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๑.การตัง้เรื่องกล่าวหา 
 

: ธนัว ์ วสิทิธิพ์านิช 
 

บ่อเกดิ หรอืทีม่าของการตัง้เรื่องกล่าวหาในทางจรยิธรรมของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่นัน้ 
เกิดขึ้นได้ ๒ กรณี คือ ๑.กรณีความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา โดยอาจเกิดจากมีบุคคล 
ท าหนังสอืรอ้งเรยีนถงึผูบ้งัคบับญัชาของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัวา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท า
ผดิจรยิธรรม หรอื ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูพ้บการกระท าผดิจรยิธรรมของผูถู้กกล่าวหาดว้ยตนเอง 
เมื่อความปรากฏต่อผูบ้งัคบับญัชาดงันี้ ผูบ้งัคบับญัชามหีน้าทีต่้องน าเสนอเรื่องราวทีก่ล่าวหาต่อ 
คณะกรรมการจรยิธรรมมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (ก.จ.ม.) โดยไม่ชกัช้า และ๒.กรณีความปรากฏ
ต่อ ก.จ.ม . โดยอาจเกิดจากมีบุคคลท าหนังสือร้องเรียนถึง ก.จ.ม . หรือ ก.จ.ม . เป็น  
ผูพ้บการกระท าผดิจรยิธรรมของผูถู้กกล่าวหา ซึ่ง ทัง้ ๒ กรณีดงักล่าว เป็นไปตามขอ้ ๓๙ ของ
ข้อบั งคับ มห าวิท ยาลัย เชีย งใหม่  ว่ าด้ วยป ระม วลจ ริย ธรรม ของ ผู้ปฏิบัติ ง าน ใน
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ เมื่อ ก.จ.ม. รบัเรื่องดงักล่าวไวพ้จิารณาแลว้จะมกีาร
ตัง้คณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อสบืหาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว หรือ ก.จ.ม. เป็นผู้ด าเนินการ  
ไต่สวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาดังกล่าวว่า ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยมี
พฤติการณ์ หรอืได้กระท าการใดๆ ทีไ่ม่เหมาะสม ซึ่งเขา้ข่ายผดิกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ 
ค าสัง่ หรอืประกาศ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมหาวทิยาลยัหรอืไม่ และมคี าวนิิจฉัยเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว
ต่อไป 

๑. การตัง้เรื่องกล่าวหา คือ การตัง้เรื่องเพื่อด าเนินการทางวินัย  หรือจริยธรรม  
แก่ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั ส าหรบัในส่วนของจรยิธรรมนัน้ เป็นการด าเนินการหลงัจากที่
ก.จ.ม. ได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า หนังสอืร้องเรียนของผู้กล่าวหามีข้อเท็จจริงและ
พยานหลกัฐานของผู้กล่าวหามีเพียงพอที่จะรับเรื่องไว้พิจารณา จึงมีมติรบัเรื่ องดังกล่าวไว้
พจิารณาโดย ก.จ.ม. หรอื คณะท างานที ่ก.จ.ม.แต่งตัง้จะเป็นผูด้ าเนินการสอบสวนเกีย่วกบัเรื่อง
ที่ก ล่ าวหา  โดยจะตั ้ง เรื่ อ งกล่ าวหาและแจ้ งข้อกล่ าวหาเป็ นลายลักษณ์ อักษ รแก่  
ผูถู้กกล่าวหาทุกกรณี โดยท าเป็นบนัทกึขอ้ความมสีาระส าคญัว่า ผูถู้กกล่าวหา ถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดจริยธรรมในเรื่องใด ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา เพื่อเปิดโอกาสให ้
ผูถู้กกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเทจ็จรงิ โต้แยง้ แสดงพยานหลักฐานของตนเพื่อหกัล้างข้อกล่าวหา
ดังกล่าว หรือยอมรับข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาก็ได้ ทัง้นี้  หลักเกณฑ์และวธิีการในการ
ด าเนินการทางจริยธรรมเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ว่าด้วยการสอบสวนทาง
วนิัยโดยอนุโลม ตามขอ้ ๔๐ ของขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ วา่ด้วยประมวลจรยิธรรมของ
ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งพจิารณาได ้๒ กรณ ีดงันี้ 
   ๑.๑ กรณี ผูถู้กกล่าวหารบัสารภาพเป็นหนังสอื ต่อ ก.จ.ม. การพิจารณาจะ
เป็นไปตามขอ้ ๓๙ วรรคสอง ของขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ วา่ดว้ยประมวลจรยิธรรมของ



