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วิทยานิพนธนมี้ ุงศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย
และการอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบพิทักษคุณธรรมของ
ประเทศไทยและตางประเทศบางประเทศที่เกี่ยวของกับวินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย และการอุทธรณของ
ขาราชการพลเรือนและของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยจากการศึกษาพบปญหาทางกฎหมาย
สําคัญที่เกี่ยวของกับพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลายประการ ไดแก ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การกําหนดโทษทางวินัย ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนในการกําหนดโทษทางวินัย
ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบสัดสวนความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการสอบสวน และปญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ ดังนั้น ประเทศไทยควรนําหลักการเกี่ยวกับระบบพิทักษ
คุณธรรมของตางประเทศบางประเทศและของขาราชการพลเรือนมาปรับใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
ของรั ฐ โดยควรให มี หลั กเกณฑ ที่ เป นมาตรฐานกลางสํ าหรั บระบบพิ ทั กษ คุ ณธรรมของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยในสั งกั ด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยใหเพิ่มคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรงประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหาคน และกรรมการ
อยางนอยหนึ่งในสามเปนกรรมการที่เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินการทางวินัยซึ่งจะมาจากบุคคลภายนอกก็ได
กําหนดวินัยเปนขอปฏิบัติ ขอหามปฏิบัติ การกระทําที่เปนวินัยรายแรงไวเปนมาตรฐานขั้นต่ํา กําหนดโทษทางวินัยใหเสมอภาค
กัน และจัดตั้งองคกรกลางเพื่อทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนการเฉพาะ เพื่อแกไขปญหาระบบพิทักษคุณธรรมของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาอยางเหมาะสมและยั่งยืน
คําสําคัญ : ระบบพิทักษคุณธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย
Abstract
This thesis research aims to study the concepts, principles and theories related to discipline and
maintaining discipline, disciplinary proceedings and the appeal of university staff in higher education institutions
of the state, laws concerning the merit systems protection of Thailand and some foreign countries which
related to discipline and maintaining discipline, disciplinary proceedings and the appeal of civil servants and
university staff in higher education institutions of the state. The study found several significant legal problems
related to university staff in higher education institutions of the state including; legal problem on determining
disciplinary sanctions, legal problem regarding the use of discretion of the Investigation Committee in
determining disciplinary sanctions, legal problems about the structure, composition and proportion of the
expertise of the Investigation Committee and legal problem about the structure and composition of the Board
of Appeal. Therefore, Thailand should bring the merit systems protection principles of some foreign countries
and of civil servants to be applied to university staff in higher education institutions of the state. And there
should be standard rules for the merit systems protection of university staff in higher education institutions of
the state by; adding the Investigation Committee for serious discipline consists of not less than five individuals
and at least one-third of the committee members shall be an expert in the disciplinary proceedings, which
could be the outsiders, defining minimum standard in disciplinary practices, prohibited acts and serious
disciplinary actions, determining disciplinary sanctions equally and establishing central organization in order to
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consider the appeal in particular to resolve the problems of merit systems protection of university staff in higher
education institutions of the state appropriately and stably.
Keyword: Merit Systems Protection of University Staff
1.บทนํา
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย เปนบุคคลที่ไดรับคาจาง
ของรัฐเดิมมีสถานะเปนขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา มี
จากเงินงบประมาณแผนดินใหปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อนใน
เกิดขึ้นมาจากนโยบายของรัฐบาลในชวงป พ.ศ.2541 ที่รับ
สถาบั นอุ ดมศึ กษา กํ าหนดข อปฏิ บั ติ และข อห ามในการ
เงื่ อนไขการกู เงิ นจากธนาคารพั ฒนาแห งเอเซี ย (Asian
ปฏิบัติไว เมื่อฝาฝนขอหามหรือขอที่ตองปฏิบัติใหถือวาผู
Development Bank : ADB) โดยใหมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวน
นั้ นกระทํ าความผิ ดวิ นั ย ต องได รั บโทษทางวิ นั ยตามที่
ราชการออกนอกระบบเพื่อใหสามารถดูแลรับผิดชอบและ
พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อนใน
บริหารงบประมาณของตนเองได และเพื่อใหมีความคลองตัว
สถาบั นอุ ดมศึ กษากํ าหนด ต อมารั ฐบาลมี นโยบายให
ในการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในดานความ
มหาวิ ทยาลั ยออกนอกระบบ พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบ
เป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ โดยให ข า ราชการพลเรื อ นใน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
สถาบั นอุ ดมศึ กษาเปลี่ ยนสถานภาพมาเป นพนั กงาน
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จึงกําหนดใหการกําหนด
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบันไมมีการบรรจุแตงตั้งขาราชการ
โทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตาม
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอีกแลว พนักงานมหาวิทยาลัย
ข อ บั ง คั บ ที่ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น กํ า หนด สภา
จึงเปนผูปฏิบัติงานสวนใหญในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตละแหง จึงมีการออกขอบังคับ
การบริ ห ารจั ด การด า นบริ ห ารงานบุ ค คลพนั ก งาน
ของมหาวิ ทยาลั ยกํ าหนดโทษทางวิ นั ยสํ าหรั บพนั กงาน
มหาวิทยาลัยที่เปนอิสระและคลองตัว โดยสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะตามแนวทางในการกําหนด
แตละมหาวิทยาลัยมีการกําหนดหลักการที่เกี่ยวของกับการ
นโยบายของสภามหาวิทยาลั ย ซึ่งบางมหาวิทยาลั ย เช น
บริหารงานบุคคลซึ่งใชบังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยไดเอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โทษทาง
เช น ระบบพิ ทั กษ คุ ณธรรมในเรื่ องที่ เกี่ ยวข องกั บการ
วินัยรายแรงสูงสุด คือ ไลออก แตมหาวิทยาลัยมหิดล โทษ
ดําเนินการทางวินั ย การอุทธรณและรองทุกข สวนระบบ
ทางวิ นั ยร ายแรงสู งสุ ด คื อ ปลดออก หรื อมหาวิ ทยาลั ย
พิทักษคุณธรรมของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รามคําแหง โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ ตัดคาจาง ปลดออก
ยังคงใชบังคับตามพระราชบัญญั ติระเบี ยบขาราชการพล
ไลออก แตมหาวิทยาลัยสุรนารี โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
งดบํ าเหน็ จความชอบ ปลดออก ไล ออก มี ผลทํ าให การ
2) พ.ศ.2551 และที่แกไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2559
กําหนดโทษทางวินัยแตกตางกัน ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ดังนั้น ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไมวาจะเปน
ซึ่ งเป นผู ปฏิ บั ติ งานในมหาวิ ทยาลั ย มี หน าที่ และภารกิ จ
พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยหรื อข าราชการ จึ งมี การบั งคั บใช
ลักษณะเดียวกันไดรับการลงโทษทางวินัยที่ไมเทาเทียมกัน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบพิทักษคุณธรรมที่แตกตางกัน
หากมีการกระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน เกิดความไม
ไมวาจะเปนระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยกับขาราชการพล
เสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดโทษ
เรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หรื อ ระหว า งพนั ก งาน
ทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยดวยกันเอง
รัฐ
จากที่กลาวมาขางตน การที่แตละมหาวิทยาลัยมี
1.1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชดุลพินิจ
การกําหนดหลักการของระบบพิทักษคุณธรรมที่แตกตางกัน
ของคณะกรรมการสอบสวนในการกําหนดโทษทางวินัย
ทําใหเกิดปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบพิทักษ
ในป จจุ บั นการดํ าเนิ นการทางวิ นั ยสํ าหรั บ
คุ ณธร รมข องพนั กงานมห าวิ ทยาลั ยใน สั งกั ด
พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยในสั งกั ดสถาบั นอุ ดมศึ กษาของรั ฐ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลายประการ ไดแก
กระทําโดยคณะกรรมการสอบสวนซึ่งมีหนาที่ในการดําเนิน
1.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการ
กระบวนการพิจารณาสอบสวนการกระทําที่ถูกกลาวหาวา
ทางวินัย
กระทําผิดวินัย ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
1.1.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดโทษ
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ทางวินัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยของ
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พนั กงานในสถาบั นอุดมศึ กษาเปนไปตามขอบังคับที่สภา
สถาบันอุดมศึกษานั้นกําหนด แตละสภามหาวิทยาลัยจึงมี
การออกขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดวินัยและการรักษา
วิ นั ย และโครงสร างและองค ประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวนของแตละมหาวิทยาลัย ทําใหแตละมหาวิทยาลัยมี
การบั งคั บใช วิ นั ยและการรั กษาวิ นั ยและโครงสร างและ
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนที่แตกตางกัน โดย
ไมไดมีการกําหนดการรักษาวินัยไวเปนมาตรฐานกลาง และ
บางมหาวิ ทยาลั ยก็ ไม มี การกํ าหนดการรั กษาวิ นั ยไว เป น
หมวดหมูที่ชัดเจนและมีการกําหนดโทษทางวินัยที่แตกตาง
กัน เนื่องจากบทบัญญัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยของ
มหาวิ ทยาลั ยแต ละแห งมี ความแตกต างกั น ทํ าให
คณะกรรมการสอบสวนใชดุลพินิจในการพิจารณาขอเท็จจริง
กับข อกฎหมายแตกต างกั น รวมทั้ งการใชดุ ลพิ นิ จในการ
กําหนดความรายแรงของขอเท็จจริงแตละขอเท็จจริงแตกตาง
กันตามนโยบายของผูบริหารของมหาวิทยาลัยวาจะมีการเนน
เรื่องการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดในดานใดเปน
พิเศษ ทําใหการใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนของ
แตละมหาวิ ทยาลัยในการพิจารณาความผิดและพิจารณา
เสนอโทษทางวิ นั ยของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยในสั งกั ด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกตางกัน
1.1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและ
องคประกอบความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย
ในป จ จุ บั น ภารกิ จ ของรั ฐ ในการให บ ริ ก าร
สา ธ า ร ณ ะ ทา งด า น ก า ร ศึ ก ษ าแ ก ป ร ะ ชา ชน มี
สถาบั นอุ ดมศึ กษาเป นองค การที่ ทํ าหน าที่ ในการจั ด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ มีพนักงานมหาวิทยาลัย เปนผู
ดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปดวยความมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดั งนั้ น การปฏิ บั ติ หน าที่ ของพนั กงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา จึงตองไดรับการ
คุมครองและรับรองสิทธิ เพื่อเปนการรับประกันความมั่นคง
ในการดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหา
ว ากระทํ าผิ ดวิ นั ย จะได รั บการพิ จารณาและดํ าเนิ น
กระบวนการสอบสวนพิจารณา โดยคณะกรรมการสอบสวนที่
มีความเชี่ยวชาญในดานระบบพิทักษคุณธรรมในสัดสวนที่
เหมาะสม สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจึงมีการกําหนดโครงสราง
และองค ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของแต ละ
มหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด ตาม
พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 จึ ง ทํ า ให โ ครงสร า งและองค ป ระกอบของ

คณะกรรมการสอบสวน มีความแตกตางกัน โดยสวนใหญมี
การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวน โดยให คณะกรรมการสอบสวนประกอบด วย
กรรมการอยางนอยสามคน แตงตั้งจากผูบริหารและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และหนึ่งคนในคณะกรรมการสอบสวนตอง
เปนผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือเปนผูมีปริญญาทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย
ทํ าให คณะกรรมการสอบสวนประกอบไปด วยผู มี ความ
เชี่ยวชาญในดานกระบวนการทางวินัยและการลงโทษทาง
วิ นั ย ไม เพี ยงพอ จึ ง ไม อาจเป นการรั บ รองและเป น
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อถูก
กลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับการพิจารณาสอบสวนโดย
กรรมการสอบสวนที่ เป นมื ออาชี พในเรื่ องระบบพิ ทั กษ
คุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการดําเนินการทางวินัย
และสามารถลงมติออกเสียงและดําเนินกระบวนการสอบสวน
โดยความเปนธรรม
1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางและ
องคประกอบความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณ
ในอดี ตพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย มี สถานะเป น
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระบบการอุทธรณ
เปนไปตามที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึ กษา พ.ศ. 2547 กําหนด ตอมามีการตรา
พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 กํ า หนดให ก ารอุ ท ธรณ ข องพนั ก งานใน
สถาบั นอุ ด มศึ กษาให เป น ไปตามข อบั งคั บที่ สภา
สถาบั นอุ ดมศึ กษากํ าหนด จึ งมี การออกข อบั งคั บของ
มหาวิ ทยาลั ยกํ าหนดคณะกรรมการที่ มี อํ านาจวิ นิ จฉั ย
อุทธรณ ของแต ละมหาวิ ทยาลั ยขึ้ นโดยเฉพาะ แต ละสภา
มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดโครงสราง
และองคประกอบคณะกรรมการอุทธรณของมหาวิทยาลัย
โดยกําหนดสัดสวนของคณะกรรมการที่ เป นบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยมากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูเชี่ยวชาญ
ด านกฎหมาย ด านการบริ หารงานบุ คคล และด านการ
บริหารงานภาครัฐหรือบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
เปนสัดสวนที่ไมเหมาะสม เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยที่กําหนดโครงสรางและองคประกอบ
ของคณะกรรมการอุทธรณไวแตกตางกัน และโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณมีสวนไดเสียยึดโยง
อยูกับองคกรและผูมีอํานาจออกคําสั่งลงโทษทางวินัยนั่นก็
คือสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ทําใหการพิ จารณาอุทธรณ ของพนั กงานมหาวิ ทยาลัย ไม
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สามารถดําเนินการไดอยางเปนธรรมและมีความเปนกลาง
เพราะคณะกรรมการอุ ทธรณ ส วนใหญ เป นผู บริ หารและ
ผูแทนของบุคลากรซึ่งเปนผูอยูใตบังคับบัญชาของอธิการบดี
จึงไมสามารถเปนหลักประกันการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผู
อุ ทธรณ ซึ่ งจะขอพิ จารณาทบทวนคํ าสั่ งลงโทษทางวิ นั ย
เพื่อใหไดรับความเปนธรรมในการดําเนินการทางวินัยได
2. แนวคิด หลั กการ และทฤษฎี ทางกฎหมาย
มหาชนที่ เกี่ ยวกั บระบบพิ ทั กษ คุ ณธรรมของพนั กงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2.1 ระบบพิทักษคุณธรรม
ระบบพิทักษคุณธรรม เปนหลักการสําคัญตั้งอยู
บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม (Merit System) โดยการ
บริหารงานบุคคลเพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากร
ของหน วยงานโดยการสร างแรงจู งใจและตอบสนองความ
ตองการของหนวยงาน เพื่อใหหนวยงานไดประโยชนสูงสุด
ประหยัด และบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
หลักการของระบบคุณธรรมแบงหลักการใหญ ๆ
ออกเปน 4 หลักการ คือ 1. หลักความสามารถหรือหลัก
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง การบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการหรือในตําแหนงงานใดๆ จะตองการยึดหลักความรู
ความสามารถของบุคคลเปนสําคัญ 2. หลักความเสมอภาค
(Equality) หมายถึง การใหโอกาสอยางเทาเทียมกัน ในการ
