
วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 นิยามศัพท์ 
วินัย คือ หน้าที่บุคลากรของมหาลัยต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดใน ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬารงกรณ

ราชวิทยาลัย เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย1 

การรักษาวินัย คือ การที่บุคลากรของมหาลัยปฏิบัติตามประกาศมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง วินัย การรักษาวินัย ตลอดจนการที่ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม ดูแล ระมัดระวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
วินัยและการด าเนินการทางวินัยแก่บุคคลากรของมหาลัยผู้กระท าผิดวินัยด้วย 

ร้องทุกข์ คือ การบอกความทุกข์เพ่ือให้ช่วยเหลือ กระบวนการพนักงานสัมพันธ์ในการบริหารงาน
บุคคลที่ก าหนดให้สิทธิบุคลากรของมหาวิทยาลัย2 ที่จะร้องขอเมื่อเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติ
ต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับมหาลัย 
โดยที่ตนไม่มีสิทธิอุทธรณ์ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง โดยตนไม่มีสิทธิอุทธรณ์ 

บุคลากร คือ คณาจารย์ประจ า เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
การรักษาวินัย  

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๑ บุคลากรต้องมีหน้าที่รักษาวินัยดังนี้ 
 ๑.๑ ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด 
 ๑.๒ ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๑.๓ ต้องสุภาพเรียบร้อย เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหน้าที่โดยชอบ
 ๑.๔ ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย นโยบาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และประเพณีของ        
มหาวิทยาลัย  
๑.๕ ต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ระมัดระวัง
รักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
๑.๖ ต้องอุทิศเวลาให้แก่มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานตรงต่อเวลาสม่ าเสมอการมาปฏิบัติงานสายหรือ
กลับก่อนก าหนดเวลาเนืองฯ ถือว่าท าผิดวินัย 
๑.๗ ต้องรักษาชื่อเสียงและความลับในกิจการของมหาลัย ซึ่งตนมีหน้าที่หรือได้รับค าสั่งให้เก็บเป็น
ความลับอย่างเคร่งครัด 
๑.๘ ต้องประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาและมารยาทแห่งวิชาชีพของตน 
๑.๙ ต้องรักษาความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อ
มหาวิทยาลัย 
๑.๑๐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจ
หน้าที่ของตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
๑.๑๑ ต้องไม่ประพฤติให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตน หรือแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

1ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วา่ด้วยการบริหารงานบคุคล 
2ประกาศมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการร้องทกุข์
และการพิจารณาเร่ืองร้องทกุข์ของบคุลากร 
 



๑.๑๒ ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
๑.๑๓ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควร
ได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่และเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 
๑.๑๔ การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัย อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยร้ายแรง 
๑.๑๕ การเปิดเผยความลับของมหาวิทยาลัยอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยร้ายแรง 
๑.๑๖ การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบพระ
ธรรมวินัย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัย อันเป็นเหตุให้เสียหาย
มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยร้ายแรง 
๑.๑๗ การละท้ิงหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร  เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่าง
ร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี
พฤติการณ์อันแสดงจงใจไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของ
มหาวิทยาลัย เป็นความผิดวินัยร้านแรง 

 ข้อ ๒ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่คอยดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย ถ้ารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาวา
กระท าผิดวินัย ต้องด าเนินการทางวินัยทันที ถ้าผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระท าผิดวินัย 
  ข้อ ๓ โทษผิดวินัยมี ๗ สถาน คือ 
   ๓.๑ ภาคทัณฑ์ เป็นโทษกรณีส าหรับท าความผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถูก
ลงโทษตัดเงินเดือน นอกจากนี้ ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะให้งดโทษโดยท า
ทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
   ๓.๒ ตัดเงินเดือน เป็นการลงโทษตัดเงินเดือนเป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนและเป็นจ านวน
เงินเดือน เช่น ๕% ของเงินเดือน เป็นเวลา ๒ เดือน เมื่อพ้น ๒ เดือนแล้วก็รับเงินเดือนตามปกติ 
 ๓.๓ ลดขั้นเงินเดือน เป็นการลดเงินเดือนเป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์ เช่น ลดเงินเดือน ๒% หรือ ๔% ของ
อัตราเงินเดือนของผู้กระท าผิด 
   ๓.๔ งดบ าเหน็จความชอบ 
   ๓.๕ ให้ออก 
   ๓.๖ ปลดออก เป็นการลงโทษให้พ้นจากการปฏิบัติงาน โดยได้รับเงินทดแทนเสมือนผู้นั้นลาออกจาก
การปฏิบัติงาน 
 ๓.๗ ไล่ออก เป็นการลงโทษให้พ้นจากการปฏิบัติงาน โดยได้ไม่รับเงินทดแทน 
 

