


 

ค าน า 
 
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนให้หน่วยงานคณะ สถาบัน ส านัก จัดโครงการ
สัมมาทิฐิภายในหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากร ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนการจัดให้มีการบรรยายพิเศษเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้แก่
บุคลากรอีกด้วย  

 ส านักงานอธิการบดีและส านักงานกฎหมายได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมาทิฐิในวันที่  ๖-๘ 

กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย) 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการบรรยายและร่วมอภิปรายเรื่องการจัดท าห่วงโซ่คุณค่า 

(VALUE CHAIN) และกระบวนงานในการพิจารณาขั้นตอนการตรวจสอบส านวนการสอบสวนวินัยนิสิต วินัย
บุคลากร และความรับผิดทางละเมิด 

การรายงานผลการด าเนินงานโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรส านักงานอธิการบดี  และ
ส านักงานกฏหมายฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ซ่ึงได้รวบรวมเนื้อหาโดย
สรุปของเรื่องการจัดท าห่วงโซ่คุณค่า แนวทางและกระบวนการพิจารณาขั้นตอนการตรวจสอบส านวนการ
สอบสวนวินัยนิสิต วินัยบุคลากร และความรับผิดทางละเมิด รวมถึงภาพกิจกรรมของบุคลากรทั้งสอง
หน่วยงาน โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป ทั้งนี้หากมีข้อแนะน าหรือข้อผิดพลาดประการใด 

ผู้จัดท าขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
 
 
 
     ส านักงานอธิการบดี และส านักงานกฎหมาย 
             สิงหาคม ๒๕๖๐ 



สารบัญ 

ผลการด าเนินงานโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรส านักงานอธิการบดี  

รูปแบบการจัดสัมมาทิฐิ ๑ 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๒ 
สรุปผลโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรส านักงานอธิการบดี และส านักงานกฎหมาย ๓ 
สรุปผลโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรส านักงานกฎหมาย ๗ 

กลุ่มท่ี ๑ ๘ 
กลุ่มท่ี ๒ ๑๑ 

สารบัญภาคผนวก    

ภาคผนวก ๑ โครงการสัมมาทิฐิบุคลากรส านักงานอธิการบดี ๒๒ 
ภาคผนวก ๒ เอกสารประกอบโครงการสัมมาทิฐิ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี ๒๕๖๐ ๒๖ 
ภาคผนวก ๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิส านักงานอธิการบดีและส านักงานกฎหมาย ๓๑ 
ภาคผนวก ๔ ภาพกิจกรรม ๓๓ 

สารบัญแผนภาพ  

แผนภาพที ่๑ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๑ ๒ 
แผนภาพที ่๒ VALUE CHAIN ของส านักงานอธิการบดี ๕ 
แผนภาพที ่๓ กระบวนการสอบสวนนิสิตกรณีปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ๖ 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานโครงการสัมมาทิฐิบคุลากรส านักงานอธิการบดี 
วันที่ ๖-๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บอ่ฝ้าย) 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 

ตามที่ส านักงานอธิการบดี และส านักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
ร่วมกันจัดโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรส านักงานอธิการบดีและส านักงานกฎหมาย เมื่อวันที่  ๖-๘ 
กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยการสัมมนาแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกจัดที่อาคารสารนิเทศ ๕๐ 
ปี มก.ในวันที่  ๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ในเรื่อง การจัดท าห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรส่วนกลางส านักงานอธิการบดีและส านักงานกฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจัดท าห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ที่ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันและเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการโดยรวมขององค์กร ตลอดจนเป็นเครื่องมือประกันความพึง
พอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้บริบทใหม่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๑) ตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)     กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นต้น  ส่วนช่วงที่
สองได้จัดที่ห้องประชุมของบ้านพักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย) เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
เรื่องกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของส านักงานอธิการบดีและกระบวนงานในการ
พิจารณาขั้นตอนการตรวจสอบส านวนการสอบสวนวินัยนิสิต วินัยบุคลากร และความรับผิดทางละเมิด
เพ่ือจัดท าเป็นแนวปฏิบัติการตรวจสอบเผยแพร่ให้นิติกรทั้งมหาวิทยาลัยใช้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

ในการนี้ ส านักงานอธิการบดีและส านักงานกฎหมายคาดหวังว่าบุคลากรของทั้งสอง
หน่วยงานจะได้รับประโยชน์จากการเข้าใจถึงแนวโน้ม ทิศทาง ความท้าทาย และสามารถปรับตัวได้
สอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กรในบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมมากข้ึน 
 
รูปแบบการจัดสัมมาทิฐิ 

๑. การบรรยาย อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การจัดท าห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ด าเนินการโดยการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้ารับฟัง 

๒. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์กระบวนงานในการพิจารณาตรวจส านวนการสอบสวนวินัยนิสิต 
วินัยบุคลากร และความรับผิดทางละเมิด และร่วมกันอภิปรายในที่ประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อปฏิบัติ  
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
  บุคลากรส านักงานอธิการบดีและส านักงานกฎหมาย จ านวน ๑๘ คน 
 
 
 



~ 2 ~ 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
๑. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/

๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก เอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในช่วง ๑๒ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๑) ดังแผนภาพที่ ๑ 

 
แผนภาพที่ ๑ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๑ 

 
 

๒. กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔  

เป็นการเสนอโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และร่างนี้ได้ผ่านการเห็นชอบโดย
คณะกรรมการสภาการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดย
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  รวมทั้งมี
ความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong 
Learning Society) และการสร้ า งสภ าพแวดล้ อมที่ เ อ้ื อต่ อการ เรียน รู้  (Supportive Learning 
Environment) เพ่ือให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก ๑๕ 
ปีข้างหน้า 
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๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

แผนฉบับนี้ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาประเทศได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ 
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกาหนด
วิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  และยังเป็นแผนที่จะเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการ
แปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนด
ประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปี
แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๔. ห่วงโซ่คุณค่า  
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นแนวคิดของ Michael E. Porter ซึ่งเป็นแนวคิดที่ช่วยให้

เข้าใจถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติการว่าจะช่วยให้องค์กรก่อก าเนิดคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างไร ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น ามาปรับใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี และงานที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี 
 
สรุปผลโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรส านักงานอธิการบดี และส านักงานกฎหมาย 
  
