับการตอบสนองดานความ
จําเปนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  และไดรับ
โอกาสทางการศึกษาอยางเทา
เทียมกัน 

2.1 พัฒนาการดําเนินงานการจัดบริการ
และสวัสดิการเพ่ือสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตใหแกนิสิต 
 

08 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ตัวบงชี้ 1.4 สกอ.) 
09 ความสําเร็จของการดําเนินงานศูนยเพ่ือนใจวัยใส 

10 รอยละของนิสิตท่ีไดรับทุนใหเปลาตอจํานวนนิสิตท่ีแจงความ

ประสงคขอรับทุนใหเปลาท้ังหมด 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดบริการและสวัสดิการท่ี

สงเสริมการเรียนรูและการดําเนินชีวิตของนิสิต 

2.2 การพัฒนาหอพักนิสิตเปนหอพัก
แหงการเรียนรูและท่ีอยูอาศัย 

12 ความสําเร็จในการพัฒนาหอพักเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับนิสิตหอพัก 

3   ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุ ค ล า ก ร เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ปฏิบัติ งานและการพัฒนา
นิสิต 

1.ฝายกิจการนิสิตเปนองคกรท่ี
มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

3 . 1  พัฒนาการบริ ห า รจั ดกา ร ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

13 ความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 สรางระบบการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนานิสิต   

14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
15 ระดบัความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะสากลของบคุลากร                   
(ตัวบงชี้ท่ี 1.6.3  มหาวิทยาลัย) 
16 การเสริมสราง ปลูกฝงคานิยมหลักเพ่ือหลอหลอมและสราง
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ (ตัวบงชี้ท่ี 6.2.2 มหาวิทยาลัย) 

4   ก า ร พัฒนาร ะบบ ง าน
บริหารงานศิษยเกา 

1.ศิษยเกามีความรัก ผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย และมีสวนในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

4 . 1  ศิษย เก า มีความรัก  ผู ก พัน กับ
มหาวิทยาลัย และมีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

17 มีการจัดบริการแกศิษยเกาเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
ศิษยเกากับมหาวิทยาลัย 
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2.  โครงสรางหนวยงาน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                          
                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

***  ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

*** 
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ลักษณะโดยรวมของผูปฏิบัติงาน 
 

ขอมูลบุคลากร สายสนับสนุน (24 คน) 
 

จํานวน รอยละ 
 

ประเภทบุคลากร 
 

ขาราชการ 0 0 
พนักงานมหาวิทยาลัย 15 65.22 
ลูกจางของสวนราชการ 3 13.04 
ลูกจางของมหาวิทยาลัย 5 21.74 

วุฒิการศึกษา 
 

ปริญญาเอก 0 0 
ปริญญาโท 3 13.04 
ปริญญาตรี 17 73.92 
ต่ํากวาปริญญาตรี 3 13.04 

หมายเหตุ : รวมรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จํานวน 1 คน 

 

3. ภาระหนาที่ของหนวยงาน 

  ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลากําหนดจุดยืนในการพัฒนา 6 เรื่อง คือ 

  1.  สงเสริม พัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีทักษะสากล สมบูรณตามอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยและรองรับความตองการของสังคม 

  2. กํากับ ดูแล การจัดบริการและสวัสดิการท่ีดีเพ่ือสงเสริมการเรียนรู การดํารงชีวิตและ

การพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

  3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาในการพัฒนา

นิสิตใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

  4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  5. สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเพ่ือสรางสายสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย                    

กับศิษยเกา 

  6. พัฒนาหอพักนิสิตใหเปนหอพักแหงการเรียนรูและท่ีอยูอาศัย 
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 เปาหมายสูงสุด 

  1. มุงสรางนิสิตใหมีคุณภาพจบออกไปเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความ

รับผิดชอบ  รอบรู  สูงาน มีประสบการณเชิงปฏิบัติ มีทักษะสากล และ  เปนคนดี   คนเกง  คนกลา                  

ใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  2. นิสิตมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมีความสุขในการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

  3. การปฏิบัติงานภายในฝายกิจการนิสิตเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  4. บุคลากรมีความรักในองคกรและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

  5. ศิษยเกามีความรักผูกพันกับมหาวิทยาลัยและมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

4. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 

          ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง  มาตรฐานกําหนด
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย  ณ  วันท่ี  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2551   กําหนดใหตําแหนงนักวิชาการ  
มีลักษณะงานโดยท่ัวไป คือ ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา การวิเคราะห วิจัย และพัฒนาหลักสูตร                   
ตําราเรียน  งานกิจการนิสิต งานปกครอง งานวินัยและพัฒนานิสิต งานบริการและสวัสดิการ                   
งานหอพักนิสิต  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   งานนักศึกษาวิชาทหาร   การจัดพิพิธภัณฑ
การศึกษา    และการบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา   การจัดเก็บและ
วิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา   การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา  การสงเสริมและ
เผยแพรการศึกษา  งานสนับสนุนการวิจัย  งานวิชาการเกษตร  งานโภชนาการ  งานโสตทัศนศึกษา  
หรืองานชางศิลป และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

          ตําแหนงงานของผู เ ขียนคูมือเลมนี้  คือ   นักวิชาการ   ปฏิบัติงานดานเอกสารและ
ผูชวยเลขานุการ       ในการประชุมคณะกรรมการวินัยนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ   วิทยาเขตสงขลา    
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ การพิจารณา คนหา วิเคราะห เสนอความเห็น งานรวบรวมขอมูลสถิติ 
รางโตตอบหนังสือ รับเรื่องการรองทุกข ดําเนินการจัดประชุม   ทํารายงานการประชุม    แจงมติการ
ประชุมและอ่ืน ๆ ติดตอประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับงานวินัยนิสิตหรือหนวยงานตาง ๆ                 
ท้ังภายในและภายนอก   ติดตามความประพฤติของนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตเพ่ือปรับทัศนคติ 
ประสานงานวินัยจราจร รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ และตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

          ผูเขียนรับผิดชอบงานดานวินัยนิสิต  มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังนี้ 

 5.1  รับแจงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับนิสิต 
          1)  รับเรื่องรองทุกข 
   2)  จัดหาประวัตินิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตเพ่ือหาขอมูลเบื้องตน                     
  3)  ขอพบนิสิตเพ่ือสอบหาขอมูลเบื้องตน 
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          4)  รายงานผูบังคับบัญชาเบื้องตนเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับแจงหรือรองทุกข 
          5)  ติดตอและประสานกับผูท่ีเก่ียวของในเหตุการณท่ีรับแจง เชน เจาทุกข  พยาน เพ่ือหา
ขอมูลเบื้องตนและประสานความเขาใจท่ีถูกตอง 
          6)  จัดทําแฟมขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดเรื่องท่ีไดรับแจง 

 5.2  ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินัยนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ   วิทยาเขต
สงขลา กรณีท่ีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตท่ีไมสามารถไกลเกลี่ยได  มีหนาท่ีดังนี้ 
          1)  รางหนังสือแจงคณะกรรมการวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  อาจารย
ท่ีปรึกษา นิสิต และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
          2)  จัดทําวาระ จดบันทึกและจัดพิมพรายงานการประชุมคณะกรรมการวินัยนิสิต 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 
          3)  รางหนังสือโตตอบการแกไขรายงานการประชุมคณะกรรมการวินยันิสิต แจงเวียนเพ่ือ
รับรองรายงานการประชมุ 
          4)  รวมสืบสวน สอบสวน กรณีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิต 
          5)  จัดทําคําสั่งลงโทษนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยโดยแจงใหนิสิตรับทราบคําสั่ง  และจัดทําหนังสือ
แจงผูปกครอง  อาจารยท่ีปรึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 5.3  ติดตามดูแลพฤติกรรมนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต 
          1)  จัดทําแฟมขอมูลนิสิตเปนรายบุคคลเพ่ือติดตามพฤติกรรมนิสิต 
          2)  ติดตาม ดูแล พฤติกรรมนิสิต เชน สอบถามไปยังผูท่ีเก่ียวของ อาจารยท่ีปรึกษา                      
และผูปกครอง 
          3)  ใหคําปรึกษาแกนิสิตและใหความชวยเหลือในดานตางๆ เชน การเขารวมกิจกรรม/
โครงการ   ดานการเรียน และปญหาสวนตัว  

 5.4  ตรวจสอบพันธะนิสิตท่ีเกี่ยวของกับงานพัฒนานิสิต มี 2 กรณี 
          5.4.1 กรณีกําลังจะสําเร็จการศึกษา 
   1)  ตรวจสอบพันธะนิสิตท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา โดยประสานกับภารกิจตาง ๆ 
ของฝายกิจการนิสิตเพ่ือตรวจสอบวามีนิสิตติดพันธะในสวนของภารกิจใดบาง 
   2)  แจงผลการตรวจสอบพันธะและรวบรวมรายชื่อนิสิตท่ีมีพันธะสงไปยังงาน
ทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 
   3)  แจงการยกเลิกพันธะนิสิตท่ีดําเนินการแกไขในสวนท่ีติดพันธะไปยังงานทะเบียน
และบริการการศึกษา 

          5.4.2 กรณีลาออก 
          1) ใหนิสิตลงชื่อในแบบบันทึกขอมูลพันธะเพ่ือเก็บไวเปนสถิติการตรวจสอบพันธะนิสิต 
          2) สอบถามขอมูลนิสิตเบื้อตนเก่ียวกับสาเหตุของการลาออก 
          3) ดําเนินการตรวจสอบพันธะไปยังภารกิจตาง ๆของฝายกิจการนิสิตท่ีนิสิตมีสวน
เก่ียวของและเซ็นรับรองเบื้องตนในเอกสารการตรวจสอบพันธะ 
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   4)  ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของในภารกิจตาง ๆ กรณีนิสิตมีพันธะ   
 5.5  วินัยจราจร 
   1)  รับเรื่องจากเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยกรณีนิสิตกระทําผิดวินัยจราจร 
   2)  จัดเก็บขอมูลนิสิตท่ีกระทําผิดในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนกรณีนิสิตมา
รายงานตัว 
   3)  ขอพบนิสิตเพ่ือชี้แจงและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการกระทําผิดวินัยจราจร 
   4)  จัดทําสถิติรายงานสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
   5)  จัดทําแฟมขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ของนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยจราจรในแตละป
การศึกษา 
 5.6 จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือเสริมสรางวินัยใหกับนิสิต  หรือรณรงคปองปรามการกระทําผิด
วินัยนิสิต 
   1)  เขียนโครงการ-กําหนดการ 
   2)  ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติการเบิกจายงบประมาณ (กรณีใชงบประมาณ) 
   3)  ทําบันทึกขอความขอใหสถานท่ี 
   4)  ทําบันทึกขอใชยานพานะ 
   5)  ประชาสัมพันธเชิญชวนใหนิสิตเขารวมกิจกรรม/โครงการ 
   6)  จัดเตรียมอุปกรณท่ีเก่ียวของ และเอกสารในการดําเนินโครงการ 
   7)  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ เพ่ือแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ (กรณี
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม) 
   8) ดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 
   9)  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
   10) สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการตอผูบังคับบัญชา 
 5.7  จัดทํารางคําส่ัง  ประกาศตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับวินัยนิสิต  
 5.8  จัดทําแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของกับงานนิสิตนิสิต 
 5.9  จัดทําทะเบียนประวัติ  สถิติ  ติดตามนิสิตท่ีทําผิดวินัยนิสิตและเสนอสถิติใหหัวหนาฝาย
กิจการนิสิต  วิทยาเขตสงขลา และรองอธกิารบดีท่ีกํากับดูแลฝายกิจการนิสิตใหไดทราบแนวโนม
ของปญหาทางวินัยนิสิตของแตละคณะเพ่ือหาทางปองกันปญหาทางวินัยตอไป 
5.10 หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑวิธีการปฎิบัติงาน 

   

          การปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตในคูมือเลมนี้ยึดถือขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย                     
วินัยนิสิต พ.ศ. 2558   ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เปนหลักในการปฏิบัติ ผูเขียนขอนําเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับหลักการดําเนินงานดานวินัยนิสิต วิธีปฏิบัติงาน  สิ่งท่ีควรคํานึง รวมท้ังขอควรสังเกต
และขอควรระวังในการปฏิบัติงานดังนี้   

1. แนวคิดเกี่ยวกับวินยั 

    ความหมายของวินัย 

          คําวา “วินัย” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา 
วินัยไววา “หมายถึงระเบียบแบบแผนและขอบังคับ ขอปฏิบัติ เชน วินัยทหาร ทหารตองยึดม่ัน       
ในวินัย สิกขาบทของพระสงฆ”  

          เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2550) กลาววา วินัย เปนพฤติกรรมท่ีเรียนรูไดดวยกระบวนการ
สอนทักษะทางสังคมและพฤติกรรมอยางหนึ่ง  ในการท่ีจะปรับปรุงและสงเสริมความประพฤติ                     
โดยมุงท่ีใหสามารถควบคุมตนเอง รูจักการปกครองตนเอง เปนสมาชิกท่ีดีและมีคุณคาจึงเปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญมาก เพราะเปนหัวใจของการปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืน  บุคคลท่ีขาดวินัยจะไมสามารถ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวไดจะพบความลมเหลวในสิ่งท่ีทําอยางหลีกเลี่ยงไมได 

          สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540) ไดใหความสําคัญของวินัยไววา                     
วินัยมีพ้ืนฐานมาจากวัยแรกของชีวิตท่ีมีการเรียนรู  การเลียนแบบและการฝกฝนจากบุคคลและสังคม
รอบตัวพรอมกับฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเกิดการซึมซับข้ึนภายใน  การกระทําท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  
การแนะนําบอกกลาว ดวยเหตุผล โดยเด็กไมรูสึกถูกบังคับ แตคิดวาเปนสิ่งจําเปนในชีวิต สรางความ
เคยชินท่ีดีและเกิดความเขาใจ  ท่ีจะปฏิบัติตาม  เด็กก็จะเกิดวินัยในตนเอง   สวนวินัยภายนอกนั้น 
มักเกิดจากภาวะจําใจ ไมเต็มใจ เม่ือเด็กเริ่มมีเหตุผล สามารถเขาใจผลของการกระทําท่ีเกิดข้ึนและ
รูจักคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนสวนรวม 

          กรมวิชาการ   (สุจริต คํามะสอน. 2548. ; อางอิง จากกรมวิชาการ. 2542)   ใหความหมาย
ของวินัยวา  หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ ขอตกลงท่ีกําหนดข้ึน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการใหบุคคล
ประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิตรวมกัน เพ่ือใหอยูอยางราบรื่น มีความสุข ความสําเร็จ โดยอาศัย              
การฝกใหรูจักการปฏิบัติตนรูจักควบคุมตนเอง 

          ธนู  วุฒิเกียรติไพบูลย   (สุจริต คํามะสอน. 2548. ; อางอิงจาก ธนู วุฒิเกียรติไพบูลย. 2524) 
กลาววาวินัยหมายถึง ระเบียบแบบแผน  ขอปฏิบัติและขอบังคับท่ีกําหนดไว เพ่ือใชเปนหลัก                          
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ในการปฏิบัติ  หากไมปฏิบัติตามอาจจะเกิดความเสียหายหรือความไมเปนระเบียบเรียบรอย                     
เปนเหตุใหเกิดความผิดและถูกลงโทษในท่ีสุด 

          สมบูรณ   สิงคคําปอง (สุจริต คํามะสอน. 2548 ; อางอิงจาก สมบูรณ  สิงคคําปอง. 2542) 
สรุปความหมายคําวา  วินัย หมายถึง  คุณลักษณะท่ีอยูภายในบุคคล  ท่ีสามารถควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองใหปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบแบบแผนตามท่ีสังคมกําหนดเอาไว  โดยใหถือวาเปน
การบังคับใหกระทํา 

          วินัย   พัฒนรัตน และคณะ (สุจริต  คํามะสอน. 2548 ; อางจาก วินัย   พัฒนรัตน และคณะ 
ม.ป.ป.)  ไดใหความหมาย ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับและกิติกาตาง ๆ 
ท่ีสังคมกําหนดข้ึนเพ่ือใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ  และใชควบคุมความประพฤติ  ของคนในสังคม  
เชน  กฎหมาย  คําสั่ง  คําประกาศระเบียบโรงเรียนเปนตน 

  สุรจิต  คํามะสอน (2548)  จากความหมายของวินัยท่ีผานมาขางตนสรุปไดวา  วินัยหมายถึง  
การอยูในระเบียบแบบแผนและขอบังคับของสังคม   ดังนั้นการสงเสริมวินัยใหนักเรียน  จึงควร
ครอบคลุมถึงการสงเสริมพัฒนานักเรียนใหสามารถประพฤติ  ปฏิบัติตนในระเบียบแบบแผนและ
ขอบังคับของสถานศึกษาและสังคมไดอยางเหมาะสม 

  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

  “…การมีวินัย   มีความสามัคคี   และรูจักหนาท่ี     ถือกันวาเปนคุณสมบัติสําคัญ
ประจําตัวของคนทุกคน  แตในการสรางเสริมคุณลักษณะสามขอนี้  จะตองไมลืมวาวินัย  สามัคคี 
และหนาท่ีนั้น เม่ือจะอบรมจําเปนตองพิจารณาใหถองแทแนชัดกอนวาเปนวินัย   สามัคคี   และ
หนาท่ีท่ีดี    คือปราศจากโทษ เปนประโยชน  เปนธรรม  ไมเคลือบแฝงไวดวยส่ิงช่ัวราย  เชน 
วินัย  ก็ตองไมใชวินัยเพ่ือตน  เพ่ือหมูคณะของตนเทานั้น  ตองเปนวินัยเพ่ือคนทุกคน   เพ่ือคน
สวนใหญ   เปนวินัยท่ีถูกตอง     ท่ีเปนการสรางสรรค ทํานองเดียวกัน   การสามัคคีกันทําการ
หรือทําหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งก็จะตองเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  มิใชเพ่ือการเพ่ิมพูน
ประโยชนเฉพาะพวกตน   แลวเบียดเบียนผูอ่ืนใหเดือนรอนเสียหาย    จึงเห็นไดวาการสรางวินัย   
สามัคคี    และความรูจักหนาท่ีใหแกเยาวชนตองกระทําดวยความเพงพินิจอยางละเอียดถี่ถวน
เปนพิเศษ     มิฉะนั้นจะไมบังเกิดผลท่ีพึงประสงคหรือซํ้าราย    อาจกลับกลายเปนการทําลาย
อนาคตและความเจริญม่ันคงของชาติไปก็ได...”   (พระราชดํารัส   พระราชทานแกผูบังคับบัญชา
ลูกเสือในโอกาสเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ                    
ศาลาดุสิตาลัย พระราชวังดุสิต 12 กรกฎาคม 2526) 

    จากความหมายของวินัยท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา วินัย หมายถึง ระเบียบ 
กฎเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีสังคมกําหนดข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางใหบุคคลประพฤติปฏิบัติ  คําวา  
“วินัยนิสิต” จึงหมายถึงการดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหนิสิตปฏิบัติอยูในระเบียบแบบแผนซ่ึงมีสอง
ลักษณะ  คือ ลักษณะแรกเปนการควบคุมจากภายนอก โดยการออกกฎระเบียบและการลงโทษ
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ผูฝาฝน และลักษณะท่ีสองเปนการสงเสริมใหนิสิตมีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเองซ่ึงเปน                 
การควบคุมจากภายในอีกทางหนึ่งดวย 

  ความหมายของวินัยในตนเอง  
  กรมวิชาการ (2542)  สรุปความหมายวา วินัยในตนเอง  หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ 
ขอตกลงท่ีกําหนดข้ึน  เพ่ือใชเปนแนวทางใหบุคคลประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิตรวมกันเพ่ือใหอยู
ราบรื่นมีความสุข  ความสําเร็จ  โดยอาศัยการฝกอบรมใหรูจักปฏิบัติตน  รูจักควบคุมตนเอง                         
ทักษะยอยและพฤติกรรมท่ีแสดง มีดังนี้ 