 



การด าเนินการทางวินัย 
ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กรณีท่ีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

ข้อ ๑ การด าเนินการทางวินัยในกรณีท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ด าเนินการตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร 

ข้อ ๒ ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน หรืองดบ าเหน็จความชอบ
ตามสมควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็
ได้ 

ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาท างานโดยแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยใส่กางเกง
ขาสั้นมาท างานเป็นประจ า นาย B ผู้บังคับบญัชาของนาย A ได้ตกเตือนนาย A ตลอดมาแต่นาย A ก็ยังใส่
กางเกงสั้นมาท างานอยู่อย่างเคย นาย B สามารถลงโทษตัดเงินเดือนนาย A ได้ แต่หากต่อมานาย  A กลับมา
แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นาย B ก็จะลดโทษหรือเพียงภาคทัณฑ์ก็ได้ 

ข้อ ๓ การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่ง
ยังไม่ควรลงโทษตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน หรืองดบ าเหน็จความชอบ โดยแสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏ
เป็นลายลักษณ์อักษร และการลงโทษภาคทัณฑ์นี้ ให้มีก าหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันสั่งลงโทษ แต่เมื่อ
ผู้บังคบับัญชาเห็นว่าบุคลากรผู้นั้นกลับมาปฏิบัติในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยด้วยดี จะลบล้างภาคทัณฑ์
ก่อนครบก าหนดก็ได้ หากในระหว่างก าหนดสั่งลงโทษไว้ บุคลากรผู้นั้นกระท าผิดวินัยอีก ให้ลงโทษสถานอื่น
ถัดข้ึนไป ตามสมควรแก่กรณี 
  ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาท างานโดยแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยใส่
กางเกงขาสั้นมาท างานเป็นประจ า นาย B ผู้บังคับบัญชาของนาย A ได้ตกเตือนนาย A ตลอดมาแต่นาย A ก็ยัง
ใส่กางเกงสั้นมาท างานอยู่อย่างเคย นาย B สามารถลงโทษภาคทัณฑ์นาย A ได้ แต่หากต่อมานาย  A ยังคง
แต่งกายด้วยกางเกงขาสั้นมาท างานอยู่อย่างเดิม นาย B สามารถสั่งลงโทษตัดเงินเดือนนาย B ได้ 
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ 
จะงดโทษโดยว่ากล่าวตักเตือนก่อนก็ได้ 
 ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาท างานโดยแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยใส่กางเกง
ขาสั้นมาท างานเป็นครั้งแรก นาย  B ผู้บังคับบัญชาของนาย  A จะตักเตือนนาย A ก่อนโดยยังไม่ลงโทษใดๆก็
ได้  

ข้อ ๕ การลงโทษตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน หรืองดบ าเหน็จความชอบจะกระท าได้ต่อเมื่อเป็นการ
กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงถึงกับให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากต าแหน่งหน้าที่ มีเหตุที่ผู้บังคับเห็นควรปราณี 
ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน หรืองดบ าเหน็จความชอบ โดยแสดงความผิด
ของบุคลากรผู้นั้นให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร และการลงโทษตัดเงินเดือน ลดนั้นเงินเดือน หรืองดบ าเหน็จ
ความชอบนี้ ให้มีก าหนดไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันสั่งลงโทษ แต่เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นว่าบุคลากรผู้นั้นกลับปฏิบัต
ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยด้วยดี จะลบล้างโทษตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน หรือบ าเหน็จความชอบก่อน



ก าหนดก็ได้ หากในระหว่างที่ก าหนดที่สั่งลงโทษไว้ บุคลากรผู้นั้นกระท าผิดวินัยในกรณีเดียวกันหรือคล้ายคลึง
กันซ้ าอีก ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
กรณีท่ีกระท าผิดวินัยร้ายแรง 

ข้อ ๑ ถ้าเป็นกรณีล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนท าการสอบสวนและ
ในการสอบสวนนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ โดยจะระบุหรือไม่ชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบข้อกล่าวหา 

ข้อ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑ ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 

ข้อ ๓ ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุ อัน
ควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจาณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าให้ออก 
 ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้กล่าวเท็จต่อผู้บังคับบัญชา B ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของ A  ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ต้องกรรมการสอบสวนเพื่อ
สอบสวนว่านาย A กระท าผิดจริงหรือไม่ ถ้าผิดจริงก็ให้สั่งลงโทษต่อไป 