 ตามที่บุคลากรส านักงานอธิการบดีและส านักงานกฎหมาย ได้เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ
บุคลากรส านักงานอธิการบดี วันที่ ๖-๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยก าหนดให้วันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ เป็นเรื่อง ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และวันที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการวิเคราะห์
กระบวนงานในการพิจารณาตรวจส านวนการสอบสวนวินัยนิสิต วินัยบุคลากร และความรับผิดทางละเมิด 
และร่วมกันอภิปรายในที่ประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อปฏิบัติ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมดังนี้ 
 

๑. บุคลากรส านักงานอธิการบดี 
 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี นางสาวเนตรทรายยอดพรหม 
นางนิดา ประพฤติธรรม นายสวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล 
นางสาวรัชฎา ชื่นเสียง นายพงศนาถ เปรมภิภัสสร 
นางสาวปทุมมา ดีรักษา  
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๒. บุคลากรส านักงานกฎหมาย 
 

ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมาย นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นทอง 
นางสาวดวงเดือน ตันติเวชกุล นางสาวอัจฉราวรรณ ฉัตรเวทิน 
นายภูวนาถ พานแก้ว นายชนินทร์ เอ่ียมจิตติรักษ์ 
นางสาวจุฑามาศ ศรีรัง นางสาวฐาปนีย์ มณีรัตน์ 
นางอนัญญา อุณหโภคา นายวัฒนวงศ์ บุญสิน 
นางสาวพสุ รอดทรัพย์ นางสุนิสา สมดวง 
 

  รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้กล่าวเปิดโครงการสัมมาทิฐิบุคลากร
ส านักงานอธิการบดี และส านักงานกฎหมาย โดยในวันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการบรรยายและ
ให้ความรู้ในเรื่อง ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งเป็นระบบของกระบวนการท างานที่สามารถอธิบาย
ความความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงที่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสะท้อนให้เห็น
ผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและประสิทธิภาพประสิทธิผลกระบวนการหรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องเปรียบเทียบการท างานและผลลัพธ์ของแต่ละกระบวนการเพ่ือให้องค์กร
เกิดความแน่ ใจว่ากระบวนการต่างๆ จะมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลสามารถสร้างผลิตภาพ 
(Productivity) และความยั่งยืนสูงสุดให้กับองค์กร (Sustainability)  
 
ความหมายของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ การแสดงกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการท างาน ให้
เห็นถึงบทบาทของแต่ละฝ่าย/บุคคล ที่มีส่วนช่วยให้งานประสบผลส าเร็จ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ 
แบบ คือ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน   ซึ่งกระบวนการจัดท า Value chain ประกอบด้วย
ระบบงานและกระบวนงาน โดย 
 

ระบบงาน หมายถึง วิธีการที่หน่วยงานในท างานให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรของหน่วยงาน ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ คู่สัญญา 
 

กระบวนการท างาน  หมายถึง กิจกรรมที่ เชื่อมโยงกันเพ่ือส่งมอบบริการให้แก่
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยทั่ว ไป กระบวนการ 
ประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค และวัสดุ มาท างานร่วมกันตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  โดยมี
ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 
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การพิจารณาจัดท า Value Chain มีข้อสังเกตดังนี้ 
1. การปฏิบัติงานประจ าของกระบวนการท างานต่างๆ เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 
2. มีตัววัด/ตัวบ่งชี้ ของผลการด าเนินการ และตัววัดภายในกระบวนการอะไรบ้างที่หน่วยงานใช้เพ่ือ

ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ  
3. ตัววัดเหล่านี้สัมพันธ์กับคุณภาพของสัมฤทธิ์ผลและผลการด าเนินการของการบริการของ

หน่วยงานอย่างไร 
  

  
 

 
 
 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตบัณฑิต 

ที่มา :: รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความถูกต้อง 
ความรวดเร็ว 
ความพึงพอใจ 

กองคลัง 
สนง.ตรวจสอบ

ภายใน 
สนง.ทรัพย์สิน 

กองกลาง 
กองกิจการนิสิต 

กองวิเทศสัมพันธ์ 
กองยานพาหนะฯ 

สถานพยาบาล 

สนง.กฎหมาย 

สนง.บริการวิชาการ 
ส านักการกีฬา 

กองแผนงาน 

สนง.ประกัน
คุณภาพ 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

แผนภาพที่ ๒ Value Chain ของส านักงานอธิการบดี 
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นอกจากนี้ ตัวอย่าง Value Chain ที่เป็นการท างานร่วมกันระหว่างกองกิจการนิสิตและส านักงาน
กฎหมาย ดังแผนภาพที่ ๓ 

 

 
 

แผนภาพที่ ๓ กระบวนการสอบสวนนิสิตกรณีปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
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สรุปผลโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรส านักงานกฎหมาย 
 
  ตามที่ส านักงานกฎหมายได้รับอนุมัติให้จัดโครงการสัมมาทิฐิส านักงานกฎหมาย ระหว่าง
วันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๘ อาคารสารนิเทศ ๕๐ปี และบ้านพักสวัสดิการ
กองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย) อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงเช้าของวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมาย บุคลากรของส านักงานกฎหมายและส านักงานอธิการบดี ได้ร่วมกัน
ประชุมเกี่ยวกับการจัดท า Value Chain ส านักงานอธิการบดี โดยอธิบายถึงความหมายของระบบงานและ
กระบวนงาน ความหมายของห่วงโซ่คุณค่า และร่วมหารือในเรื่องกระบวนการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าห่วงโซ่คุณค่าของ
องค์กร ในช่วงบ่ายได้ออกเดินทางไปยังบ้านพักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย) อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

ในส่วนของวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการแบ่งกลุ่มนิติกรออกเป็น ๒ กลุ่ม เพ่ือ
วิเคราะห์กระบวนงานในการพิจารณาตรวจส านวนการสอบสวนวินัยนิสิต วินัยบุคลากร และความรับผิด
ทางละเมิด และร่วมกันอภิปรายในที่ประชุมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อปฏิบัติ โดยมีรายชื่อนิติกรส านักงานกฎหมาย 
ดังต่อไปนี้ 

 

กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มท่ี ๒  

นางสาวอัจฉราวรรณ ฉัตรเวทิน นางสุนิสา  สมดวง 
นางสาวพสุ  รอดทรัพย์ นางสาวอัจฉราภรณ์  ปิ่นทอง 
นายภูวนาถ  พานแก้ว นายชนินทร์  เอี่ยมจิตตติรักษ์ 
นางสาวฐาปนีย์  มณีรัตน์ นางสาวดวงเดือน  ตันติเวชกุล 
นายวัฒนวงศ์  บุญสิน นางสาวจุฑามาศ  ศรีรัง 