          1.  ตรงตอเวลา  พฤติกรรมท่ีแสดงไดแก  ปฏิบัติงานทันเวลากําหนด 
          2.  วางแผนในการใชเวลาในการทํางานและการดําเนินชีวิต  พฤติกรรมท่ีแสดง ไดแก                  
แบงเวลาใน การปฏิบัติกิจกรรมดําเนินชีวิตประจําวัน 
          3.  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหมูคณะ และเคารพกฎกติกาของสังคม พฤติกรรมท่ีแสดง  
ไดแก  เคารพกฎหมายบานเมือง  กฎจราจร  ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
          4.  รูจักประเมินตนเอง พฤติกรรมท่ีแสดง ไดแก บอกขอดีขอเสียในการทํางาน 
          5.  ประพฤติตนเสมอตนเสมอปลาย  พฤติกรรมท่ีแสดงไดแกแสดงมารยาทไดถูกตองตาม
กาลเทศะอยางสมํ่าเสมอ    
          6.  ซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน  พฤติกรรมท่ีแสดงไดแก ไมพูดเท็จแอบอางหรือนําของคนอ่ืน
มาเปนของตนเอง 

          กนิษฐา  พฤกษาโคตร  (2551)  สรุปความหมายวา การมีวินัยในตนเอง  เปนลักษณะท่ีสังคม
หรือประเทศชาติตองการ  พึงประสงคใหเกิดข้ึนกับประชาชนในประเทศของตน ผูท่ีมีวินัยในตนเองสูง  
นอกจากจะไดรับการยกยองวาเปนคนดีนาเคารพและนําเอาเปนเยี่ยงอยางแลว ยังเปนผลพลอยทําให
ประเทศชาติมีความเจริญรุงเรืองในทุกดาน  มีความสงบสุขไมเบียดเบียนกันและกัน 

  เฉลิมชัย  ศรีชาติ (2551)  สรุปความหมายวา  ความมีวินัยในตนเองหมายถึง  การท่ีบุคคลใด
บุคคลหนึ่งสามารถควบคุมตนเองไดท้ังอารมณ ความรูสึก เจตคติ และพฤติกรรมท้ังทางกาย วาจา 
และใจใหปฏิบัติไดดวยความเหมาะสม     โดยเกิดจากจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีงามเปนไปตามเง่ือนไข  
กฎเกณฑของสังคมโดยไมไดเกิดจากขอบังคับภายนอก แมจะมีสิ่งเราก็ไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ๆ 

          สรุปไดวา  การมีวินัย   เปนคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมท่ีนําไปสูการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคมท่ีตนอาศัยอยู การรูจักควบคุมตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม หรือการกระทํา              
ใด ๆ ท่ีไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือนรอน 

ความสําคัญของการมีวินัย 

          สชุา   ไอราพงศ  (2542)    กลาวถึงลักษณะท่ีสําคัญและประโยชนของการมีวินัยในตนเอง                     
พอสรุปไดดังนี้ 
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          1.  การรูจักควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ใหบรรลุจุดหมายปลายทางไดอยางสุขสบาย 
          2.  การรูจักรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีของตนเองท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 
          3.  แสดงความสามารถของตนใหผูอ่ืนยอมรับโดยถูกวิธี 
          4.  ปองกันตนเองใหพนจากอันตรายและอุบัติเหตุอันเกิดจากความรูเทาไมถึงการณ 
          5.  ปองกันตนเองใหรูจักหักหามอารมณท่ีจะแสดงความกาวราวใสคนอ่ืน 
          6.  ปองกันไมใหไปกาวกายในสิทธิของผูอ่ืน 

         ประตินันท    อุปรมัย   (ทิวาวรรณ   แสงพันธ. 2542  ;  อางอิงจาก   ประตินันท อุปรมัย. 
2518)   กลาวถึงความสําคัญของวินัยไววา  เม่ือบุคคลอยูรวมกันเปนกลุม   ยอมมีความคิดเห็นและ
พฤติกรรมตางกันถาปลอยใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมทุกอยางไดตามความพอใจ สังคมก็จะเกิด
ความสับสนวุนวายเนื่องจากแตคนก็จะทําในสิ่งท่ีตนพอใจเทานั้น  ดังนั้นการมีกฎเกณฑหรือระเบียบ
จํากัดพฤติกรรมของบุคคลไวบางจะชวยใหกลุมคนหรือสังคมดังกลาวอยูดวยกันอยางเรียบรอยมากข้ึน    
วินัยมิไดหมายถึง  กฎเกณฑหรือระเบียบขอบังคับเฉพาะกลุมบุคคลเทานั้น ยังหมายถึงกฎเกณฑหรือ
ระเบียบวินัยภายในตัวบุคคลดวย ในกลุมสังคมใดท่ีมีสมาชิกมีวินัยในตนเองมาก แสดงวากลุมสังคม
นั้นประกอบไปดวยสมาชิกท่ีมีความรับผิดชอบมาก ในกรณีนี้วินัยในสังคมอาจมีไดตองสรางข้ึนมากนัก  
เชน  โรงเรียนใดมีนักเรียนท่ีมีวินัยในตนเองมาก คือ รูวาตนเองจะตองมาโรงเรียนเวลาเทาใด จะออก
จากโรงเรียนไดเวลาเทาใด ควรแตงกายอยางไร    ควรแสดงกิริยามารยาทกับครูอาจารยอยางไร  
และควรมีหนาท่ีในฐานะนักเรียนอยางไร   เปนตน    โรงเรียนนั้นแทบจะไมตองสรางวินัยข้ึนมาบังคับ
เพ่ือใหนักเรียนตองปฏิบัติตามอีกเลย  แตโดยความเปนจริงแลวจะพบวานักเรียนในโรงเรียนหนึ่ง ๆ 
นั้น มาจากสภาพแวดลอมท่ีตางกัน  บางคนไมเคยไดรับการฝกใหมีวินัยมากอนเลย  บางคนเคยไดรับ
การฝกอบรมใหมีวินัยในตนเองมาแลว  บางคนขาดการดูแลเอาใจใสดาน การอบรมสั่งสอนใหมีวินัย  
ฉะนั้น จึงจําเปนอยูเองท่ีโรงเรียนจะตองสรางวินัยข้ึนมาเปนระเบียบขอบังคับให ทุกคนปฏิบัติตาม
เหมือน ๆ กัน เชน  ระเบียบการแต งกาย อันไดแก  การไวทรงผม การแต ง เครื่ องแบบ                                  
การสวมถุงเทาและลักษณะของรองเทา  หรือวินัยภายในหองเรียน  อันไดแก การไมนําขนม                     
หรืออาหารมารับประทานในหองเรียน    ไมคุยหรือเลนกันเสียงดังในเวลาเรียนและไมนอนหลับ
ขณะท่ีครูกําลังสอน 

ประเภทของวินัย 

          การแบงประเภทของวินัย โดยยึดผูประพฤติปฏิบัติตามวินัยเปนสําคัญ แบงไดเปน 2 ประเภท 
ดังนี้  (ทิวาวรรณ  แสงพันธุ. 2542)  
  1. วินัยสําหรับตนเอง คือกระบวนการหรือวิธีการควบคุมพฤติกรรมของตนเองโดยตนเองเปน
ผูแนะนําตนเองใหประพฤติไปตามแนวทางท่ีเลือกวาดี  วินัยประเภทนี้เปนวินัยท่ีเราดําเนินไปตามทาง
ท่ีเรามุงหมายไว  วินัยสําหรับตนเองนี้เปนวินัยชั้นเลิศท่ีทุกคนสรางข้ึนสําหรับบงัคับพฤติกรรมของ
ตนเอง การสรางวินัยสําหรับตนเองนั้นทําไดหลายอยาง  เชน 

 1.1  สรางวินัยในการนอน  การตื่น  การดูหนังสือ  การออกกําลังกาย การทํางาน และการ
พักผอนใหไดสัดสวนท่ีเหมาะสมในวนัหนึ่ง ๆ                               
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  1.2 สรางวินัยเพ่ือบังคับตนเองใหทําสิ่งท่ีดีบางอยาง และละเวนสิ่งท่ีเราคิดวาเปนความชั่วแม
จะขัดกับความนิยมในสังคม  เชน   การบังคับตนเองใหเปนคนประหยัด     ไมสูบบุหรี่หรือไมดื่มสุรา                      
ตัดผมสั้นและแตงกายใหถูกระเบียบของสถานศึกษาเสมอ 
  1.3  สรางวินัยใหปฏิบัติตาง ๆตรงตามเวลานัดหมายเสมอ 
   2.  วินัยสําหรับหมูคณะ  คือ     การใชระเบียบขอบังคับเปนเครื่องมือในการรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอย  เพ่ือใหสมาชิกทุกคนในหมูคณะนั้นปฏิบัติตาม  หรือควบคุมพฤติกรรมของหมูคณะ
นั้นใหบรรลุตามความมุงหมายท่ีหมูคณะตั้งไว  เชน   วินัยในสถานศึกษา    วินัยทหาร     วินัยตํารวจ  
วินัยของสงฆ วินัยขาราชการ  และพลเรือน  และวินัยขาราชการครู เปนตน  วินัยของแตละหมูคณะนี้
ยอมแตกตางกันไปตามจุดมุงหมายของหมูคณะนั้น      ถึงอยางไรก็ตามวินัยหมูคณะนี้จะตองคํานึงถึง
การอยูรวมกันอยางประชาธิปไตยเปนสําคัญ  คือ   มีความสามัคคี  คารวะธรรม    และปญญาธรรม 
 

ปญหาทางวินัยนิสิต 

  สําเนาว   ขจรศิลป  (2537)  กลาววา    สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงยอมมีปญหาท่ีเก่ียวกับ
วินัยนิสิตนักศึกษาแตกตางกัน  ความแตกตางนั้น   มีท้ังท่ีเก่ียวกับลักษณะของปญหาและความหนัก
เบาของปญหา ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการดวยกัน เชน สภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษา  
และจํานวนนิสิตนักศึกษาของสถาบัน เปนตน  สําหรับสถาบันท่ีมีหอพักใหนิสิตนักศึกษาพักอาศัย               
อยูในสถาบันเปนจํานวนมาก  ก็ยอมมีปญหามากกวาสถาบันท่ีไมมีหอพักนิสิตนักศึกษา   ท้ังนี้   
เพราะนิสิตนักศึกษาตองพักอาศัยใชชีวิตในหอพักและในท่ี อ่ืน ๆ ของสถาบันตลอดเวลา                              
จึงยอมมีโอกาสท่ีจะกระทําความผิดข้ึนไดมากกวานิสิตนักศึกษาท่ีไมไดพักอาศัยในหอพักของสถาบัน  
ซ่ึงจะอยูภายในสถาบันวันละประมาณ  8  ชั่วโมงเทานั้น โอกาสท่ีจะทําความผิดก็ยอมนอยกวา                
เปนธรรมดา ปญหาทางวินัยนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยท่ัวไปมีดังตอไปนี้ 

  1.  การผิดระเบียบการแตงกาย 

  เครื่องแบบนิสิตนักศึกษานั้นมีประโยชนหลายประการ การแตงเครื่องแบบ   นอกจากจะเปน
การฝกใหนิสิตนักศึกษาเปนผูท่ีมีความเปนระเบียบวินัย  และชวยใหบรรยากาศของสถาบันมีความ
เปนระเบียบเรียบรอยข้ึนและยังทําใหเกิดการประหยัดแกนิสิตนักศึกษาอีกดวย   สถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทยทุกแหงจึงไดกําหนดเครื่องแบบนิสิตนักศึกษาข้ึน  นิสิตนักศึกษาโดยท่ัวไปก็ยินดีแตง
เครื่องแบบ   เพราะสถานภาพของนิสิตนักศึกษาเปนท่ียอมรับในสังคมไทย  เครื่องแบบนิสิตนักศึกษา
เปนสิ่งท่ีแสดงใหบุคคลท่ัวไปทราบวา   ผูแตงเครื่องแบบนิสิตนักศึกษาเปนนิสิตนักศึกษา  แตก็มีนิสิต
นักศึกษาจํานวนหนึ่งท่ีไมสนใจเครื่องแบบนิสิตนักศึกษาโดยมากจะเปนนิสิตนักศึกษาชายท่ีชอบความ
สะดวกสบายจึงชอบแตงตัวงาย ๆ   เชน  ชอบใสเสื้อคอกลมเขาชั้นเรียน   ใสเสื้อคลุมกางเกง หรือ  
ใสรองเทาแตะ  เปนตน  สวนนิสิตนักศึกษาหญิงท่ีกระทําความผิดระเบียบการแตงกายโดยมากมัก
เปนผูท่ีชอบแตงตัวสวยงามมากกวาความเปนระเบียบ  จึงมักใสเสื้อผาท่ีมีสี  และแบบท่ีแตกตางไป
จากเครื่องแบบนิสิตนักศึกษาท่ีสถาบันกําหนดไว   ผูท่ีพบเห็นปญหาการผิดระเบียบการแตงกาย                
ของนิสิตนักศึกษามากท่ีสุด   คือ   อาจารยผูสอน แตอาจารยสวนมากก็ไมสนใจคิดวาปญหาดังกลาว
เปนหนาท่ีของฝายพัฒนานิสิตนักศึกษาซ่ึงมีบุคลากรจํานวนนอย และทํางานอยูภายในท่ีทํางานของ                
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ฝายพัฒนานิสิตนักศึกษาจึงไมคอยมีโอกาสท่ีจะพบเห็นนิสิตนักศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบการแตงกาย
มากนัก    สถาบันการศึกษาควรดําเนินการในเรื่องนี้อยางเปนระบบท้ังการประชาสัมพันธเชิญชวน              
ใหนิสิตนักศึกษาแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของสถาบันดวยวิธีการตาง ๆ รวมท้ังการมอมหมาย 
ใหอาจารยและบุคลากรฝายพัฒนานิสิตนักศึกษา ข้ีแจงตักเตือนนิสิตนักศึกษาผูกระทําผิด 

          2.  การเลนการพนัน 

      การพนันเปนเหตุใหเสียทรัพยสิน  เสียการเรียน  เสียสุขภาพ และบางครั้งก็ทําใหเสีย
ภาพพจนของสถาบันอุดมศึกษา  

          3.  การเสพของมึนเมา 
      การเสพของมึนเมาทําใหเสียสุขภาพ  เสียทรัพยสิน และอาจกอใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
          4.  การทะเลาะวิวาท 
      การทะเลาะวิวาททําใหเกิดการบาดเจ็บ    และเสียบรรยากาศการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษา 
          5.  การทําลายทรัพยสิน 
      การทํางานทรัพยสิน  ซ่ึงสวนมากเปนทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษา  เชน อาคารหอพัก
นิสิตนักศึกษา  และอาคารเรียน เปนตน 
          6.  การลักขโมยของ 
      การลักขโมยของซ่ึงสวนมากจะเปนของนิสิตนักศึกษาดวยกัน 
          7.  การทุจริตในการสอบ 
      การทุจริตในการสอบ เชน  การคัดลอกคําตอบจากผูอ่ืน และการนําเอกสารท่ีเก่ียวของ
กับการสอบเขาไปคัดลอกในหองสอบ เปนตน 
          8.  การละเมิดระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา 
      การละเมิดระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงโดยท่ัวไป ไดแก ระเบียบหอพัก                         
และระเบียบกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เปนตน 

          สําหรับความผิดอ่ืน ๆ  ท่ีเกิดข้ึนบางแตไมบอยนัก เชน การปลอมแปลงเอกสาร การประพฤติ
ผิดทางเพศและการมีของผิดกฎหมายไวในครอบครอง   เปนตน    การใหความสําคัญกับปญหาตาง ๆ  
ท่ีกลาวมาแลวมีความแตกตางกันไปตามแตละสถาบัน บางแหงอาจเห็นวาการเสพของมึนเมาของนิสิต
นักศึกษาเปนเรื่องท่ีไมมีความสําคัญมาก  แตไดใหความสําคัญกับการทุจริตในการสอบมาก  โดยถือวา
เปนความผิดรายแรง ถานิสิตนักศึกษากระทําการทุจริตการสอบก็จะถูกลงโทษสถานหนัก เชน                      
ใหพักการศึกษาหรือใหพนสภาพนิสิตนักศึกษา เปนตน 

          สถาบันการศึกษาทุกแหง ควรหาทางปองกันปญหาดังกลาวดวยวิธีการตาง ๆ   เม่ือมีปญหา
เกิดข้ึนก็ตองรีบจัดการแกไข  โดยการศึกษาสาเหตุของปญหาและแกไขท่ีสาเหตุของปญหา                   
สําหรับนิสิตนักศึกษาผูกระทําความผิดก็ตองถูกลงโทษตามความเหมาะสมและท่ีสําคัญท่ีสุด   คือ         
ควรทําการปรับพฤติกรรมขอนิสิตนักศึกษาใหถูกตองและเปนท่ียอมรับของสังคมการปลอยใหนิสิต
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นักศึกษากระทําความผิดโดยสถาบันอุดมศึกษาไมไดดําเนินการท่ีเหมาะสมยอมกอใหเกิดผลเสียตอ
สังคมสถาบันอุดมศึกษาและนิสิตนักศึกษา  ผลเสียท่ีจะเกิดตอสถาบันอุดมศึกษานั้นมีหลายประการ  
เชน  เกิดความไมเรียบรอย    ทําใหเสียบรรยากาศการเรียนการสอน หรือทําใหเกิดความเสียหาย                       
ตอทรัพยสินของสถาบัน  สําหรับผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนกับนิสิตนักศึกษานั้นก็มีอยูมาก  เชน  ทําใหเปน
คนขาดระเบียบวินัย  และท่ีสําคัญก็ คือ ทําใหนิสิตนักศึกษาเกิดความเขาใจผิดคิดวาการกระทํา
ความผิดนั้นเปนสิ่งท่ีทําไดในสังคมโดยไมมีความผิดซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียตอสังคม และตอตัวนิสิต
นักศึกษาเองเพราะจะตองถูกลงโทษตามกฎหมายของบานเมือง 

 2. หลักการดําเนินงานดานวินัยนิสิต 

  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของงานวินัยนิสิต  การดําเนินงานดานวินัยนิสิตจึงควรยึด
หลักการ ดังนี้ (สําเนาว  ขจรศิลป. 2537) 

  1.  หลักการศึกษา 

       เนื่องจากงานดานวินัยนิสิตเปนสวนหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงมีหนาท่ีใหการศึกษา
การดําเนินงานวินัยนิสิตจึงตองยึดหลักการศึกษา  โดยถือวางานวินัยนิสิตเปนกระบวนการทาง
การศึกษาซ่ึงรวมถึงกระบวนการตาง ๆ ดังนี้ 

   1.1  การใหความรู โดยเฉพาะความรู ท่ีเก่ียวของกับวินัยนิสิต เชน รูกฎระเบียบของ
สถาบันอุดมศึกษา    รูสิทธิหนาท่ีของตนเองและของผูอ่ืน ตลอดจนรูจักตนเอง  โดยเฉพาะอารมณ
และพฤติกรรมของตนเอง เปนตน 

   1.2  การสงเสริมใหนิสิตพัฒนาตนเองโดยเฉพาะการพัฒนาดานคุณธรรมเพ่ือใหนิสิตมีความ
รับผดิชอบชั่วดี  และมีวินัยในตนเอง 

  1.3  การลงโทษทางวินัย  ควรยึดหลักการลงโทษเพ่ือขัดเกลาพฤติกรรมท่ีไมถูกตอง เพ่ือให
เปนบุคคลท่ีมีความประพฤติเรียบรอย กาลงโทษตามหลักการดังกลาว  จึงไมเปนการลงโทษท่ีอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตออนาคตของนิสิต นอกจากนั้นงานวินัยนิสิตควรจัดใหมีการใหคําปรึกษาดาน
วินัย (Disciplinary Counseling ) เพ่ือชวยใหนิสิตปรับพฤติกรรมของตนเองใหถูกตอง 

  1.4  การเตรียมตัวนิสิตใหเขาใจกระบวนการยุติธรรมในสังคม   เพ่ือเปนการเตรียมนิสิตให
ออกไปดํารงชีพในสังคมอยางราบรื่นและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม 

  2.  หลักการปองกัน 

       การปองกันปญหาท่ีเก่ียวกับวินัยนิสิตเปนหลักการท่ีไดรับความนิยมและใชกันโดยท่ัวไป 
โดยถือวาการปองกันปญหามีความสําคัญและมีความจําเปนเทาๆ กัน กับการแกไขปญหา 
ในการดําเนินงานใดๆ ก็ตามถาไดมีการปองกันปญหาอยางดีแลว  ก็ยอมเกิดปญหานอยหรืออาจไม
เกิดปญหาเลย   การปองกันปญหาทางวินัยนั้นควรดําเนินการหลาย ๆ ดานจึงจะไดผลดี  
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  3.  หลักการแกไข 
 