 ๒ 

ผูป้ฏบิัตงิานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งหากขอ้เทจ็จรงิตามค ารบัสารภาพมี
น ้าหนักเพยีงพอทีจ่ะพจิารณาและวนิิจฉัยวา่ ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผดิตามขอ้กล่าวหาจรงิโดย
ไม่มบีุคคลอื่นต้องรบัผดิร่วมด้วย หรอืรบัฟังได้ว่าพฤตกิารณ์ของผูถู้กกล่าวหาไม่เป็นความผดิ    
ไม่ว่า ก.จ.ม. หรอืคณะท างานที ่ก.จ.ม แต่งตัง้ จะเริม่กระบวนการสอบสวนไปแลว้หรอืไม่ หรอื 
การสอบสวนอยู่ ในขัน้ตอนใด  ก .จ .ม . จะงดการสอบสวนและพิจารณาวินิ จฉัยตาม 
ค ารบัสารภาพไปเลยกไ็ด ้โดยมผีลการพจิารณาเป็น ดงันี้ 
     ๑.๑.๑ หาก ก.จ.ม. พิจารณาและวนิิจฉัยแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหา 
กระท าผดิทางจริยธรรม ก.จ.ม.จะแจ้งผลการพิจารณาและค าวนิิจฉัยให้ผู้บังคับบัญชาของ
ผูก้ระท าผดิทราบ เพื่อด าเนินการลงโทษตามค าวนิิจฉัยของ ก.จ.ม ต่อไป (ขอ้ ๔๒ ของขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ วา่ดว้ยประมวลจรยิธรรมของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๔)   
     ๑.๑.๒ หาก ก.จ.ม. พิจารณาและวนิิจฉัยแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหา
กระท าผดิจรยิธรรมและเป็นการกระท าผดิวนิัยด้วย ก.จ.ม.จะแจง้ผลการพจิารณาและค าวนิิจฉัย
ให้ผูบ้งัคับบัญชาของผูก้ระท าผดิทราบ เพื่อด าเนินการทางวนิัยต่อไป (ขอ้ ๔๓ ของข้อบงัคับ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ วา่ดว้ยประมวลจรยิธรรมของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๔) 
     ๑.๑.๓ หาก ก.จ.ม. พจิารณาและวนิิจฉัยแลว้เหน็วา่ พฤตกิารณ์ตามขอ้
กล่าวหาประกอบค ารบัสารภาพ หรอืพยานหลกัฐานทีป่รากฎ ไม่เป็นความผดิทางจรยิธรรมและ
ไม่เป็นความผดิทางวนิัยแล้ว ก.จ.ม. จะสัง่ยกค าร้องของผูก้ล่าวหา และแจ้งคู่กรณีเพื่อทราบ
ต่อไป ทัง้นี้  หากการพิจารณาของ ก.จ.ม เกิดจากการรายงานของผู้บังคับบัญชาของผู้ ถูก
กล่าวหา กจ็ะแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาผูน้ัน้เพื่อทราบค าวนิิจฉัยดว้ย   
   ๑.๒ กรณ ีก.จ.ม. หรอืคณะท างาน หรอืคณะอนุกรรมการที ่ก.จ.ม. แต่งตัง้ เป็น
ผู้ท าหน้าที่สอบสวน ซึ่งในขัน้ตอนแรก ผู้ท าหน้าที่สอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ เช่นเดยีวกบัการด าเนินการทางวนิัย เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถู้กกล่าวหาได้ทราบ
ขอ้เทจ็จรงิตามทีถู่กกล่าวหาและโต้แย้งแสดงพยานหลกัฐานดงัทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นแล้ว เพื่อ
ความเป็นธรรมและไม่ท าให้การสอบสวนเสยีไป เมื่อการสอบสวนเป็นไปอย่างครบถ้วนแล้ว 
ผูท้ าหน้าทีส่อบสวนก็จะสรุปรายงานผลการสอบสวนให ้ก.จ.ม. เพื่อพจิารณาท าค าวนิิจฉัยตาม
ขอ้ ๑.๑.๑ – ๑.๑.๓ แลว้แต่กรณ ีต่อไป 
    ทัง้นี้  การตัง้เรื่องกล่าวหาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยควรกระท าก็ต่อเมื่อมีการ
ตรวจสอบและพิจารณาขอ้มูลพยานหลักฐานตามที่กล่าวหาในเบื้องต้นแล้วเหน็ว่า กรณีมมีูล 
ทีส่มควรจะด าเนินการทางจรยิธรรมแก่ผูป้ฏิบตัิงานผูน้ัน้ ไม่ควรตัง้เรื่องกล่าวหาแก่ผูใ้ดโดย
ไม่ได้สบืสวนให้เห็นว่ามีมูลเสยีก่อน เพราะจะเป็นทางเสยีหายแก่ผู้ปฏิบัติงานผู้นัน้และแก่
มหาวทิยาลยัอนัเป็นสว่นรวมได้ 
 ๒. การตัง้เรื่องกล่าวหา มแีนวปฏบิตัดิงันี้ 