 
 

หลักการและเหตุผลของโครงการฯ  
 

เนื่องจากภารกิจที่ส าคัญภารกิจหนึ่งของนิติกรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือการ
ตรวจสอบส านวนการสอบสวนเพ่ือเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีที่
เกิดการฟ้องร้องละเมิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งจะต้องมีการกลั่นกรองความถูกต้องของ
กระบวนการด าเนินการทางวินัย หรือกระบวนการสอบหาผู้รับผิดทางละเมิด ตลอดจนการเสนอความเห็น
ของผู้ตรวจส านวนเพ่ือประกอบการวินิจฉัยของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือให้กระบวนการ
ด าเนินการทางวินัย หรือความรับผิดทางละเมิดเป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับก าหนดไว้ให้ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบวิธีการ อันเป็นสาระส าคัญ เพราะหากไม่
ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้วน าผลการด าเนินการดังกล่าวไปออก
ค าสั่งทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นค าสั่งลงโทษทางวินัยหรือค าสั่งเรียกให้ชดใช้เงิน อันเนื่องมาจากการท า
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ก็จะท าให้ค าสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายก าหนด
ขั้นตอนของการออกค าสั่งทางปกครองไว้ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่จะ
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ได้รับผลกระทบจากค าสั่งทางปกครอง ซึ่งวิธีการตรวจส านวนการสอบสวนอาจจ าแนกเป็นการตรวจขั้นตอน
หรือกระบวนการอันเป็นสาระส าคัญและการตรวจเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจ อาทิ  ค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนได้แต่งตั้งโดยผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งหรือไม่ ขั้นตอนการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูก
กล่าวหาที่จะได้รับทราบข้อกล่าวหา และได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเต็มที่ ตลอดจนได้
รับทราบการแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาหรือไม่ และการใช้ดุลพินิจที่ประกอบเป็นเหตุผล
ในการเสนอบทลงโทษทางวินัย หรือเสนอให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดต้องเป็นผู้รับผิดทางละเมิด เป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นต้น 

ดังนั้น งานด้านการตรวจส านวนการสอบสวนเพ่ือเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องของส านวนการสอบสวน จึงถือว่ามี
ความส าคัญยิ่งต่อกระบวนการด าเนินการทางวินัย และการสอบหาผู้รับผิดทางละเมิดเพราะหากการ
สอบสวนขั้นตอนใดท าไม่ถูกต้อง และขั้นตอนนั้นเป็นสาระส าคัญที่จะท าให้เสียความเที่ยงธรรม ก็จะต้อง
แก้ไขหรือด าเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว เพราะจะส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของผู้ถูก
ลงโทษ และอาจส่งผลให้ค าสั่งทางปกครองนั้นเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นที่นิติกรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยเฉพาะผู้ที่เพ่ิงเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนิติกรและยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการตรวจส านวนการ
สอบสวนจะได้รับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของงานด้านการตรวจส านวนการสอบสวนเพ่ือเสนอ
ความเห็นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยประโยชน์ที่ได้รับ คือ การปฏิบัติหน้าที่ของนิติกร
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าใจถึงหลักการอันเป็นสาระส าคัญในการพิจารณาการตรวจส านวน
การสอบสวนทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด และนิติกรได้ร่วมปรึกษาหารือถึงปัญหาอุปสรรคในการ
พิจารณาการตรวจส านวนการสอบสวนทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดที่ผ่านมา เพ่ือน ามาก าหนดเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเรื่องดังกล่าว 
  ส านักงานกฎหมาย จึงได้มีการรวบรวมข้อปฏิบัติในการพิจารณาตรวจส านวนวินัยนิสิต 
วินัยบุคลากร และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จากการวิเคราะห์ของนิติกรทั้ง ๒ กลุ่มตามเอกสาร
แนบ เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางให้นิติกรที่สังกัดหน่วยงานอื่นๆ ได้รับทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

 
รูปแบบการวิเคราะห์กระบวนงาน 
 

โดยการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์กระบวนงานในการพิจารณาตรวจส านวนการสอบสวนวินัย
นิสิต วินัยบุคลากร และความรับผิดทางละเมิดออกเป็น ๒ กลุ่ม ภายใต้หัวข้อค าถามเดียวกัน และร่วมกัน
อภิปรายในที่ประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อปฏิบัติและเป็นแนวปฏิบัติแก่นิติกรอ่ืนๆ ต่อไป 

 
 

กลุ่มที่ ๑ 
การพิจารณาในการตรวจส านวนวินัยบุคลากร 

 
๑. เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอส านวนการสอบสวนมาแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของส านวนการสอบสวน ดังต่อไปนี้ 
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 ๑.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย มีประเด็นส าคัญดังนี้  

  ๑.๑.๑ ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

  ๑.๑.๒ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

  ๑.๑.๓ การคัดค้านกรรมการสอบสวน 

  ดังนั้น ถ้ามีกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้อง  ในส่วนที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อบังคับฯ ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป และผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนจะต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง 
 ๑.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย มีข้ันตอนส าคัญ ดังนี้ 

  ๑.๒.๑ การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา 

  ๑.๒.๒ การรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหา 

  ๑.๒.๓ การแจ้งข้อกล่าวและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

  ๑.๒.๔ การสอบสวนและรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา 

  ๑.๒.๕ การประชุมลงมติและท ารายงานการสอบสวน  

  ดังนั้น ถ้ามีกรณีการด าเนินการสอบสวนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนที่

ก าหนดไว้ในข้อบังคับไม่ถูกต้องจะท าให้การสอบสวนนั้นเสียไปเฉพาะขั้นตอนที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง

เท่านั้น อาท ิ

  - การประชุมคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม  

  - การสอบปากค าบุคคลไม่ถูกต้อง โดยมีกรรมการร่วมท าการสอบสวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

หรือกรรมการสอบสวนกระท า การล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระท าการใด เพ่ือจูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหา 

หรือพยานให้ถ้อยค าอย่างใดๆ หรือมีบุคคลอ่ืนที่มิใช่ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ที่

มิได้รับอนุญาตให้อยู่ร่วมท าการสอบสวน  

   - กรณีคณะกรรมการสอบสวนมิได้แจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน

ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบหรือมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

แต่ฐานความผิดไม่ตรงกับฐานความผิดที่จะสั่งลงโทษ 

  นอกจากกรณีท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ถ้าการสอบสวนขั้นตอนใดท าไม่ถูกต้อง และขั้นตอน

นั้นเป็นสาระส าคัญที่จะท าให้เสียความเที่ยงธรรมให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือ

ด าเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกค าสั่ง และการแก้ไขค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ส าหรับพนักงาน

และข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ลูกจ้างประจ า ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดย

ระเบียบฯดังกล่าวให้ไปใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนคือ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ

ทางวินัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้าราชการ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.