เขาสูการเปนขาราชการและอยูในระหวางการเปนขาราชการ
3. หลักความมั่นคงในการดํารงสถานภาพ (Security) หมายถึง
หนวยงานพยายามทําใหทุกคนในหนวยงานมีความมั่นคงใน
ชี วิ ต 4. หลั กความเป นกลางทางการเมื อง (Political
Neutrality) หมายถึง ผูบริหารของหนวยงานทําหนาที่ในการ
ดูแลและผดุงระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
2.2 หลั กความเสมอภาคในการบั งคั บใช
กฎหมาย
กฎหมายเปนเหมือนเครื่องมือที่ทําหนาที่ในการ
ใหหลักประกันถึงความเสมอภาคของบุคคลมีลักษณะเปนการ
ทั่วไป คือ ไมมีการใชกฎเกณฑเฉพาะบุคคลใดบุคคล เพือ่ เปน
การหลีกเลี่ยงการแบงแยกอยางไมเปนธรรม หลักความเสมอ
ภาคมีความใกลชิดกับหลักเสรีภาพเนื่องจากเปนหลักการที่
ทําใหการใชเสรีภาพเปนไปอยางเสมอกันทุกคน และเปนหลัก
สําคัญในการควบคุมฝายปกครอง ตามหลักความเสมอภาค
องคกรตางๆ ของรัฐรวมถึงฝายปกครองตองปฏิบัติตอบุคคล
ที่เหมือนกันในสาระสําคัญอยางเดียวกันและปฏิบัติตอบุคคล
ที่ แตกต างกั น ในสาระสํ า คั ญแตกต างกั นออกไปตาม
ลั กษณะเฉพาะของแต ละคน การปฏิ บั ติ ต อบุ คคลที่
เหมือนกันในสาระสําคัญแตกตางกันก็ดี การปฏิบัติตอบุคคล

ที่แตกตางกันในสาระสําคัญอยางเดียวกันก็ดี ยอมขัดต อ
หลักความเสมอภาค
2.4 หลักดุลพินิจของฝายปกครอง
การใชดุลพินิจของฝายปกครอง เปนอํานาจที่
กฎหมายกําหนดใหผูใชอํานาจสามารถเลือกตัดสินใจกระทํา
การอย างใดหรื อไมกระทําการอยางไรอยางอิ สระ เพื่ อให
สอดคลองกับขอเท็จจริงในแตละกรณีและบรรลุวัตถุประสงค
ตามเจตนารมณของกฎหมายเนื่องจากมีขอจํากัดของฝายนิติ
บัญญัติที่ไมอาจออกกฎหมายใหมีเนื้อหาสาระครอบคลุ ม
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นไดในทุกเรื่องทุกกรณี พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดใหฝาย
ปกครองตองใหเหตุผลในการออกคําสั่ง หลักกฎหมายที่เปน
พื้นฐานที่ทําใหเกิดความสมดุลสมเหตุสมผลเหมาะแกกรณี
ไดแก (1) หลักความเหมาะสม (Principle of Suitability) คือ
การใชอํานาจใหสอดคลองกับเจตนารมณตามกฎหมาย (2)
หลักความจําเปน (Principle of Necessity) คือ ตองออก
คําสั่ งทางปกครองที่ มีผลกระทบต อสิ ทธิ และเสรีภาพของ
ประชาชนนอยที่สุดหรือทําใหรัฐเสียหายนอยที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได และ (3) หลักความไดสัดสวนในความหมายอยาง
แคบ คือ การพิจารณาผลของความสัมพันธทางปกครอง เกิด
ประโยชนตอสวนรวมนอยมากเมื่อเทียบกับความเสียหายที่
ประชาชนจะได รั บ จะต องเลื อกที่ จะให ประโยชน แก
ประชาชนนั้ น หากการกระทํ านั้ นเป นประโยชน ต อทาง
ราชการมากกวา แมจะมีผลกระทบตอสิทธิของบุคคลยอม
ตองเลือกประโยชนของทางราชการ
2.5 หลักการลงโทษทางวินัย
การลงโทษทางวินัยใหเปนมาตรการหนึ่งในการ
รักษาวินัยนอกเหนือจากการสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐมี
วินัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปองกันปองปรามมิใหมี
การกระทําผิดวินัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
หลักในการที่ตองนํามาพิจารณาในการกําหนดโทษ ไดแก (1)
หลักนิติธรรม คือ การคํานึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมาย
กําหนด (2) หลักมโนธรรม คือ การกําหนดโทษใหเหมาะสม
ตามสมควรแกกรณี โดยตองคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสม
ตามเหตุผลที่ควรจะเปน (3) หลักความเปนธรรม คือ การวาง
โทษจะต องให ได ระดั บเสมอหน ากั น ใครทํ าผิ ดก็ ต องถู ก
ลงโทษไม มี การยกเว น การกระทํ าผิ ดอย างเดี ยวกั นหรื อ
พฤติการณคลายคลึงกันตองลงโทษเทากัน นอกจากนี้การใช
ดุลพินิจตองมีเหตุผลที่รับฟงได และอยูบนพื้นฐานของ
ขอเท็จจริงที่ถูกตองดวยในทางปฏิบัติองคกรหรือหนวยงาน
ของรัฐจึงมีการกําหนดแนวทางการใชดุลยพินิจในการกําหนด
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โทษภายในองคกรหรือหนวยงานของตน เพื่อใหผูดําเนินการ
ทางวินัยอีกใชดุลพินิจไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน
2.6 การจัดตั้งองคกรทางปกครองในรูปแบบ
คณะกรรมการ
การจัดองคกรทางปกครองเดิมจะมีการรวมศูนย
อยู ที่ กระทรวง ทบวง กรม ซึ่ งอยู ในการควบคุ มดู แลของ
รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี แตภายหลังการจัดองคกรทาง
ปกครองในรูปแบบคณะกรรมการมีมากขึ้น เพื่อใหไดขอยุติที่
ดีกวาเพราะรวมกันวิเคราะหจากหลายความคิดเห็น ปองกัน
การใชอํานาจตามอําเภอใจของคน ๆเดียว ใชในการประสาน
ประโยชน ที่ ขัดแยง เกิ ดความกระจ างในการประสานงาน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได
กําหนดเรื่องคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการทางปกครอง
ไวโดยเฉพาะ หากตองการความโปรงใสหรือตองการสวนรวม
จากภาคเอกชนก็อาจตั้งบุคคลในภาคเอกชนมาเขารวมเปน
คณะกรรมการได บางกรณีตองการผูมีความรูความสามารถ
สูงในดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะก็จะกําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิ
ไดโดยผูทรงคุณวุฒิจะมาจากภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได แต
ตองระบุวาเปนใคร จะระบุตําแหนงไมได เพราะผูทรงคุณวุฒิ
ตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเปนการเฉพาะ การทํางาน
ของคณะกรรมการคือการประชุมและมีมติในเรื่องที่อยูใน
อํานาจหน าที่ ของตน โดยการประชุ มต องมีกรรมการรวม
ประชุมครบองคประชุม แตในบางกรณีที่มีการพิจารณาเรื่อง
ใดที่อาจทําใหกรรมการผูใดไมมีความเปนกลาง ไมวา จะเปน
เรื่องของกรรมการผูนั้นเองหรือเปนญาติหรือมีความใกลชิด
เปนพิเศษกับคูกรณี หรือมีเหตุอื่นใดอันนาเชื่อวาไมมีความ
เปนกลาง กรรมการผูนั้นอาจถูกคัดคานไมใหเขารวมประชุม
ได มติที่ประชุมตองเปนไปตามเสียงขางมากของผูมาประชุม
โดยคณะกรรมการมีคนละหนึ่งเสียง เวนแตกรณีเกิดมีเสียง
เทากัน ใหประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มไดอีกเสียงหนึ่งเพื่อ
ชี้ขาดได
3. กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมใน
ตางประเทศและในประเทศไทย
3.1 กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรม
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐในตางประเทศ
3.1.1 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
การดําเนินการทางวินัยของเยอรมัน เปนไปตาม
กฎหมายวาดวยวินัยของสหพันธ (BundesdisziplinarordnungBDO) โดยใชบังคับกับขาราชการทุกประเภท และไมมีองคกร
กลางดานวินัย แบงประเภทความผิดออกเปนกระทําการอัน
เป นการละเมิ ดหนาที่ ที่ผูกพั นความเปนข าราชการถื อว า

ขาราชการผูนั้นกระทําผิดวินัย และในสวนที่อยูนอกเหนือ
ขอบเขตหนาที่ราชการจะเปนความผิดวินัยเฉพาะกรณีที่อาจ
กอใหเกิ ดความเสี ยหายต อความเคารพและนาเชื่ อถื อต อ
ตําแหนงหนาที่หรือเกียรติของขาราชการ และกําหนดโทษ
ทางวิ นั ยไว สํ าหรั บข าราชการทั่ วไป 5 สถาน ได แก (1)
ภาคทัณฑ (2) ปรับ (3) ลดเงินเดือน (4) ยายไปอยูตําแหนงที่
มีสายงานเดียวกั นแต มีขั้นเงินเดื อนลดลง (5) ใหออกจาก
ราชการ ระบบกฎหมายของเยอรมั น ไม มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการอิสระขึ้นมาเพื่อวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการ
โดยเฉพาะดั่ งเช นคณะกรรมการพิ ทั กษ ระบบคุ ณธรรม
(ก.พ.ค.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 หรือสหรัฐอมเริกา กฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน
เยอรมั นกํ าหนดให การพิ จารณาวิ นิ จฉั ยอุ ทธรณ นั้ นเป น
อํานาจของรัฐมนตรีประจํากระทรวง ซึ่งสามารถโอนอํานาจ
ดังกลาวไปยังหนวยงานในลําดับรองลงมาได ทั้งนี้ ขาราชการ
ผู ใดประสงค ใช สิ ทธิ อุ ทธรณ จะต องยื่ นคํ าอุ ทธรณ ต อ
ผู บั งคั บบั ญ ชาที่ ตนประสงค จ ะโต แย ง เสี ย ก อน เมื่ อ
ผูบังคับบัญชาพิจารณาอุทธรณแลวไมเห็นดวย จึงจะสงคํา
อุทธรณตอไปยังหนวยงานวินิจฉัยอุทธรณที่ไดรับการโอน
อํานาจมาจากรัฐมนตรีประจํากระทรวง
3.1.2 สหราชอาณาจักร
การดําเนินการทางวินัยของสหราชอาณาจักร
อยูภายใต The Civil Service Management Cod ไดกําหนด
กรอบการทํางานหรือคานิยมที่ขาราชการตองยึดถือปฏิบัติ
เอาไวในหมวด The Civil Service Management Cod และ
ยังกําหนดแบบแผนการปฏิบัติของขาราชการพลเรือนเอาไว
ในหมวด 4.3 ของ The Civil Service Management Cod มี
องคกรกลางที่ ทําหนาที่ ในการบริ หารงานบุคคลดานวินั ย
ไดแก คณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ Civil Service
Commissioners โดยมีหนาที่ทั้งปวงเกี่ยวกับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อดํารงตําแหนงในหนาที่ราชการ ซึ่งตองกระทําโดย
ยึดถือระบบคุณธรรม (merit system) จนกระทั่งถึงป ค.ศ.