 ๓ 

   ๒.๑ ควรตัง้เรื่องกล่าวหาให้กว้างไว้ เพื่อให้ครอบคลุมทุกการกระท าหรือ
พฤตกิารณ์ทีก่ล่าวอา้ง  และใหผู้ถู้กกล่าวหาเขา้ใจวา่ไดก้ระท าหรอืมพีฤตกิารณ์ทีเ่ป็นความผดิ 
   ๒.๒ เรื่องทีก่ล่าวหา ไม่ใช่ฐานความผดิ แต่เป็นเรื่องราวหรอืการกระท าทีก่ล่าว
อา้งวา่ผูถู้กกล่าวหากระท าความผดิ ดงันัน้จงึไม่ควรเอาฐานความผดิ หรอื มาตราทีร่ะบุความผดิ
ไปเป็นเรื่องกล่าวหา เพราะจะท าใหเ้รื่องทีก่ล่าวหาอยูใ่นวงแคบ และอาจหลงประเดน็ได ้ 
    ๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หมายความว่า พนักงานมหาวทิยาลัย 
ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการซึ่ งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  และลูกจ้างของ
มหาวทิยาลยั (มาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑) ดงันัน้ การ
พจิารณาเรื่องการตัง้เรื่องกล่าวหา ตลอดจนการสอบสวนนอกจากส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัตาม
ข้อบั งคับ มห าวิท ยาลัย เชีย งใหม่  ว่ าด้ วยป ระม วลจ ริย ธรรม ของผู้ปฏิบัติ ง าน ใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว จะต้องพจิารณา ตามกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับที่
เกีย่วขอ้งกบัสถานะของผูป้ฏบิตังิานผูน้ัน้ดว้ย  
   ๒.๔. ขอ้พจิารณาทีส่ าคญัอกีประการในเรื่องการตัง้เรื่องกล่าวหา คอื ผูม้อี านาจ
จะตอ้งเป็น ก.จ.ม หรอื คณะท างาน ที ่ก.จ.ม. แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูด้ าเนินการสอบสวน และแจง้ขอ้
กล่าวหา ตามข้อ ๔๐ ของข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  เนื่องจากจะมผีลท าใหก้ารด าเนินการทาง
จริยธรรมนั ้นชอบ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เทียบ เคียงค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
ที ่อ.๒๘/๒๕๔๗  สรุปได้วา่ การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนวนิัยขา้ราชการส านักงานตรวจ
เงนิแผ่นดนิ ในขณะนัน้ต้องน ากฎ ก.พ. ฉบบัที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม จึง
ตอ้งน าขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎ ก.พ. ฉบบัดงักล่าวมาใช้เท่าทีจ่ะสามารถน ามาใช้ได ้
โดยเฉพาะในส่วนของรายละเอยีดเกีย่วกบัจ านวนและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการสอบสวนนัน้
ถือเป็นสาระส าคัญของค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน ดังนั ้น เมื่อประธานกรรมการ  
ตรวจเงนิแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคด)ี มไิด้แต่งตัง้กรรมการตรวจเงนิแผ่นดินคนหนึ่งเป็นประธาน  
ผูถู้กฟ้องคดจีงึต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยผูฟ้้องคดจีากขา้ราชการพลเรอืน 
ไม่รอ้ยกว่าสามคน โดยคนหนึ่งเป็น ประธานกรรมการ การทีผู่ฟ้้องคดแีต่งตัง้ใหป้ลดักระทรวง
กลาโหมซึ่งมใิช่ขา้ราชการพลเรอืนและมไิดเ้ป็นกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิเป็นประธานกรรมการ 
จึงเป็นการออกค าสัง่ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลฯ และกฎ ก.พ.ดังกล่าว แม้ต่อมาจะมีการแต่งตัง้ผู้ซึ่ งเป็นข้าราชการ  
พลเรอืนเป็นประธานกรรมการสอบสวนแทน ก็เป็นเรื่องการแกไ้ขเพิม่เตมิค าสัง่ เดมิเพราะเหตุ
ประธานคนเดมิเกษียณอายุราชการ และเป็นการปฏบิตัหิน้าทีต่่อเนื่องและมใิช่เป็นการแต่งตัง้
ประธานคนใหม่แทนตัง้แต่แรก ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยกับผูฟ้้องคดจีึง  
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
   ๒.๕ ส าหรบักรณีบตัรสนเทห ์ซึ่งรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั
ในกรณีกระท าผดิทางจรยิธรรมนัน้ เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๑ 



 ๔ 

และ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ โดยอนุโลม ซึ่ง ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียน 
ขา้ราชการกระท าผดิวนิัยไวว้่า กรณีมกีารรอ้งเรยีนขา้ราชการกระท าผดิวนิัย หรอืจะด าเนินการ
อยา่งหนึ่งอย่างใดแก่ขา้ราชการทีถู่กกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิัยควรสบืสวนใหไ้ดค้วามเสยีก่อนว่า
กรณีมมีูลหรอืไม่ และเมื่อผูบ้งัคบับญัชาไดร้บัเรื่องราวกล่าวโทษขา้ราชการในเบื้องต้นใหถ้อืว่า
เป็นความลับของทางราชการ ส าหรับบัตรสนเท่ห์ไม่ควรรับไว้พิจารณา เว้นแต่รายที่ระบุ
พยานหลกัฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชดัแจ้งตลอดจนระบุพยานบุคคลแน่นอน ซึ่งต้องสบืสวนให้
ได้ความตามขอ้มูลในบตัรสนเท่หก์่อนว่ามมีูลแล้วจงึจะด าเนินการทางวนิัยต่อไป  ดงันัน้ หาก
หนังสอืร้องเรียนเข้าข่ายเป็นบัตรสนเทห์ และไม่มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหา
เพิ่มเติมแล้ว หนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมนั ้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ผู้ร้องเรียน จึงควรตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือร้องเรียนและ
พยานหลกัฐานของตนใหค้รบถว้นก่อนเสนอให ้ก.จ.ม. พจิารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

๑. คู่มือการด าเนินการทางวนิัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 
๒๕๑๘ ส านักงาน ก.พ. โรงพมิพ ์ไทยพมิพ ์ 

๒. คู่มอืปฏบิตังิานบุคคล ตามตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ส าหรบัขา้ราชการพลเอนสามญั ภาค ๒  ส านักงาน ก.พ. โรงพมิพ ์ไทยพมิพ ์

๓. คู่มือการด าเนินการทางวนิัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง โรงพิมพ์อาสา
รกัษาดนิแดน กรมการปกครอง 

๔. การตัง้เรื่องกล่าวหา  ปรชีา  นิศารตัน์   
 
 
 
 



 ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.การก าหนดประเดน็การสอบสวน 
(ผู้กระท าความผิดจริยธรรมท่ีเป็นความผิดวินัย) 

 
: รตันะ  แสนเพญ็ 

 
ประเดน็ คอื เรื่องส าคญัทีจ่ะตอ้งพสิูจน์หรอืวนิิจฉัย เพราะเป็นเรื่องทีย่งัโต้เถยีงกนัอยู่ 

หรอืยงัไม่ไดค้วามกระจ่างชดั 
เรื่องทีพ่สิจูน์ หรอื เรื่องทีว่นิิจฉัย เรยีกวา่ “ประเดน็” 
เรื่องใดทีส่องฝ่ายรบักนั เรยีกวา่ “ขอ้เทจ็จรงิ” 
ขอ้สงัเกต 
ประเด็นนัน้ จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ตามค ารบั  ค าปฏิเสธ ตามข้อต่อสู ้หรือ 