๒๕๔๗  โดยข้อ ๑๗ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งก็คือข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกค าสั่ง และการแก้ไขค าสั่งเกี่ยวกับการ

ลงโทษ ส าหรับพนักงานและข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

กรณีตัวอย่าง 
  เมื่อกฎหมายก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนกรณี

ลูกจ้างประจ าถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษทางวินัยโดยอาศัย

ผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่โดยมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนย่อมเป็นการออก

ค าสั่งโดยมิได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด ค าสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๐/๒๕๔๙ เดิม ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจ า 

สังกัดหน่วยงานแห่งหนึ่งของกองทัพอากาศ สามีของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทหารอากาศได้ร้องขอความเป็น

ธรรมต่อผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้ด าเนินการลงโทษทหารอากาศนายหนึ่งกรณีข่มขืนและข่มขู่ผู้ฟ้องคดี  

กรมจเรทหารอากาศได้ด าเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่าทหาร

อากาศนายนั้นมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ฟ้องคดีขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้

ร้องเรียน โดยไม่ปรากฏชัดว่าเกิดจากการข่มขู่ และท าบันทึกเสนอผู้บัญชาการทหารอากาศให้ลงโทษผู้

ฟ้องคดีด้วย ผู้บัญชาการทหารอากาศอนุมัติให้ด าเนินการตามท่ีเสนอ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีเห็น

ควรให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่มีบ าเหน็จ แต่กรมสารบรรณทหารเสนอความเห็นว่าควรลงโทษไล่

ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้บัญชาการทหารอากาศมีค าสั่งอนุมัติ หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดี

จึงมีค าสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยข้อบังคับของ

กระทรวง กลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจ า พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงฟ้องศาลขอให้เพิกถอนค า สั่งลงโทษและให้ผู้ฟ้อง

คดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม  

 

ศาลวินิจฉัยว่า ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๒๘ ข้อ ๒๖ วรรคสอง 

ก าหนดว่า ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและผู้บังคับบัญชาเห็นว่ากรณีมีมูล

ที่ควรสอบสวน ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อ

กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และต้องให้โอกาสผู้

ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหา แต่ปรากฏว่าการลงโทษผู้ฟ้องคดีมิได้มีการ
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แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เพียงแต่มีการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของ

กรมจเรทหารอากาศเท่านั้น จึงมิได้เป็นการปฏิบัติตามข้อ ๒๖ วรรคสองดังกล่าวในชั้นอุทธรณ์ค าพิพากษา  

ข้ออุทธรณ์ที่ว่าค าให้การของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นไว้ต่อเจ้าหน้าที่ถือได้ว่าเป็นการรับสารภาพ

เป็นหนังสือตามข้อ ๒๘ วรรคหนึ่งของข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะด าเนินการลงโทษโดยไม่ต้อง

สอบสวนได้นั้น นอกจากผู้ฟ้องคดีจะปฏิเสธค ากล่าวอ้างแล้ว ยังเป็นการยกข้อเท็จจริงที่มิได้ว่ากันมาแล้ว

โดยชอบในศาลปกครองชั้นต้นขึ้นอ้าง ซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธี

พิจารณาคดีปกครองฯ จึงไม่อาจรับฟังได้ ค าสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลพิพากษาให้

เพิกถอนค าสั่งดังกล่าว และให้ด าเนินการให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งที่ไม่

ต่ ากว่าเดิม โดยให้ผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ไล่ออกจากราชการภายในก าหนด ๙๐ วันนับแต่วันที่มีค า

พิพากษา 

กลุ่มที่ ๒ 
 

การพิจารณาในการตรวจส านวนวินัยนิสิต 
 

ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญท่ีต้องตรวจสอบแบ่งออกเป็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่ ๑ ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต กรณีนิสิตส่อ
ทุจริตหรือทุจริตในการสอบ ว่าเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดหรือไม่ เนื่องจากคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยนิสิตกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีค าสั่งที่ ๒๗๖๐/๒๕๕๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ 
สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตกรณีนิสิตส่อ
ทุจริตหรือทุจริตในการสอบไว้   

  
เหตุผลทีต่้องตรวจสอบ  
 - หากองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดจะท า

ให้การด าเนินการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลสืบเนื่องท าให้ค าสั่งลงโทษวินัยนิสิตไม่ชอบด้วย
กฎหมายไปด้วย ซึ่งอาจมีประเด็นพิพาทในศาลปกครองได้ 

 
  ประเด็นที่ ๒ กรณีนิสิตกระท าความผิดวินัยนิสิตในกรณีอ่ืน ที่ไม่ใช่กรณีส่อทุจริตหรือ
ทุจริตในการสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใด 

  
เหตุผลทีต่้องตรวจสอบ 
 - ในกรณีนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องค านึงถึงความเป็นกลาง และ

หลักการ   มีส่วนได้เสียของผู้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ควรพิจารณามาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบการแต่งตั้ง 
เนื่องจากค าสั่งลงโทษวินัยนิสิตถือเป็นค าสั่งทางปกครอง หากคณะกรรมการสอบสวนมีส่วนได้เสียในการ
พิจารณาอันอาจกระทบต่อความเป็นกลางของการสอบสวน อาจมีผลท าให้ค าสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
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หมายเหตุ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในกรณีดังกล่าวจึงควรต้องน า พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ มาประกอบการพิจารณา  
  มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
   (๑) เป็นคู่กรณีเอง 
   (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
   (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพ่ี
น้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
   (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนของคู่กรณี 
   (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
   (๖) กรณีอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
  ประเด็นที่ ๓ ตรวจสอบส านวนการสอบสวนวินัยนิสิตว่าทางคณะกรรมการสอบสวน ได้
ให้โอกาสนิสิตได้รับทราบข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาอย่างเพียงพอหรือไม่ และให้โอกาสนิสิตได้โต้แย้ง 
พร้อมทั้งแสดงพยานหลักฐานของตนเอง ชี้แจงพยานหลักฐานอย่างเต็มที่หรือไม่ และได้มีการแจ้งสิทธิการมี
ทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครอง หรือไม่ 