ข้อ ๔ ถ้าผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้านแรงเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านักศูนย์ วิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๒๗ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑ ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติประการใด ให้ผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุดังกล่าว สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 
 ตัวอย่างเช่น นาย A คณบดีคณะสังคมศาสตร์กระท าผิดวินัยร้ายแรง ในกรณีนี้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้
แต่งตั้งคณบดี สภามหาวิทยาลัยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนเสร็จ
เห็นว่านาย A ต้องรับโทษทางวินัย ให้สภามหาวิทยาลัยส่งเรื่อง ให้คณะกรรมการบริหารบุคคลพิจารณาว่าจะ
ลงโทษอย่างใด 

ข้อ ๕ ถ้าผู้กระท าผิดวินัยร้ายแรงมีต าแหน่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๔ ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม
ข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑ 
พิจารณาสั่งลงโทษตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 
 ตัวอย่างเช่น นาย A บุคลากรของมหาวิทยาลัยกระท าผิดวินัยร้านแรง ในกรณีนี้อธิการบดีเป็นคนสั่ง
แต่งตั้ง อธิการบดีต้องเป็นคนสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนเสร็จเห็นว่า
นาย A ต้องได้รับโทษทางวินัย ให้อธิการบดีพิจารณาสั่งลงโทษตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๖ อ านาจสั่งลงโทษบุคลากร ของผู้บังคับบัญชามีดังนี้ 
 ๖.๑ คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้กระท าผิดวินัย มีอ านาจสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ 
 ๖.๒ อธิการบดีมีอ านาจสั่งลงโทษได้ทุกสถาน 

 



ผังแสดงการด าเนินการทางวินัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การด าเนินการทางวินัย 

กระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรง 

กระท าผิดวินัย 
ร้ายแรง 

ผู้บังคับบัญชามีอ านาจ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานตามสมควรแก่ผู้
ถูกกล่าวหา และให้ผู้ถูกกล่าวหาขี้แจ้ง แสดงหลักฐาน
ต่อสู้ 

แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานตามสมควรแก่ผู้
ถูกกล่าวหา และให้ผู้ถูกกล่าวหาขี้แจ้ง แสดงหลักฐาน
ต่อสู้ 

มีมูลความผิดให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ 

ภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน ลดขัน้เงินเดือน งดบ าเหน็จ
ความชอบ 

ไมม่ีมลู

ความผิด 

สั่งยุติเรื่อง 

มีมูลความผิด 

ต าแหนง่อื่นผู้อ านาจสัง่บรรจตุามข้อ ๒๗ 

ข้อบงัคบับริหารงานบคุคล พิจารณาสัง่

ลงโทษตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สอบสวน 

ต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านักศูนย์ 
วิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้ผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุตามข้อ ๒๗ ข้อบังคับ บริหารงานบุคคล ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติเป็น
ประการใด ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุดังกล่าว สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น 

ให้ออก ปลดออก ไล่ออก 



หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
ข้อ ๑ เมื่อกรณีบุคลากรถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร้ายแรง ให้อธิการหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย

เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ รูปหรือคน ซึ่งจะมีต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าผู้ถูกกล่าวหา กรรมการอย่างน้อย ๒ รูปหรือคน โดยที่กรรมการอย่างน้อยรูปหรือคนจะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ด้านการด าเนินทางวินัยหรือได้รับปริญญาทางกฎหมา และเลขานุการ ๑ รูปหรือคน ซึ่งให้เป็น
กรรมการด้วยก็ได้ หรือจะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการด้วยก็ได้ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น จะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการรูปหรือคนหนึ่งก็ได้ 
 ในกรณีที่อธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร้ายแรง ให้นายกสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้น าความในวรรคแรกมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ข้อ ๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ท าเป็น
หนังสือโดยระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาและเรื่องที่ถูกกล่าวหา ตลอดจนชื่อและต าแหน่งของผู้ที่ได้รับ
ต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสอบสวนไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 

ข้อ ๓ เมื่อได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการแจ้งและส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว แต่ถ้าไม่สามารถแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบโดยตรง ให้ปิดส าเนาค าสั่งนั้นไว้ ณ ที่ท าการของผู้ถูกกล่าวหาและส่งส าเนาค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางมหาวิทยาลัยด้วย ใน
กรณีเช่นนี้ เมื่อพ้นสิบวันท าการ นับแต่วันที่ได้ด าเนินการให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนแล้ว 
 เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการส่งเรื่องกล่าวหา
ทั้งหมด พร้อมด้วยส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและหลักฐานการแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไปให้ประธานกรรมการเพื่อทราบและด าเนินการแจ้งให้กรรมการแต่ละ
คนทราบ ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการบันทึกวันที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งไว้ในส าเนาค าสั่งนั้นด้วย 