ตามขอ้มูลทีเ่พิม่ข ึน้ 
 
ประเภทของประเดน็ 
๑. ประเดน็การสอบสวน 
๒. ประเดน็ทีต่อ้งพสิจูน์ หรอื วนิิจฉัย 



 ๖ 

 
๑. ประเดน็การสอบสวน 

เป็นการวางแนวทางในการสอบสวนเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งข้อเทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน  ที่
เกีย่วขอ้ง  
ท าใหก้ารสอบสวนด าเนินไปสูจุ่ดมุ่งหมายอยา่งมทีศิทางถูกตอ้ง และรวดเรว็ 

การวางแผนการสอบสวน เป็นการวางแนวทางการสอบสวนเพื่อใหท้ราบวา่ 
- จะสอบสวนเรื่องอะไร 
- จะสอบพยานคนใดบา้ง 
- จะรวบรวมพยานอยา่งไร 
 

* ขอ้ควรค านึง 
๑. เรื่องนี้เป็นเรื่องอะไร 
๒. มอีงคป์ระกอบความผดิอยา่งไร 
๓. ถา้มขีอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้ใหดู้วา่  ผูถู้กกล่าวหาใหก้ารรบั / ปฏเิสธ อยา่งไร 
 

แนวทางการก าหนดประเดน็การสอบสวน ศกึษาจาก 
๑. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
๒. เอกสารหลกัฐานและขอ้มูลเบือ้งตน้ทีม่อียู่ 
๓. ค าชีแ้จงเบือ้งตน้ของผูถู้กกล่าวหา 
๔. ประมวลจรยิธรรมในสว่นทีเ่กีย่วกบัขอ้กล่าวหา 
 

๒. ประเดน็ท่ีต้องพิสจูน์ หรือวินิจฉัย 
หลงัจากไดข้อ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานแลว้ กจ็ะน ามาสูก่ารวเิคราะหว์า่ผูถู้กกล่าวหา

ไดก้ระท าผดิจรยิธรรมตามขอ้กล่าวหาในกรณใีด หรอืไม่ อยา่งไร 
* จุดส าคญัทีจ่ะตอ้งพสิจูน์หรอืวนิิจฉัยในการด าเนินการทางจรยิธรรม ม ี๓ ดา้น 

๑. ประเดน็เกีย่วกบัการกระท าในเรื่องทีก่ล่าวหา จะตอ้งพสิจูน์วา่ผูถู้กกล่าวหา 
-  ท าอะไร      -   ท าทีไ่หน 
-  ท าเมื่อไร     -   ท าอยา่งไร 
-  เพราะเหตุใด เพื่อใชใ้นการวนิิจฉัยวา่ไดก้ระท าผดิจรยิธรรมหรอืไม่ 
๒. ประเดน็เกีย่วกบักรณคีวามผดิ 

จะต้องพิสูจน์ว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดในกรณีใด  เพื่อใช้ในการ
วนิิจฉัยปรบับทลงโทษวา่ไดก้ระท าผดิตามขอ้ใด 

 
๓. ประเดน็เก่ียวกบัความร้ายแรงแห่งกรณี 



 ๗ 

จะตอ้งพสิูจน์ว่า การกระท าของผูถู้กกล่าวหานัน้มพีฤตกิารณ์รา้ยแรงเพยีงใด เพื่อใชใ้น
การวนิิจฉัยก าหนดระดบัโทษหนักหรอืเบาทีจ่ะลงแก่ผูถู้กกล่าวหา 

ประโยชน์ของการก าหนดประเดน็ เพื่อเป็นเครื่องน าทางหรอืช่วยใหก้ารสอบสวนเป็นไป
โดย 

๑. รอบคอบ รดักุม ไดค้วามจรงิ 
๒. ใหค้วามเป็นธรรม 
๓. รวดเรว็ 
๔. วนิิจฉัยฐานความผดิไดถู้กตอ้ง 

 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

เวปไซด ์ส านักพฒันาระบบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ (สว่นมาตรฐานวนิัยอุทธรณ์
และรอ้งทกุข)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.วิธีการสอบสวนและการรวบรวมข้อเทจ็จริงจากพยานหลกัฐาน 
 

:นภสัดล  สุมนิทร์ 
 
 ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานใน
มห าวิท ย าลัย เชีย งใหม่  พ .ศ . 2554  แล ะป ระม วลจริย ธรรม ของผู้ป ฏิบั ติ ง าน ใน
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ส่วนที ่2 ขอ้ 40 ไดก้ าหนดใหก้ารด าเนินการสอบสวนใหน้ าเอากระบวน
วธิกีารตามข้อบงัคับว่าด้วยการสอบสวนทางวนิัยมาบงัคบัใช้โดยอนุโลม ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจงึขอ
น าเอาเทคนิคและวธิกีารสอบสวนความผดิทางวนิัยมาปรบัใช ้เพื่อใหเ้หมาะสมแก่กรณต่ีอไป 
 ก่อนอื่นจึงต้องทราบความหมาย และความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการสอบสวนวา่เป็นเช่นไร 
 การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทัง้หลาย 
เพื่อทีจ่ะทราบขอ้เทจ็จรงิหรอืการพสิูจน์ความผดิของบุคคลทีถู่กกล่าวหาว่าได้กระท าความผดิ
จรยิธรรม ใหไ้ดค้วามจรงิและยตุธิรรม เพื่อทีจ่ะลงโทษผูก้ระท าความผดิตามความเหมาะสมแห่ง
พฤตกิารณ์ในการกระท าความผดิ 

- การด าเนินการสอบสวนวธิกีารป้องกนั และป้องปรามมใิหม้กีารกระท าความผดิทีเ่ขา้
ขา่ยตอ้งถูกลงโทษเนื่องจากการท าผดิจรยิธรรมเกดิขึน้ภายในองคก์ร 