        เม่ือมีปญหาท่ีเก่ียวกับวินัยนิสิตเกิดข้ึน   ก็จะตองมีการแกไขปญหา เพราะถาไมแกไข
ปญหาใหเรียบรอยแลว    ปญหาท่ีเกิดจากสาเหตุนั้นก็อาจเกิดข้ึนไดอีก    สาเหตุท่ีทําใหนิสิตฝาฝน
กฎระเบียบของสถาบันอุดมศึกษานั้น  ท่ีสําคัญมี 3 ประการ คือ     

  3.1  เกิดจากความผิดปกติท่ีเก่ียวกับจิตประสาทของนิสิต 

   3.2  เกิดจากสภาพแวดลอม  ซ่ึงอาจเปนสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
สภาพแวดลอมของนิสิต  ปจจุบันการแกสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีสําคัญ
ท่ีทําใหนิสิตประพฤติผิดวินัย  กําลังไดรับความนิยมทํากันในหลายประเทศ      

   3.3  เกิดจากนิสิตไมทราบขอมูลเก่ียวกับเรื่องนั้น เชน ไมทราบกฎระเบียบของ
สถาบันอุดมศึกษา  เปนตน  การแกไขปญหาจึงตองแกไขท่ีสาเหตุแหงปญหานั้น 

  4.  หลักความยุติธรรม 

        ถึงแมวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการโดยยึดหลักท้ัง   3  ประการดังไดกลาวมาแลว  
แตเนื่องจากนิสิตมีจํานวนมากการประพฤติผิดวินัยของนิสิตยังคงเกิดข้ึนในการดําเนินการทางวินัยนั้น
บุคลากรของงานวินัยนิสิตตองใหความยุติธรรมแกคูกรณีใหมากท่ีสุด 

         หลักเกณฑการพิจารณาโทษนิสิต 

          สําหรับหลักเกณฑการพิจารณาโทษเม่ือนิสิตกระทําผิดวินัยนั้น  เจริญ   แฉกพิมาย (2552) 
กลาววา การลงโทษแมจะเปนอํานาจหนาท่ีของผูมีอํานาจสั่งการและใชประกอบกับดุลยพินิจ                    
ท่ีจะเลือกดําเนินการท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริง   สมเหตุสมผลในขอบเขตตามตัวกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับไดก็ตาม แตโดยท่ัวไปแลวผูมีอํานาจสั่งการยอมคํานึงถึงความถูกตองเปนธรรม การใหโอกาส  
ใหความยุติธรรมกับผูถูกกลาวหาดวยหลักการ 3 ประการ ประกอบดวย 

          1.  หลักความยุติธรรม  หลักการนี้ผูมีอํานาจสั่งการสามารถใชดุลยพินิจตามอํานาจการ
บริหารแตอํานาจนั้นตองอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีถูกตองมีการสอบสวนใหโอกาสกับ                      
ผูถูกสอบสวนไดชี้แจงแสดงหลักฐานตาง ๆ  เม่ือสอบสวนจนแนชัดวานิสิตนั้นไดกระทําความผิดจริง
และมีกฎระเบียบหามไวชัดเจนแลวจึงจะลงโทษ 

          2.  หลักความเปนธรรม  หลักการนี้เปนหลักการท่ีผูมีอํานาจลงโทษตองพิจารณาลงโทษ
ผูกระทําความผิดอยางเทาเทียมกัน  เสมอภาคกันตามระเบียบ ขอบังคับท่ีมีอยูโดยไมเลือกท่ีรัก                 
มักท่ีชังกระทําความผิดอยางเดียวกันควรตองไดรับการลงโทษท่ีเหมือนกัน หรือเทากัน แตถามีเหตุ               
ท่ีจะตองไดรับโทษท่ีไมเหมือนกันใชดุลยพินิจจากหลักการอะไรท่ีจะพิจารณาเปนกรณีไป  ซ่ึงแนวทาง
ท่ีสามารถนํามาพิจารณาประกอบดุลยพินิจของผูมีอํานาจสั่งการประกอบดวย 
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                1)  ความหนักเบาของความผิดท่ีผูถูกลงโทษไดกระทํา 
       2)  ผลของการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึน 
       3)  ประวัติการกระทําความผิดของผูท่ีกระทําผิดท่ีเคยไดรับมากอน      
       4)  การรับรูของผูกระทําผิดวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิดแตยังฝาฝนกระทําลงไป 
ซ่ึงแตกตางกับคนท่ีไมเคยทราบมากอนเลยวาการกระทําอยางนั้นเปนความผิด 

       5)  การใหโอกาสแกผูกระทําผิดท่ีพยายามท่ีจะปรับปรุงตนเองใหเปนคนดีซ่ึงก็เปนหนาท่ี
ของผูมีอํานาจลงโทษยอมสมควรท่ีจะสนับสนุนใหบุคคลเหลานั้นกลับตัวเปนคนดีไดดวยเจตนา 
      6)  การกระทําความผิดท่ีมีเหตุผลบางประการอยูเบื้องหลัง เชน การกระทําความผิดท่ี
เกิดจากโรคภัยไขเจ็บของตนเอง หรือเกิดจากความผิดปกติทางดานจิตใจท่ีไมสามารถควบคุมไดซ่ึง
ไมไดเกิดจากเจตนาหรือตั้งใจใหเกิดข้ึน 
  3.  หลักความรวดเร็ว  การลงโทษผูท่ีกระทําความผิดท่ีดําเนินไปตามกระบวนการตองมี
ความรวดเร็ว  ไมชักชาปลอยใหท้ิงไวเนิ่นนานซ่ึงการกระทําเชนนั้นจะทําใหระเบียบวินัยขาดความ
ศักดิ์สิทธิ์เพราะท่ีถูกลงโทษจะขาดจิตสํานึกตอความผิดท่ีไดกระทําและทําใหบุคคลอ่ืนขาดความ
เชื่อถือตอกฎเกณฑท่ีมีอยูดวย ซํ้ารายอาจเปนชองทางนําไปสูการรองเรียนได  
  

3. วิธีการปฏิบตัิงาน 
  วิธีการปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตนั้นยึดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวยวินัยนิสติ  
พ.ศ. 2558ลงวันท่ี  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 

วินัยนิสิต  
          1.  นิสิตตองรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนเองและตองปฏิบัติตนในเรื่องดังตอไปนี้  
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 

             (1)  นิสิตตองปฏิบัติตามคําสั่ง  ประกาศ  ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยของสวน
งานวิชาการ  หรือของคณะกรรมการอยางเครงครัดอยูเสมอ   
             (2)  นิสิตตองประพฤติตนเปนสุภาพชน มีความประพฤติเรียบรอย ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม  จริยธรรม  รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง และรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณและประโยชน
ของมหาวิทยาลัย 
             (3)  นิสิตตองแตงเครื่องแบบ  เครื่องแตงกาย  และประดับเครื่องหมายตามระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
             (4)  นิสิตตองเชื่อฟงคําสั่ง  หรือคําแนะนํา   ตักเตือนโดยชอบของอาจารยหรือเจาหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัย 
             (5)  นิสิตตองแสดงบัตรประจําตัวนิสิตไดทันทีเม่ืออาจารย หรือเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย
ขอตรวจสอบ 
          2.  นิสิตกระทําการหรือมีพฤติการณดังตอไปนี้ใหถือวาเปนความผิดวินัยรายแรง  ผูใดฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
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             (1)  นิสิตเขียนหรือพิมพขอความ หรือจัดทําสิ่งพิมพ  หรือสื่อใดๆ ออกเผยแพรอันอาจทํา
ใหผูอ่ืนหรือมหาวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรง หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
             (2)  นิสิตกระทําการเก่ียวกับทรัพยสินของผูอ่ืนโดยทุจริต   
             (3)  นิสิตปลอมแปลงเอกสาร  หรือใชเอกสารเชนวานั้นเปนหลักฐานท่ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงตอมหาวิทยาลัยหรือผูอ่ืน 
             (4)  นิสิตกระทําการทุจริตในการสอบ  
             (5)  นิสิตมีวัตถุหรือสิ่งของอันไมชอบดวยกฎหมายอยูในความครอบครอง 
             (6)  นิสิตกระทําการใด ๆ ในทางชูสาวอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกบุคคลอ่ืนหรือ
มหาวิทยาลัย 
             (7)  นิสิตกระทําความผิดอาญาซ่ึงมีโทษจําคุกเวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ   
             (8)  นิสิตเสพ มีไวในครอบครอง หรือจําหนายจายแจก ซ่ึงสิ่งเสพติดตองหามตามกฎหมาย
และสุราหรือของมึนเมาทุกชนิด 
             (9)  นิสิตกอเหตุทะเลาะวิวาท ชกตอยทํารายรางกายผูอ่ืน  หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะ
นักเลงอันธพาล  กอกวนความสงบเรียบรอย 
             (10)  นิสิตเปนตัวการผูใช  ผูสนับสนุน  ยุยง กอใหเกิดความแตกแยก   ความสามัคคี
ระหวางนิสิต อาจารย และเจาหนาท่ี 
             (11)  นิสิตเลน  หรือมีสวนเก่ียวของกับการพนันทุกชนิด 
 
คณะกรรมการวินัยนิสิต 

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ. 2558   ลงวันท่ี   23 กรกฏาคม 
2558    กําหนดวา   ในแตละวิทยาเขตใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา  “คณะกรรมการวินัย
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ”    ซ่ึงแตงตั้งโดยอธิการบดี   โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
  1.  รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานดานกิจการนิสิต   เปนประธานกรรมการ 
  2.  ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน 3 คน            เปนกรรมการ 
  3.  ผูแทนอาจารยจากสวนงานวิชาการ  สวนงานละ 1 คน            เปนกรรมการ 
  4.  ประธานกรรมการบริหารกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ถามี)           เปนกรรมการ 
  5.  ประธานสภานิสิต                เปนกรรมการ 
  6.  ประธานกรรมการกลั่นกรองนิสิตภาคสมทบ (ถามี)            เปนกรรมการ 
  7.  หัวหนาฝายกิจการนิสิต       เปนกรรมการและเลขานุการ 
  8.  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานวินัยนิสิต     เปนผูชวยเลขานุการ 
  ใหกรรมการตามขอ 2  ไดมาจากการเสนอชื่อของรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานดานกิจการ
นิสิต และกรรมการตามขอ 3 ไดมาจากการเสนอชื่อของสวนงานวิชาการ 
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อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวินัยนิสิต มีดังนี้ 
  1.  วางนโยบายและแผนงานเก่ียวกับการกํากับดูแล   สงเสริม   และสนับสนุนใหนิสิต 
เปนผูมีคุณธรรม   มีวินัย และรักษาวินัยอยางเครงครัด 
  2.  สืบสวน สอบสวนการกระทําผิดวินัยของนิสิต และเสนอผลการพิจารณาการกระทําผิด
วินัยตออธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
  3.  เสนอปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีเก่ียวของกับวินัยนิสิต            
ตอมหาวิทยาลัย 
  4.  ติดตาม กํากับดูแลพฤติกรรมนิสิตหลังจากนิสิตถูกลงโทษทางวินัยแลว 
  5.  ออกประกาศท่ีเก่ียวของกับวินัยนิสิตในวิทยาเขตนั้น 
  6.  แตงตั้งอนุกรรมการเพ่ือสืบสวนสอบสวนการกระทําผิดวินัยของนิสิต หรือแตงตั้ง 
อนุกรรมการติดตาม  กํากับดูแลพฤติกรรมนิสิตหลังจากนิสิตถูกลงโทษทางวินัยแลว 
  7.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 
การสอบสวนและการลงโทษ 

  1.  เม่ือมีผูกลาวหาหรือพบการกระทําผิดวินัยตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการดําเนินการ
สอบสวนและพิจารณาโทษใหแลวเสร็จภายในเวลา  60 วัน  นับแตวันท่ีไดรับเรื่องกรณีมีเหตุผล  
ความจําเปนคณะกรรมการอาจขออนุมัติตออธิการบดีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวนออกไปอีก 
ก็ไดท้ังนี้ครั้งละไมเกิน 30 วัน เม่ือครบกําหนด 120 วันแลวยังดําเนินการไมแลวเสร็จใหรายงานพรอม
เสนอความเห็นตออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยและสั่งการ   
  2.  หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนและพิจารณาใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  3.  นิสิตผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยนิสิต  มีสิทธินําพยานหลักฐานท้ังพยานบุคคลและ
พยานเอกสารมาเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
  4.  เอกสารหรือสํานวนการสอบสวนทางวินัยนิสิตถือเปนเอกสารปกปด   ท้ังนี้อธิการบดีหรือ
ผูท่ีอธิการบดีมอบหมายอาจสั่งใหเปดเผยไดเม่ือกระบวนการสอบสวนทางวินัยเปนท่ีแลวเสร็จ  หรือมี
คําสั่งลงโทษและการลงโทษเปนท่ีสุดแลว  โดยใหเปดเผยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับนิสิตผูถูกลาวหา  
หรือถูกสอบสวนเทานั้น ท้ังนี้  ใหคํานึงถึงผลกระทบตอความปลอดภัยของพยานหรือบุคคลท่ีปรากฏ
ในเอกสารหรือสํานวนการสอบสวนดวย 
  5.  ใหอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัย 
  6.  การลงโทษทางวินัยใหทําเปนคําสั่ง  โดยตองสั่งลงโทษใหเหมาะกับความผิดดวยความ
ยุติธรรมมิใหเปนไปโดยอคติหรือโดยไมสุจริต 
  7.  การดําเนินการทางวินัยแกนิสิตซ่ึงกรณีมีมูลอันควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยให
ดําเนินการสอบสวนเพ่ือใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา 
  8.  หากมีเหตุอันควรลดหยอนโทษ ใหนํามาประกอบการพิจารณาการลงโทษดวย 
  9.  นิสิตท่ีกระทําผิดวินัยและไดรับโทษทางวินัย  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเขารวม
โครงการพัฒนาตนเอง  หรือบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะปการศึกษาละไมเกิน 100 ชั่วโมงก็ได 



คูมือการปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา หนา 25 
 

  10. นิสิตซ่ึงไดกระทําความผิดมาแลวและกระทําความผิดซํ้าอีก  แมจะเปนความผิดตางกรณี 
ใหคณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยสถานหนักกวาครั้งสุดทายท่ีเคยถูกลงโทษมาแลว  

โทษทางวินัย 

  โทษทางวินัยของนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตมี 4 สถานแบงออกเปน 2 ประเภท  คือ 
  1.  ความผิดวินัยไมรายแรง 
      (1)  ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
      (2)  ภาคทัณฑ 
  2.  ความผิดวินัยรายแรง 
      (1)  ภาคทัณฑ 
      (2)  พักการเรียน  หรือระงับการเสนอชื่อใหสําเร็จการศึกษา มีกําหนดตั้งแตหนึ่งภาค
การศึกษาถึงสองภาคการศึกษา 
      (3)  ในกรณีท่ีไมสามารถพักการเรียนไดใหระงับการเสนอชื่อใหสําเร็จการศึกษามีกําหนด
ตั้งแตหนึ่งภาคการศึกษาถึงสองภาคการศึกษา 
      (4)  ไลออก 
   นิสิตท่ีไดรับโทษตาม 1  (1)  (2)  หรือ 2 (1) (2) (3)  คณะกรรมการจะตองใหเขารวม
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
  

4. สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการปฏิบัติงาน 

  เนื่องจากการปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตเปนเรื่องท่ีละเอียดออนในสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงาน
ดานวินัยนิสิตกับนิสิตกระทําผิดวินัย   อีกท้ังกับพยานบุคคลและคณะกรรมการวินัยนิสิต   ในสวนของ
นิสิตท่ีเก่ียวของกับงานวินัยนิสิตสวนใหญจะเปนนิสิตระดับปริญญาตรีซ่ึงเปนกลุมวัยรุน แตละคน               
มาจากพ้ืนฐานครอบครัวและการเลี้ยงดูท่ีแตกตางกัน อีกท้ังมีพัฒนาการแตละชวงวัยท่ีแตกตางกัน 
กระบวนการท่ีนําไปสูวุฒิภาวะทางรางกาย อารมณ  สังคม  และสติปญญา  ท่ีไมเหมือนกันจะทําให
นิสิตแตละคนมีความแตกตางกัน ดังนั้น  ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตจึงควรมีความรูความเขาใจ
ธรรมชาติของนิสิต  หรือธรรมชาติของวัยรุนเพ่ือจะไดสื่อสารสัมพันธกันอยางเขาใจ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ธรรมชาติของวัยรุน 

  อมรา  ศรีสัจจัง (2557) ไดกลาวถึงธรรมชาติของวัยรุนไว ดังนี้           

 1.  วัยรุนตองการอิสระ ไมชอบการบังคับ สามารถทําตามขอตกลง   
            ในการปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต   ผูปฏิบัติงานควรคํานึงถึงบรรยากาศท่ีมีอิสระ  หมายถึง                 
ในการติดตอสื่อสารควรใหวัยรุนไดมีโอกาสเลือกแนวทางในการดําเนินชีวิตของตนเองตัดสินใจดวย
ตนเอง ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตเปนเพียงผูใหขอมูล  ใหความกระจาง  ไมตัดสินใจแทนบังคับหรือ   
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หรือเค่ียวเข็ญ  ตองให อิสระในการตัดสินใจเองตลอดชวงท่ีนิสิตตองจัดกิจกรรมหรือนิสิต                          
เปนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ  ท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน หรือกรณีท่ีมีจํานวนนิสิตผูจัดหรือรวมกิจกรรม
มากกวาหนึ่งคน ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตตองสงเสริมใหนิสิตหรือวัยรุนไดรวมกันคิด แสดงความ
คิดเห็นมีขอตกลงตาง ๆ   เขาเหลานั้นจะสามารถปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได 

            พรรณี  ชูทัย เจนจิต ( 2528)  กลาววา  ธรรมชาติระบบพัฒนาการทางอารมณ สังคม และ
สติปญญาของวัยรุน วัยนี้ตองการมีอิสระมากข้ึน  กําลังสับสน และพยายามพนจากการปกครองเลี้ยง
ดูของบิดา มารดา วัยนี้ควรไดรับอิสระจากบิดา  มารดา และผูใหญ 

          2.  วัยรุนขาดความม่ันใจ  จึงทําอะไรคลายกลุม เพ่ือใหเปนท่ียอมรับ               

  วัยนี้โตพอจะวิเคราะหตนเอง   หาเอกลักษณของตนเองได   วัยนี้ถายังหาเอกลักษณของตน
ไมไดหรือ คนหาตนเองไมพบ จะไมสามารถแสดงบทบาทไดถูกตอง แสดงถึงพ้ืนฐานพัฒนาการมาไมดี
เขาเหลานั้นจะมีปญหาในการปรับตัว  เพราะไมสามารถหาความสนใจ   และความตองการของตนเอง
เกิดความสับสนในบทบาทจะทําอะไรคลายกลุมเพ่ือนเพ่ือใหเกิดความรูสึกวาตนเองมีกลุมพวก                  
เปนท่ียอมรับ ฉะนั้น  ในการดําเนินงานวินัยนิสิตเปนการคนหาความจริงของปญหา  ผูปฏิบัติงานควร
กระตุนใหกําลังใจนิสิต  มีทาทียอมรับในสิ่งท่ีเขาเปน และควรเปดโอกาสใหเขาไดแสดงความคิดเห็น 

          3.  คอนขางเจาอารมณ  มีอารมณไมแนนอน 

              เนื่องจากชวงวัยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายมีความเติบโตเต็มท่ี  ลักษณะทางอารมณ
เปลี่ยนจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ  และสับในในบทบาทท่ีไมรูวาเปนเด็กหรือผูใหญ   วัยรุนชวงนี้จะมี
อารมณไมแนนอน ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตควรมีความคงเสนคงวาในการปฏิบัติกับนิสิตผูท่ีกําลังเปน
วัยรุน  สงเสริมใหเขาไดพิสูจนความเปนผูใหญท่ีกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางมีความสามารถท่ีมีความ
รับผิดชอบ 

          4.  ชอบสงเสียงดัง เพ่ือปดบังการขาดความม่ันใจ 

              ท่ีกลาวถึงธรรมชาติของวัยรุนขางตนแลววา      พัฒนาการชวงวัยนี้ เปนวัยคนหา
เอกลักษณตนเอง มีความสับสนในบทบาทระหวางความเปนเด็กและเปนผูใหญ   จึงมักจะชอบ                     
ส ง เสียง ดัง เ พ่ือปดบั งการขาดความม่ันใจ  ฉะนั้น  ในการชวยเหลือดูแลใหนิสิต เข าร วม                           
กิจกรรม/โครงการพัฒนาตนเอง  ควรใหนิสิตทํางานแขงกับตนเองตั้งเปาหมายของตนเองเพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจ 