1995 ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดรับมอบหมายให
มีภารกิจเพิ่มขึ้นในการไตสวนและวินิจฉัยอุทธรณในกรณี
ความผิดของขาราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนจะ
ไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากประมุขของรัฐ โดยพระบรมราช
โองการตามคําแนะนําของคณะองคมนตรี มีจํานวน 15 คน
โดยมี The FirstCommissioner เปนหัวหนา จึงเปนอิสระจาก
รัฐมนตรีเพราะไมไดรับแตงตั้งเชนเดียวกับขาราชการธรรมดา
และมีการกําหนดประเภทความผิด โดย Civil Service Code
ไดกําหนดหนาที่และความประพฤติของขาราชการพลเรือนไว
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และภายใต Standard of Propriety ยังกําหนดแบบแผนการ
ปฏิบัติของขาราชการไวในคูมือการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ดวย
3.1.3 สหรัฐอเมริกา
การดํ าเนิ นการทางวิ นั ยของข าราชการ ให
เป นไปตามกระบวนการอั นยุ ติ ธรรมแห งกฎหมาย (Due
Process of Law) และกฎหมายวิธิจารณาทางปกครอง (APA)
รวมถึงเปนไปตามกฎหมายที่ชื่อวา Civil Service Reform
Act 1978 (CSRA) ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑของ
องคกรกลางดานการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ระบบวินัย การ
ลงโทษ การอุทธรณ และการฟองคดีตอศาลในสหรัฐอเมริกา
ไว โ ดยเฉพาะ กระบวนการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ของ
สหรัฐอเมริกามีหลักการและแนวคิดพื้นฐานสําคัญ 2 ประการ
คือ หลักการรับฟงและหลักความไมมีสวนไดเสีย เนื่องจาก
รูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา ทําใหแตละมลรัฐ โดย
มีระบบงานของรัฐและระบบการบริหารงานบุคคลดานวินัยที่
แตกต างกั น ในส วนของรั ฐบาลกลางจะมีองคกรกลางที่ มี
หนาที่ในการบริหารงานดานวินัยของสหรัฐอเมริกา ไดแก
คณะกรรมการพิทั กษ ระบบคุ ณธรรม หรือ Merit System
Protection Board (MSPB) ซึ่งเปนองคกรอิสระของรัฐบาล มี
การดําเนินการคลายกับรูปแบบของศาล ประกอบดวยสมาชิก
3 คน จากการแตงตั้งของประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของวุ ฒิ สภา มี วาระการดํ ารงตํ าแหน ง 7 ป และ
ประธานาธิบดีจะตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเปนประธานทํา
หนาที่หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ
วุฒิสภา กระบวนการในการทําคําวินิจฉัย โดยทั่วไปจะใช
เสียงขางมาก จากจํานวนทั้งหมด 3 คน
3.1.4 เครือรัฐออสเตรเลีย
การดําเนินการทางวินัยของประเทศออสเตรเลีย
จะเปนไปตาม Public Service Act 1999 องคกรที่มีหนาที่
เกี่ ยวข องกั บการบริ หารงานบุ คคลด านวิ นั ยของประเทศ
ออสเตรเลี ย ได แก รั ฐมนตรี ว าการราชการแผ นดิ น หรื อ
Public Service Commissioner โดยมีรัฐมนตรีชวยวา
ราชการแผนดิน และรัฐมนตรีวาการพิทักษระบบคุณธรรมใน
ระบบราชการ รวมกั นสามคน เรี ยกว าคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (Public Service Commission) ไดรับ
การแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการ มาจากกระบวนการสรรหา
และมี วาระการดํ ารงตําแหนง 5 ป มี อํานาจครอบคลุ ม
หนวยงานของรัฐทั้งที่เปนสวนราชการ เปนหนวยงานของรัฐ
ในสังกัดฝายบริหารและที่เปนหนวยงานของรัฐในสังกัดฝาย
นิติบัญญัติ การกําหนดประเภทความผิด Public Service Act
1999 มีการกําหนดกฎเกณฑความประพฤติของขาราชการ
และมีการกําหนดโทษทางวินัยเพื่อลงโทษขาราชการที่ฝาฝน

กฎเกณฑความประพฤติ ไว คือ 1. ไลออก 2. ลดตําแหนง 3.
เปลี่ ยนหน าที่ 4. ลดขั้ นเงิ นเดื อน 5. หั กเงิ นเดื อน 6.
ภาคทั ณฑ การอุ ทธรณ มี คณะกรรมการพิ ทั กษ ระบบ
คุณธรรม (Merit Protection Commission) ประกอบดวย
คณะกรรมการ 3 คน คื อ 1) the Public Service
Commissioner 2) the Deputy Public Commissioner
และ 3) the Merit Protection Commissioner (the MPC)
ทําหนาที่เปนองคกรควบคุมภายนอกในการตรวจสอบการ
ตั ดสิ นใจและการดํ าเนิ นการใดๆ ของรั ฐที่ จะกระทบต อ
ข าราชการ การรั กษาความเป นธรรมและปกป องระบบ
คุณธรรมในราชการทั้งในการคัดเลือกบุคคลเขา รับราชการ
การเลื่อนตําแหนงหรือการใหพนจากตําแหนงตลอดทั้งเปน
องคกรอุทธรณสําหรับขาราชการที่ไมไดรับความเปนธรรม
ด ว ย ทั้ งนี้ โดยมี ห ลั กประกั นความเป นอิ ส ระของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติพิทักษคุณธรรม (Merit
Protection Act 1984) โดยคณะกรรมการชุดนี้ไดรับแตงตั้ง
จากผูสําเร็จราชการแผนดินโดยขอเสนอของคณะรัฐมนตรี
3.2 กฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษคุณธรรมใน
ประเทศไทย
การกําหนดโทษทางวินัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอบังคับมหาวิทยาลัย
รามคํ า แหง ว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน
คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดคาจาง โทษ
วินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพิ บู ลสงคราม ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม ว าดวยการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนด
โทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ งดบําเหน็จความชอบ ตัดคาจาง โทษวินัยรายแรง
ไดแก ไลออก
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2551 ขอ 51 กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไม
รายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตั ดคาจาง ลดค าจาง โทษวินั ย
รายแรง ไดแก ปลดออก
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2551 กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ โทษวินัยไม
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รายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน โทษทาง
วินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไลออก
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบุคคล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง
ไดแก ภาคทัณฑ งดบําเหน็ จความชอบ โทษวิ นัยรายแรง
ไดแก ปลดออก ไลออก
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
กําหนดโทษทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง
ได แก ภาคทั ณฑ ลดเงิ นเดื อน ลดการเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อน
ประจําในปที่ถูกลงโทษทางวินัย โทษทางวินัยรายแรง ไดแก
ปลดออก
วินัยและการรักษาวินัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ข อบังคับมหาวิทยาลั ย
นเรศวร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานของ
มหาวิทยาลัย (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 กําหนดให
การดําเนินการทางวินัยและการรักษาวินัยของพนักงาน ให
นําพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพิ บู ลสงคราม ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม ว าดวยการบริหารงาน
บุ คคลของพนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2551
กํ าหนดการรั กษาวิ นั ยของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยไว เช น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองสุภาพเรียบรอยและปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาที่โดยชอบโดย
ไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง ตองปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายคําสั่ง
กฎระเบียบขอบังคับและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย
ต องปฏิ บั ติ หน าที่ ที่ ได รั บมอบหมายให เกิ ดผลดี หรื อเกิ ด
ความกาวหนาแกมหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสิน
และผลประโยชน ของมหาวิ ทยาลั ย ต องอุ ทิ ศเวลาให แก
มหาวิทยาลัย ใชความอุตสาหะวิริยะเต็มกําลังของตนดวย
ความมุงหมายใหกิจการนั้นนั้นบรรลุซึ่งความสําเร็จ จะละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหนาที่ไมได ตองรักษาความลับของมหาวิทยาลัย
ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานดวยปกปด
ขอความซึ่งควรแจงถือเปนการรายงานเท็จดวย ตองปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และหามอาศัยหรือยอมให
ผู อื่ นอาศั ยอํ านาจหน าที่ ของตนไม ว าโดยทางตรงหรื อ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนหรือผูอื่น การปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิ
ควรไดถือเปนการทุจริตตอหนาที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการบริหารงาน
บุ คคลสํ าหรั บพนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษา พ.ศ.2553
กําหนดการการรักษาวินัยไว เชน ตองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแล
เอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ หามมิใหอาศัยหรือ
ยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น การ
ปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ
เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรไดเป นการ
ทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบายของทางราชการ การปฏิบัติหนาที่ทางราชการโดยจง
ใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทาง
ราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของ
ทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยาง
ร ายแรงเป นความผิ ดวิ นั ยอย างร ายแรง พนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การ
รายงานโดยปกปดขอความ ซึ่งควรแจงถือวาเปนการรายงาน
เท็จดวย การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุให
เสี ยหายแก ราชการอยางรายแรง เป นความผิ ดวิ นั ยอย าง
รายแรง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองประพฤติเป น
แบบอยางที่ดี มีความสุภาพเรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาใหกับทางราชการ
อยางเต็มที่ รักษาความสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการระหวางผูรวมปฏิบัติราชการดวยกัน การกลั่น
แกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง ผูรวมปฏิบัติ
ราชการ นักศึกษา หรือประชาชนอยางรายแรง เปนความผิด
วินั ยอย างรายแรง พนั กงานในสถาบันอุดมศึกษาต องไม
กระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชนอันอาจ
ทําให เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน การกระทําดังกลาวใหถือวา
เปนการกระทําผิดวินัย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตอง
รักษาชื่ อเสียงของตน และรั กษาเกียตริศั กดิ์ ของตํ าแหน ง
หนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว การกระทําความผิดอาญาจน
ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยาง
รายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
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มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ตามข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2546 กําหนดการรักษาวินัยไว เชน ตองสุภาพเรียบรอย
เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการใน
หนาที่โดยชอบการปฏิบัติหนาที่โดยขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยง
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาที่โดย
ชอบอันเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหายอยางรายแรงเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย
และไมละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยเสียหาย
อยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ติดตอกันในคราวเดียวเปน
เวลาเกิ นกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมี
พฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตองปฏิบั ติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต หามมิใหอาศัยหรือยอมให
ผู อื่ นอาศั ยอํ านาจหน าที่ ของตน ไม ว าโดยทางตรงหรื อ
ทางออม หาประโยชนใหแกตนหรือผูอื่น การปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นได
ประโยชน ที่ ไม ควรได เป นการทุ จริ ตต อหน าที่ และเป น
ความผิดวินัยอยางรายแรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2551 กําหนดการรักษาวินัย
ไว เช น ต องสุ ภาพเรี ยบร อยและปฏิ บั ติ ตามคํ าสั่ งของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย โดย
ไม ขั ดขื นหรื อหลี กเลี่ ยงพนั กงานต องปฏิ บั ติ หน าที่ ตาม
นโยบายคํ าสั่ ง กฎระเบี ยบ ข อบั งคั บและธรรมเนี ยมของ
มหาวิทยาลัย พนักงานตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ให เกิ ด ผลดี หรื อ เกิ ด ความก าวหน า แก ม หาวิ ท ยาลั ย
ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย
ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย ใชความอุตสาหะวิริยะเต็ม
สติกําลังของตนโดยความมุงหมายใหกิจการนั้นนั้นบรรลุซึ่ง
ความสําเร็จ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่มิได ตองรักษา
ความลั บของมหาวิทยาลั ย ต องประพฤติและปฏิ บั ติ ตาม
จรรยาบรรณและมารยาทแหงวิชาชีพของตน ตองรักษาความ
สามัคคีและชวยเหลือกันในการปฎิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีตอ
มหาวิ ทยาลั ย ต องไม รายงานเท็ จต อผู บั งคั บบั ญชาการ
รายงานโดยปกปดขอความจริงซึ่งควรตองแจงถือเปนการ
รายงานเท็ จด วย พนั กงานต องปฏิ บั ติ หน าที่ ด วยความ
ซื่อสัตยสุจริต หามอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่
ของตนไม ว าโดยทางตรงหรือทางอ อมหาประโยชน ให แก

ตนเองหรื อผู อื่ น การปฏิ บั ติหรื อละเว นการปฏิบั ติ หน าที่
เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรไดถือเปนการ
ทุจริตตอหนาที่ ตองไมปฏิบตั ิงานอื่นใดซึ่งจะเปนการขัดกับ
วั ตถุ ประสงค และผลประโยชน ของมหาวิ ทยาลั ย ต องไม
ประพฤติใหเสื่อมเสียชื่อเสียงแกตนเองหรือแกชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
โครงสร างและองค ประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามขอ 8 ของขอบังคับ
มหาวิ ทยาลั ยรามคํ าแหง ว าดวยหลั กเกณฑ วิ ธี การ และ
ขั้ นตอนในการสอบสวนพิ จารณาทางวิ นั ย พ.ศ. 2551
กําหนดใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยให แต งตั้ งจากข าราชการหรื อ พนั กงาน
มหาวิ ทยาลั ยรวมกั นแล วมี จํ านวนอย างน อยสามคน
ประกอบด วย ประธานกรรมการเป นข าราชการ ซึ่ งดํ ารง
ตํ าแหน งไม ต่ํ ากว าหรื อเที ยบได ไม ต่ํ ากว าผู ถู กกล าวหา
กรรมการจํานวนอีกอยางนอยสองคน โดยใหแตงตั้งกรรมการ
คนหนึ่งเปนเลขานุการ และอาจมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได
และตองมี ผูดํ ารงตํ าแหน งนิ ติกรหรือผูไดรั บปริญญาทาง
กฎหมาย หรื อผู ได รั บการฝ กอบรมตามหลั กสู ตรการ
ดําเนินการทางวินัย รวมเปนกรรมการดวยอยางนอยหนึ่งคน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามขอ 7 ของ
ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม ว าด วยการ
ดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การ
ออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
การอุ ท ธรณ และการร องทุ ก ข พ.ศ. 2550 กํ า หนด
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวน ตองมีจํานวนไม
นอยกวาสามคน โดยแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยและตองประกอบดวยผูมีคุณวุฒิทางกฎหมาย
อยางนอยหนึ่งคน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอ 11
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วา
ด วยการตั้ งคณะกรรมการสอบสวนพิ จารณา พ.ศ. 2550
กํ า หนดองค ป ระกอบของคณะกรรมการสอบสวน
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยสอง
คน โดยแต งตั้ งจากข าราชการหรื อเจ าหน าที่ ของรั ฐใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่ นที่ มหาวิทยาลั ยเห็นสมควรและตอง
ประกอบดวยผูมีวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน ทั้งนี้ ให
กรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการและอาจใหมีผูชวยเลขานุการ
ดวยก็ได
มหาวิทยาลั ยในกํากับของรั ฐหรือมหาวิทยาลั ย
นอกระบบ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
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นครเหนือ ขอ 3 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สอบสวน กํ าหนดให การแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
แตงตั้งจากบุคลากรจํานวนอยางนอย 3 คน ประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการอย างนอยสองคน โดยให
กรรมการคนหนึ่ งเป น เลขานุ ก ารและอาจแต ง ตั้ ง
ผู ช วยเลขานุ การได และต องประกอบด วยผู มี วุ ฒิ ทาง
กฎหมายหรื อผู ได รั บการฝ กอบรมตามหลั กสู ตรการ
ดําเนินการทางวินัยหรือผูมีประสบการณในการดําเนินการ
ทางวินัยอยางนอยหนึ่งคน
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามขอ 8 ของขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2550 กําหนดองคประกอบ
ของคณะกรรมการสอบสวน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการและ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัย รวมกันแลวมีจํานวนอยางนอย
สามคน ประกอบด วยประธานกรรมการซึ่ งดํ ารงตํ าแหน ง
บริ หารไม ต่ํ ากว าหรื อเที ยบได ไม ต่ํ ากว าผู ถู กกล าวหา
กรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เปนเลขานุการ คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนง
นิ ติ กรหรื อผู ได รั บปริ ญญาทางกฎหมายหรื อผู ได รั บการ
ฝ กอบรมตามหลั กสู ตรการดํ าเนิ นการทางวิ นั ย ร วมเป น
กรรมการดวยอยางนอยหนึ่งคน
โครงสร างและองค ประกอบของคณะกรรมการ
อุทธรณ
มหาวิ ทยาลั ยรามคํ าแหง ข อ 5 ของข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข
พ.ศ. 2551 คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงอาจารยประจํา
หนึ่งคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนงระดับผูอํานวยการกอง
หรื อเที ยบเท าขึ้ นไปหนึ่ งคน ผู แทนจากกรรมการสภา
คณาจารยหนึ่งคน และผูแทนจากกรรมการสภาขาราชการ
และลูกจางหนึ่งคน เปนกรรมการ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการดําเนินการทาง
วินยั การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ
การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และ
การรองทุกข พ.ศ.2550 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิใน
สภามหาวิ ทยาลั ย กรรมการซึ่ งแตงตั้งจากผูทรงคุ ณวุฒิ ที่
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ

ดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย หรือดานบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยการเสนอแนะของอธิการบดี จํานวนสาม
คน กรรมการซึ่งแต งตั้งจากสภาคณาจารยและข าราชการ
จํ านวนสามคน ผู อํ านวยการกองบริ หารงานบุ คคลเป น
เลขานุการและใหมีนิติกรคนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการอุทธรณ
และการรองทุกข พ.ศ.2557 คณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกข ประกอบดวย ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการจํานวน
สามคน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัย
ซึ่งไมใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการจํานวนสี่คน ซึ่ง
เลือกจากขาราชการและพนักงาน กรรมการจํานวนสามคน
ซึ่งเลือกจากบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
ดานบริหารการศึกษา และดานบริหารงานบุคคล ดานละหนึ่ง
คน
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ขอ 70 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประกอบด วย กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุ ณวุ ฒิ
จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการ ผูแทนผูบริหาร จํานวน
1 คน ผูแทนพนักงานจํานวน 1 คน ผูแทนสภาคณาจารย
และพนั กงาน จํ านวน 1 คน และผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ งเป น
บุคคลภายนอก จํานวน 2 คน เปนกรรมการ
4. วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบ
พิ ทั กษ คุ ณธรรมของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยในสั งกั ด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
4.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย
4.1.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนด
โทษทางวินัย
การที่แตละมหาวิทยาลัย มีการออกขอบังคับ
มหาวิ ทยาลั ยกํ าหนดโทษทางวิ นั ยไว เป นการเฉพาะตาม
แนวทางในการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช
บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
บางมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนื อ โทษทางวิ นัยรายแรงสู งสุด คื อไลออก แต
มหาวิทยาลัยมหิดล โทษทางวินัยรายแรงสูงสุด คือ ปลดออก
หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหง โทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ
ตัดคาจาง ปลดออก ไลออก แตมหาวิทยาลัยสุรนารี โทษทาง
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วินัย คือ ภาคทัณฑ งดบําเหน็จความชอบ ปลดออก ไลออก
มี ผลทํ าให การกํ าหนดโทษทางวิ นั ยแตกต างกั น ทํ าให
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มี
หนาที่และภารกิจลักษณะเดียวกันไดรับการลงโทษทางวินัย
ที่ ไม เท าเที ยมกั นหากมี การกระทํ าความผิ ดในลั กษณะ
เดียวกัน เกิดความไมเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายที่
เกี่ยวกับการกําหนดโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จากที่กลาวมาขางตน การที่ พระราชบัญญั ติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 กําหนดใหอํานาจสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ออกขอบังคับเกี่ยวกับการกําหนดโทษทางวินัยเพื่อบังคับใช
กับพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยได ทําให
แตละมหาวิทยาลัยออกขอบังคับเกี่ยวกับการกําหนดโทษทาง
วิ นั ยไว เป นการเฉพาะ ส งผลให การบั งคั บใช กฎหมายที่
เกี่ ยวข องกั บการกํ าหนดโทษทางวิ นั ยสํ าหรั บพนั กงาน
มหาวิ ทยาลั ยในสั งกั ดสถาบั นอุ ดมศึ กษาของรั ฐมี ความ
แตกตางกัน ตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายที่สภา
สถาบั นอุ ดมศึ กษากํ าหนด เกิ ดความไม เสมอภาคในการ
กําหนดโทษทางวิ นั ย เนื่ องจากแตละมหาวิ ทยาลัย มีการ
กําหนดโทษทางวินัยที่แตกตางกันไป
นอกจากนี้ การกํ าหนดโทษทางวิ นั ยสํ าหรั บ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการกระทําความผิดเดียวกัน แตบาง
มหาวิ ทยาลั ยกํ าหนดโทษทางวิ นั ยไว แตกต างกั น เช น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ขอบังคับ
มหาวิ ทยาลั ย ว าด วย การบริ หารงานบุ คคลพนั กงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ
โทษทางวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลด
เงินเดือน โทษทางวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก หรือไลออก
มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย ว าด วย การ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 กําหนด
โทษทางวินั ยไว 4 สถาน คือ โทษวิ นัยไม รายแรง ไดแก
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําในป
ที่ ถู กลงโทษทางวิ นั ย โทษวิ นั ยร ายแรง ได แก ปลดออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอบังคับมหาวิทยาลัย วา
ดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กําหนดโทษ
ทางวินัยไว 4 สถาน คือ โทษวินัยไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ
งดบําเหน็จความชอบ โทษวินัยรายแรง ไดแก ปลดออก ไล
ออก จึงทําใหโทษที่ลงแกผูกระทําผิดวินัยแตกตางกันไปใน
แตละมหาวิทยาลัย เชน การกระทําความผิดวินัยไมรายแรง
ถาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ จะไดรับการพิจารณาโทษทาง

วินัยใน 3 สถาน คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน
หากเป นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยในสั งกั ดมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี จะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยใน 4
สถาน คือ เตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนหนังสือ งดบําเหน็จ
ความชอบ ตัดเงินเดือน หรือเปนกรณีกระทําความผิดวินัย
รายแรง หากเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจะไดรับโทษทางวินัย
ใน 2 สถานคื อปลดออกหรื อไล ออก หากเป นพนั กงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จะไดรับโทษทาง
วินัยสถานเดียวคือปลดออก
ดังนั้น จะเห็นไดวาการที่สภามหาวิทยาลัยออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวินัยที่ใชบังคับกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยไมเทาเทียมกัน ทํ าใหการบังคับใช
กฎหมายเกิดความไมเสมอภาค กระทบตอสิทธิของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่ควรจะไดรับการคุมครองและรับรองสิทธิใน
การกํ าหนดโทษทางวิ นั ยโดยเสมอภาคกั น ซึ่ งพนั กงาน
มหาวิ ทยาลั ย เป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
สถาบั นอุ ด มศึ กษาเหมื อ นกั บ ข า ราชการพลเรื อนใน
สถาบั นอุ ดมศึ กษา และเป นเจ าหน าที่ ของรั ฐเหมื อนกั บ
ขาราชการพลเรือนสามัญ เพียงแตมีกฎหมายใหอํานาจในการ
ออกกฎเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดโทษทางวินัยตามที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบได การกําหนดโทษทางวินัยที่แตกตาง
กันทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเสมอภาคใน
การบังคับใชกฎหมายในการกําหนดโทษทางวินัย ซึ่งสงผลตอ
ความเชื่ อ มั่ น ในความมั่ น คงต อ สถานภาพพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย
4.1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช
ดุ ล พิ นิ จ ในการกํ า หนดโทษทางวิ นั ย แก พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย
การที่ พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2551 กํ าหนดให การดํ าเนิ นการทางวิ นั ย
เปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันกําหนด สถาบันอุดมศึกษา
ของรั ฐ การรั กษาวิ นั ยจึ งเป นไปตามข อบั งคั บที่ สภา
มหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด โดยไมไดมีการกําหนดการ
รักษาวินัยไวเปนมาตรฐานกลาง และบางมหาวิทยาลัยก็ไมมี
การกําหนดการรักษาวินัยไวเปนหมวดหมูที่ชัดเจนและมีการ
กําหนดโทษทางวินัยที่แตกตางกัน เนื่องจากบทบัญญัติตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแตละแหงมีความ
แตกตางกัน
จากที่กลาวมาขางตน พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
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แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2551 กํ าหนดให สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนดหลักเกณฑในเรื่องของวินัยและการ
รักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยของมหาวิทยาลัย โดย
ไม มี การกํ าหนดมาตรฐานกลางในการรั กษาวิ นั ยสํ าหรั บ
พนั กงานมหาวิ ทยาลัยในสถาบันอุดมศึ กษาของรั ฐ ทําให
คณะกรรมการสอบสวนใช ดุ ลพิ นิ จที่ แตกต างกั นในการ
พิ จารณาความผิ ดและพิ จารณาเสนอโทษทางวิ นั ยของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ทําใหการใชดุลพินิจไมมีมาตรฐานที่