- การด าเนินการสอบสวนช่วยให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานไม่ ถูกต าหนิ ถูก
วพิากษ์วจิารณ์ หรอืหน่วยงานถูกครหาวา่มบีุคลากรทีไ่รซ้ึ่งจรยิธรรมปฏบิตังิานอยูใ่นองคก์ร 
 การท าหน้าที่ในการสอบสวนทางจริยธรรม คณะกรรมการฯ หรอืบุคคลผู้ท าหน้าที่
สอบสวนจ าเป็นตอ้งมแีนวความคดิ ทศันคต ิและหลกัการปฏบิตั ิดงันี้  

๑. เคารพต่อหลกัสทิธแิละเสรภีาพตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ 
๒. อ านวยความยตุธิรรมแก่บุคคลทีถู่กสอบสวนโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและศลีธรรม 



 ๙ 

๓. แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ข้อบังคับและ
กฎหมายก าหนดโดยไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

๔. วเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิใหไ้ดเ้หตุผล อนัน่าเชื่อว่าผูน้ัน้ไดก้ระท าความผดิ ก่อนมกีารแจ้ง
ขอ้กล่าวหา 

๕. ใหค้วามส าคญัและใหค้วามคุม้ครองต่อสทิธขิองพยาน 
๖. รกัษาความลบัในการสอบสวน 
๗. ส านึกและยดึมัน่ในวชิาชพีของนิตกิรทีท่ าหน้าทีส่อบสวน 
 

 คณุลกัษณะท่ีดีของผู้ซกัถาม 
๑. รูห้ลกัจติวทิยา 
๒. มคีวามรูท้ ัว่ไปกวา้งขวาง 
๓. มเีชาวไ์หวพรบิ 
๔. มบีุคลกิภาพด ี
๕. มคีวามพากเพยีรพยายาม 
๖. รูจ้กัท าความเชื่อมโยง 
๗. มวีาจาสตัย ์
๘. ความสามารถในการสงัเกตและอ่านกริยิาทา่ทผีูถู้กซกัถาม 
 
วิธีการสอบสวนและการรวบรวมข้อเทจ็จริงจากพยานหลกัฐาน  
๑. การเตรียมตวั 

๑.๑ ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานของพยานทีม่าใหข้อ้เทจ็จรงิใหม้ากทีสุ่ด เช่น คุณวุฒ ิ
วยัวฒุ ิรวมทัง้อุปนิสยัของพยาน เป็นตน้ 

๑.๒ ก่อนเริม่ค าถามควรแนะน าตวัเอง และบอกเล่าถงึเหตุแห่งการเชญิพยาน
มาใหถ้อ้ยค า เพื่อใหพ้ยานรูส้กึผอ่นคลายความวติกกงัวล 

๒. เทคนิคการจดบนัทึกถ้อยค าของพยานบุคคล  
๒.๑ ต้องใหพ้ยานเล่าทกุสิง่ทุกอยา่งทีรู่เ้หน็มาเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงินัน้ดว้ยวาจา

ตัง้แต่ตน้จนจบ และซกัถามจนเขา้ใจเรื่องราวจากปากค าจนกระจ่างทีส่ดุจงึเริม่บนัทกึ 
๒.๒ การจดบนัทกึ ตอ้งจดใหต้รงกบัทีใ่หก้ารและตรงประเดน็ 
๒.๓ จะซกัถามอยา่งไรตอ้งรูว้า่ขอ้กล่าวหามปีระเดน็อยา่งไร 
๒.๔ ตอ้งพจิารณาดว้ยวา่เป็นพยานประเภทใด เช่น ประจกัษ์พยาน พยานบอก

เล่า หรอืพยานพฤตเิหตุแวดลอ้ม 
๒.๕ ตอ้งบนัทกึปากค าพยานทกุปาก แมจ้ะมขีอ้เทจ็จรงิเหมอืนกนั 
2.6 การใหก้ารวา่ไม่รูไ้ม่เหน็ของพยานจะตอ้งบนัทกึไว ้อยา่ปล่อยทิง้ไป 
2.7 พยานแวดลอ้มในกรณไีม่มปีระจกัษ์พยานเป็นเรื่องส าคญั 



 ๑๐ 

2.8 การสอบถามปากค าพยานและการใหก้ารต้องมลีกัษณะตอบค าถามอยู่ใน
ตวัวา่ใคร ท าอะไร กบัใคร ทีไ่หน เมื่อไร ท าไม ท าอยา่งไร ผลเป็นอยา่งไร 

2.9 การให้การของพยานพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นต้องสอบปากค าพยานที่ถูก
พาดพงิถงึ 

2.10 เมื่อบนัทกึค าให้การเสร็จเรยีบร้อยแล้วต้องอ่านใหผู้ใ้หถ้้อยค าฟังอกีครัง้
หนึ่งและบนัทกึวา่ “อ่านใหฟั้งแลว้รบัวา่ถูกตอ้ง จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน” 

2.11 การสอบสวนเพิม่เตมิทุกครัง้ต้องอ่านค าใหก้ารเดมิใหผู้ใ้หถ้้อยค าฟังก่อน
ทกุครัง้ 

2.12 ควรบนัทกึถอ้ยค าตามถอ้ยค าส านวนของพยานทีม่าใหถ้อ้ยค า 
3. ท่าทีของพยานท่ีผู้สอบสวนจะต้องประสบกรณีท่ีเป็นพยานบุคคล  

3.1พยานประเภทไม่รูเ้รื่องอะไรทัง้สิน้ 
3.2 พยานประเภทไม่สนใจ ไม่ยอมใหค้วามร่วมมอื 
3.3 พยานประเภทขีส้งสยั ขีร้ะแวง 
3.4 พยานประเภทช่างพูด ขีคุ้ย 
3.5 พยานประเภททีพู่ดตามความจรงิ 
3.6 พยานเทจ็ 
3.7 พยานประเภทขีอ้าย 
3.8 พยานประเภทขีโ้ม ้
3.9 พยานประเภทปฏเิสธ    