 5.  คอนขางใจแคบ ยึดความคิดของตนเองวาถูกตอง 

     ชวยวัย  11-19  ป เปนชวงวัยท่ีรับรูเก่ียวกับสังคมมากข้ึนมีอิสระของการรับรูโลก
ภายนอกเร็วมาก   เลือกรับรูและตีความตามประสบการณของตนยึดความคิดของตนเองวาถูกตอง    
ในการปรึกษาเพ่ือชวยเหลือนิสิตควรชวยใหนิสิตผูท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตเห็นความสําคัญและผลกระทบ
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ท่ีจะเกิดกับสวนรวมควรเนนความสําคัญความคิดเห็นของผูอ่ืน  ซ่ึงอาจนํามาปรับปรุงลักษณะนิสัย
คอนขางใจแคบท่ียึดความคิดของตนเองวาถูกตองได 

          6.  เปนวัยท่ีมองดูผูใหญตามความเปนจริงมากข้ึน รูวาผูใหญก็ทําผิดได มีทาทีแข็งขืน ตอตาน 
 

               พรรณี  ชูทัย   เจนจิต (2528) กลาวถึง พัฒนาการทางสติปญญาและลักษณะทางอารมณ
ของวัยรุนวา  เด็กวัยรุนมีพัฒนาการทางสมองสูงเกือบเทาผูใหญ  เปนวัยท่ีคํานึงถึงการมีปรัชญาชีวิต 
วัยรุนสามารถคิดอยางมีเหตุผล   คิดแกปญหาในลักษณะท่ีเปนนามธรรมได   จะสามารถตั้งสมมุติฐาน
และทดสอบไดอยางมีระบบระเบียบ มองดูผูใหญตามความเปนจริงมากข้ึน รูวาผูใหญก็ทําผิดไดจะมี
การแสดงออกทางอารมณแข็งกราว มีทาทีแข็งขืนตอตาน 

          7. การแสดงออกแข็งกราว 

     วัยรุนจะแสดงออกในทางแข็งกราว เปนลักษณะของการเปลี่ยนจากวัยเด็กสูวัยผูใหญใน
งานวินัยนิสิตควรสงเสริมใหนิสิตพิสูจนความเปนผูใหญโดยใหกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามความสามารถ
และความชํานาญ 

             ดังนั้น   การเรียนรูธรรมชาติของวัยรุน  พึงตระหนักวา  วัยรุนหรือนิสิตมีการเรียนรูหรือ
เลือกรับรู  และตีความตามประสบการณ  อารมณท่ีรุนแรงแข็งกราวมีผลตอการมองปญหา   เพราะ
วัยรุนมองโลกดวยสายตาของตนเอง    ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตตองรูวานิสิตแตละคนมีความรับรู
และเขาใจโลกในสายตาของตนเอง  การท่ีจะเขาใจวัยรุนจะตองฟงแลวไมดวนตัดสิน  ตองเขาใจเขา
กอนอยารีบแนะนําวาสิ่งท่ีเขากระทําวาดีหรือไม  เหมาะหรือไมเหมาะ  เขาอาจจะเผชิญทางตัน                     
ผูใหการชวยเหลือตองชวยใหเขาหาทางออก  สงเสริมใหเขาเรียนรูการควบคุมอารมณ  ใหอิสระ                  
ท่ีจะสงเสริมความเปนผูใหญท่ีมีความรับผิดชอบ  มองเห็นภาพของสังคมสวนรวมใหเขาไดฝกฝน
กระทําสิ่งใดดวยความสามารถการรับรูธรรมชาติวัยรุนจะชวยใหผูทําหนาท่ีดานวินัยนิสิตสามารถ                 
หาแนวทางชวยเหลือนิสิตไดถูกตอง 

คุณลักษณะของผูท่ีจะมาเปนคณะกรรมการวินัยนิสิต 

          อมรา  ศรีสัจจัง  (2557)  ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูท่ีจะมาเปนคณะกรรมการวินัยนิสิตไว 
ดังนี้ 

          1.  เปนกันเอง ใจเย็น ไมดวนสรุป 

     ในการสอบสวนนิสิต   เปนการพบกันระหวางนิสิตกับคณะกรรมการ  ซ่ึงคณะกรรมการ
เกือบท้ังองคคณะมีบทบาทเปนอาจารยผูสอนจึงเปนผูท่ีนิสิตสวนมากคิดและรูสึกวาอาจารยหรือ
กรรมการมีความตางกับนิสิตท้ังวัยวุฒิ   และคุณวุฒิ   ความตางดวยวัยวุฒิและคุณวุฒิของ
คณะกรรมการสอบสวนจึงอาจทําใหนิสิตท่ีนั่งอยูในหองประชุม หรือหองท่ีทําการพูดคุยสอบสวน                
เปนบรรยากาศของหองท่ีอาจทําใหนิสิตรูสึกเครียด กังวลสวนใหญนิสิตจะรูสึกผิดหรือเสียใจ                     
กับเหตุการณหรือการกระทําของตน ฉะนั้น กรรมการควรมีความเปนกันเอง ท้ังโดยสีหนา  คําพูด  
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หรือแววตา  ท่ีพรอมจะฟง  เพราะทาทีของกรรมการและบรรยากาศในหองประชุมจะมีสวนชวยให
นิสิตรูสึกเครียดลดลงหรือผอนคลายกลาท่ีจะเปดเผยความจริง  การท่ีกรรมการคนใดคนหนึ่งคอย ๆ  
ชวนคุยอยางเปนมิตรสามารถชวยใหนิสิตระบุพฤติกรรมหรือการกระทําของตนไดอยางกระจางชัด
รวมท้ังทาทีท่ีเยือกเย็น สุขุม ของกรรมการจะชวยใหกรรมการมีความอดทนท่ีจะฟงเรื่องราวท่ีเปนจริง  
หรือเรื่องราวท่ีอาจแสดงถึงการปกปองตนเอง  เพราะบอยครั้งท่ีการสอบสวนครั้งแรก ๆ นิสิตบางคน 
อาจบอกเลาเรื่องราวอยางไมประติดประตอหรืออาจพูดวกวน  เนื่องจากตนเองยังสับสน  หรือไม
กระจางในปญหาของตน หรือการใหถอยคําครั้งแรก ๆ นิสิตบางคนอาจปกปองตนเองโดยการปฏิเสธ 
ฯลฯ ฉะนั้น การไมดวนสรุปผิดถูกรวดเร็ว  แตไดทําความเขาใจไปพรอม ๆกับนิสิตหรือการสรุป
เรื่องราวเปนชวง ๆ  จะชวยใหสิ่งท่ีนิสิตบอกเลากับสวนท่ีกรรมการไดรับฟงเปนเรื่องท่ีตางเขาใจหรือ
รับรูตรงกัน การเขาใจนิสิตไมใชการ “ตามใจ” แตเปนการเขาใจความคิดและความรูสึกท่ีนิสิตกระทํา 
ท่ีจะคอยชี้แนะใหเห็นความเหมาะควรในกรอบการปฏิบัติตนในทางวินัยนิสิต 

          2.  ชางสังเกต และไวตอความรูสึก         

 ในระหวางการใหถอยคําของนิสิตหรือระหวางการสัมภาษณ  พูดคุย  กรรมการท่ีมีความชาง
สังเกตและไวตอความรูสึก  จะไดเห็นทาทีของการยอมรับ  การตอตานหรือปฏิเสธ  เห็นความกลัว 
ความอายของนิสิต  หรือทาที หรือพฤติกรรมท่ีนิสิตไมไดแสดงออกดวยคําพูด เชน การไมสบตา ฯลฯ  
แตอาจแสดงออกดวยสีหนา  ทาทาง หรืออาจพบคําพูดและสีหนาทาทางท่ีมีความขัดแยงกัน                     
นิสิตบางคนอาจซอนเรนความรูสึก  หรือใชคําพูดบิดเบือนความจริง  การชางสังเกตจะสามารถรับรู
ความม่ันคงหรือไมม่ันคงทางอารมณ  และชวยใหเกิดคําถามท่ีนําไปสูการประมวลพฤติกรรมท่ีนิสิต
กระทําหรือแสดงออกได 

          3.  เชื่อม่ัน  และเคารพในคุณคาความเปนมนุษย 

      ในการฟงเรื่องราวบางเรื่องราวของนิสิตบางคน อาจขัดกับระบบคุณคา ความเชื่อของ
กรรมการ   เชน    นิสิตผูใหถอยคําท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน   หรือแตกตางทางเชื้อชาติ    
ศาสนา  การเคารพในคุณคาและความเทาเทียมกันในความเปนมนุษยจึงควรเปนสิ่งท่ีพึงตระหนัก   
กรรมการควรมีความเชื่อม่ันวาทุกคนอยากเปนคนดี  และมีศักยภาพท่ีจะเขาใจปญหาของตนเอง  
และสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

         4.  รักษาความลับ 

       ในการสอบสวนพบวา  สวนมากของปญหามักเกิดจากความผิดในการละเมิดตอบุคคล
หรือละเมิดตอสังคมโดยรอบ   ในการสัมภาษณเพ่ือหาขอเท็จจริงบอยครั้งจึงมักมีการกลาวถึงบุคคล
อ่ืนหรือการท่ีนิสิตตองกลาวถึงเรื่องราวของตนเองในเรื่องท่ีตนเองไมอยากใหผูใดลวงรู ดังนั้น
กรรมการสอบสวนจําเปนตองระมัดระวังกับคําถามท่ีแสดงถึงความใครรูในบางประเด็นซ่ึงเปนเรื่อง
สวนตัวท่ีไมเก่ียวของกับการกลาวหาหรือสิ่งท่ีตองการคนหา  กอนการสัมภาษณควรแจงใหนิสิตรับรู
วากรรมการจะเก็บรักษาเรื่องราวเปนความลับซ่ึงจะชวยใหนิสิตรูสึกไววางใจปลอดภัยและม่ันใจใน
กรรมการในระดับหนึ่ง  ขอมูลตาง ๆ ท่ีกรรมการไดรับ  จึงควรถูกเก็บอยางเปนความลับตลอด
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ชวงเวลาของการสอบสวน เนื่องจากบางเหตุการณอาจจะมีผูเก่ียวของกับเหตุการณจํานวนมาก                    
จึ งจํา เปนตองใช เวลาคอนข างมากท่ีจะสืบหาขอเ ท็จจริง   ตลอดชวงเวลา ท่ียั งไมสิ้นสุด                              
การพิจารณาโทษ  การรักษาความลับจึงเปนความจําเปนยิ่งซ่ึงหมายถึง ความเชื่อม่ันของนิสิต                     
ตอสถาบันหรือตอกลุมบุคคลท่ีเปนคณะกรรมการสอบสวน 

  นอกเหนือจากคุณลักษณะสําคัญท่ีพึงมีขางตนแลว   บางเหตุการณบางกรณีมีความ
จําเปนตองรวบรวมขอเท็จจริงพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ถามี)อาจเปนการบันทึกภาพถายหรือการไปดู
สถานท่ีจริงประกอบการประมวลเหตุการณเพ่ือการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยนิสิต ใหมีครบถวน
รอบดานมากท่ีสุด 

5. ขอควรสังเกตและขอควรระวัง 

 ในการดําเนินการดานวินัยนิสิตผูปฏิบัติงานมีขอควรสังเกตและขอควรระวัง ดังนี้ 
  1.  การเสนอรายชื่อคณะกรรมการวินัยนิสิต ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  
วาดวยวินัยนิสิต  พ.ศ. 2558  ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
  2.  ทุกครั้งท่ีนิสิตใหถอยคําในบันทึกถอยคําผูถูกกลาวหา  ตองใหนิสิตลงลายมือชื่อกํากับไว
เปนหลักฐานตอหนาเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต 
  3.  หากการดําเนินการสอบสวนไมแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง กรณีมี
เหตุผลความจําเปนคณะกรรมการตองขออนุมัติตออธิการบดีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวน
ออกไปอีกก็ไดท้ังนี้ครั้งละไมเกิน 30 วัน เม่ือครบกําหนด 120 วันแลวยังดําเนินการไมแลวเสร็จให
รายงานพรอมเสนอความเห็นตออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยและสั่งการ 
  4.  การดําเนินการสอบสวน ใหกระทําเปนความลับ และหามบุคคลอ่ืนเขาฟงการสอบสวน
เวนแตคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควร 
  5.  รวบรวมพยานเอกสารหรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของประกอบสํานาวนการสอบสวน 
  6.  หากมีความจําเปนตองขอความเห็นผูเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือประกอบสํานวน
การสอบสวน ใหทําเปนหนังสือขอความรวมมือแจงเปนลายลักษณอักษร 
  7.  การพิจารณาโทษ ตองดูขอเท็จจริงลักษณะความผิดและจะตองตรวจสอบวาพฤติกรรม  
ท่ีนิสิตถูกกลาวหาเขาขายระเบียบ ประกาศ หรือขอบังคับใด สวนการพิจารณาโทษใหพิจารณาตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ. 2558 ขอ 12  อยางเครงครัด  พิจารณาจาก
เจตนาและผลการกระทํา สวนการลงโทษควรลงโทษในระดับใด ใหเสนอลงโทษเพียงขอใดขอหนึ่ง 
  8.  กรณีนิสิตประพฤติตนผิดระเบียบ  ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย นิสิตตองไดรับ
โทษตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. 2558 
  9. ในการพิจารณาสั่งลงโทษนิสิตผูกระทําผิดวินัยนิสิต หากมีเหตุอันควรลดหยอนใหนํามา
ประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษได 
  10. นิสิตท่ีถูกลงโทษทางวินัยซ่ึงไมเห็นดวยกับคําสั่งถูกลงโทษ หรือมีขอเท็จจริงเพ่ิมเติม                    
มีสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษตออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ 
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บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

          สําเนาว  ขจรศิลป (2537) กลาววา งานวินัยนิสิตนักศึกษาเปนงานท่ีสําคัญงานหนึ่งของ
กิจการนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในทุกประเทศ     ไดจัดใหมีงานวินัยนิสิตนักศึกษาข้ึน
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือชวยสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาประพฤติตามกฎระเบียบ เพ่ือใหเกิด
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียน  การสอนและเพ่ือเปนการพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนผูท่ีมีวินัยในตนเอง  
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทุกแหง ก็ไดจัดใหมีงานวินัยนิสิตนักศึกษา  หรือหนวยวินัย
นิสิตนักศึกษาหรืออยางนอยก็มีผูรับผิดชอบเก่ียวกับวินัยนิสิตนักศึกษาเชนเดียวกัน  แตงานวินัยนิสิต
นักศึกษาหรือหนวยวินัยนิสิตนักศึกษาก็เหมือนกับ   งานอ่ืน ๆ  ของฝายกิจการนิสิตนักศึกษา คือ 
ไมไดกําหนดวัตถุประสงคของงานไวอยางชัดเจน จึงทําใหขาดเปาหมายในการดําเนินงานโดยเฉพาะ
ในสวนท่ีเก่ียวกับ  “การพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนผูท่ีมีวินัยในตนเอง” งานวินัยนิสิตนักศึกษา                   
ในสถาบันอุดมศึกษาไทยจึงเนน“การควบคุมพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาจากภายนอก”                              
ดวยกฎระเบียบ และการลงโทษผูฝาฝนกฎระเบียบ 

          สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง  จึงควรกําหนดวัตถุประสงคของงานวินัยนิสิตนักศึกษาไวใหชัดเจน 
เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานและการประเมินผลวัตถุประสงคของงานวินัยนิสิตนักศึกษา
โดยท่ัวไปมีดังนี้ 

          1.  เพ่ือชวยใหนิสิตนักศึกษามีความรู  และตระหนักในกฎระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา 
ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีท่ีเปนแนวทางในการปฏิบัติของบุคคลในสังคม 
  2.  เพ่ือชวยใหนิสิตนักศึกษามีความเขาใจสิทธิ และหนาท่ีของตนเองตลอดจนเขาใจและ
เคารพสิทธิของผูอ่ืน  
  3.  เพ่ือชวยใหนิสิตนักศึกษามีความเขาใจตนเองโดยเฉพาะลักษณะท่ีมีความเก่ียวพันกับ 
พฤติกรรม  เชน อารมณ  คานิยม  และระดับคุณธรรม เปนตน 
  4.  เพ่ือสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาพัฒนาตนเอง  โดยเฉพาะลักษณะท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม 
  5.  เพ่ือสงเสริมใหนิสิตนักศึกษามีความรับผิดชอบตนเองพัฒนาตนเองใหเปนผูท่ีมีวินัยใน
ตนเองเปนพลเมืองท่ีดี   และมีสวนรวมเสริมสรางและจรรโลงความเปนระเบียบของสังคม 
  6.  เพ่ือสงเสริมใหนิสิตนักศึกษารวมกันสรางบรรยากาศท่ีมีความอบอุน  และเปนระเบียบ
เรียบรอย ใหเอ้ือตอการเรียนการสอน   การพัฒนานิสิตนักศึกษา     ตลอดจนการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  เม่ือนิสิตประพฤติตนผิดกฎระเบียบหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวย  วินัยนิสิต 
พ.ศ. 2558 ยอมตองมีการพิจารณาลงโทษแลวแตกรณี บางครั้งการกระทําผิดวินัยของนิสิตไมรุนแรง 
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ก็สามารถวากลาวตักเตือนชี้แนะใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปรับทัศนคติได  จึงไมมีความจําเปนตอง
เขาสูกระบวนการสอบสวนหาขอเท็จจริง  แตบางกรณีนิสิตกระทําผิดวินัยซ่ึงไมสามารถตักเตือนหรือ
ยอมความได ก็ตองเขาสูกระบวนการสอบสวนหาขอเท็จจริงโดยคณะกรรมการวินัยนิสิต           
มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  และพิจารณาโทษการกระทําผิดวินัยนิสิต  หากนิสิต                      
มีความเห็นวาการสั่งลงโทษของคณะกรรมการวินัยนิสิตไมยุติธรรม นิสิตผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษตออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ 

 ดังนั้น เพ่ือใหเห็นถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจดานวินัยนิสิตผูเขียนขอเสนอ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจดานวินัยนิสิตดังนี้ 
  1)  กรณีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตท่ีไมสามารถไกลเกลี่ยได 
  2)  กรณีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตท่ีสามารถไกลเกลี่ยได 
  3)  กรณีนิสิตขออุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยนิสิต 
  4)  การปฏิบัติงานวินัยจราจร 
  5)  นิสิตขอตรวจสอบพันธะกรณีขอลาออก  

1) ข้ันตอนการปฏิบัติงานกรณีกระทําผิดวินัยนิสิตท่ีไมสามารถไกลเกล่ียได 

  การดําเนินงานวินัยนิสิตกรณีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตท่ีไมสามารถไกล เกลี่ยไดนั้น                            
ตองเขาสูกระบวนการสอบสวนหาขอเท็จจริงของคณะกรรมการวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ               
วิทยาเขตสงขลา   และพิจารณาลงโทษ ดังนี ้

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต 

รับคํารองทุกข/แจงเหตุ 

พิจารณาขอมูลเบื้องตน 

ตรวจสอบขอมูลนิสิต 

สืบสวน สอบสวน หาขอเท็จจริง เบื้องตน 

นําเสนอขอมูลถึงผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

หัวหนาฝายกิจการนิสิต 
ผานความเห็นชอบ 

รองอธิการบดี 

(รับผิดชอบฝายกิจการนิสิต) สัง่การ/มอบคณะกรรมการวินัยพิจารณาสอบสวน
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(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                             

 

 
 

 

ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวินัยนิสิต

 

คณะกรรมการวินัยนิสิต 

ประชุมพิจารณาความผิดตามขอมูลหลักฐาน/พยาน 

พิจารณาลงโทษ 

                  รองอธิการบดี 

    ในฐานะประธานคณะกรรมการวินัยนิสิต 

    ลงนามในคําสั่งลงโทษ 

หมายเหตุ : ตองตรวจสอบ คําสั่ง  

เรื่อง  มอบหมายภารกิจใหรองอธิการบดีปฏิบัติ

หนาท่ีแทนอธิการบดี วาใหอํานาจหนาท่ีไวหรือไม

เพราะมอบหมายงานของผูบริหารแตละวาระจะ

แตกตางตามกันตามนโยบาย 

ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต 

แจงโทษแกนิสิต ผูปกครอง อาจารยท่ีปรึกษาและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของภายในมหาวิทยาลัย  

 

 