เทาเทียมและเสมอภาคกัน เนื่องจากแตละมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยกําหนดหลักการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินยั
ไว แตกต างกั น ทํ าให การใช ดุ ลพิ นิ จของคณะกรรมการ
สอบสวนในการนํ าข อเท็ จจริ งมาปรั บกั บบทบั ญญั ติ ของ
กฎหมายแตกต างกั น การเสนอโทษทางวิ นั ย จึ งมี ความ
แตกตางกันไปดวย
นอกจากนี้ การใชดุลพินิจของคณะกรรมการ
สอบสวนในการพิ จารณาความผิ ดและเสนอโทษทางวิ นั ย
สํ าหรั บพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย มี ความแตกต างกั นตาม
ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยที่ สภามหาวิ ทยาลั ยกํ าหนด โดย
บทบัญญัติในเรื่องของวินัยและการรักษาวินัยที่แตกตางกัน
ของแตละมหาวิทยาลัย เชน วินัยในเรื่องของการทุจริตบาง
มหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนวินัยรายแรงลงโทษไลออก บาง
มหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนวินัยรายแรงแตลงโทษปลดออก
เนื่ องจากบทบัญญั ติ ในเรื่ องของการกํ าหนดโทษทางวิ นั ย
รายแรงสูงสุดของพนักงานมหาวิทยาลัยคือปลดออก หรือการ
ใช ดุลพินิ จของคณะกรรมการสอบสวนกรณี การพิจารณา
ความผิ ดและการเสนอลงโทษทางวิ นั ยกรณีวิ นั ยเรื่ องการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ บางมหาวิทยาลัยถือเปนความผิด
วินัยรายแรง คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอลงโทษปลดออก
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) แตบาง
มหาวิ ทยาลั ยวินั ยในเรื่องการคั ดลอกผลงานวิชาการ เป น
ความผิ ดวินั ยไม ร ายแรง คณะกรรมการสอบสวนจึ งเสนอ
ลงโทษตัดเงินเดือน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ดังนั้น การใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวน
ที่แตกตางกันในความผิดลักษณะเดียวกันแตการกําหนดโทษ
มีความแตกตางกั น ทําใหพนักงานมหาวิ ทยาลัย ไมไดรั บ
ความเปนธรรมจากการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษทางวินัย
ของคณะกรรมการสอบสวน ทําใหขาดความเชื่อมั่นในระบบ
พิทักษคุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย และสงผลตอการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะทําใหเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด ต อ สถาบั น อุ ด มศึ กษา ซึ่ ง พนั กงาน
มหาวิ ทยาลั ยเป นกลไกในการขั บเคลื่ อนการให บริ การ
สาธารณะในดานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและของ

ประเทศ ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัย ควรไดรับการคุมครอง
และรับรองสิทธิเสรีภาพในการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย วา
จะไดรับความเปนธรรมในการใชดุลพินิจกําหนดโทษทางวินัย
ของคณะกรรมการสอบสวน กรณี พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
กระทํ าความผิ ดวิ นั ย และโทษทางวิ นั ยที่ ได รั บมี ความ
เหมาะสม จะส งผลให พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยยอมรั บถึ ง
ความผิดนั้น และตั้งใจปรับปรุงตนเองเพื่อปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.1.3 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสราง
และสัดสวนความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย
ตามที่พระราชบัญญัติ ระเบี ยบข าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 กําหนดใหโครงสรางและองคประกอบ
ของคณะกรรมการสอบสวนเป นไปตามข อบั งคั บที่ สภา
มหาวิทยาลัยของแต ละมหาวิทยาลัยกําหนด โดยกําหนด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนให
หนึ่งคนในคณะกรรมการสอบสวนตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติ
กร หรือเปนผูมีปริญญาทางกฎหมาย หรือผูไดรับการอบรม
ตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย ทําใหคณะกรรมการ
สอบสวนมีความเชี่ยวชาญในดานกระบวนการทางวินัยและ
การลงโทษทางวินัยไมเพียงพอ จึงไมอาจเปนการรับรองและ
เปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จะไดรับการพิจารณาสอบสวน
โดยกรรมการสอบสวนที่เปนมืออาชีพ คือ มีความรู ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องระบบพิทักษคุณธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เรื่องการดําเนินการทางวินัย และสามารถลงมติออกเสียงและ
ดําเนินกระบวนการสอบสวนโดยความเปนธรรม ดังนั้น การ
กําหนดสัดสวนของผูเชี่ยวชาญในดานกระบวนการทางวินัย
และการลงโทษทางวินัยไมเพียงพอ จึงมีความไมเหมาะสมกับ
การดําเนินการทางวินัย
จากที่กลาวมาขางตน การที่มหาวิทยาลัยของรัฐ
มี การกํ าหนดโครงสร างองค ประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวนโดยมีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญดานระบบพิทักษ
คุณธรรมไมเหมาะสมและไมไดสัดสวนที่จะเปนการรับรอง
สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อถูกกลาวหาวากระทําผิด
วิ นั ย จะได รั บ การพิ จ ารณาดํ าเนิ นการสอบสวนโดย
คณะกรรมการสอบสวนซึง่ เปนมืออาชีพ เชี่ยวชาญในดานการ
ดําเนินการทางวินัย ทําใหการดําเนินการสอบสวนไมไดให
ความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาอยางแทจริง ซึ่งกระบวนการ
สอบสวน เป นขั้ นตอนที่ สําคั ญในการดํ าเนินการทางวิ นั ย
เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนเปนผูมีบทบาทและหนาที่ใน
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การสอบสวน ซึ่งเปนกระบวนการที่นําไปสูการลงโทษทาง
วินัย จึงสงผลเสียตอระบบพิทักษคุณธรรมซึ่งมุงหมายใหการ
ดํ าเนิ นการทางวิ นั ยต องเป นไปด วยความเป นธรรม โดย
คณะกรรมการสอบสวนตองมีความเปนมืออาชีพ เปนกลาง
ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดรับความเปนธรรม และ
ไมไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของในการปฏิบัติงานและ
ดํารงสถานภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของตนเอง
นอกจากนี้ การกํ า หนดโครงสร างและ
องค ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนของ
สถาบั นอุ ดมศึ กษาของรั ฐ แต ละมหาวิ ทยาลั ยมี การออก
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยไวเปนการ
เฉพาะ และกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวน
โดยอธิการบดีแตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สังกัดมหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการและกรรมการอยาง
นอยอีกสองคน และกําหนดใหกรรมการหนึ่งคนตองเปนผู
ดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู
ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย การ
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนตามโครงสร า งและ
องคประกอบที่ขอบังคับของแตละมหาวิทยาลัยกําหนด จะมี
การแต ง ตั้ ง จากผู บ ริ ห าร บุ ค ลากร และนิ ติ ก รของ
มหาวิ ทยาลั ย ตั วคณะกรรมการสอบสวนขึ้ นอยู กั บว า
มหาวิทยาลัยนั้นมีวัตถุประสงคและรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ของแตละมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิ ทยาลั ยรามคํ าแหง มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการ
การเรียนการสอนในดานสังคมศาสตร รวมถึงดานนิติศาสตร
ย อมมี ผู มี ความรู ห รื อปริ ญญาทางกฎหมายในระดั บ
ผูเชี่ยวชาญอยูแลว จึงสามารถแตงตั้งกรรมการสอบสวนโดย
เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานกฎหมายได แตกลับกัน
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล าพระนครเหนื อ
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนยี ราชมงคล เป นมหาวิ ทยาลั ยที่ มี
วั ตถุ ประสงค ในการจั ดการเรี ยนการสอนด านเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ไมมีจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรหรือดานนิติศาสตร ทําใหการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามองคประกอบของขอบังคับ
แต ละมหาวิ ทยาลั ย มี แต นิ ติ กรที่ มี ความรู และปริ ญญา
ทางดานกฎหมายทํ าหนาที่กรรมการและเลขานุ การ และ
กรรมการที่ มี ค วามรู ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดังนั้น การกําหนดโครงสรางและสัดความความ
เชี่ยวชาญของคณะกรรมการสอบสวนที่ไมเหมาะสม ทําให
เกิ ดผลกระทบต อการสอบสวน ไม ว าจะเป นการดํ าเนิ น

กระบวนการ การพิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย การ
พิจารณาโทษ รวมถึงการลงโทษทางวินัย ซึ่งทําใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งเปนผูถูก
กล าวหาว ากระทํ าผิ ดวิ นั ย ไม ได รั บความเป นธรรมตาม
จุดมุงหมายของการพิทักษระบบคุณธรรมซึ่งมุงหมายใหการ
ดําเนินการทางวินัยซึ่งกระทบตอสิทธิเสรีภาพของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และเปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ จะไดรับการดําเนินการทางวินั ย
อยางเปนธรรมโดยคณะกรรมการที่มีความเปนมืออาชีพ เมื่อ
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัย
4.2 ป ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกั บโครงสร าง
และสัดสวนความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณ
การกํ าหนดโครงสร างและองค ประกอบของ
คณะกรรมการที่ มี อํ านาจวิ นิ จฉั ยอุ ทธรณ ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2475 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2551 กํ าหนดให การอุ ทธรณ เป นไปตาม
ขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด สภามหาวิทยาลัย
จึ งได ออกข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยกํ าหนดโครงสร างและ
องคประกอบคณะกรรมการอุทธรณของมหาวิทยาลัยเอง โดย
กํ าหนดสั ดส วนของคณะกรรมการที่ เป นบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยมากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูเชี่ยวชาญ
ด านกฎหมาย ด านการบริ หารงานบุ คคล และด านการ
บริหารงานภาครัฐหรือบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา และมี
สวนได เสี ยยึ ดโยงอยู กั บองค กรและผูมี อํ านาจออกคํ าสั่ ง
ลงโทษทางวินัยนั่นก็คือสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนสัดสวนที่ไมเหมาะสม ทําใหการ
พิ จารณาอุ ทธรณ ของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ไม สามารถ
ดําเนินการไดอยางเปนธรรมและมีความเปนกลาง
จากที่กลาวมาขางตน การกําหนดโครงสรางและ
องค ป ระกอ บขอ งคณะ กรรม การ อุ ทธร ณ ขอ ง
สถาบั นอุ ดมศึ กษาของรั ฐ ที่ เป นสั ดส วนที่ ไม เหมาะสม
เนื่ องจากมี การกํ าหนดองค ประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณสวนใหญเปนกรรมการที่ยึดโยงและมีสวน
ไดเสียกับองคกรและผูมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัยมากกวา
กรรมการที่ เป นอิ สระไม มี ส วนได เสี ยกั บองค กรหรื อผู มี
อํานาจสั่งลงโทษทางวินัย สงผลใหการดําเนินกระบวนการ
พิ จารณาอุ ทธรณ ของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งเป น
กระบวนการที่ผูอุทธรณขอพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษทาง
วินัยซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูอุทธรณ ไมสามารถ
เปนหลักประกันสิทธิเสรี ภาพที่รั บรองวาการขอพิจารณา
ทบทวนคําสั่งลงโทษทางวินัยจะเปนไปดวยความถูกตอง เปน
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ธรรมและเปนกลาง สงผลทําใหตอระบบพิทักษคุณธรรมที่มุง
หมายองคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณตองเปนองคกรที่
เป นมื ออาชี พ มี ความเป นกลาง มี ความอิ สระในการใช
ดุลพินิจ เพื่อเปนการรับรองสิทธิเสรีภาพและความมั่นคงใน
การดํารงตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ การกํ า หนดโครงสร างและ
องคประกอบของคณะกรรมการในระบบพิทักษคุณธรรมคือ
คณะกรรมการอุ ทธรณ โดยโครงสร างองค ประกอบของ
คณะกรรมการอุ ทธรณ ของสถาบั นอุ ดมศึ กษาของรั ฐ
กํ าหนดให กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุ ณวุ ฒิ เป น
ประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือผูดํารง
ตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ และผูแทน
จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ ผูแทน
จากสภาคณาจารย เปนกรรมการ โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ซึ่งเปนผู มีความรู ความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย ด าน
ระบบบริหารงานบุคคลหรือดานการบริหารงานภาครัฐหรือ
การบริ หารงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษา เป นกรรมการ โดย
สัดสวนของผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางดานระบบ
พิทักษคุณธรรมมีสัดสวนที่นอยกวากรรมการประเภทที่มี
สวนไดเสียเกี่ยวของกับองคกรที่ออกคําสั่งลงโทษทางวินัย
เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไมมีการกําหนดองคประกอบ
ของคณะกรรมการอุ ท ธรณ แ ละร อ งทุ ก ข ที่ ม าจาก
ผูทรงคุ ณวุ ฒิที่ มีความรู ความเชี่ยวชาญดานระบบพิ ทักษ
คุณธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการอุทธรณ
จํานวน 7 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานระบบ
พิทักษคุณธรรม 3 คน หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน มีกรรมการอุทธรณจํานวน 11 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเชี่ยวชาญดานระบบพิทักษคุณธรรม 3 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล าพระนครเหนื อ มีคณะกรรมการ
อุทธรณจํานวน 6 คน มีผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดาน
ระบบพิทักษคุณธรรม 2 คน และสวนใหญเปนกรรมการที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือสังกัดมหาวิทยาลัย และอยู
ภายใตการบังคับบัญชาของอธิการบดี ซึ่งเปนผูออกคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยแกพนักงานมหาวิทยาลัย จึงเปรียบเสมือนกับ
ผูใตบังคับบัญชาในฐานะกรรมการอุทธรณมาตรวจสอบและ
วินิจฉัยการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการสั่งลงโทษทาง
วินัย และเมื่อไมไดปฏิบัติหนาที่กรรมการอุทธรณแลว ตอง
กลับไปปฏิบัติหนาที่ผูใตบังคับบัญชาอีก ทําใหเกรงใจหรือ
เกรงกลั ว ผลกระทบที่ เ กิ ดจากการปฏิ บั ติ ง านโดย
ผูบังคั บบัญชา และเกิดความไมเปนกลางในการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ

ดังนั้น การกําหนดโครงสรางและสัดสวนความ
เชี่ ยวชาญของคณะกรรมการในระบบพิ ทักษ คุ ณธรรมคื อ
คณะกรรมการอุทธรณของแตละมหาวิทยาลัยที่ไมเหมาะสม
และมี จุ ดยึ ดโยงและมี ส วนได เสี ยกั บองค กรที่ ออกคํ าสั่ ง
ลงโทษทางวินัย สงผลทําใหการดําเนินกระบวนการพิจารณา
อุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย ไมสามารถรับประกันได
วาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย และเปน
ธรรม ส งผลเสี ยต อระบบพิ ทั กษ คุ ณธรรมซึ่ งเป นการมุ ง
คุ มครองสิ ทธิ เสรี ภาพของผู อุ ทธรณ ในการขอพิ จารณา
ทบทวนการลงโทษทางวิ นั ย ทํ าให พนักงานมหาวิ ทยาลัย
ไมไดรับการรับรองและความคุมครองสิทธิเสรีภาพในการทีจ่ ะ
ขออุทธรณโทษทางวินัย ซึ่งเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของ
พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยในสถาบั นอุดมศึกษาตามหลักของ
ระบบพิทักษคุณธรรมวาจะไดรับความยุติธรรมและไดรับการ
เยียวยาความเสียหายที่ไดรับจากการออกคําสั่งลงโทษทาง
วินัยของผูบังคับบัญชาได และไมสามารถลดปญหาการนําคดี
ขึ้นฟองตอศาลปกครองได
5. ขอเสนอแนะ
5.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทาง
วินัย
ผูวิจัยจึงเห็นควรเสนอแนวทางในการแกไขปญหาทาง
กฎหมาย โดยใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2547 เป น
พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ..... โดยมีหลักการและ
สาระสํ า คั ญ โดยกํ า หนดให ค ณะกรรมการสอบสวน
ประกอบด วยกรรมการไม น อยกว าห าคน โดยกํ าหนดให
กรรมการอยางนอยหนึ่งในสาม เปนกรรมการที่เปนผูม ีความรู
ความเชี่ ยวชาญในการดํ าเนิ นการทางวิ นั ยซึ่ งจะมาจาก
บุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาก็ได และกรรมการอยาง
นอยหนึ่งคนเปนนิติกร และกําหนดการรักษาวินัยเปนขอ
ปฏิบัติ ขอหามปฏิบัติ การกระทําที่ถือวาเปนวินัยรายแรงไว
เปนมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
และกําหนดโทษทางวินัยใหเสมอภาคกัน
5.2 ป ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกั บโครงสร างและ
สัดสวนความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการอุทธรณของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ผูวิจัยจึงเห็นควรเสนอแนวทางการแกไขปญหา โดยให
แก ไขพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 เปนพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
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สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. ....กําหนดใหมีการวางหลักการใหมีองคกรกลางที่มีความ
เปนอิสระและคณะกรรมการที่มคี วามรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณในการดานระบบพิทักษคุ ณธรรม ในการทํ า
หนาที่พิจารณาอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
สถาบั นอุ ดมศึ กษา เช นเดี ยวกั บคณะกรรมการพิ ทั กษ
คุ ณธรรม (ก.พ.ค.) ของข าราชการพลเรื อนสามั ญหรื อ
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และรองทุ กข (ก.อ.ร.) ของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากปจจุบัน

การดําเนินภารกิจของสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐ พนักงาน
มหาวิ ทยาลั ยเป นกลไกหลั กในการขั บเคลื่ อนภารกิ จของ
สถาบั นอุ ดมศึ กษาให บรรลุ วั ตถุ ประสงค ตามการจั ดตั้ ง
สถาบั นอุ ดมศึ กษา ผู วิ จั ยจึ งเห็ นควรให มี การแต งตั้ ง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สังกั ดสถาบั นอุดมศึกษา (ก.อ.พ.) ภายใตพระราชบั ญญั ติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนสถาบันอุ ดมศึกษา พ.ศ. 2547
แ ล ะ ที่ แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ( ฉ บั บ ที่ 4) พ . ศ . . . . . .
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