4. ประเภทของพยานพยานหลกัฐานแบ่งเป็น 4 ประเภท 
4.1 พยานบุคคล เป็นค าใหก้ารหรอืค าเบกิความของผูท้ ีป่ระสบพบเหตุการณ์ที่

เกดิขึน้ดว้ยตนเอง หรอืพยานทีไ่ดร้บัการบอกเล่ามาจากบุคคลอื่น 
4.2 พยานเอกสาร เป็นขอ้มูลหรอืขอ้ความ เรื่องราวทีเ่กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิในคด ี 
4.3 พยานวตัถุ สถานที ่เป็นจ าพวกเทปบนัทกึเสยีงหรอืแผน่ซีดบีนัทกึเสยีง รูป

ถ่ายสถานทีบ่นัทกึลกัษณะหรอืสภาพของวตัถุ 
4.4 พยานผู้เชี่ยวชาญ เป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพแขนงใด

แขนงหนึ่ง ซึ่งมไิดเ้หน็เหตุการณ์ในคดนีัน้มาดว้ยตนเอง 
5. พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัเรื่องท่ีเกิดข้ึนแยกได้อีก 3 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1 พยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา 
พยานประเภทนี้มที ีม่าจากเหตุดงัต่อไปนี้ 
- จากการตรวจสถานทีเ่กดิเหตุของคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทีจ่ะทราบได้วา่มบีุคคล

ใด ท าอะไรอยู่ในทีเ่กดิเหตุบ้าง เช่น ขณะเกดิเหตุทะเลาะววิาทของเจา้หน้าทีผู่ใ้ดน าผูบ้าดเจ็บ
ส่งไปรบัการตรวจรกัษา บุคคลดงักล่าวนี้จงึเป็นพยานที่ได้จากที่เกิดเหตุ ดงันัน้ ในการตรวจ
สถานทีเ่กดิเหตุพงึแสวงหาบุคคลดงักล่าวนี้ เพื่อสอบสวนเป็นพยานในคด ี
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- จากการกล่าวอา้งหรอืใหก้ารหรอืการยนืยนัจากผูเ้สยีหาย หรอืจากผูก้ล่าวหา หรอืจาก
พยานวา่เป็นบุคคลทีรู่เ้หน็ในคดนีัน้ๆ 

- จากบุคคลซึ่งมีหน้าทีเ่กี่ยวข้องหรอือาจยนืยนัซึ่งเอกสารหรอืวตัถุพยานอนัเป็นการ
สนับสนุนใหพ้ยานเอกสารหรอืวตัถุพยานนัน้ๆ มนี ้าหนักน่าเชื่อถอื 
 - จากการสอบสวนพยาน ผู้สอบสวนชอบที่จะซักถามพยานที่ให้การเพื่อให้ได้
ขอ้เทจ็จรงิในคด ีและพสิูจน์ไดว้่าพยานรู้เหน็จรงิหรอืวา่มกีารซักซ้อม ตระเตรยีม วา่จา้ง ใหม้า
เป็นพยาน ถา้พยานใหก้ารสอดคลอ้งต้องกนัโดยเป็นเหตุเป็นผลกเ็ป็นขอ้เทจ็จรงิทีน่่าเชื่อถอื แต่
ถา้พยานแต่ละคนใหก้ารขดักนัหรอืมเีหตุผลขอ้เทจ็จรงิทีไ่ม่น่าเป็นไปได ้น ้าหนักค าพยานนัน้ที่
จะรบัฟังก็ยอ่มลดน้อยลง   หรอืไม่น่ารบัฟัง แต่ทัง้นี้ต้องอาศยัเหตุการณ์ขอ้เทจ็จรงิหรอืเหตุผล
อื่นประกอบด้วย ฉะนัน้ ในการสอบสวนพยานฝ่ายผู้กล่าวหาซึ่งจะต้องสอบสวนโดยอาศัย
ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความรู้ในเรื่องความเป็นไปได้มาซักถามพยานอย่างละเอียด
รอบคอบ 
 อย่างไรก็ตาม พยานที่ถูกกล่าวอ้างดังกล่าวนี้ คณะกรรมการสอบสวนฯ จะต้องรีบ
สอบสวนโดยด่วน เพื่อป้องกนัการซักซ้อมหรอืในบางกรณีก็อาจมกีารแยกสอบสวนพยานเพื่อ
ป้องกนัมใิหพ้ยานได้พบปะกนัภายหลงัจากทีไ่ด้สอบสวนพยานผูห้นึ่งไปแล้ว ทัง้นี้เพื่อใหเ้กิด
ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีและเพื่อมใิหผู้ก้ล่าวหาหรอืพยานดูถูกผูส้อบสวนได้วา่รูเ้ท่าไม่ทนัหรอื
ถูกหลอก 
 