 
  กรณีไมมีการอุทธรณ  ดําเนินการจัดเก็บขอมูล  

     และหลักฐานของนิสิต 

 

 

 

  กรณีมีการอุทธรณ ปฏิบัติตามข้ันตอน  

      การอุทธรณคําสั่งลงโทษตอไป 
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2) ข้ันตอนการปฏิบัติงานกรณีกระทําผิดวินัยนิสิตท่ีสามารถไกลเกล่ียได 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต 

พิจารณาขอมูลเบื้องตน 

ตรวจสอบขอมูลนิสิต 

สืบสวน สอบสวน หาขอเท็จจริง เบื้องตน 

นัดหมายนิสิต/นัดหมายคูกรณี เขาชี้แจง 

หัวหนาฝายกิจการนิสิต ผานความเห็นชอบ 

รองอธิการบดี 

(รับผิดชอบฝายกิจการนิสิต) 
รับทราบ และสั่งการ 

ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต รับเรื่องเพ่ือประสานและจัดเก็บเอกสาร 

รับคํารองทุกข/แจงเหตุ 

หาแนวทางการยุติปญหา 

นัดไกลเกลี่ยประณีประนอมยอมความ 

นําเสนอขอมูลถึงผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

หากผลการไกลเกลี่ยยุติและยอมความไดใหท้ัง

สองฝายเซ็นสัญญาประณีประนอมยอมความ

ท่ีภารกิจดานวินัยนิสิตจัดทําข้ึน 

หากผลการไกลเกลี่ยไมสําเร็จ นําเรื่องเสนอ

ผูบังคับบัญชาเพ่ือนําเรื่องใหคณะกรรมการ

วินัยนิสิตพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง 
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3)  กรณีนิสิตขออุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยนิสิต 

  นิสิตท่ีถูกลงโทษทางวินัยซ่ึงไมเห็นดวยกับคําสั่งถูกลงโทษ หรือมีขอเท็จจริงเพ่ิมเติม  มีสิทธิ
อุทธรณคําสั่งลงโทษตออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ  การอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษใหทําเปนลายลักษณอักษร และเปนกรณีเฉพาะตน การอุทธรณแทนบุคคลอ่ืน หรือมอบหมาย
ใหบุคคลอ่ืนอุทธรณแทนจะกระทํามิได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผานความเห็นชอบ/เสนอผูบังคับบัญชา 

ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต 

รับเรื่องการขออุทธรณคําสั่งลงโทษจากนิสิต

ผูกระทําผิดวินัย ภายใน 30 วัน  นับตั้งแต

นิสิตรับทราบคําสั่งลงโทษ 

หัวหนาฝายกิจการนิสิต 

รองอธิการบดี 

(รับผิดชอบฝายกิจการนิสิต) สั่งการ/เสนอคณะกรรมการวินัยนิสิต 

คณะกรรมการวินัยนิสิต ประชุมพิจารณาการขออุทธรณ 

ดําเนินการสงเรื่องการขออุทธรณของนิสิต 

ไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใน 

7 วันนับตั้งแตไดรับเรื่องการขออุทธรณ

พรอมเอกสารดังนี้ 

     1. รายงานการประชุมพิจารณาโทษ

ทางวินัยของนิสิต 

     2. คําส่ังลงโทษผูกระทําผิดวินัยนิสิต 
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(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วินิจฉัยบทลงโทษทางวินัยนิสิตท่ีไดย่ืน

เรื่องการขออุทธรณ  โดยคําวินิจฉัยของ

อธิการบดีถือเปนท่ีส้ินสุด 

หมายเหตุ 

 กรณีวินิจฉัยสั่งยกอุทธรณใหใชคําสั่ง

ลงโทษฉบับนี้ 

 กรณีวินิจฉัยสั่งเพ่ิมโทษ  ลดโทษ หรือ

ยกโทษ แลวแตกรณี 

 

คณะกรรมการวินัยนิสิต 

 

 

 

 

 

รับทราบ  มอบผูปฏิบัติงานภารกิจดานวินัยนิสิต 

ในฐานะผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินัยนิสิต

ประสานแจงใหนิสิตทราบ 

ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต ดําเนินการแจงใหนิสิตและผูเก่ียวของรับทราบผล

การขออุทธรณคําสั่งลงโทษ 
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4)  การปฏิบัติงานวินัยจราจร 

  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 28 กรกฏาคม พ.ศ. 
2558 หมวดท่ี 2 วินัยนิสิต ขอ 9 (1)  นิสิตตองปฏิบัติตามคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย ของสวนงานวิชาการ หรือของคณะกรรมการอยางเครงครัดอยูเสมอ  ผูใดฝาฝนหรือไม
ปฏิบั ติตามให ถือว าผูนั้นกระทําผิดวินัย  จะตองไดรับโทษตามท่ีกําหนดไว ในขอบัง คับนี ้
  ฉะนั้น เม่ือนิสิตกระทําผิดวินัยจราจรฝายบริหารวิทยาเขตสงขลา  ภารกิจดานรักษาความ
ปลอดภัยจะนําสงรายชื่อท่ีกระทําผิดวินัยจราจรมายัง ภารกิจดานวินัยนิสิต ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขต
สงขลา  เพ่ือพิจารณา  โดยทางผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายบริหารวิทยาเขตสงขลา 

โดย ภารกิจรักษาความปลอดภยั 

 

นําสงบันทึกแจงกรณีนิสิตกระทําผิด                    

กฎจราจรบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต 

ตรวจสอบเอกสารการนําสงของ  

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

จัดเก็บขอมูลการกระทําผิดวินัยจราจรลงใน

คอมพิวเตอรท่ีจัดทําระบบไว  เพ่ือสะดวกในการ

คนการ เม่ือนิสิตมาติดตอขอรับบัตรคืน 

จัดทําข้ันตอนการขอรับบัตรนิสิตกรณีกระทําผิด

วินัยจราจร เพ่ือความสะดวกของนิสิตท่ีมาติดตอ

ขอรับบัตร  

ชี้แจงใหนิสิตรับทราบถึงโทษการไมปฏิบัติตาม

กฎจราจรพรอมท้ังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ             

ทัศนคติ  หากกระทําผิดวินัยจราจรซํ้าๆ จะมี

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนดานจิตอาสาใหนิสิต

ทําจํานวน 10 ชั่วโมง 

จัดเก็บขอมูลเพ่ือสรุปรายงานผลประจําป  
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ข้ันตอนการขอรับบัตรนิสิตกรณีกระทําผิดวินัยจราจร 

1.  เขียนรายละเอียดยื่นตอเจาหนาท่ีภารกิจดานวินัยนิสิต ในกระดาษท่ีเตรียมไวให 

      - กรณี รปภ. ยึดบัตรประจําตัวนิสิต  ใหเขียนรหัสประจําตัวนิสิต 

      - กรณี รปภ. ยึดบัตรอ่ืน ๆ ใหเขียนชื่อ-สกุล ใหชัดเจน 

2.  เจาหนาท่ีจะตรวจสอบขอมุลเพ่ือคนหาหมายเลขเอกสารและแจงใหนิสิตทราบ 

3.  เม่ือนิสิตทราบหมายเลขเอกสาร ใหหาเอกสารตามหมายเลขท่ีตูเอกสาร 

4.  เอกสารประกอบดวย บันทึกแจงการกระทําผิดวินัยจราจรและบัตรท่ีถูกยึด  ใหนิสิตกรอก 

    รายละเอียดดานหลัง ในหัวขอ สําหรับนิสิต ใหแลวเสร็จ 

5.  นําเอกสารและบัตรท่ีถูกยึดพบเจาหนาท่ีวินัยนิสิตเพ่ือทราบรายละเอียดและโทษตามความผิด 

    ตอไป 
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5)  ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือนิสิตขอตรวจสอบพันธะกรณีขอลาออก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต 

จัดทําบันทึกการขอตรวจสอบพันธะประจําป 

จัดทําแบบฟอรมการขอตรวจสอบพันธะ 

สอบถามขอมูลนิสิตถึงสาเหตุของการลาออก 

หากพบสาเหตุท่ีสามารถแกไขได ก็จะแนะนํา

และหาแนวทางแกไข โดยประสานกับภารกิจ

แนะแนว   ภารกิจทุนการศึกษา ฯลฯ 

นิสิตท่ีขอตรวจสอบพันธะลงชื่อในบันทึกขอ

ตรวจสอบพันธะประจําปการศึกษา ..... 

ดําเนินการตรวจสอบพันธะไปยังภารกิจตาง ๆ 

ในฝายกิจการนิสิตทุกภารกิจและผูรับผิดชอบ

ภารกิจตาง ๆ เซ็นรับรองขอมูลเบื้องตนใน

เอกสารการตรวจสอบพันธะ 

หากนิสิตติดพันธะกับภารกิจใด จะดําเนินการให

นิสิตแกไขพันธะและประสานกับผูเก่ียวของท่ี

นิสิตติดพันธะเพ่ือแกไขพันธะใหเสร็จสิ้นกอนขอ

ลาออก 

หัวหนาฝายกิจการนิสิต 

เม่ือสิ้นสุดข้ันตอนการตรวจสอบพันธะกับทุก

ภารกิจในฝายกิจการนิสิต  เจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต เสนอเอกสารให

ผูบังคับบัญชาลงนาม 

ลงนามในเอกสารอนุมัติการตรวจสอบพันธะใหนิสิต 
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2. กลยุทธการปฏิบัติงาน 

           2.1  เม่ือไดรับคํารองทุกขหรือแจงเหตุ : ท้ังจากนิสิต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตตองดําเนินการหาขอมูลและทําการสืบสวน  สอบสวน                   

หาขอเท็จจริงเบื้องตนอยางเรงดวน  เพ่ือใหทันกับสถานการณท่ีผูแจงไดแจงเหตุไว 

  2.2  กรณีนัดหมายนิสิตมาชี้แจงขอเท็จจริง : ตองใหนิสิตเขียนบันทึกลงในแบบฟอรมบันทึก

ถอยคําของผูกลาวหาและแบบฟอรมแบบันทึกประวัตินิสิต ในขณะเขาพบเจาหนาท่ีวินัยนิสิตโดยเขียน

เลาเหตุการณการณท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริงใหแลวเสร็จ  โดยไมอนุญาตใหนิสิตนําแบบฟอรม

ดังกลาวกลับไปเขียนนอกสถานท่ี เพ่ือปองกันการใหขอมูลท่ีเปนเท็จของนิสิต  เพราะเม่ือนําเอกสาร

ไปเขียนยังท่ีพักอาจจะมีการปรึกษาผูอ่ืนและเพ่ิมเติมขอมูลท่ีไมเปนความจริง เพราะธรรมชาติของ

ผูกระทําผิดยอมตองปกปองตัวเอง  หากเขียนใหแลวเสร็จในขณะเขาชี้แจงจะไดขอมูลรายละเอียด               

ท่ีเปนจริงมากท่ีสุด  และทุกครั้งตองใหนิสิตลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

  2.3  ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตตองรอบรูเรื่องกฎหมายท่ีเก่ียวของ : ตองศึกษาหาความรูเรื่อง

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิสิตในแตละกรณีแมจะเปนกรณีเล็กนอย   

  กรณีตัวอยาง เชน  นิสิตจํานวน 8 คน กระทําผิดวินัยนิสิตโดยสูบบุหรี่ในสถานท่ีหามสูบบุหรี่

ของมหาวิทยาลัย  ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตตองศึกษากฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวของเพ่ือชี้แจง

ขอมูลท่ีถูกตองใหนิสิตไดรับทราบ กรณีนี้  มีกฎหมายท่ีเก่ียวของและรายละเอียดดังนี้ 

ขอกําหนดกฏหมาย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 19 

กําหนดใหสถานท่ีสาธารณะและท่ีทํางานเปนเขตปลอดบุหรี่ 
(มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2553) 
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สถานท่ีปลอดบุหรี่ประเภทท่ี 1 

เปนสถานท่ีท่ีตองปลอดบุหรี่ท้ังหมด 
  1. สถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพทุกประเภท เชน สถานีอนามัย  โรงพยาบาล 
คลินิก สถานอบไอน้ํา อบสมุนไพร สปา นวดแผนไทย 
  2. สถานศึกษาระดับต่ํากวาอุดมศึกษา 
  3. สถานท่ีสาธารณะท่ีใชประโยชนรวมกันท้ังภาครัฐและเอกชน เชน โรงงาน สํานักงาน 
ตลาด เปนตน 
  4. ยานพาหนะและสถานท่ีขนสงสาธารณะ เชน TAXI รถโดยสารประจําทาง เปนตน 
  5. ศาสนสถาน 

 

 

สถานท่ีปลอดบุหรี่ประเภทท่ี 2 

เปนสถานท่ีท่ีตองปลอดบุหรี่แตอาจจัดหรือไมจัดใหมีเขตสูบบุหรี่ก็ได 
  1. สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  2. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  3. ปมน้ํามัน 
  4. สนามบินนานาชาติ 

           สถานท่ีท้ังสี่ประเภทนี้ 

  - พ้ืนท่ีสวนท่ีเปนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางจะตองเปนเขตปลอดบุหรี่ 100 % ยกเวนอาคาร 
สนามบินนานาชาติ 
  - พ้ืนท่ีสวนท่ีไมใชอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอาจจะจัดเขตสูบบุหรี่หรือไมจัดก็ได 
  - กรณีท่ีมีการจัดเขตสูบบุหรี่จะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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เง่ือนไขการจัดเขตสูบบุหรี่นอกอาคารส่ิงปลูกสราง 

1. จะตองไมอยูในบริเวณทางเขา – ออกของสถานท่ีท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี ่
2. จะตองอยูในท่ีท่ีลับตา 
3. จะตองไมเปนการรบกวนผูอ่ืน 
 
สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
1. ตองติดเครื่องหมาย / สัญลักษณเขตปลอดบุหรี่ บริเวณทางเขาสถานท่ีสาธารณะทุกชองทาง  
    และภายในสถานท่ีสาธารณะท่ีเห็นไดชัด 
2. ไมมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหรี่ 
3. ไมมีการสูบบุหรี่ 
 
ความรับผิดชอบของเจาของสถานท่ีท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 
1. ตองติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
2. ตองดูแลไมใหมีการสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ี ท่ีเปนเขตปลอดบุหรี่ 
 
บทกําหนดโทษ 
1. ผูฝาฝนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ มีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 
2. เจาของสถานท่ีไมติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ มีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 
3. เจาของสถานท่ีไมจัดสถานท่ีเปนเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ มีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท 

  จากตัวอยางดังกลาว   เม่ือผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตมีความรูในเรื่องกฎหมายท่ีเก่ียวของก็จะ
เปนประโยชนตอนิสิต เพราะ บางครั้งกฎหมายในชีวิตประจําวันนิสิตบางคนยังไมทราบจึงอาจจะ
กระทําสิ่งตาง ๆ ไปเพราะความรูเทาไมถึงการณ   กรณีนี้ทางภารกิจดานวินัยนิสิตไดทําการตักเตือน
ดวยวาจาและชี้แจงพรอมแจกเอกสารท่ีเก่ียวของใหนิสิตไดศึกษา 

          2.4  การรวบรวมพยานหลักฐาน : ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตรวบรวมพยานหลักฐานโดยมี
วัตถุประสงคท่ีคลายคลึงกับการหาขอเท็จจริงตามหลักกฎหมาย แตการหาขอเท็จจริงของงาน                  
วินัยนิสิตเปนการทํางานรวมกันระหวางครูกับศิษย เปนการมุงเนนการกลอมเกลานิสิต ฉะนั้น                 
การนําทักษะการปรึกษาทางดานจิตวิทยามาผสมผสานในการทํางานเปนสิ่งจําเปนกลาวคือ                       
การสืบสวน  สอบสวน ตามหลักกฎหมายอาญา เปนไปดวยวัตถุประสงคหาขอเท็จจริงเพ่ือพิสูจน
ความผิดและเพ่ือใหไดตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ  แตในการดําเนินงานเพ่ือหาผูกระทําผิดทางวินัยนิสิต
ของมหาวิทยาลัยทักษิณมุงเนนใหกระบวนการวินัยนิสิตเปน  การพัฒนานิสิต เพ่ือใหนิสิตมีความ        
งอกงามทางจิตใจในฐานะครูกับศิษยเปนเรื่องของการใหโอกาส  ใหนิสิตไดปรับตัวเพ่ืออยูรวมกับผูอ่ืน  
ฉะนั้น  การสอบสวนทางวินัยนิสิต  ควรเปนการสัมภาษณ สอบถามเพ่ือใหบุคคลพิสูจนความผิด 
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ตามขอกลาวหา  การสอบสวนจึงควรเปนกระบวนการของการใหนิสิต  ไดคิด  ทบทวน  เขาใจ  
ยอมรับในส่ิงท่ีตนเองกระทํา 

          2.5  คณะกรรมการวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  :   เม่ือนิสิตกระทําผิด
วินัยซ่ึงไมสามารถไกลเกลี่ยได   จําเปนตองใหคณะกรรมการวินัยนิสิตพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง    
ฉะนั้น คณะกรรมการวินัยนิสิตท่ีสอบสวนจึงควรเขาใจในความแตกตางของนิสิตแตละคน  เพราะ    
นิสิตมีความแตกตางกันในเรื่องของพ้ืนฐานดานครอบครัว   วิธีคิด   การมองปญหา   คณะกรรมการ
วินัยนิสิตสอบสวนในบทบาทครูอาจารย หลายครั้งมองปญหาไมเหมือนนิสิต เพราะ การกระทําของ
นิสิตหรือปญหาท่ีเกิดกับนิสิตอาจเกิดจากสาเหตุท่ีมีการคิดไมรอบคอบ ไมรอบดาน ไมชัดเจน                    
ไมชํานาญในการมองโลก หรือเลือกเฉพาะบางสวนในการตัดสินใจในบางชวงเวลา เม่ือนิสิตเจอปญหา
ทําใหมองโลกสับสนอารมณความคิดสับสนในตัวนิสิตแตละคนตางก็มีขอบเขตความคิดเปนของตนเอง  
ท้ังนี้ เปนเพราะครอบครัวและสิ่งแวดลอมในวัยเด็กมีสวนหลอหลอมคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน                   
นิสิตแตละคนจึงมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีเปรียบเทียบกันไมได  ฉะนั้น คณะกรรมการวินัยนิสิตตองเขากับ
ความแตกตางของนิสิตแตละคน  บรรยากาศของการคนหาขอเท็จจริงควรเปนไปบนพ้ืนฐานท่ีตองการ
เห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีดีของนิสิต 

          2.6  ขยายเวลาการสอบสวน : หากการดําเนินการสอบสวนไมแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแต
วันท่ีไดรับเรื่อง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ. 2558 ใหขออนุมัติ                           
ตออธิการบดีเพ่ือขอขยายเวลาการสอบสวนออกไปอีก ครั้งละไมเกิน 30 วัน เม่ือครบกําหนด 120 วัน 
ยังไมแลวเสร็จ ใหรายงานพรอมเสนอความเห็นตออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยและสั่งการ  ท้ังนี้เพ่ือปองกัน
ขอรองเรียนจากผูท่ีเก่ียวของ 

          2.7  เม่ือตองการขอขอมูล :  หากตองการขอความเห็นหรือขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เพ่ือประกอบสํานวนการสอบสวน  ใหทําหนังสือขอความรวมมือแจงเปนลายลักษณอักษร 

          2.8  การพิจารณาโทษ : ตองพิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะของความผิดและจะตอง
ตรวจสอบวาพฤติกรรมท่ีนิสิตถูกกลาวหาเขาขายการกระทําผิดวินัยรายแรงหรือไมรายแรงอยางไร  
จึงจะพิจารณาโทษตามลําดับของความผิดนั้น ๆ 

  2.9  เอกสารคําสั่งลงโทษ :  ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต ตองนําคําสั่งลงโทษตนฉบับพรอม
สําเนาคูฉบับ ลงเลขท่ีคําสั่งตามระบบงานสารบรรณกลางของฝายกิจการนิสิตพรอมสําเนาตนฉบับ
นําสงผูท่ีเก่ียวของกับการกระทําผิดวินัยของนิสิต  เชน  อาจารยท่ีปรึกษา   คณบดี  กลุมภารกิจ
ทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา  ผูปกครอง  