ข้อ ๔ ผู้ถูกกล่าวหาอาจคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ เป็นผู้ได้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการที่ถูกยกขึ้นมากล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

 ๔.๒ เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
 ๔.๓ เป็นผู้มีเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 

 ๔.๔ เป็นคู่สมรส หรือญาติโดยเกี่ยวข้องเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดาและมารดา
กับผู้ถูกกล่าวหา 
  การคัดค้านให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้สั่งแต่งคณะกรรมการสอบสวนภายใน ๗ วันท าการนับแต่
วันที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือนับแต่วันที่ทราบเหตุแห่งการคัดค้าน โดยแสดงเหตุผลของ
การคัดค้านนั้นไว้ด้วย 



 ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าการคัดค้านนั้นไม่มีเหตุผล ก็สั่งยกค า
คัดค้านนั้นภายใน ๑๐ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน หากเห็นว่าค าคัดค้านมีเหตุผล ก็ให้สั่ง ก็ให้สั่ง
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนผู้ถูกคัดค้านโดยเร็วโดยเร็ว แล้วแจ้งผลการพิจารณาค าคัดค้านให้ผู้คัดค้าน
ทราบ การสั่งยกค าคัดค้านให้เป็นที่สุด 
 ข้อ ๕ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ทีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งประธาน
กรรมการ หรือมีการเพ่ิมจ านวนผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเหตุให้ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการคนใดคนหนึ่ง หรือเปลี่ยนคณะกรรมการสอบสวนทั้งคณะ หรือตั้งกรมการเพิ่มขึ้นหรือลด
จ านวนกรรมการลง ก็ไม่กระทบกระเทือนถึงการสอบสวนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
   ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 ๖.๑ เรียกผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า และเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
อยู่ในความคราอบครองของบุคคลดังกล่าว มาตรวจสอบหรือใช้เป็นหลักฐานได้ด้วย 
 ๖.๒ ค้นหาความจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ต่างๆ อัน
เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา 
 ๖.๓ ในกรณีที่การสอบสวนบ่งชี้ว่าผู้ถูกล่าวหามีมูลกระท าผิดวินัยร้ายอย่างร้ายแรงในเรื่องอ่ืนด้วย 
นอกจากข้อกล่าวหาที่ถูกสอบสวน หรือการสอบสวนพาดพิงไปถึงผู้ปฏิบัติงานอื่นว่ามีส่วนร่วมกระท าผิดใน
เรื่องท่ีสอบสวนนั้นด้วย ให้คณะกรรมการ สอบสวน สอบสวนกรณีดังกล่าวและรีบรายงานการสอบสวนนั้น
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบโดยเร็ว 
 หากผลการสอบสวนตามวรรคแรกปรากฏว่ามีมูลกระท าความผิดอาญาหรือทางแพ่งหรือทั้งทาง
อาญาและทางแพ่ง ประธานกรรมการสอบสวนมีหน้าที่รายงานให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ
โดยเร็ว 
 ๖.๔ ท ารายงานแสดงรายละเอียดของการสอบสวนและสรุปผลการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิด
วินัยอย่างไรหรือไม่ โดยอาศัยพยานหลักฐานและเหตุผลอย่างไร ถ้าการกระท าผิดเป็นความผิดฐานใดและ
สมควรได้รับโทษสถานใด เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหากสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว อาจขอขยายเวลาสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน 

ข้อ ๗ ก่อนเริ่มสอบถามปากค าผู้ต้องหา ผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้
นั้นทราบว่าคณะกรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยและถ้าให้ถ้อยค าอัน
เป็นเท็จหรือปกปิดความจริงที่ควรบอกต่อคณะกรรมการสอบสวนผู้นั้นจะมีความผิดทางวินัย 
 ข้อ ๘ การน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน ให้ประธานกรรมการ
กรรมการ เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการท าบันทึกไว้ด้วยว่าได้เอกสารหรือวัตถุนั้นมาอย่างไร จากผู้ใด และ
เมื่อใด 
 เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในส านวนการสอบสวน ให้ใช้ต้นฉบับจริง แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับมาแสดงได้ 
จะใช้ส าเนาที่ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ รับรองว่าเป็น
ส าเนาที่ถูกต้องของต้นฉบับที่แท้จริงก็ได้ 
 ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้จะน าส าเนาหรือพยานบุคคลมาใช้สืบก็ได้ 



 ข้อ ๙ ในการสอบถามผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกล่าวหาและพยาน จะต้องมีคณะกรรมการสอบสวนไม่น้อย
กว่า ๒ รูปหรือคนด าเนินการ กรรมการจะมอบหมายให้ผู้อ่ืนมาสอบสวนแทนตนมิได้ 