 กลุ่มท่ี 2 พยานหลกัฐานของผู้ถกูกล่าวหา 
 พยานประเภทนี้ มกัจะปรากฏจากบุคคลที่ผูถู้กหากล่าวอ้าง เช่น อ้างว่าขณะเกิดเหตุ
พยานบุคคลนี้อยูร่่วมกบัผูถู้กกล่าวหา ไปดว้ยกนัหรอือ้างสถานทีอ่ยู่ หรอืจากการตรวจสถานที่
เกิดเหตุพบว่ามเีหตุผลเชื่อว่าบุคคลนี้อยู่กับผูถู้กกล่าวหา จงึจ าเป็นต้องสอบสวนให้ได้ความ
กระจ่างว่า ในสถานทีซ่ึ่งผูถู้กกล่าวหาไดอ้ยู่ทัง้ก่อนเกดิเหตุ ขณะเกดิเหตุ และหลงัเกดิเหตุเป็น
ใครบ้าง อกีทัง้ต้องสอบสวนถงึเหตุการณ์ หรอืปรากฏการณ์ว่าได้มกีารกระท าอะไรเกดิขึน้ ซึ่ ง
ต้องรบีสอบสวนพยานหลกัฐานต่างๆ นี้โดยเร็ว เพื่อใหพ้ยานไม่มโีอกาสได้พบปะกนัระหว่าง
พยานด้วยกนัหรอืพบกบัผูถู้กกล่าวหา หรอืพรรคพวกของผูถู้กกล่าวหา อนัจะท าใหพ้ยานถูก
กดดนัหรอืบบีคัน้ เพื่อใหก้ารบดิเบอืนเป็นประโยชน์กบัฝ่ายผูถู้กกล่าวหาได้ 
 พยานฝ่ายผูถู้กกล่าวหานัน้ ถา้มใิช่เป็นบุคคลทีอ่ยูใ่นทีเ่กดิเหตุจรงิๆ แลว้ ยอ่มจะใหก้าร
มคีวามแตกต่างถอ้ยค าของผูถู้กกล่าวหาทีใ่หก้ารไวบ้า้งในหลายประเด็น เช่น การแต่งกาย การ
พูดคุย การก่อท ารา้ยฝ่ายตรงกนัขา้ม หรอืการใชว้าจาด่าทอ เป็นตน้ เหล่านี้เป็นเบื้องตน้ทีจ่ะท า
ใหว้นิิจฉัยไดว้า่ผูถู้กกล่าวหาไดใ้หก้ารจรงิหรอืเทจ็ประการใดบา้ง 
 กลุ่มท่ี 3 พยานกลาง 
 พยานประเภทนี้ เป็นพยานทีไ่ด้จากการสบืสวนสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
ซึ่งจะเป็นพยานหลกัฐานทีม่นี ้าหนักน่าเชื่อถอืเกี่ยวกบัเรื่องทีเ่กดิขึน้ อกีทัง้ยงัใหค้วามเป็นธรรม
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แก่คู่กรณทีัง้สองฝ่ายมากทีส่ดุ พยานบุคคลทีไ่ดเ้ช่นนี้เป็นพยานทีค่ณะกรรมการสอบสวนจะตอ้ง
ซกัไซ้จากการสอบสวนผูถู้กกล่าวหา หรอืจากพยานบุคคลอื่นแลว้ปรากฏขอ้เทจ็จรงิขึ้นมาโดย
ทัง้ๆ ที่ผู้กล่าวหาได้พยายามปกปิดเอาไว้ เพราะหากอ้างขึ้นมาก็จะท าให้ฝ่ายตนเสยีหาย 
บางครัง้พยานบุคคลประเภทนี้ก็ไดจ้ากการตรวจสถานทีเ่กดิเหตุ โดยมผีูอ้ยูใ่กลช้ดิเหตุการณ์เล่า
ใหฟั้งว่าตนเองเป็นผู้เหน็ หรอืยนืยนัว่าพยานบุคคลนัน้ๆ เหน็ หรอือยู่ในทีเ่กดิเหตุ หรอืน่าจะ
เหน็เหตุการณ์ในขณะเกดิเหตุ หรอืผา่นไปพบเหน็เหตุการณ์ดงักล่าวเขา้พอด ีซึ่งพยานดงักล่าว
นี้ มกัไม่ใช่เป็นผูท้ ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัคู่กรณี นอกจากนี้พยานที่เป็นผู้ช านาญการ เป็นผู้ออก
ความเหน็ พยานบุคคลประเภทนี้ในบางครัง้กจ็ าเป็นต้องเรยีกมาสอบสวน เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิ
ละเอยีดยิง่ข ึน้ในบางประเดน็ หรอืรบัฟังจากเอกสารทีส่ง่มา 
 ฉะนัน้ ในการสอบสวนพยานทัง้สามกลุ่มดงักล่าวขา้งต้นนัน้ คณะกรรมการสอบสวน
จะต้องพจิารณาประเด็นทีจ่ะสอบใหเ้ป็นลูกโซ่สอดคล้องกนั อกีทัง้ต้องปรากฏเหตุผลและทีม่า
ของพยาน มิใช่ไม่ปรากฏเหตุผลความเป็นมาของพยานนัน้ๆ โดยการสอบสวนและบันทึก
ถ้อยค าหรือค าให้การของพยานนั ้น  ต้องถือปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวทิยาลัย อีกทัง้
กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 กรณีพยานบุคคล  
 - ใหเ้รยีงล าดบัของพยานตามความส าคญัดงันี้   
  1. ประจกัษ์พยาน พยานความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
  2. พยานบอกเล่า 
  3. พยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณี หรอืพยานเหตุผล หมายถึงพยานที่ไม่ระบุ
โดยตรงวา่ขอ้เทจ็จรงิเป็นเช่นนัน้ แต่มเีหตุผลหรอืพฤตกิารณ์เชื่อมโยงพอจะเชื่อไดว้่าขอ้เทจ็จรงิ
ควรจะเป็นเช่นนัน้ เช่น ในเรื่องเจา้หน้าทีท่ะเลาะววิาทท ารา้ยร่างกายกนั พยานใหก้ารวา่ไม่เหน็
ขณะเกิดเหตุ แต่ในระยะเวลากระชัน้ชิดกับการเกิดเหตุ พยานมาที่นัน่ได้พบเหน็นาย ก. วิง่
ออกมาจากหอ้งทีเ่กดิเหตุและเมื่อเขา้ไปในหอ้งพบเหน็นาย ข. นอนสลบอยู่กบัพื้น เช่นนี้ ย่อม
เป็นพยานแวดลอ้มกรณซีึ่งอาจอนุมานเอาขอ้เทจ็จรงิได้วา่ นาย ก. ท ารา้ยนาย ข. ก่อนหลบหนี
ไป 
 - ก่อนเริม่สอบค าใหก้ารของพยาน ใหค้ณะกรรมการแจ้งใหพ้ยานทราบว่า กรรมการ
สอบสวนมฐีานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถ้้อยค าอนัเป็นเทจ็อาจมี
ความผดิตามกฎหมาย 
 - จ านวนของคณะกรรมการสอบสวนในขณะทีท่ าการสอบสวนนัน้ต้องมไีม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 - หา้มมใิหค้ณะกรรมการสอบสวนกระท า หรอืจดัใหก้ระท าการใดๆ อนัเป็นการใหค้ ามัน่
สญัญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรอืกระท าโดยมชิอบด้วยประการใดๆ เพื่อจูงใจใหพ้ยานใหถ้้อยค า
อยา่งใด ๆ หรอืกระท าใหพ้ยานเกดิทอ้ใจ จากการใชถ้อ้ยค าพูดในการซกัถามพยาน 
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 - การบนัทกึถอ้ยค าของพยาน หากมขีอ้ผดิพลาดในการบนัทกึหา้มขูดลบ ใหข้ดีฆ่าแล้ว
ใหพ้ยานกบัผูบ้นัทกึลงลายมอืชื่อก ากบัไว ้
 - กรณีพยานมาให้ถ้อยค าแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึก เหตุนั ้นไว้และให้
กรรมการทกุคนทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวนันัน้ลงลายมอืชื่อรบัรองไว้ 
 - กรณีพยานไม่ยอมมาใหถ้้อยค า และได้ล่วงเลยเวลามาในเวลาอนัควรแล้ว กรรมการ
จะงดสอบสวนก็ได ้โดยใหบ้นัทกึเหตุนัน้ไวแ้ละใหก้รรมการทกุคนทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวนันัน้ลง
ลายมอืชื่อรบัรองไว ้
 - กรณีพยานมาแล้วแต่ไม่ยอมให้ถ้อยค าใหบ้นัทกึเหตุนัน้ไว้ และใหก้รรมการทุกคนที่
เขา้ร่วมประชุมในวนันัน้ลงลายมอืชื่อรบัรองไว ้
 กรณีเป็นพยานเอกสาร หรือพยานวตัถ ุ
  การน าเอกสารหรอืวตัถุมาใชเ้ป็นพยานใหก้รรมการบนัทกึวา่ 
  1. ไดม้าอยา่งไร 
  2. ไดม้าจากผูใ้ด 
  3. ไดม้าเมื่อใด 
 -  เอกสารทีใ่ชเ้ป็นพยานหลกัฐานตอ้งเป็นเอกสารตน้ฉบบัเทา่นัน้ ยกเวน้ 
  ก. ไม่อาจหาตน้ฉบบัมาได ้หรอื 
  ข. ต้นฉบบัสญูหาย หรอืถูกท าลาย หรอืโดยประการอื่น ถ้าเขา้กรณีตามขอ้ ก. 
ใหใ้ช้ส าเนาทีก่รรมการสอบสวน หรอืผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบรบัรองวา่เป็นส าเนาถูกต้องก็ได้ หรอื
ถา้เขา้กรณตีามขอ้ ข. ใหใ้ชส้ าเนาหรอืพยานบุคคลมาสบืกไ็ด้ 
  ค. ในกรณีทีม่คี าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าผูถู้กกล่าวหากระท าผดิ หรอืต้องรบัผดิใน
กรณี เกีย่วกบัเรื่องทีก่ล่าวหา ถา้ขอ้เทจ็จรงิเป็นทีป่ระจกัษ์ชดัตามค าพพิากษาอยูแ่ลว้ ใหถ้อืเอา
ค าพพิากษาเป็นพยานหลกัฐานทีส่นับสนุนขอ้กล่าวหากไ็ด ้
 