  2.10 การนัดวันชี้แจง : กรณีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตเปนกลุมจํานวนมากในความผิดเดียวกัน 
เชน ทะเลาะวิวาทเปนกลุมการขอพบนิสิตเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตองนัดหมายไมใหคูกรณีเจอกันควรนัด
ชี้แจงคนละวันหรือนัดเปนเชากลุมบายกลุม  เพ่ือหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากันซ่ึงไมเปนผลดีตอการ
สอบสวนอีกท้ังผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตจะไมมีสมาธิในการสอบสวนหาขอเท็จจริงถานัดพรอมกัน 
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  2.11 เอกสารงานวินัย : สําหรับเอกสารท่ีเก่ียวของกับงานวินัยนิสิตทุกฉบับควรผานงาน                
สารบรรณกลางของฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาเพ่ือลงเลขท่ี  ประทับวัน  เวลา  ท่ีรับเอกสาร                  
ใหเรียบรอย เพราะ เอกสารท่ีเก่ียวของกับงานวินัยนิสิตถือเปนเอกสารหลักฐานท่ีสําคัญในการยืนยัน
ขอเท็จจริงเม่ือตองนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนิสิต 

 2.12 รายงานการประชุม :  การจัดทํารายงานการประชุมท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาการ
กระทําผิดวินัยของนิสิตทุกครั้งตองแจงเวียนเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  เพ่ือใหคณะกรรมการ
วินัยนิสิตไดอานทบทวนมติของการประชุม  หากไมเปนไปตามท่ีประชุมกันไวกรรมการสามารถ                
สงเรื่องกลับมาแกไขขอเท็จจริงตามแบบฟอรมเอกสารแจงเวียนการประชุมท่ีนําสง  โดยกําหนดให
แจงเวียนกลับมายังผูปฏิบัติงานวินัยนิสิตในฐานะผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการวินัยนิสิต                        
ภายใน 7 วันหลังจากแจงเวยีนรายงานการประชุม 

  2.13 ตองแจงใหนิสิตทราบข้ันตอนการอุทธรณคําสั่งลงโทษ :  เม่ือสิ้นสุดกระบวนการ
พิจารณาจะมีคําสั่งลงโทษกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดวินัย ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตตองนัดหมายใหนิสิตมา
รับทราบคําสั่งลงโทษดวยตนเอง พรอมท้ังจัดทําข้ันตอนการขออุทธรณคําสั่งลงโทษใหนิสิตไดรับทราบ
คําสั่งเพ่ือจะไดปฏิบัติไดถูกตองตามข้ันตอนหากตองการดําเนินการอุทธรณ 

  2.14 การเขาถึงความรูสึกนิสิต : การนัดหมายนิสิตเพ่ือชี้แจงรายละเอียดหรือสอบสวน
ขอเท็จจริงทุกเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานวินัยนิสิตควรหาสถานท่ีท่ีคนไมพลุกพลานหรือถาเปนไปไดควร
หาหองท่ีมีแตผูปฏิบัติงานวินัยนิสิตและนิสิตเพ่ือพูดคุยหาสาเหตุหรือสอบสวนเรื่องราว  เพราะนิสิตจะ
ไดไมรูสึกอายและสามารถเลาเหตุการณไดอยางเปดเผย 

  2.15 ควรเปนความลับ : การดําเนินงานสอบสวนดานวินัยนิสิตควรกระทําเปนความลับ                  
ไมควรใหบุคคลอ่ืนท่ีไมเก่ียวของเขามาฟงการสอบสวน เวนแตเปนบุคคลท่ีเก่ียวของกับเหตุการณนั้น
และคณะกรรมการวินัยนิสิตพิจารณาเห็นสมควร 

3.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  3.1  ติดตามการบังคับโทษกรณีนิสิตตองเขารวมโครงการหรือกิจกรรม  ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ. 2558   ใหเปนไปตามคําสั่งลงโทษและรายงาน

คณะกรรมการวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 

  3.2  จัดประชมุคณะกรรมการวินัยนิสติ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา เม่ือสิ้นสุด                 

ปการศึกษา  เพ่ือพิจารณาประมวลปญหาการบังคับใชขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ ของ

มหาวิทยาลัย 

  3.3  จัดประชุมสัมมนาแนวปฏิบัติวินัยนิสิตเฉพาะผูท่ีปฏิบัติงานของสวนงานวิชาการของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

  3.4  รวบรวม วิเคราะห ขอมูล ดานวินัยนิสิตเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางวิทยาเขต

สงขลาและวิทยาเขตพัทลุง เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันของมหาวิทยาลัย 
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  3.5  รวบรวม สรุป จัดทํารายงานการกระทําผิดวินัยนิสิต  วินัยดานจราจร  งานตรวจสอบ
พันธะในแตละป เพ่ือจัดทําเปนรายงานเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบและพิจารณาตอไป 
 

4. คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  คุณธรรม       หมายถึง   คุณสมบัติภายในใจใด ๆ ก็ตามท่ีเปนคุณสมบัติท่ีไมเปนโทษ 
  จริยธรรม      หมายถึง  สิ่งท่ีควรประพฤติทาง กาย วาจา ใจ ท่ีดีงามท่ีควรปฏิบัติ 
  คุณธรรม จริยธรรม  จึงหมายความถึง  คุณงามความดีของบุคคลท่ีกระทําไปดวยความ
สํานึกในจิตใจโดยยึดถือเปนความเคยชิน อันเปนคุณลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีดีงาม เปนท่ียอมรับ
วาเปนส่ิงท่ีถูกตองของตนเอง ผูอ่ืนและสังคม 

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต 

  เนื่องจากการปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตเปนการปฏิบัติงานกับนิสิตท่ีสวนใหญจะมีพฤติกรรมท่ี
ไมเปนไปตามระเบียบ กฎ กติกา ของสังคมท่ีกําหนดไว จึงเปนเรื่องท่ีละเอียดออน ฉะนั้น ผูปฏิบัติงาน
ดานวินัยนิสิตจึงควรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานดังนี้ 

  1. ตองปฏิบัติงานดานความจริงใจและเสมอภาคโดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจาก
การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
  2.  ตองรักษาความลับของนิสิตหรือผูเก่ียวของ ซ่ึงจะชวยใหนิสิตหรือผูเก่ียวของไววางใจ  
ม่ันใจ  และรูสึกปลอดภัยในการใหขอมูล 
          3. ตองมีความอดทน อดกลั่น เพราะนิสิตท่ีมาติดตองานวินัยนิสิตสวนใหญเปนนิสิตท่ีมีปญหา
หรือทําผิดระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
  4.  เปนกันเองกับนิสิตท่ีมาติดตอ  จะทําใหนิสิตรูสึกเครียดลดลง  และผอนคลายกลาท่ีจะ
เปดเผยความจริง 
          5.  ตองไมกลั่นแกลง มีอคติ หรือกลาวหานิสิตโดยปราศจากความเปนจริง 
          6.  ผูปฏิบัติงานวินัยนิสิตตองมีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา 
          7.  ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจแกนิสิตและผูรับบริการตามบทบาท
หนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
          8.  ตองมีความเขาใจ  สามารถเอาใจเขามาใสใจเรา รับฟงเพ่ือเขาใจความรูสึกนึกคิดปญหา
และความตองการของนิสิตและผูรับบริการ 
  9.  ตองตระหนักในความเปนคนและความเปนตัวเองท่ีแตกตางเฉพาะบุคคล เพราะ พ้ืนฐาน
การอยูในสิ่งแวดลอมแตละคนแตกตางกัน  
          10. มีความสํานึกในหนาท่ี ตองศึกษาหาความรูในเรื่องท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ 
เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 5 
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 

ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไขในการปฏิบัติงาน      

   
           การปฏิบัติงานในภารกิจดานวินัยนิสิต เปนสวนหนึ่งของฝายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผูปฏิบัติงานภารกิจดานวินัยนิสิตมีความเชื่อม่ันวาการสงเสริมใหนิสิต

ประพฤติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยจะชวยสงเสริมใหนิสิตมีทักษะการใชชีวิต

รวมกับผูอ่ืน คิดเปน แกปญหาเปน และมีความรับผิดชอบรอบรู  สูงาน  มีประสบการณเชิงปฏิบัติ   

จบไปเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคมไดอยางภาคภูมิใจ  ดังนั้น การปฏิบัติงานของภารกิจดาน 

วินัยนิสิตทุกข้ันตอนยอมตองมีปญหาและอุปสรรคในการทํางานอยูบาง  จึงขอสรุปปญหาอุปสรรค

พรอมท้ังขอเสนอแนะในการแกไขปญหา ดังนี้ 

    

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
 

   1.  การรองทุกขและแจงเหตุ :  การรองทุกข
และแจ ง เหตุจากหนวยงานตาง  ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เชน คณะ  ผูนําสงเรื่องมายัง
ภารกิจดานวินัยนิสิต ลงนามโดยคณบดีจัดทํา
เปนบันทึกขอความเพ่ือแจงเหตุการณ  สวนใหญ
จากประสบการณการแจงรายละเอียดของตน
สังกัดไม มีความรายละเอียดเพ่ือจะสืบสวน 
สอบสวน หาขอเท็จจริงอยางรวดเร็ว  ตอง
ประสานกลับไปยังตนเรื่องวาเหตุเกิดท่ีไหน 
อยางไร เม่ือเวลาเทาไร ทําใหเสียเวลาในการ
สืบสวน หาขอเ ท็จจริ ง เบื้ องตน  ซ่ึ งตองใช
ระยะเวลาท่ีนานเกินไป 
 
 
 

   1. เพ่ือไมใหระยะเวลาของการสอบสวน                 
หาข อ มูล เป น อุปสรรคและปญหา ในการ  
ปฏิบัติงาน ภารกิจดานวินัยนิสิต ควรเสนอ
ความเห็น ใหหัวหนาฝายกิจการนิสิต จัดประชุม
ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับนิสิตของคณะเพ่ือ
หารือแลกเปลี่ยนทัศนะคติและ   หาแนวปฏิบัติ
เดียวกันในการปฏิบัติงาน เชน เสนอจัดทํา
แบบฟอรมการแจงเหตุใหทุกคณะใชเหมือนกัน  
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ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
 

   2.  การกระทําผิดวินัยนิสิตท่ีเก่ียวกับความ
ประพฤติผิดดานศีลธรรม  : เชน มีผูกลาวหานิสิต
กระทําผิดเสื่อมเสียในทางชูสาวกับสามีหรือ
ภรรยาของผูกลาวหา   การสืบสวนหาขอเท็จจริง
เบื้องตนจึงเปนหนาท่ีของผูปฏิบัติงานดานวินัย
นิสิตโดยตรง  บางครั้งผูรองทุกขหรือแจงเหตุใช
วิธีโทรศัพทมาแจง หรือสงจดหมายสนเทเขามา
เพ่ือรองทุกขโดยไมประสงคท่ีแจงรายละเอียดใด 
ๆ ใหทราบ เพียงแตตองการใหลงโทษนิสิตผูถูก
กลาวหา  การหาขอเท็จจริงในบางครั้ งบาง
เหตุการณเปนเรื่องหม่ินแหม ซ่ึงผู ท่ีเราไปขอ
ขอมูลอาจจะนําเรื่องของบุคคลนั้นไปพูดกลาวจน
กอให เ กิดความเสียหายกับผู ถูกกลาวหาได 
 

   2.  ควรใหผูแจงเรื่องรองทุกข  แจงเปน               
ลายลักษณอักษรโดยละเอียด ควรมีพยาน
พยานหลักฐานท่ีเชื่อถือได ท้ังนี้ ผูปฏิบัติงาน                 
ดานวินัยนิสิตไมจําเปนตองไปหาพยานหลักฐาน
ดวยตนเอง 
 
 
 

   3.  การสอบสวนนิสิต : เม่ือมีการแจงเหตุรอง
ทุกขตองขอพบนิสิตท้ังสองฝายมาสัมภาษณเพ่ือ
สอบถามข อ มู ล และ ข อ เ ท็ จ จ ริ ง เ บื้ อ ง ต น                    
การสอบสวนทุกกรณีแมจะเปนความผิดเล็กนอย  
หากนิสิตคูกรณีมาพรอมกันจะทําใหเกิดความ
วุนวายผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตอาจจะควบคุม
สถานการณไมได 
 
 

   3.  ไมควรเรียกนิสิตท่ีถูกกลาวหาหรือเปน
คูกรณีเขารับการสอบถามหรือสอบสวนพรอม
กันควรจัดเวลาไมใหตรงกัน  เพ่ือลดปญหาการ
ปะทะของท้ังสองฝาย 

   4.  การรับฟงนิสิตชี้แจงสาเหตุการกระทําผิด  
:  เม่ือนัดหมายนิสิตมาสอบถามรายละเอียดและ
ส า เ ห ตุ ท่ี ทํ า ใ ห นิ สิ ต ก ร ะ ทํ า ผิ ด วิ นั ย                     
นิสิตบางคนเลาเหตุการณวกวนและใชเวลา นาน
แตกตางกัน   บางครั้งสรุปถึงสาเหตุไมไดเพราะ
นิสิตเลาเพ่ือปกปองตนเองจากความผิดบาง   
หรื อ เล า ไปร อง ไปและนิสิ ต เสี ย ใจ กับสิ่ ง ท่ี                
กระทําผิด 

   4 .   ในการฟ ง เ รื่ องราว ท่ีนิสิต เล า ใหฟ ง                  
ควรทบทวนเรื่องราวเปนชวง ๆ เพ่ือจับประเด็น
วาผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตเขาใจท่ีนิสิตเลา
หรือไม  ขณะเดียวกันควรสอบถามนิสิตเพ่ือให
นิสิตไดทบทวนเรื่องของตนเองวาไดกระทําอะไร
อยางไร  เพ่ือใหท้ังสองฝายเขาใจเหตุการณท่ี
กําลังสอบสวนตรงกัน 
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ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
 

   5.  สถานท่ีสําหรับปฏิบัติงาน :  เนื่องจาก
ภารกิจดานวินัยนิสิตนั่งทํางานรวมกับภารกิจอ่ืน
ของฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา   จึงเปน
อุปสรรคในการนัดหมายนิ สิ ตและผู เ ก่ี ย ว    
เพราะสวนใหญผูท่ีเขาพบผูปฏิบัติงานดานวินัย
นิสิตลวนแตมีความลับและปญหาท่ีจะมาปรึกษา 
หรื อ มี ก า รนั ดหมาย เ พ่ื อ ทํ ากา รสอบสวน 
ขอเท็จจริง  ซ่ึงการพูดคุยหรือสัมภาษณ นิสิตจะ
ไมกลาท่ีจะเขามาใหขอมูลหรือใหขอมูลไม มาก
พอ  เพราะกลัววาสิ่งท่ีพูดจะไมเปนความลับ                 
ไมปลอดภัย ตอตนเอง กลัวผู อ่ืนจะรับทราบ
ปญหาของตนเองและรูสึกอับอาย 
 
 
 

   5.  ควรจัดใหภารกิจดานวินัยนิสิตมีหองเพ่ือ
ใชในการสัมภาษณขอมูลหรือสอบสวนหา
ขอเท็จจริงเบื้องตน  ซ่ึงควรเปนหองมิดชิดและ
ผูคนไมพลุกพลาน ตองใหนิสิตท่ีกระทําผิดหรือ
ผูท่ีตองการหารือลดความอึดอัดและกังวล 
 
 

   6.  เม่ือนิสิตสิ้นสุดการสอบสวนขอเท็จจริงของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ นั ย นิ สิ ต ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม  :                                   
จากประสบการณการเปนผูชวยเลขานุการในท่ี
ประชุม      นิสิตสวนใหญตองการรับทราบ
เพียงแต โทษ ท่ีคณะกรรมการวินั ยนิ สิตจะ
พิจารณา  แตในฐานะท่ีเปนผูปฏิบัติงานดานวินัย
นิสิตจึงตองการเห็นนิสิต    ไดคิด  ไดทบทวนถึง
สิ่งท่ีเกิดข้ึนกับตนเองสิ่งท่ีทํานั้นถูกหรือผิดและ
นิสิตควรทําอยางไรตอจากนี้ เพ่ือนิสิตจะไดนําไป
เปนประสบการณเพ่ือพัฒนาใหชีวิตดีข้ึนกวาเดิม
ไดอยางไร  นิสิตสวนใหญไมไดคํานึงถึงสิ่งเหลานี้  
คิดแตวาตนเองทําผิดและถูกลงโทษจึงทําใหไมได
นําไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ใหดีข้ึน 
 
 
 
 

   6.  ทุกครั้งของการสิ้นสุดการสอบถามในหอง
ประชุมของคณะกรรมการสอบสวน ควรใหนิสิต
ไดทบทวนในประเด็น ดังนี้ 
  1)  อะไรทําใหเกิดเหตุการณท่ีตองมา
นั่งตอหนาคณะกรรมการวินัยนิสิต 
  2)  ไดเรียนรูอะไรจากเหตุการณ 
  3)  ถามีเหตุการณทํานองนี้ จะเตรียม
ตัวเพ่ือเผชิญปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเชนนี้ไดอยางไร 
  4)  หากตองรับโทษทางวินัยนิสิต  
นิสิตกังวลกับอะไรมากท่ีสุด 
  5)  ขณะนีคิ้ดหรือรูสึกอยางไรกับ
ตัวเอง 
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   7.  คณะกรรมการวินัยนิสิต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา :  ตามขอบั ง คับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวยวินัยนิสิต  พ.ศ.  
2558  ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการวินัยนิสิต  
โดยมีรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานดานกิจการ
นิสิตเปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิภายใน
มหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ  
ผูแทนอาจารยจากสวนงานวิชาการ สวนงานละ 
1 คน  ประธานกรรมการบริหารกิจกรรมนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาเปนกรรมการ ประธานสภา
นิสิตเปนกรรมการ  ประธานกรรมการกลั่นกรอง
นิสิตภาคสมทบเปนกรรมการ  หัวหนาฝาย
กิจการนิสิตเปนกรรมการและเลขานุการ  และ
เจ าหน า ท่ีผู รั บผิ ดชอบงานวินั ยนิ สิ ต  เป น
ผูชวยเลขานุการ  ซ่ึงตามโครงสรางปจจุบันนั้น
จะมีคณะกรรมการวินัยนิสิตท้ังหมด 15 คน ใน
การประชุมในแตละครั้งจะตองมีคณะกรรมการ
วินัยนิสิตจํานวนมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมด จึงถือวาครบองคประชุม ฉะนั้น 
ในการประชุมแตละครั้งจะตองมีคณะกรรมการ
วินัยนิสิตเขารวมอยางนอย  8 คน  โดยไมนับ
รวมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานวินัยนิสิต จึงจะถือ
ว าครบองคป ระชุ ม   ปญหา ท่ี เ กิด ข้ึน  คื อ 
คณะกรรมการวินัยนิสิตจะมีเวลาในการประชุมท่ี
ไมตรงกัน  เพราะกรรมการแตละทานจะมี
ภาร กิจด านการสอนและงานประจํ ามาก 
 
 
 
 
 
 

   7 .   ปญหาของ เวลาในการประชุมของ
คณะกรรมการวินัยนิสิต ท่ีไมตรงกันมีแนว
ทางแกไขปญหา คือ  การกําหนดวันเวลาท่ี
แนนอนในการประชุม เชน ชวงบายวันพุธท่ีสาม
ของเดือน เปนตน  เพ่ือไมใหกระทบภารกิจ
ประจาํของคณะกรรมการวนิัยนิสิต หรืออาจจะ 
จั ด ป ร ะ ชุ ม ใ น ช ว ง น อ ก เ ว ล า ทํ า ก า ร    
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   8.  ดานบุคลากร :  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน
วินัยนิสิตมีจํานวนเพียง 1 คน การใหบริการดาน
วินัยนิสิต  โดยเฉพาะการใหบริการกับนิสิตท่ี
กระทําผิดวินัยจราจรซ่ึงโดนยึดบัตรประจําตัว
นิสิต  บัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวผูขับข่ี
รถ เม่ือมาติดตอขอรับบัตรคืนนิสิตจะมาขอรับ
บัตรคืนกันทุกวันวันละหลายคน     ทําใหการ
ปฏิบัติงานดานอ่ืนของผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต
ลาชา  เชน  การนัดนิสิตสอบสวน หาขอเท็จจริง  
หรือการนัดนิสิตท่ีตองรายงานตัวเม่ือกระทํา               
ผิดวินัย  จึงทําใหการใหบริการไมสะดวกและไม
ประทับใจผูขอรับบริการ 
 
 
 
 

   8.  ปญหาเรื่องการใหบริการกรณีนิสิตกระทํา
ผิดวินัยจราจรนั้น ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตได
กําหนดใหทุกวันพุธ ตั้งแตเวลา 13.00 น. – 
18.00 น. เปนวันรับบัตรท่ีถูกเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยยึดกรณีนิสิตกระทําผิดวินัย
จราจรภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขต
สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 