ข้อ ๑๐ ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นร่วมท าการสอบสวน ยกเว้น 
แต่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้จะถูกสอบถามปากค า
เข้ามาในที่สอบสวนคราวละ ๑ รูปหรือคน และห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ก าลังถูกสอบปากค าอยู่เข้าฟังการ
สอบสวน ยกเว้นแต่บุคคลที่คณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน 

ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานฝ่ายที่กล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ให้
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้ง และอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา ข้อ
กล่าวหาส่วนที่บ่งชี้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สิทธิ์ที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ และสิทธิ์ที่
จะอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวได้ การแจ้งดังกล่าวนี้ให้ท าเป็นบันทึก ๒ ฉบับให้
ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้แล้วให้มอบบันทึกนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับและเก็บไว้น าส านวนการ
สอบสวนหนึ่งฉบับ 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค าสารภาพว่ากระท าผิดตามทข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวน
บันทึกถ้อยค าค ารับสารภาพทั้งสาเหตุการกระท าผิดไว้ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท าการ
สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นว่าสมควรทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวโดยละเอียด 
จะท าการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนเพื่อ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาต่อไปจนแล้วเสร็จ 
 ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาทราบข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกเจ้งข้อ
กล่าวหาและค าชี้แจงอ่ืน๐ตามข้อ ๑๔ วรรคแรก โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่
อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยหนังสือถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท า
ผิดหรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหาด้วยวิธีเช่นนี้ให้ท าเป็นบันทึกสามฉบับ เก็บไว้ในส านวนสออบสวน ๑ ฉบับ ส่งให้
ผู้ถูกกล่าวหา ๒ ฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ ๑  ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่
รับทราบแล้วส่งกลับคืนมาเข้าส านวนการสอบสวนไว้ ๑ ฉบับ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้น ๑๐ วันแล้วนับแต่วันที่
ได้ด าเนินการดังกล่าว แม้ยังไม่ได้รับค าตอบจากผู้ถูกกล่าวหา ก็ไห้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวแล้ว 
และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการต่อไปได้ 
 ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาฟังการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหาให้
คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการรับฟังการชี้แจ้งแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อทราบข้อกล่าวหาไว้ในบันทึกการ
สอบสวนประจ าวันตามข้อ ๒๒ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๒๖ ด้วย 
 เมื่อด าเนินการตามวรรคแรกแล้ว ให้คณะกรรการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นค าชี้แจ้งแก้ข้อ
กล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้กล่าวหาประสงค์จะยื่นค าชี้แจ้งเป็นหนังสือก็ให้คณะกรรมการสอบสวนให้เวลา
ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อด าเนินการยื่นค าชี้แจงตามสมควร แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ ก็ให้
คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค าและน าสืบข้อกล่าวหาโดยเร็ว 



 ข้อ ๑๓ ในการนับสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะน าพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้าง
พยานหลักฐานเพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 
 ผู้ถูกกล่าวหาจะขอให้ถ้อยค า ยื่นค าชี้แจง หรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมจากที่ได้ให้ถ้อยค า ยื่นค า
ชี้แจง หรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วอีกก็ได้แต่จะต้องด าเนินการในขณะที่การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ 
 ข้อ ๑๔ ในการสอบถามปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทึกถ้อยค าไว้เป็นพยานหลักฐาน และ
เมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟัง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยค าค ารับ
ว่า บันทึกนั้นถูกต้องแล้ว ก็ให้ผู้ให้ถัอยค าและผู้นั้นบันทึกถ้อยค าลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้
คณะกรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนทุกคนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย 
 คณะกรรมการสอบสวนผู้ใดมิได้ร่วมสอบสวนครั้งใด ห้ามมิให้ลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยค าที่สอบสวน
ครั้งนั้น ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้า ให้กรรมการผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อย ๑ รูปหรือคนกับผู้ให้ถ้อยค าลง
ลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้าด้วย ในกรณีที่ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลามมือชื่อ ก็ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค า
นั้น 
 ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลามมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ แกงไต หรือท าเครื่องหมายอ่ืน
ท านองเช่นว่านั้นแทน และให้พยาน ๒ คนลงลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วย 
 ข้อ ๑๕ ในการบันทึกถ้อยค า ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความอ่ืนทับข้อความเดิม ถ้าจ าเป็นต้อง
แก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อง ๑ คนหรือ
รูปกับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 
 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่พยานไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมให้ถ้อยค า หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้
ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกการสอบสวน
ประจ าวันตามข้อ ๒๒ และในราบงานการสอบสวนตามข้อ ๒๖ 
 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่
คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว โดยไมมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะ
ด าเนินการต่อไปก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย ในกรณีเช่นนี้ ถ้าภายหลังผู้ถูก
กล่าวหามาขอให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่จะการสอบสวนแล้วเสร็จ ก็ให้คณะกรรมการ 

 ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะท าให้การสอบสวน
ล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นส าคัญ จะงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นเสียก็ได้ แต่
ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกกานสอบสวนประจ าวันตามข้อ ๑๙ และในรายงานการสอบสวนตามข้อ ๒๓ ด้วย
สอบสวนอนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้เเจงแก้ข้อกล่าวหาได้ 
 ข้อ ๑๙ ในการสอบสวนทุกครั้ง ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดท าบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับการ
สอบสวนตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ด้วย 
 ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนบุคลากรที่หย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ด้วยเหตุใด ตามข้อ ๔๗ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑ และการสอบสวนนั้นชี้บ่งว่า
เป็นการกระท าผิดวินัยร้ายแรง และผู้บังคับบัญชาเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้นั้น ก็ให้ด าเนินการ



แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๔ จะน าส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการกรณีตามข้อ ๔๗ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑ มาใช้เป็นส านวน
การสอบสวนเท่าที่เห็นว่าไม่ท าให้เสียความเป็นธรรมด้วยก็ได้ 
 ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดชี้ขาดว่าผู้ถูกกล่าวหาคนใดกระท าผิดหรือต้องรับผิดในคดีท่ี
เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาของศาลได้ความ
ประจักษ์ชัดอยู่แล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะถือเอาค าพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
โดยไม่สอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาก็ได้ แต่ต้องแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย ถ้าผู้ถูก
กล่าวหาไม่ติดใจที่จะน าสืบหักล้างข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาของศาล คณะกรรมการสอบสวนจะฟัง
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษานั้นโดยไม่ท าการสอบสวนพยานหลักฐานอื่นก็ได้ 
 ข้อ ๒๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุมปรึกษาเมื่อ
พิจารณาลงมติว่าผู้ถูกล่าวหากระท าผิดวินัยร้ายแรง ตาบข้อกล่าวหาหรือไม่ หรือมีมลทินมัวหมอง ในกรณีท่ีถูก
สอบสวนหรือไม่ ทั้งนี้ให้ถือคะแนนเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดเป็นมติ
กระท าผิดวินัยร้ายแรง และคะแนนเสียงสนับสนุนข้างมากเป็นมติกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือมีมลทินมัว
หมอง 
 ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมลงมติตาบข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการนั้นท ารายงาน
การสอบสวนเสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมีรายละเอียดตามข้อ ๖.๔ หากประธาน
กรรมการหรือกรรมการคนใดมีความเห็นแย้ง ให้ท าความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวนด้วย 
 ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าการด าเนินการสอบสวนตอนใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามประกาศนี้ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญที่จะท าให้เสียความเป็นธรรม และไม่ท าให้ส านวนการสอบสวนทั้งหมด
เสียไป คณะกรรมการสอบสวนจะแก้ไขหรือด าเนินการเสียใหม่เฉพาะตอนที่ไม่ถูกต้องนั้นก็ได้ 
 ข้อ ๒๕ ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษบุคลากรที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร้ายแรงที่ปรากฏชัดแจ้ง
ประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยไม่ท าการสอบสวนก็ได้ 
   ๒๕.๑ กระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือที่หนักกว่าจ าคุกโดยมีค าพิพากษาถึงที่สุดตัดสิน
ให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒๕.๒ ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ หรือขาดงานในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน 
   ๒๕.๓ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และรับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 
ขั้นตอนอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของบุคลากร 
 ๑. การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ผู้อุทธรณ์จะต้องท าเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อของตนในหนังสือนั้นด้วย 
และให้อุทธรณ์ได้เฉพาะตนเองเท่านั้น 
 ผู้ประสงค์จะอุทธรณ์ อาจขอให้ตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนได้ ส่วน
บันทึกถ้อยค าพยานบุคคลหรือพยานเอกสารอ่ืน ให้เป็นดุลนพินิจของผู้สั่งลงโทษที่จะให้อนุญาตให้ตรวจหรือ
คัด โดยค านึงถึงประโยชน์ในการรักษาวินัยของบุคลากร เหตุผลและความจ าเป็น เป็นเรื่องๆไป 
 ๒. ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน หรืองดบ าเหน็จ1 ให้ผู้อุทธรณ์อุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งต่อผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ 