  
เหตุผลทีต่้องตรวจสอบ  
 - เนื่องจากสิทธิต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ หากคณะกรรมการ
สอบสวนไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวข้างต้น อาจกระทบกับสาระส าคัญของการพิจารณาทางปกครอง และ
อาจท าให้ผู้ได้รับค าสั่งทางปกครองหยิบยกเป็นประเด็นในการเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 

 
หมายเหตุ ตามแนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๒ วางแนวค าวินิจฉัย

เกี่ยวกับการมีทนายความไว้ว่า “ในการสอบสวนวินัยผู้ถูกสอบสวนมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษา
ส่วนตัวเข้าไปช่วยเหลือ โดยการเข้าร่วมในการพิจารณาทางปกครองนั้นๆ ร่วมกับคู่กรณีด้วยได้ ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นหลักประกันว่าคู่กรณีจะได้รับการพิจารณาทางปกครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และ
เพ่ือให้คู่กรณีสามารถใช้สิทธิต่างๆ ของตนในการพิจารณาทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองได้
อย่างเต็มที่โดยคณะกรรมการสอบสวนจะห้ามมิให้คู่กรณีน าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมการสอบสวน
มิได้ แต่อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติดังกล่าวกฎหมายมิได้บังคับว่าในการพิจารณาทางปกครองเช่นนั้น
คู่กรณีจะต้องมีทนายความท่ีปรึกษาร่วมอยู่ด้วยเสมอไป” 

 
 ประเด็นที่ ๔ กรณีที่นิสิตถูกมหาวิทยาลัยฯ ลงโทษทางวินัยและนิสิตคนดังกล่าวน าคดีไป

ฟ้องยังศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ควรตรวจสอบว่านิสิตคนดังกล่าว
ได้ด าเนินการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองกับมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้ออกค าสั่งทางปกครองหรือไม่ และ
หากมีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางปกครองดังกล่าว ได้อุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร   ซึ่งกรณีการลงโทษวินัยนิสิตไม่มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์
ค าสั่งดังกล่าวไว้จึงต้องน ามาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๓๕๙ มาใช้บังคับ
กล่าวคือ จะต้องอุทธรณ์ค าสั่งให้ลงโทษดังกล่าวต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตามที่
ได้รับมอบหมาย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับค าสั่งลงโทษ 
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เหตุผลทีต่้องตรวจสอบ  
 - การอุทธรณ์ เป็นการแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกสั่งลงโทษ เพ่ือให้ผู้มีค าสั่งพิจารณาทบทวนค าสั่ง

ดังกล่าวเนื่องจาก หากมิได้มีการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ ระยะเวลาอุทธรณ์จะขยายสิทธิอุทธรณ์เป็น ๑ ปี ตาม
มาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอนุโลม และเป็น
เงื่อนไขก่อนที่จะด าเนินการฟ้องคดี เป็นไปตามมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙     โดยอนุโลม ประกอบกับมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 ประเด็นที่ ๕  ในกรณีที่เป็นนิสิตของสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระท าผิด

วินัย กรณีส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ รวมทั้งในกรณีอ่ืนที่ไม่ใช่กรณีส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ 
เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ 
 - องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนนั้น เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด

หรือไม่ เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาหรือสอบสวนการกระท าความผิดทางวินัย
ของนิสิตนั้น   อยู่ภายใต้อ านาจของรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานด้านกิจการนิสิต หรือรองอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมายตามข้อ ๓๒.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับค าสั่งลงโทษนิสิต ถือเป็นค าสั่งทางปกครอง ตาม 
พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้โอกาสนิสิตที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนด้วย 

 
 ประเด็นที่ ๖ การที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอระดับโทษในการลงโทษวินัยนิสิต นั้น 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ หรือไม่ 
  
เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ 
 - เนื่องจากในค าสั่งโทษนิสิตเป็นค าสั่งทางปกครอง ซึ่งระดับการลงโทษต้องมีก าหนดไว้

ในประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ประกอบกับระดับลงโทษวินัยนิสิ ตมีก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื ่อง  ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือท าการ
ทุจริตในการสอบ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ .ศ . ๒๕๕๙ และข้อบั งคับ
ม ห าวิ ท ย าลั ย เก ษ ต รศ าสต ร์ ว่ าด้ ว ย ก ารศึ ก ษ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ าขอ งบั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
  ประเด็นหารือเพิ่มเติมในการสัมมนา 
  - กรณีคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนิสิตกรณีส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ ตาม
ค าสั่งที่ ๒๗๖๐/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย กรณีนิสิตส่อทุจริต
หรือทุจริตในการสอบ สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ ก าหนดให้คณบดีที่นิสิตสังกัดหรือผู้ที่คณบดี
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการสอบสวน ในกรณีที่คณบดีมอบหมายให้บุคคลอ่ืนท าหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบสวน จะต้องด าเนินการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ เนื่องจากเคยมี
ประเด็นหารือจากกองกิจการนิสิต 
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แหล่งอ้างอิง 
- พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- ข้ อ บั งคั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย เก ษ ต รศ าส ต ร์  ว่ า ด้ ว ย ก ารศึ ก ษ าระดั บ ป ริญ ญ าต รี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริต

หรือท าการทุจริตในการสอบ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ค าสั่งที่ ๒๗๖๐/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย 

กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
 

การพิจารณาในการตรวจส านวนวินัยบุคลากร 
 

ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญท่ีต้องตรวจสอบแบ่งออกเป็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่ ๑ ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนวินัยบุคลากร ประเภท
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างประจ า ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ลูกจ้างประจ า พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนจากระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสอบวินัย พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

เหตุผลต้องตรวจสอบ  
 - หากองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนไม่เป็นไปกฎหมายก าหนดไว้ จะท าให้

การด าเนินการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลสืบเนื่องท าให้ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายไป
ด้วย      ซึ่งอาจมีประเด็นพิพาทในศาลปกครองได้  
 