   9.  การกระทําผิดวินัยนิสิต ท่ีเก่ียวกับการ
ทุจริตการสอบ : นิสิตท่ีกระทําผิดวินัยกรณีทุจริต
การสอบบางสวนไดบอกเลากับผูปฏิบัติงานดาน
วินัยนิสิตวา มีเพ่ือนนิสิตหลายคนไดกระทําผิด
กรณีนี้เชนกันในขณะทําการสอบทําไมกรรมการ
คุมสอบไมจับ แต ทําไมเลือกจับเฉพาะนิสิต    
และนิสิตบางคนก็คิดวา “เปนคราวซวยของ
ตนเอง”ท่ีกรรมการคุมสอบจับได นี้เปนปญหาใน
ปฏิบัติงานท่ีจะตอบคําถามตอนิสิต 

   9.  ผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตตองมีทักษะท่ี
จะชวนคิด  ชวนคุย  เพ่ือใหนิสิตเหลานี้ไดเขาใจ
และเห็นประเด็นท่ีเปนปญหา หรือชี้แนะใหนิสิต
เขาใจวาหากไมพบเจอเหตุการณเหลานี้กับนิสิต 
นิสิตคงตองมีคุณลักษณะท่ีไมพึงประสงคของ
สังคมตอไปเนื่องจากไดบมเพาะการเอารัดเอา
เปรียบคนอ่ืนท่ีเตรียมตัวอานหนังสือเพ่ือเขา
สอบ  สําหรับนิสิตท่ีกรรมการคุมสอบไมไดจับ
สักวันหนึ่งนิสิตเหลานั้นก็จะสรางปญหาท่ีใหญ
กวาการทุจริตการสอบในมหาวิทยาลัย เชน 
ทุจริตการสอบการสอบแขงขันบรรจุเขารับ
ราชการ ซ่ึงหากกรรมการพบเห็นการทุจริตของ
นิสิตเหลานั้นจะทําใหเสียโอกาสและเสียอนาคต 
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   10. การเปลี่ยนผูบริหารท่ีรับผิดชอบงาน
พัฒนานิสิต : รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบฝาย
กิจการนิสิตจะเปลี่ยนไปตามวาระคราวละ 4 ป  
ซ่ึงเม่ือเปลี่ยนผูบริหารใหมบางครั้งผูบริหารใหม
ท่ีมาดูแลฝายกิจการนิสิตมีนโยบายและแนว
ปฏิบัติงานดานวินัยนิสิตไมเหมือนกัน ทําให
กระบวนการสอบสวน  หาขอเท็จจริง  จนถึงการ
พิจารณาลงโทษ ไมมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
พูดใหเขาใจงาย ๆ คือ การปฏิบัติงานเปลี่ยนไป
ตามผูบริหารในแตละสมัยท่ีดํ ารงตํ าแหน ง 
 

   10.   ปญหานี้ เปนปญหา ท่ีสุ มเสี่ ยง ท่ีจะ
นําเสนอเนื่องจากเปนเรื่องท่ีกระทบหลายฝาย   
ท้ั ง ตั ว ผู ป ฏิ บั ติ ง า น ด า น วิ นั ย นิ สิ ต   
คณะกรรมการวินัยนิสิตท่ีปฏิบัติงาน   หรือ
แมแตตัวนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   ดังนั้น               
จึงเปนหนาท่ีของผูปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต และ
หัวหนาฝายกิจการนิสิตท่ีจะตองรักษามาตรฐาน
การทํางานมีหลักการและจุดยืนการทํางานท่ี
ถูกตองท่ีมุงจะชวยกลอมเกลานิสิตท่ีกระทําผิด
วินัยนิสิตใหเปนคนดีของสังคม แมวาผูบริหาร
ระดับรองอธิการบดีจะเปลี่ยนไปตามวาระ   
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แบบฟอรมท่ี 1 

แบบฟอรมการรองทุกข 

ภารกิจวินัยนิสิตดานวินัยนิสิต 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 

วันท่ี.........เดือน............................พ.ศ. ....... 

เรื่อง รองทุกข  กรณี…………………………………………………………………………………………………. 

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา   

ดวย ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................

เปน        นิสิต  ชั้นปท่ี.........คณะ.................................วิชาเอก..................รหัสประจําตัวนิสิต…… 

   บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย สังกัด................................................................................ 

  บุคคลภายนอก 

ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี............หมูท่ี..........ซอย............................ถนน.....................ตําบล............................. 

อําเภอ...............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท................. 

 ขอรองทุกขตอมหาวิทยาลัยกรณี.............................................................................................. 

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

 ขาพเจาขอความอนุเคราะหใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ............................................................ 

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหในเรื่องดังกลาว   

ลงช่ือ............................................... 

(นาย/นาง/นางสาว.....................................) 

ผูรองทุกข 
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แบบฟอรมท่ี 2 

แบบบันทึกการใหขอมูล 

เขียนท่ี…………………………………………… 

วันท่ี………………………………..……….. 

เรื่อง ขอใหขอมูลเก่ียวกับคดีวินัยนิสิต 

เรียน ………………………………………………………………….... 

ดวยขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว )........................................................................ 

รหัสนิสิต...............................ชั้นปท่ี....................คณะ........................................................................... 

วิชาเอก...................................................................................ขอใหขอมูลเก่ียวกับคดีวินัยนิสิตในฐานะ 

  ผูถูกกลาวหา       ผูเสียหาย   พยาน   ผูแจง   อ่ืน ๆ …… 

เหตกุารณ / คดี.................................เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี........................เดือน.......................พ.ศ.............. 

ณ.........................................................................มีเหตุการณเกิดข้ึนดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ......................................................ผูใหขอมูล 

(...........................................................) 
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แบบฟอรมท่ี 3 

บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

เขียนท่ี............................................. 

วันท่ี................................................. 

เรื่อง ขอใหขอมูลเก่ียวกับคดีวินัยนิสิต 

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 

ดวยขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว )....................................................................... 

รหัสนิสิต.............................ชัน้ปท่ี....................คณะ.............................................................................. 

วิชาเอก....................................................หลักสูตร................ป  อายุ...............ป  สัญชาติ.................... 

เชื้อชาติ.............ศาสนา..........................โทรศัพท (ท่ีสามารถติดตอได)................................................. 

  ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี..............ถนน........................ตรอก/ซอย.........................

ตําบล..................................อําเภอ..................................จังหวัด............................................................ 

 เจาหนาท่ีวินัยนิสิตไดแจงใหขาพเจาทราบวา  ขาพเจาถูกกลาวหาเรื่อง............................. 

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

เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ...................ณ........................................................ 

  ขาพเจาขอใหถอยคําดวยความสัตยจริงดังตอไปนี้................................................................... 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................
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ลงชื่อ......................................................ผูใหถอยคํา 

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

ลงชื่อ......................................................ผูรับบันทึก 

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

ขาพเจาขอรับรองวา นาย /นาง/นางสาว...................................................ไดใหถอยคําและลง

ลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

   ลงชื่อ......................................................พยาน 

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

        ลงชื่อ......................................................พยาน 

                                                             (........................................................) 
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แบบฟอรมท่ี 4 

บันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา 

เขียนท่ี.................................................. 

วันท่ี................................................. 

เรื่อง ขอใหขอมูลเก่ียวกับคดีวินัยนิสิต 

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 

ดวยขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว )........................................................................ 

รหัสนิสิต.....................ชั้นปท่ี....................คณะ...................................................................................... 

วิชาเอก....................................หลักสูตร.................ป  อายุ.................ป  สัญชาติ.................................. 

เชื้อชาติ................ศาสนา...............โทรศัพท (ท่ีสามารถติดตอได)......................................................... 

  ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี................ถนน........................................... 

ตรอก/ซอย.............................ตําบล.............................อําเภอ............................จังหวัด........................ 

   เจาหนาท่ีวินัยนิสิตไดแจงใหขาพเจาทราบวา  ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง............ 

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

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

เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี............................เดือน............................................พ.ศ............................................... 

ณ............................................................................................................................................................ 

   ขาพเจาขอใหถอยคําดวยความสัตยจริงดังตอไปนี้.................................................. 

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

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

................................................................................................................................................................
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ลงชื่อ......................................................ผูใหถอยคํา 

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

ลงชื่อ......................................................ผูรับบันทึก 

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

ขาพเจาขอรับรองวา นาย /นาง/นางสาว.........................................................ไดใหถอยคํา

และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

    ลงชื่อ......................................................พยาน 

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

    ลงชื่อ......................................................พยาน 

                     (...........................................................) 
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แบบฟอรมท่ี 5 

บันทึกถอยคําพยานฝายผูถูกกลาวหา 

เขียนท่ี.................................................. 

วันท่ี................................................. 

เรื่อง ขอใหขอมูลเก่ียวกับคดีวินัยนิสิต 

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 

ดวยขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว )........................................................................ 

รหัสนิสิต...............................ชั้นปท่ี................คณะ............................................................................... 

วิชาเอก.....................................หลักสูตร.................ป  อายุ.................ป  สัญชาติ................................ 

เชื้อชาติ.................ศาสนา....................โทรศัพท (ท่ีสามารถติดตอได).................................................... 

  ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี......................ถนน.................................... 

ตรอก/ซอย..............................ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................ 

   เจาหนาท่ีวินัยนิสิตไดแจงใหขาพเจาทราบวา  ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง............  

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

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

เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี......................เดือน.........................................พ.ศ..................................................... 

ณ............................................................................................................................................................ 

   ขาพเจาขอใหถอยคําดวยความสัตยจริงดังตอไปนี้...................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ลงชื่อ......................................................ผูใหถอยคํา 

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

ลงชื่อ......................................................ผูรับบันทึก 

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

ขาพเจาขอรับรองวา นาย /นาง/นางสาว.........................................................ไดใหถอยคํา

และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

    ลงชื่อ......................................................พยาน 

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

    ลงชื่อ......................................................พยาน 

                     (...........................................................) 
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แบบฟอรมท่ี 6 

 

แบบบันทึกประวัตินิสิต 

ภารกิจดานวินัยนิสิต  ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 

………………………. 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)......................................นามสกุล......................................ชื่อเลน................... 

รหัสประจําตัวนิสิต...............................ชัน้ปท่ี..........คณะ ....................................วิชาเอก.................... 

ภาค      ภาคปกติ    ภาคสมทบ      อาจารยท่ีปรึกษา....................................................... 

1.   เกิดวันท่ี......เดือน...............พ.ศ. ..........อายุ ......ป  เชื้อชาติ................สัญชาติ..........ศาสนา........ 

2.   ภูมิลําเนา บานเลขท่ี.......... ถนน......................ตําบล......................อําเภอ...............จงัหวัด........... 

3.   ท่ีอยูปจจุบันขณะท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยทักษิณ....................................................................... 

       .....................................................................โทรศัพท (ท่ีสามารถติดตอได).................................. 

4.   สถานภาพสมรสของบิดา - มารดา 

          อยูดวยกัน      หยา            แยกกันอยูตามอาชีพ        

   บิดาถึงแกกรรม         มารดาถึงแกกรรม          อ่ืน ๆ  ระบุ............ 

5.   บิดา   ชื่อ...............................................อายุ............ป   จบการศึกษาชั้นสูงสุด............................. 

      จากสถาบัน...............................................อาชีพ...........................รายได...................บาท/เดือน  

      สถานท่ีทํางาน................................................................................................................................ 

      ท่ีอยูปจจุบนั................................................................................................................................... 
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6.   มารดา   ชื่อ................................................อายุ............ป   จบการศึกษาชั้นสูงสุด........................ 

      จากสถาบัน..............................................อาชีพ.........................รายได.......................บาท/เดือน  

      สถานท่ีทํางาน................................................................................................................................ 

      ท่ีอยูปจจุบัน................................................................................................................................... 

7.   ผูอุปการะ   ชื่อ...........................................อายุ..........ป   จบการศึกษาชั้นสูงสดุ.......................... 

      จากสถาบัน...............................................อาชีพ............................รายได....................บาท/เดือน  

      สถานท่ีทํางาน............................................................................................................................... 

      ท่ีอยูปจจุบัน................................................................................................................................... 

8.   มีพ่ีนองรวมบิดา – มารดา (รวมนิสิตดวย)  จํานวน..........คน    ชาย...........คน     หญิง.........คน 

ลําดับ 

การเกิด 

ช่ือ-สกุล อายุ ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ สถานภาพ ท่ีอยูปจจุบัน 

       

       

       

       

 

9.   คาใชจายโดยประมาณ............................................บาท/เดือน  ไดรับจาก...................................... 

10. ประวัติการศึกษา    

     สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน........................ป พ.ศ..........เกรดเฉลี่ย............. 

     ขณะศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยทักษิณ  ผลการเรียน  (เกรดเฉลี่ย)   ดังนี้ 
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11.กลุมกิจกรรมท่ีสังกัด (องคกรนิสิต สภานิสติ ชมรม คณะหรืออ่ืนๆ)ขณะศึกษาอยูในมหาวิทยาลยัทักษิณ 

ลําดับท่ี กลุมกิจกรรมท่ีสังกัด ตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ป พ.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 ชั้นปท่ี ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนฤดูรอน สภาพนิสิต 

ประจําภาค สะสม ประจําภาค สะสม ประจําภาค สะสม สมบูรณ รอพินิจ

ครั้งท่ี 

1         

2         

3         

4         
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12. ประวัติการฝกอบรม/สัมมนา/เขารวมโครงการ ขณะท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ลําดับท่ี หลักสูตรหรือสาขาท่ีอบรม / สัมมนา /เขารวม

โครงการ 

ระยะเวลา 

1   

2   

3   

4   

5   

13. ประสบการณในการทํางานหรือทํางานหารายไดพิเศษระหวางศึกษา 

ชื่อสถานประกอบการ ตําแหนงหรือลักษณะงานท่ีทํา รายได /เดือน ระยะเวลา พ.ศ. 

     

     

     

     

14. เกียรติประวัติท่ีไดรับ(เชนการไดรับรางวัล/ยกยอง/เชิดชูเกียรติ)ขณะศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ลําดับท่ี เกียรติประวัติท่ีไดรับ ป พ.ศ.  

1   

2   

3   

4   

5   
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15. ประวัติการไดรับทุนการศึกษา  ขณะศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ลําดับท่ี ชื่อทุนการศึกษา จํานวนเงิน ปการศึกษา 

    

    

    

    

16. ความสามารถพิเศษ 

ประเภทความสามารถดานตางๆ ระดับดี

มาก 

ระดับดี ระดับปาน

กลาง 

ระดับ

พอใช 

ดานภาษา.....................     

คอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft  

Word 

    

คอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft  

Excel 

    

คอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft  

Power  Point 

    

คอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft  

Access 

    

ดานกีฬา.........................     

ดานศิลปะ.......................     

ดานดนตรี........................     

ดาน อ่ืน ๆ........................     
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17. ประวัติการกระทําผิดหรือถูกลงโทษ  ขณะศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ลําดับท่ี กรณีท่ีกระทําผิด วัน/เดือน/

ป 

สถานท่ี ผลการพิจารณา 

     

     

     

 

18. ประวัติสุขภาพ/การรักษา 

      สุขภาพโดยท่ัวไป     ดีมาก      ดี      ปานกลาง    เจ็บปวยบอย 

      โรคประจําตัว  ไมมี  มี (ระบุ)........................ 

      ประสบอุบัติเหตุรายแรง    ไมเคย    เคย  เนื่องจาก......................เม่ือปพ.ศ........... 

      เคยปวยหนักเม่ือ พ.ศ ...................ดวยโรค................................................................................... 

19. กรณีฉุกเฉินใหติดตอ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................... 

      ท่ีอยู.................................................................................................โทรศัพท................................ 

 20. ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีตองการแจงใหทราบเพ่ือประโยชนของตัวนิสิตเอง   (เชน  นิสัยสวนตัว บุคลิกภาพ 

      หรืออ่ืนๆ) 

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

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

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

            

ลงชื่อ........................................... 

(.................................................) 
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แผนท่ีบานตามภูมลิําเนา 

 

นาย /นาง / นางสาว

........................................................................................................................................... 
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แบบฟอรมท่ี 7 

รายละเอียดการรายงานตัวของนิสิต 

ช่ือ-สกุล.............................................................................รหัสประจําตัวนิสิต.............................. 

คณะ.......................................................................สาขา.............................................................. 

ครั้งท่ี  วัน/เดือน/ป ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ 
นิสิต 

ลายมือช่ือ 
ผูดูแล 

บันทึก 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

ลงชื่อ......................................................... 

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

ผูรับผิดชอบภารกิจดานวินัยนิสิต 
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แบบฟอรมท่ี 8 

บันทึกคุณงามความดีท่ีนิสิตไดปฏิบัต ิ
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือ.......................................ผูบันทึก 

(..............................................................) 
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แบบฟอรมท่ี 9 

บันทึกการยอมรับผิด 

ภารกิจดานวินัยนิสิต   

ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 

วันท่ี........เดือน......................พ.ศ. .............เวลา...............น. 

 ตามท่ีขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว............................................รหัสประจําตัวนิสิต................ 

ชัน้ปท่ี............วิชาเอก...........................................คณะ ........................................................................ 

ไดถูกดําเนินการสอบสวนจากคณะกรรมการวินัยนิสิต  เนื่องจากขาพเจาไดกระทําผิดขอบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. 2558    

 1.   ขาพเจายอมรับวาไดกระทําผิดจริง  กรณี.........................................................................   

เหตุเกิดเม่ือวันท่ี............เดือน...............พ.ศ. ...............สถานท่ีเกิดเหตุ.................................................. 

 2.  ขาพเจาขอรับการลงโทษทางวินัยนิสิต จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
ในการกระทําผิดของขาพเจาทุกประการ 

 3. ขาพเจาขอสัญญาวา ขาพเจาจะปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนนิสิต และจะปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด    หากขาพเจาไดกระทําความผิดใดๆ อีก  ขาพเจา
ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการลงโทษทางวินัยในระดับสูงตอไป   

ขาพเจาขอรับรองวาการเขียนบันทึกยอมรับผิดตามขอกลาวหาขางตน  คณะกรรมการวินัย
นิสิตมิไดกระทําการลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญา  หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือจูงใจใหขาพเจายอมรับการ
กระทําผิด  และขาพเจาไดรับคําสั่งลงโทษนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยเปนท่ีเรียบรอยแลวพรอมท้ังอาน
ทบทวนและเขาใจในขอความท้ังหมด  อยางดีจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอพยานเพ่ือเปน
หลักฐาน 

ลงชื่อ..........................................นิสิตผูกระทําผิดวินัยนิสิต 

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

ลงชื่อ...........................................พยาน   ลงชื่อ...........................................พยาน 

  (..........................................................)         (...............................................) 
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แบบฟอรมท่ี 10 
บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

 นาย/นาง/นางสาว...............................................................................นิสิตระดับปริญญา........................... 

 ภาคปกติ       ภาคสมทบ        ภาคพิเศษ  รหสัประจําตัวนิสิต................................ช้ันปท่ี.............................
คณะ.........................ไดปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ตามคําสั่งฝายกิจการนิสติวิทยาเขตสงขลา  ท่ี......./............  
เรื่อง.................................................................... ...............................................................ดังน้ี 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป ลักษณะกิจกรรม /ลักษณะงานท่ีไดปฏิบัติ 

ลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมายหรือชื่อกจิกรรม 

จํานวนชั่วโมง 

ท่ีไดปฏิบัติงาน 

ลายเซ็นผูควบคุม 

การปฏิบัติงาน 

อาจารย/เจาหนาท่ี 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

 ขาพเจา ขอรับรองวาไดปฏิบัติงานตามท่ีกลาวขางตน จริง 

 

ลงช่ือ..........................................           ลงช่ือ........................................ 

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

      ผูควบคุมการปฏิบัติงาน                                  ผูปฏิบัติงาน   
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แบบฟอรมการตรวจสอบพันธะ 

(ดานหนา) 
ภารกิจดานวินัยนสิิต  ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 

                                                                                                            วันท่ี.............เดือน..........................................พ.ศ. .............. 