  ๒.๑ ในกรณีที่คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัยหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย เป็นผู้สั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่ออธิการบดี 
หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ตัวอย่างเช่น นาย A อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มีค าสั่งลงโทษให้ตัดเงินเดือนจากคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ ถ้านาย A ต้องการอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ให้อุทธรณ์ด้วยตนเองไม่สามารถมอบหมายให้คนอ่ืน
อุทธรณ์แทนได้ ทั้งนี้ต้องอุทธรณ์ต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
    ๒.๒ ในกรณีที่อธิการบดีเป็นผู้สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 ตัวอย่างเช่น นาย A อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มีค าสั่งลงโทษให้ตัดเงินเดือนจากอธิการบดี ถ้า
นาย A ต้องการอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ให้อุทธรณ์ด้วยตนเองไม่สามารถมอบหมายให้คนอ่ืนอุทธรณ์แทนได้ 
ทั้งนี้ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 ๓. ในการอุทธรณ์ ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒ โดยตรง ให้ผู้บังคับบัญชานั้น
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้เสร็จภายใน ๑๕ วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์และส านวนการพิจารณาลงโทษ เว้นแต่มี
เหตุความจ าเป็นก็อาจขยายเวลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่ครบก าหนด ทั้งนี้จะต้องบันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ 
 ๔. การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก2 จะต้องอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ทราบค าสั่งนั้นให้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลโดยตรง 
 ตัวอย่างเช่น นาย  A อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์มีค าสั่งลงโทษให้ปลดออกจากอธิการบดี ถ้านาย 
A ต้องการอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ให้อุทธรณ์ด้วยตนเองไม่สามารถมอบหมายให้คนอ่ืนอุทธรณ์แทนได้ ทั้งนี้ต้อง
อุทธรณ์ค าสั่งต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลโดยตรง 
 ๕. ในกรณีค าสั่งในข้อ ๒ ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับอุทธรณ์พิจารณาเห็นว่าการสั่งลงโทษสมควรแก่ความผิด 
ก็ให้สั่งยกอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้สั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแก่กรณี 
เมื่อวินิจฉัยเสร็จแล้วให้แจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
 ๖.ในกรณีตามข้อ ๔ ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาเห็นว่าการสั่งลงโทษสมควรแก่
ความผิด ก็ให้สั่งยกอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือ
ยกโทษตามควรแก่กรณี ต่อจากนั้นให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย สั่งการให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แล้วแจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1ข้อ ๕๔(๑)ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วา่ด้วยการบริหารงานบคุคล พ.ศ.๒๕๔๑ 

2ข้อ ๕๔(๒)ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วา่ด้วยการบริหารงานบคุคล พ.ศ.๒๕๔๑ 



แผนผังแสดงวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อทุธรณ์ 
 

ค าสัง่ภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือนเงินขัน้เงินเดือน 

ให้อทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่วเป็นหนงัสอืภายใน 
๑๕ วนันบัแตท่ราบค าสัง่ 

ค าสัง่ลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อก ให้

อทุธรณ์เป็นหนงัสอืภายใน ๓๐ วนันบัแตท่ราบ

ค าสัง่ 

อทุธรณ์ตอ่ ค าสัง่ลงโทษนัน้คณบดี ผู้อ านวยการ

สถาบนั ส านกั ศนูย์ วิทยาลยั หรือ

หวัหน้าหนว่ยงานอื่นที่มีฐานะเทยีบเทา่

เป็นผู้ออกค าสัง่ 

ค าสัง่ลงโทษนัน้อธิการบดี

เป็นผู้ออกค าสัง่ 

อทุธรณ์ตอ่ 

คณะกรรมการบริหารบคุคล อทุธรณ์ตอ่ 

อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่

อธิการบดมีอบหมาย 

ให้ผู้ที่รับเร่ืองอทุธรณ์มาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ

ภายใน  ๑๕ วนั  ถ้ามีเหตจุ าเป็นขยายเวลาได้ไมเ่กิน 

๑๕ วนั ถ้าค าสัง่ลงโทษสมควรแก่ความผิดก็ให้ยก

อทุธรณ์ แตถ้่าไมถ่กูต้องก็ให้สัง่ตามควรแหง่กรณี 

แจ้งค าวินจิฉยัเป็น

หนงัสอืโดยเร็ว ผู้อทุธรณ์ 
 

คณะกรรมการบริหารบคุคล 

ให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคลพิจารณาวา่ ถ้า

ค าสัง่ลงโทษสมควรแก่ความผิดก็ให้ยกอทุธรณ์ แต่

ถ้าไมถ่กูต้องก็ให้สัง่ตามควรแหง่กรณี 

แจ้งค าวินจิฉยัเป็น

หนงัสอืโดยเร็ว 



การยื่นร้องทุกข์ 
 ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ต้องเป็นบุคลากรของมหาลัยและร้องทุกข์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนคน
อ่ืนหรือมอบหมายให้คนอ่ืนร้องทุกข์แทนตนไม่ได้ 
 ๑.การร้องทุกข์ต้องท าเป็นหนังสือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบหรือควรได้ทราบเรื่องอันเป็นเหตุร้อง
ทุกข์ 
 ๒.รายละเอียดของหนังสือต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยต่อไปนี้ 

- เรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
- ความประสงค์ของการร้องทุกข์ 
- ลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์ 

 ๓. ถ้าเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่
ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยตนไม่มีสิทธิ
อุทธรณ์ ให้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับเหนือผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุของการร้องทุกข์
ขึ้นไประดับหนึ่ง 
 ให้ผู้บังคับบัญชาผู้รับเรื่องร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องร้องทุกข์นั้น แล้วแจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
  ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นบุคลากรในระดับปฏิบัติการในกองหนึ่งถูกรองผู้อ านวยการ B กลั้นแกล้งโดย
การประเมินการปฏิบัติงานน้อยกว่าความเป็นจริง โดยที่นาย A ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ นาย A ต้องร้องทุกข์เป็น
หนังสือต่อผู้อ านวยการกองที่นาย A ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ภายใน ๓๐ วันนับแต่ทราบการกระท าอันไม่เป็นธรรม
จากรองผู้อ านวยการ 
 ๔. ถ้าเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้ร้องทุกข์ออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง โดยที่ตนไม่มีสิทธิ
อุทธรณ์ ให้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่
รับเรื่องทุกข์นั้นทั้งนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พร้อมทั้ง
แจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
     ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นบุคลากรในระดับปฏิบัติการในกองหนึ่งถูกทางมหาลัยเลิกจ้างโดยไม่มีทธิ
อุทธรณ์ นาย A ต้องร้องทุกข์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ทราบเรื่อง
การถูกเลิกจ้าง 
 ๕. ในกรณีที่อธิการบดีสั่งให้ผู้ร้องทุกข์กลับเข้าปฏิบัติงาน ให้ผู้ร้องทุกข์กลับเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่ง
เดิมหรือต าแหน่งในระดับเดียวกันที่จะต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะที่ผู้นั้นมีอยู่   

 
 

 
 

 



แผนผัง การร้องทุกข์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 

บุคลากรร้องทุกข์ด้วยตนเอง 

ในกรณีที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่
ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ถูกต้องตามพระ
ธรรมวินับ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลยั โดยทีต่นไมม่ีสิทธิอทุธรณ ์

   ท าเป็นหนังสือภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ทราบหรือควรทราบเหตุแห่งการรอ้งทุกข์ 

ในกรณีที่ผู้ ร้องทกุข์ถกูสัง่ออกจากงาน

หรือถกูเลกิจ้าง โดยตนมี่สทิธิอทุธรณ์ 

     ท าเป็นหนงัสอืภายใน 30 วนันบัแต่

วนัท่ีทราบหรือควรทราบเหตแุหง่การร้อง

ทกุข์ 

 

ค าร้องทุกข์ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับเหนือผู้บังคับบัญชาต้นเหตุ
ของการร้องทุกข์ไประดับหนึ่งให้ผู้
บัญชาที่รับเรื่องพิจารณาเรื่องให้
เสร็จภายใน ๓๐ วันนับแค่รับเรื่อง 
งงคับ  
 

ค าร้องทุกข์ให้ยื่นต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณาเรื่องให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วันนับแต่ที่ได้รับเรื่อง 

    บุคลากรผู้ร้องทุกข์ 

แจ้งค าวินจิฉยัเป็นหนงัสอื

โดยเร็ว 

แจ้งค าวินจิฉยัเป็นหนงัสอื

โดยเร็ว 



ตัวอย่างหนังสือร้องทุกข ์
ตามข้อ ๓ จากประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ของบุคลากร 

หนังสือร้องทุกข์  
       

เขียนที่..........................................................................
วันที่................เดือน..................................พ.ศ. ............... 

เรียน………………………………………….. 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................. 

อายุ..................ป ี อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่................บ้าน.................................. .................................. 
ต าบล........................................ อ าเภอ........................จังหวดั...............................ต าแหน่ง................................
สังกัด......................................................................... 
ร้องทุกข์ต่อ......................................................................................   
เนื่องจาก
................................................................................ ................................................................................... ...........
..............................................................................................................................................................................
................................................................................ ........................................................................................... ... 
 เพ่ือให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา  ดังนี้
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................ ..................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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 1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน.................ฉบับ 
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