  ประเด็นที่ ๒ การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน 
 เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ 
  - ในกรณีนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องค านึงถึงความเป็นกลาง และ
หลักการมีส่วนได้เสียของผู้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ควรพิจารณาตามข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ ประกอบการแต่งตั้ง เนื่องจากค าสั่งลงโทษวินัยนิสิตถือเป็นค าสั่งทางปกครอง หากคณะกรรมการ
สอบสวนมีส่วนได้เสียในการพิจารณาอันอาจกระทบต่อความเป็นกลางของการสอบสวน อาจมีผลท าให้
ค าสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  หมายเหตุ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในกรณีดังกล่าวจึงควรต้องน า พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ มาประกอบการพิจารณา  
  มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
   (๑) เป็นคู่กรณีเอง 
   (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
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   (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็น
พ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
   (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนของคู่กรณี 
   (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
   (๖) กรณีอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
  ประเด็นที่ ๓ ตรวจสอบส านวนการสอบสวนวินัยว่าทางคณะกรรมการสอบสวนได้มีการ
ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งพยานหลักฐานของตนเอง ชี้แจง
พยานหลักฐานอย่างเต็มที่หรือไม่ และได้มีการแจ้งสิทธิการมีทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการ
พิจารณาทางปกครอง หรือไม่ โดยในการสอบสวนต้องด าเนินการให้ครบขั้นตอนและระยะเวลาตามที่
ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวน พิจารณา
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนของลูกจ้างประจ าต้องพิจารณา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ า  พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสอบวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมด้วย 
   

เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ  
  - เนื่องจากสิทธิต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ หากคณะกรรมการ
สอบสวนไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวข้างต้น อาจกระทบกับสาระส าคัญของการพิจารณาทางปกครอง และ
อาจท าให้ผู้ได้รับค าสั่งทางปกครองหยิบยกเป็นประเด็นในการเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 
 
  หมายเหตุ ตามแนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๒ วางแนวค าวินิจฉัย
เกี่ยวกับการมีทนายความไว้ว่า “ในการสอบสวนวินัยผู้ถูกสอบสวนมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษา
ส่วนตัวเข้าไปช่วยเหลือ โดยการเข้าร่วมในการพิจารณาทางปกครองนั้นๆ ร่วมกับคู่กรณีด้วยได้ ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นหลักประกันว่าคู่กรณีจะได้รับการพิจารณาทางปกครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และ
เพ่ือให้คู่กรณีสามารถใช้สิทธิต่างๆ ของตนในการพิจารณาทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองได้
อย่างเต็มที่โดยคณะกรรมการสอบสวนจะห้ามมิให้คู่กรณีน าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมการสอบสวน
มิได้ แต่อย่างไรก็ตามบทบัญญัติดังกล่าว กฎหมายมิได้บังคับว่าในการพิจารณาทางปกครองเช่นนั้นคู่กรณี
จะต้องมีทนายความที่ปรึกษาร่วมอยู่ด้วยเสมอไป” (เป็นประเด็นเดียวกับกรณีการพิจารณาในการตรวจ
ส านวนวินัยนิสิต) 
 
  ประเด็นที่ ๔ ตรวจสอบอ านาจในการสั่งลงโทษในกรณีกระท าความผิดวินัยร้ายแรง วินัย
ไม่ร้ายแรง เป็นอ านาจของอธิการบดีหรืออ านาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย อ านาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกค าสั่งลงโทษ และ
การแก้ไขค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษส าหรับพนักงานและข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  และกรณีจะลงโทษสถานใด สถานโทษให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของบุคลากรประเภท
นั้นๆ  

เหตุผลทีต่้องตรวจสอบ  
  - ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ วิธีการสั่งลงโทษจะต้องชอบด้วยกฎหมายด้วย จึงจะท าให้เป็นค าสั่ง      
ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย และประการส าคัญหากผู้สั่งลงโทษไม่มีอ านาจในการสั่งลงโทษ อาจท าให้ผู้
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ได้รับผลกระทบจากค าสั่งดังกล่าวด าเนินการฟ้องคดีอาญาเพ่ิมเติม นอกจากการฟ้องเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองดังกล่าว  
 

 ประเด็นที่ ๕ กรณีน าคดีไปฟ้องยังศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษทาง
วินัย ควรตรวจสอบว่าได้ด าเนินการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองกับมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้ออกค าสั่งทาง
ปกครองหรือไม่ และหากมีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางปกครองดังกล่าวได้อุทธรณ์ภายในระยะเวลา
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งกรณีการลงโทษวินัยส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในระดับ
โทษภาคทัณฑ์   ตัดค่าจ้าง ลดค่าจ้าง ปลดออก หรือไล่ออก และการอุทธรณ์โทษทางวินัยส าหรับ
ข้าราชการในระดับโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน จะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส าหรับกรณีที่ข้าราชการกระท าความผิดวินัยร้ายแรงซึ่งมีระดับโทษ 
ปลดออก ไล่ออก จะต้องด าเนินการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
(ก.อ.ร) ซึ่งเป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

 หมายเหตุ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ...                      
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
เหตุผลทีต่้องตรวจสอบ  
 - การอุทธรณ์เป็นเงื่อนไขประการส าคัญในการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 

๔๔ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๓๕๙ ประกอบกับมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ที่ไม่มีอ านาจใน
การพิจารณาอุทธรณ์นิติกร ก็จะสามารถแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ด าเนินการให้ถูกต้องได้ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้
อุทธณ์ 
 
แหล่งอ้างอิง 

- พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
- ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัยข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสั่งพัก หรือสั่งให้ออก จากราชการไว้ก่อนของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของ

ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า พ.ศ. ๒๕๓๗  
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทาง

วินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย อ านาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกค าสั่งลง โทษ 
และการแก้ไขค าสั่ งเกี่ยวกับการลงโทษส าหรับพนักงานและข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ร่างข้อบังคับ ก.อ.ร.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีถูกสั่งให้ออก

จากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ...ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

- ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน 
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่
เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- แนวทางการลงโทษและมาตรฐานการลงโทษวินัยของข้าราชการ 
- ค าพิพากษาคดีปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและอ่ืนๆ เป็นต้น 

 
การพิจารณาในการตรวจส านวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

 

ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญท่ีต้องตรวจสอบแบ่งออกเป็น ดังนี้ 
 

 ประเด็นที่ ๑ ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดกับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙ ข้อ ๘ ความว่า “เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีเหตุ
อันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนั้น....” 