เร่ือง ตรวจสอบพันธะนสิิต    

                   ช่ือ....................สกุล..................ระดับปริญญา...............ภาค  ปกติ   สมทบ ช้ันปท่ี ......โทรศัพท…… 

เรียน ผูรับผิดชอบภารกิจ 

 ตามท่ีนิสติไดขอตรวจสอบพันธะเน่ืองจาก       ขอลาออก      สําเร็จการศึกษา    จาก

มหาวิทยาลยั จึงขอใหผูรับผิดชอบ   ในแตละภารกิจดําเนินการตรวจสอบพันธะนิสติดังกลาว  โดยทําเครื่องหมาย 

  ในชองผลการตรวจสอบและหากมีพันธะกรณุาระบุขอมูลการตดิพันธะน้ันดวย 

ชื่อภารกิจ สถานท่ีต้ัง มีพันธะ ไมมีพันธะ ลายเซ็นผูตรวจสอบ 

1. ภารกิจดานวินัยนิสิต หอพักปาริชาต  1    

2. ภารกิจการแนะแนว ใตอาคารเรียน 15    

3. ภารกิจทุนการศึกษา หอพักปาริชาต  1    

4. ภารกิจ กยศ. หอพักปาริชาต  1    

5. ภารกิจกิจกรรมนิสิต หอพักปาริชาต  2    

6. ภารกิจบริการหอพัก หอพักปาริชาต  3    

7 .ภารกิจบริการอนามัย อาคาร 7   ช้ัน 1    

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

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

ผูรับผิดชอบภารกิจดานวินัยนิสิต 
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(ดานหลัง) 

 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบพันธะ 

1.   แจงเจาหนาท่ีภารกิจวินัยนิสิตเพ่ือขอรับบริการตรวจสอบพันธะ 

2.  กรอกขอมูลรายละเอียดของนิสิตในสมุดตรวจสอบพันธะ  ตามคณะท่ีนิสิตสังกัด 

3.  นิสิตจะไดรับเอกสารการตรวจสอบพันธะของฝายกิจการนิสิต   และนิสิตจะตอง  

     ตรวจสอบพันธะของฝายกิจการนิสิตดวยตนเองท้ังหมด  7 ภารกิจ ( รายละเอียดตาม 

     เอกสารท่ีนิสิตไดรับจากเจาหนาท่ีภารกิจวินัยนิสิต) 

4.  เม่ือตรวจสอบพันธะครบท้ัง 7  ภารกิจ  ใหนิสิตนําเอกสารดังกลาวกลับมาย่ืนท่ีเจาหนาท่ี  

     ภารกิจวินัยนิสิต เพ่ือเจาหนาท่ีจะไดเสนอหัวหนาฝายกิจการนิสิตลงนามอนุมัติตอไป 

5.  ใหนิสิตขอรับเอกสารการตรวจสอบพันธะคืนไดในวันถัดไป  ดังนี้ 

   ชวงเชา    เวลา   10.00  น. 

   ชวงบาย เวลา  14.00  น. 

ภารกิจดานวินัยนิสิต 

ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 
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แบบฟอรมท่ี 12      

                             

บันทึกแจงกรณีนิสิตกระทําผิดกฎจราจร   

บริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ   วิทยาเขตสงขลา  ปการศึกษา .................. 

วันท่ี.........เดือน.............พ.ศ. ........... 

 ช่ือ......................................นามสกุล..........................................รหสันิสิต..............................ช้ันป................
คณะ...................................................................กระทําผดิกฎจราจรบริเวณมหาวิทยาลัยฐาน 

 จอดรถในท่ีหามจอด   , จอดกีดขวางการจราจร หรือจอดคลอมชองแบง 
 ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร เชน ขับรถในลักษณะเกาะกลุม 
 ขับรถจักรยานยนตโดยไมสวมหมวกกันน็อค หรือสวมแบบไมรดัสายคาง 
 ขับรถจักรยานยนตซอน 3 คน หรอืมากกวา หรือซอนดานหนา 
 ขับรถแซงดานซาย 
 แซงรถในท่ีหามแซง 
 ฝาฝนสัญญาณจราจร 
 ขับรถโดยไมใหสัญญาณตามกฎจราจร เชน การเลี้ยว การจอด การออกรถ 
 ดัดแปลงสภาพรถใหมีเสยีงดัง 
 ขับรถเร็วกวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือขับรถโดยประมาณนาหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตราย เชนขับ

รถสายไปสายมา หรือพูดโทรศัพทมือถือในขณะขับรถ หรือแซงแลวจอด 
 ขับรถกอใหเกิดความเสียหายและไมหยดุชวยเหลือ 
 ขับรถในขณะเมาสรุาหรือของมึนเมา 
 อ่ืน ๆ.............................................................................................................................. 

ประเภทของรถ   รถจักรยานยนต   รถยนตน่ังสวนบุคคล      รถประเภทอ่ืน
............................ 

สถานท่ีกระทําผิดกฎจราจร................................................................................................................... 

โดยไดยดึ         บัตรประจําตวันิสิต    บัตรประจําตัวประชาชน   อ่ืน ๆ...........................ไวเปนหลักฐาน 

      ลงช่ือ........................................ผูตรวจจับ/ผูแจง 

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



คูมือการปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา หนา 94 
 

           (ดานหลัง)  

สําหรับเจาหนาที่ 

 นิสิตกระทําผดิกฎจราจรบริเวณมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี........................การกระทําดังกลาวผดิวินัยนิสิต  ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. 2553 ขอท่ี...................ท้ังน้ี  เจาหนาท่ีไดดาํเนินการ  
     ตักเตือนดวยวาจา 

    ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

 ลงโทษตัดคะแนน   จํานวน................คะแนน  
            รวมคะแนน..........คะแนน (กรณไีดกระทําผิดกฎจราจรมาแลว) 

 อ่ืน ๆ ................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ................................... 

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

ผูรับผิดชอบภารกิจวินัยนิสติ 

วันท่ี.....เดือน...........พ.ศ. ...... 

สําหรับนิสิต 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ช่ือ......................................นามสกุล..................................รหสันิสิต................

ช้ันป...........................คณะ..............................................................................ไดกระทําผดิกฎจราจรบรเิวณ

มหาวิทยาลยั จริง 

ตามท่ีมผีูแจง และเจาหนาท่ีไดดําเนินการ...........................................................................................................

 ขาพเจาขอสัญญาวาจะปฏิบัตติามกฎจราจรของมหาวิทยาลยัอยางเครงครัด   หากกระทําผดิซ้ําอีก                      

แมความผดิตางกรณี   ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษทางวินัยหนักกวาครั้งสุดทายท่ีเคยถูกลงโทษมาแลว  ท้ังน้ี  

เจาหนาท่ีไดคืน  

  บัตรประจําตัวนิสติ   บัตรประจาํตัวประชาชน   อ่ืน ๆ..........................ใหกับขาพเจาเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

ลงช่ือ................................... 

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

นิสิตกระทําผดิกฎจราจร 
วันท่ี.....เดือน...........พ.ศ. ...... 
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                                                   แบบฟอรมท่ี 13 
                          หนังสือวากลาวตักเตือน 
 

                                                                         มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

      วัน ท่ี . . . . . . . . เดือน . . . . . . . . . . . . . . . .พ .ศ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   ดวย นาย / นางสาว……………………………………………………….นิสิตระดับปริญญาตรี 

รหัสประจําตัวนิสิต…………………………   ชั้นปท่ี ………..     สังกัด………………………...……………………

ไดกระทําผิดวินัยนิสิตในกรณี……………………………………………………………………………………………… 

อันเปนการกระทําผิดวินัยนิสิตตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. 2558 ขอ....  

คณะกรรมการวินัยนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา จึงมีมติลงโทษทางวินัยนิสิตตามขอ 

12 (......)  คือ ....................................................................................................................................  

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณท่ี ๒๑๐๑/๒๕๕๖   ลง

วันท่ี ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   เรื่อง  มอบอํานาจและภารกิจใหรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี   จึงตักเตือนนาย /นางสาว.................. เพ่ือไมใหปฏิบัติเชนนี้อีก และ

ใหปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. 2558  อยางเครงครัดอยูเสมอ 

หากกระทําผิดวินัยนิสิตซํ้าอีก จะถูกลงโทษทางวินัยนิสิตตอไป 

 

 

ลงชื่อ..............................................ผูวากลาวตักเตือน 

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา 

ลงชื่อ.........................................ผูถูกวากลาวตักเตือน 

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

ลงชื่อ..............................................................พยาน 

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

หัวหนาฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 
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แบบฟอรมท่ี 14 

สัญญาประนีประนอมยอมความ 

ทําท่ี................................................................. 

วันท่ี........................................................... 

  สัญญานีทํ้าข้ึนระหวาง............................................................................................................. 
ในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา”  อายุ.......ป  ถือบัตรประจําตัว................................เลขท่ี............... 
ออกใหโดย..........................................วันท่ีออกบัตร.............................วันหมดอายุบัตร....................... 
ภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี.........................ถนน.............................ตําบล.....................................หมูท่ี........ 
อําเภอ...................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย..............โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได.................... 
  กับฝายหนึ่ง คือ........................................................................................................................ 
ในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา”  อายุ.........ป  ถือบัตรประจําตัว...........................เลขท่ี.................... 
ออกใหโดย.....................................วันท่ีออกบัตร...........................วันหมดอายุบัตร............................... 
ภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี........................ถนน................................ตําบล..................................หมูท่ี........ 
อําเภอ....................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย................โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได............... 
 ซ่ึงในสัญญานี้ท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญาประนอมยอมความกัน ดังใจความตอไปนี้ 
  ๑.  ตามท่ี............................................................................................................................
(ผูรับสัญญา) มารองทุกข ณ ภารกิจดานวินัยนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ เม่ือวันท่ี.....เวลาประมาณ..... 
เรื่อง....................................................................................................................................................... 
ซ่ึงผูรองทุกขไดรับความเสียหาย คือ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  
  ๒.  นิสิต คือ......................................................................................(ผูใหสัญญา)  ยอมรับผิด               
จึงขอประณีประนอมยอมความกับ...................................................................................................
(ผูรับสัญญา)ตกลงยอมรับผิดชอบจายคาเสียหาย คือ............................................................................ 
จํานวนเงิน..........................................บาท   (......................................................................................) 
  ๓.  ตามท่ี  (ผูรับสัญญา )   ยินดีท่ีจะรับเงินจํานวนดังกลาวดวยความเต็มใจเปนคาทดแทน
ความเสียหายท่ีไดรับและถือวาขอพิพาทการรองทุกขไดยุติลงแตเพียงนี้  โดยท้ังสองฝายไมติดใจท่ีจะ
ดําเนินคดีหรือนําขอพิพาทข้ึนฟองรองหรือกลาวหาดวยประการใด ๆ ตอไปอีก  ไมวาจะเปนการรอง
ทุกขตอมหาวิทยาลัย การดําเนินคดีทางเพงหรืออาญาก็ตามถือวาระงับสิ้นสุดไปแลวในทันทีท่ีไดรับ
ชดใชคาเสียหายจํานวนดังกลาว  ท้ังจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาทดแทนใด ๆ เพ่ิมข้ึนตอกันอีก 
  ๔.  สัญญานี้ทําข้ึนสามฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว      จึงไดลงชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญท้ังตอหนาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ภารกิจดานวินัยนิสิตของมหาวิทยาลัยและตอหนาพยานทุกคนผูใหสัญญาเก็บไวหนึ่งฉบับ ผูรับสัญญา
เก็บไวหนึ่งฉบับ  และเก็บไวท่ีภารกิจดานวินัยนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ หนึ่งฉบับ 
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(ลงชื่อ).............................................................ผูรับสัญญา 
(...............................................................) 

 
(ลงชื่อ).............................................................ผูใหสัญญา 

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

(ลงชื่อ).............................................................ผูใหสัญญา 
(...............................................................) 

 

(ลงชื่อ).............................................................พยาน 
(..................................................................) 

รับผิดชอบภารกิจดานวินัยนิสิต 
 

(ลงชื่อ).............................................................พยาน 
(...............................................................) 

 

(ลงชื่อ).............................................................พยาน 
(...............................................................) 
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แบบฟอรมท่ี 15 

หนังสือเรียกตัวนิสติมาใหถอยคํา 
 

ท่ี ศธ ๖๔.๑๒/                   มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา            

         อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐ 

                          วันท่ี......เดือน.........พ.ศ. ....   

เรื่อง ขอเชิญใหถอยคํากรณีนิสิตถูกกลาวหาวาทุจริตการสอบ 

เรียน นาย/นางสาว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

                       ดวย ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  ไดรับแจงจาก.................................................

ตามเอกสาร ลงวันท่ี ...........เดือน...................พ.ศ. ..... ความวา นาย /นางสาว................................... 

รหัสนิสิต...........................ถูกกลาวหา.......................จาก.................เหตุเกิด................................ดงันัน้ 

เ พ่ือใหคณะกรรมการวินัยนิสิตฯ  ไดทราบรายละเอียดเก่ียวกับกรณีดังกลาว    ในการนี้                         

ภารกิจดานวินัยนิสิต  จึงขอเรียกตัวทานมาใหถอยคําตอคณะกรรมการวินัยนิสิตฯ ในวันท่ี .........

เดือน.......พ.ศ. ....  เวลา ....... น. ณ  หองประชุม........................  

   หากทานไมมาใหถอยคําตามท่ีกําหนด   คณะกรรมการวินัยนิสิตฯ จะพิจารณาโดย

ถือวาทานยอมรับขอกลาวหาไมประสงคใหถอยคําใดๆ เนื่องจากในกระบวนการสืบสวนภารกิจดาน

วินัยนิสิตตองประสานเวลาวางกับคณะกรรมการฯ เพ่ือใหครบองคประชุม  หากทานมีตารางเวลา

เรียนในวิชาใด ใหทานนําหนังสือฉบับนี้แจงขออนุญาตอาจารยผูสอน  หรือหากทานไมสามารถมาให

ถอยคําในวัน เวลา  และสถานท่ีดังกลาวได  ใหแจงเหตุผลท่ีไมสามารถมาใหถอยคําไดกอนวันประชุม     

โดยแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และขอเชิญมาใหถอยคําในวัน  เวลา และสถานท่ีดังกลาว 
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            ขอแสดงความนับถือ 

 

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

  รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา   ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

  

ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 

โทรศัพท ๐๗๔-๓๑๗๖๐๐ ตอ ๗๓๘๐  ............................... 

โทรสาร  ๐๗๔-๔๔๓๙๕๖      
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หนังสือแจงผูปกครองนิสิตท่ีตองคําสั่งลงโทษ 

 

ท่ี ศธ ๖๔๑๒/                 มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา            
                อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐ 

                            วันท่ี.........เดือน......... พ.ศ. .... 
 

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการกระทําผิดวินัยนิสิต 

เรียน ผูปกครอง นาย / นางสาว................................................. 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑.  คําสั่งลงโทษนิสิตผูกระทําความผิดวินัยนิสิต      จํานวน   ๑  ชุด 

  ๒.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๘  จํานวน   ๑  ชุด 
 

 ดวย นาย/นางสาว....................  นิสิตชั้นปท่ี........ รหัสประจําตัวนิสิต........................
หลักสูตร.................  สังกัดคณะ......................................... มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา                  
ซ่ึงเปนนิสิตท่ีอยูในความปกครองของทาน  ไดถูกกลาวหาจาก.........................................กรณี                                         
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
   คณะกรรมการวินัยนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ..วิทยาเขตสงขลา... ในการประชมุครั้งท่ี                       
..../.......... เม่ือวันท่ี.........เดือน............ พ.ศ. .............  ไดพิจารณาลงโทษทางวินัยนิสิตตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวย วินัยนิสติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๒ (.........) คือ ...................................................  
รายละเอียด ดังคําสั่งท่ีแนบมา 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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 ขอแสดงความนับถือ 

 

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

 รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  
ภารกิจดานวินัยนิสิต 
โทรศัพท ๐๗๔-๓๑๗๖๐๐ ตอ ๗๓๘๐ 
โทรสาร  ๐๗๔-๔๔๓๙๕๖         
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คําส่ังลงโทษนิสิต 

 

คําสั่งฝายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

ที่ ........ /............... 

เรื่อง   ลงโทษนิสิตผูกระทําผิดวินัยนิสิต 

   ****************************** 
 

   ตามท่ี นาย/ นางสาว.................................นิสิตระดับ.........  รหัสประจําตัวนิสิต 
................... หลักสูตร.................. สังกัดคณะ.................................... ไดกระทําผิดวินัยนิสิตโดย
......................................................................................กลาวหาวามีพฤติกรรมกระทําผิดวินัยนิสิตกรณี 

.....................................................................................................................ซ่ึงเหตกุารณเกิดข้ึนเม่ือ

...... .. ... ... .. . ... .. . ... . .. ... ... ... ... .. . ... . .. ... . . .... ... .. ... .. . .... . .. ... ... .. .... .. .... . . .... .. ... . .. ... ... .. . ... . . 
ดังนั้น  คณะกรรมการวินัยนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี ..../........               
. เม่ือวันท่ี........เดือน........ พ.ศ. ......ณ ....................................  ไดพิจารณาจากการสอบสวนการให
ปากคําของผูถูกกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีเปนเอกสารตาง ๆ  แลวมีมติเปนเอกฉันทวา การกระทํา
ดังกลาวผิดวินัยนิสิตตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ ........ 

   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗  และมาตรา ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณท่ี ๒๑๐๑/๒๕๕๖ ลงวันท่ี 
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เรื่อง  มอบอํานาจและภารกิจใหรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลาปฏิบัติ
หนาท่ีแทนอธิการบดี                  จึงลงโทษ นาย/นางสาว.............................................  นิสิต
ผูกระทําผิดวินัยนิสิตตามมติคณะกรรมการวินัยนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  ดังนี้ 

๑. .................................................................................................................. 
  ๒. .................................................................................................................... 
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๓. ใหแจงผลการลงโทษแกอาจารยท่ีปรึกษา คณะวิชา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   ภายในมหาวิทยาลัย 
 ๔. ใหมีหนังสือแจงผูปกครองเพ่ือรับทราบความประพฤติของนิสิตท่ีกระทําความผิด 

  ๕. ใหนิสิตทํากิจกรรม / โครงการ เพ่ือพัฒนาตนเอง จํานวน ๒๐ ชั่วโมง 

 
   ท้ังนี้    ตั้งแตวันท่ี  ........... เดือน........ พ.ศ. .......  เปนตนไป 

 
    สั่ง  ณ  วันท่ี  ........... เดือน........ พ.ศ. .......   

  

  

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

รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา   ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล  
 (ภาษาไทย)         นางสรัญญา   จารุวรรณโน 

(ภาษาอังกฤษ)   Mrs. SARUNYA  JARUWANNO 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน   39001  00054   907  

E-Mail   meena_jg@hotmail.com 

หนวยงาน   ฝายกิจการนิสิต   มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 

ประวัติการศึกษา   

 ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
    วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 
    สาขาวิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ประวัติการทํางาน 

          วัน   เดือน  ป  ตําแหนง   สังกัด 

          1 มีนาคม 2548  เจาหนาท่ีบริหารงาน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
          4 กุมภาพันธ 2551 เจาหนาท่ีบริหารงาน ฝายกิจการนิสิต  วิทยาเขตสงขลา 
    (คําสั่งท่ี 015/2551 เรื่อง ยายสังกัดและตัดโอนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย) 
          16 พฤษภาคม 2557 นักวิชาการ  ฝายกิจการนิสิต  วิทยาเขตสงขลา 
      (คําสั่งท่ี 2508/2557 เรื่อง แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย) 
 

ประวัติการอบรม 
  1.  อบรมหลักสูตร “เลขานุการยุคใหม” วันท่ี 21 มิถุนายน 2549   
      ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  2.  อบรมโครงการ  “การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผูใหบริการ” วันท่ี  6 กรกฎาคม 2549    
      ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                
                

mailto:meena_jg@hotmail.com
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  3.  อบรมหลักสูตร   “การสรางเสริมสมรรถนะการบรหิารแผนงาน/โครงการ  ดานการ  
      ดําเนินงาน  การเงิน  การบัญชี และการพัสดุ” วันท่ี 9 มีนาคม 2552  ณ  สํานักงาน 
      กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
          4.  อบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลาเพ่ือความสําเร็จ  รุนท่ี 36” วันท่ี 11 ธันวาคม  
       2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม 
  5.  อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไข 
      ยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ป 2556” วันท่ี  19  มิถุนายน  2556  สํานักงาน 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  6.  อบรมหลักสูตร   “EQ-AQ  การเสริมสรางประสิทธิภาพและความสําเร็จในการทํางาน 
      รุนท่ี 30” วันท่ี 24 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักเสริมศึกษาและ 
      บริการสังคม 
          7.  อบรม “The Asean English Enhancement Programme” 30 พฤษภาคม 2557  
      ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ           
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