  
เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ 

 ๑. มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย และยังไม่ได้รับชดใช้หรือได้รับชดใช้แล้วแต่ไม่เต็ม
จ านวนความเสียหาย 

 ๒. เหตุที่ได้รับความเสียหายนั้น เชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น 
ทุจริต  เงินขาดบัญชี โจรกรรม ทรัพย์สินหาย เป็นต้น 

 
 ประเด็นที่ ๒ ตรวจสอบว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่และผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งหรือไม่ 

 
เหตุผลทีต่้องตรวจสอบ  

 - เนื่องจากตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๘ ความว่า เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐใด 
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนั้น ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดของเจ้าหน้าที่ขึ้นคณะ
หนึ่ง โดยไม่ชักช้าเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิด และจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้น
ต้องชดใช้ ข้อ ๑ วรรคสอง ความว่า คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจ านวนไม่เกิน ๕ คน โดยแต่งตั้ง
จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามที่เห็นสมควร  
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หากองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อาจท าให้ค าสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นค าสั่งทาง
ปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจมีการฟ้องเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง 

 ในส่วนของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  เกิดปัญหาในทางปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ นั้น มีกรณีรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตต่างๆ ไปด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค าสั่งที่ 
๔๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอ านาจให้รักษาการรองอธิการดีประจ าวิทยาเขต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ซึ่ง
ค าสั่งดังกล่าวไม่ได้มอบอ านาจในการให้มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหากเกิดกรณีรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จะท าให้ค าสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

 
 ประเด็นที่ ๓ ตรวจสอบส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่       

ว่าเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีความเห็ นว่าได้
กระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย  
และให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ของตนอย่างเพียงพอหรือไม่ 

 
เหตุผลทีต่้องตรวจสอบ  

 - สิทธิในการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายกระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายและให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ            
ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ เป็นสิทธิของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวตามข้อ ๑๕ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด    
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ ว ๗๕ ลง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว.๒๑๗  ลงวันที่  ๑๖  มิถุนายน  
๒๕๕๑ประกอบกับเม่ือหน่วยงานของรัฐออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าเสียหาย ถือเป็นค าสั่งทาง
ปกครองซึ่งการออกค าสั่งทางปกครองที่อาจกระทบสิทธิของผู้รับค าสั่งทางปกครองจะต้องให้ผู้ได้รับ
ค าสั่งทางปกครองได้มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตนเอง ตามมาตรา ๓๐ แห่ง พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 
 ประเด็นที่ ๔ ตรวจสอบส านวนสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ใน

กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย นั้น มีพยานหลักฐานและความเห็นของคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยจงใจ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายหรือไม่ 

 
เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ  
 - กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับหน่วยงานของรัฐ จะต้องเป็นกรณี

ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้หน่วยงานของ
รัฐได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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 ประเด็นที่ ๕ การก าหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่กระท าการโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ เรื่อง แนวทางการก าหนด
สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ หรือไม่ 

  

เหตุผลทีต่้องตรวจสอบ  

 - เนื่องจากตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ . ๒๕๓๙ มาตรา ๘ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐในกรณีเจ้าหน้าที่ได้กระท าไปด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยสิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีดังกล่าวจะมีได้เพียงใด ให้
ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมหรือความความผิด หรือความ
บกพร่อง หรือระบบด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

 กรณีความเสียหายเกิดจากการทุจริตตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ เรื่อง แนวทางการก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ จะแบ่งส่วนความรับผิดเป็น ๒ ส่วน คือในส่วนของเจ้าหน้าที่          
ที่ท าการทุจริตโดยส่วนนี้เจ้าหน้าที่ท าการทุจริตต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเต็มตามจ านวนที่เกิดความ
เสียหาย และในส่วนของผู้ผ่านงาน ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง ผู้บังคับบัญชาระดับสูง จะต้องแบ่งส่วน
ความรับผิดตามหลักเกณฑ์สัดส่วนความรับผิดของกระทรวงการคลัง 

 

 ประเด็นที่ ๖ การส่งส านวนให้กระทรวงการคลัง 
 ๑. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
 ๒. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท่ีต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
  

เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ 

 ๑. กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริต หรือมี
สาเหตุมาจากการที่เงินขาดบัญชี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือ
ข้อบังคับต่างๆ   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๖ ก าหนดไว้ว่า “เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เสนอ
ความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ ง...” และข้อ ๑๗ ก าหนดว่า “เมื่อผู้แต่งตั้ งได้รับผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการแล้ว ให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจ านวนเท่าใด 
แต่ยังมิต้องแจ้งสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ” และวรรคสองก าหนดว่า “ให้ผู้แต่งตั้งส่งส านวนภายในเจ็ด
วันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบเว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลัง
ประกาศก าหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังทราบ” ซึ่งตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ข้อ ๒ ก าหนดไว้ว่า 
“ความเสียหายเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริต.. หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้ ๒.๒ ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท” ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ 
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 ทั้งนี้ ในส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบเป็นราย
ไตรมาส (ทุกระยะ ๓ เดือน ตามปีงบประมาณ) 

 ๒. กรณีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐจากสาเหตุทั่วไป เช่น 
อุบัติเหตุเพลิงไหม้ ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย เป็นต้น ซึ่งมิได้มีสาเหตุมาจากการทุจริต เงินขาดบัญชี
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ฯลฯ หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
ส าหรับค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

 ๓. กรณีที่ต้องส่งส านวนสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่หน่วยงานของรัฐให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและรายงานให้กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่วินิจฉัยสั่งการ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความ
สองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน ตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  

ประเด็นหารือเพิ่มเติมในการสัมมนา 

กรณีที่มีการรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในคณะ สถาบัน ส านักต่างๆ และได้มีการ
รายงานว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากเจ้าหน้าที่กระท าการทุจริต และเป็นการกระท าความผิดอาญาใน
ฐานความผิด เช่น ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง หรือปลอมเอกสาร มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ด าเนินการ
แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพ่ือให้ด าเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ที่กระท าการทุจริตดังกล่าว 
ต่อเมื่อเมื่อมีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบไม่พบการกระท าการทุจริตของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว หากเป็นกรณีเช่นนี้
จะต้องด าเนินการอย่างไร เนื่องจากมีการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้ว  

 

แหล่งอ้างอิง 

- พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พ.ร.บ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๗/ว.๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนว

ทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามประเภทส านวนการสอบสวน 
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ เรื่อง แนวทางการก าหนดสัดส่วนความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ 
- หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ ว ๗๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง 

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
- หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว.๒๑๗  ลงวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๑ เรื่อง การ

สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๑๐.๖/ว ๔๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๔๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอ านาจให้รักษาการรองอธิการดี
ประจ าวิทยาเขต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 

- คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
- ค าพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการกระท าละเมิด 
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ภาคผนวก ๑ 
โครงการสัมมาทิฐบิุคลากรส านักงานอธิการบดี 

วันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บอ่ฝ้าย)                         

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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โครงการสัมมาทิฐบิุคลากรส านักงานอธิการบดี 
วันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บอ่ฝ้าย)                         
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

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

ชื่อโครงการ   สัมมาทิฐิบุคลากรส านักงานอธิการบดี  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
หลักการและเหตุผล  

การมีสถานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความท้าทายต่อการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา และ การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานจะต้องทบทวนบทบาทการท างานเชิงรุกในทุกภาคส่วนตามพันธกิจหลัก
เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 
๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๑) ตลอดจนบรรลุถึงเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)            กรอบทิศทางแผน การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และส่วนงานที่มีความส าคัญที่ถือเป็นกลไกเชื่อมประสาน
หน่วยงานสนับสนุน ทั้ง ๑๔ หน่วยงาน คือ ส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดีที่จะปรับเปลี่ยนเป็นส านักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฐานะส่วนงานสนับสนุนและประสานภารกิจการบริหารงาน
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องปรับการท างานให้เป็นระบบและมีการบูรณาการงานมากขึ้น เพื่อให้
เป็นส่วนงานที่มีคุณภาพและมีความเข้มแข็ง กอปรกับสามารถตอบสนองนโยบายและทิศทางการบริหาร
ในทุกระดับอย่างฉับไว จากการศึกษาเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๙) พบว่า คณะกรรมการผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดีไว้หลายมิติ ข้อส าคัญประการหนึ่งเห็นว่าการวิเคราะห์และจัดท า
ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)aในบริการหลักและการบูรณาการภารกิจงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในส านักงานอธิการบดีจะท าให้องค์กรมองเห็นภาพรวมการด าเนินงานตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า และ
สามารถวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap) ที่เกิดขึ้นจนน าไปสู่กระบวนการพัฒนาปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นa“ห่วงโซ่คุณค่าa(Value chain)aคือa

ระบบของกระบวนการท างานที่สามารถอธิบายความความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงที่มีผลกระทบ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสะท้อนให้เห็นผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลกระบวนการหรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นaจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กร
จะต้องเปรียบเทียบการท างานและผลลัพธ์ของแต่ละกระบวนการเพื่อให้องค์กรเกิดความแน่ใจว่า
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กระบวนการต่างๆ จะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถสร้างผลิตภาพ (Productivity) และความ
ยั่งยืนสูงสุดให้กับองค์กร (Sustainability)”  

เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ 
ส านักงานอธิการบดีในฐานะส่วนงานสนับสนุนและประสานภารกิจการบริหารงานส่วนกลางร่วมกับ
ส านักงานกฎหมายจึงมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรส านักงานอธิการบดี เรื่อง การ
จัดท าห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรส่วนกลางส านักงานอธิการบดีและส านักงาน
กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดท าห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ที่ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการโดยรวมขององค์กร ตลอดจน
เป็นเครื่องมือประกันความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้บริบทใหม่ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๑. เพ่ือให้บุคลากรทราบและเข้าใจถึงแนวโน้ม ทิศทาง ความท้าทาย และการปรับตัวให้
สอดคล้องกับความความหวังขององค์กรในบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและส านักงาน
มหาวิทยาลัย 

๒. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขององค์กร 
    

ผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรส านักงานอธิการบดี จ านวน ๖ คน  
 
ลักษณะโครงการ บรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการส านักงาน
กฎหมาย (รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) บุคลากรส านักงานอธิการบดี และบุคลากร
ส านักงานกฎหมาย 
 

วันและเวลาของโครงการ วันที่  ๖–๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. 
 

สถานที ่ณ  ห้องประชุม ๘ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี  และอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อ
ฝ้าย)  อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ค่าใช้จ่ายของโครงการ 
๑. ค่าอาหารและที่พัก บุคลากร ๖ คน ๑,๓๐๐ บาท ๓ วัน  ๒๓,๔๐๐ บาท 
๒. ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าอุปกรณ์การประชุม ค่าเช่าห้องประชุม และ อ่ืนๆ  

ตามความจ าเป็นเหมาะสมและประหยัด) 
๖๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งหมด ๒๔,๐๐๐ บาท 
 โดยเป็นเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
 หมายเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการในวงเงิน  ๒๔,๐๐๐ บาท  
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. บุคลากรทราบและเข้าใจถึงแนวโน้ม ทิศทาง ความท้าทาย และสามารถปรับตัวได้สอดคล้อง
กับความคาดหวังขององค์กรในบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและส านักงานมหาวิทยาลัยมาก
ขึ้น 
 ๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถร่วมกันจัดท าห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม 
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ก าหนดการโครงการสัมมาทิฐิส านักงานอธิการบดี 

............................................ 
 
 วันที่ ๖  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. รับฟังนโยบายการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์และความคาดหวังขององค์กร 
ณ ห้องประชุม ๘ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี  

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ออกเดินทางไปอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ 
(บ่อฝ้าย) อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. Check in เข้าท่ีพัก 
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับฟังการปรับปรุงพัฒนาส านักงานมหาวิทยาลัยจาก

มุมมองผู้บริหาร/อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

  
 วันที ่๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง การจัดท าห่วงโซ่

คุณค่า (Value Chain) 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (ต่อ) 
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. สรุปประเด็น/แนวทางการจัดท าห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) ในภาพรวมส านักงานมหาวิทยาลัย 
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ 

 
 วันที่ ๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
๑๐.๐๐ น. Check out และเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 
............................................ 
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ภาคผนวก ๒ 
เอกสารประกอบโครงการสัมมาทิฐิ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี ๒๕๖๐ 
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เอกสารประกอบโครงการสัมมาทิฐิ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี ๒๕๖๐ 
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ภาคผนวก ๓ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิส านักงานอธิการบดีและส านักงานกฎหมาย 
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ภาคผนวก ๔ 
รวมภาพกิจกรรมโครงการสัมมาทิฐิส านักงานอธิการบดีและส านักงานกฎหมาย 
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ภาพกิจกรรม ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
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ภาพกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย)                         
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
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