 กรณีเป็นผู้ถกูกล่าวหา 
  หลกัการสอบถามค าใหก้าร 
  - ใหโ้อกาสและเวลาแก่ผูใ้หถ้อ้ยค าใหค้ดินึกทบทวนความจ า อยา่คาดคัน้หรอืใช้
ค าถามหรอืถอ้ยค าเชญิชวนใหค้วามจ าคลาดเคลื่อนอาจท าใหค้ดเีสยีได ้ถ้าผูใ้หถ้้อยค านึกไม่ได้
กบ็นัทกึเทา่ทีจ่ าไดห้รอืเหตุทีจ่ าไม่ได ้
  - ระบุวนั เดอืน ปี เวลา สถานทีเ่กดิเหตุ ต าบล อ าเภอ และจงัหวดัใหช้ดัแจง้ 
  - พฤตกิารณ์อันเกี่ยวเนื่องแก่เหตุการณ์นัน้ๆ รวมทัง้สงัเกตอาการและกิรยิา
ผูใ้หป้ากค าดว้ย 
  - มใีครรู้เห็นในเมื่อมเีหตุนัน้บ้างและมใีครอยู่ใกล้เคยีงทีเ่กดิเหตุบ้าง หรอือ้าง
วตัถุ เอกสาร พยาน อยา่งไรบา้ง 
  - หลกัการแจง้ขอ้กล่าวหาและบนัทกึค าใหก้ารสอบสวน 



 ๑๔ 

 1. เรยีกผูถู้กกล่าวหามาแจ้งและรบัทราบขอ้กล่าวหา และแจ้งใหท้ราบถงึสทิธขิองผูถู้ก
กล่าวหา และใหบ้นัทกึการแจง้ไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 2. การแจง้และอธบิายขอ้กล่าวหา ควรแจ้งรายละเอยีดและขอ้เทจ็จรงิทีก่ล่าวหาวา่ผูถู้ก
กล่าวหาไดก้ระท าการใดอนัเป็นความผดิตามทีถู่กกล่าวหา ใหผู้ถู้กกล่าวหาเขา้ใจอยา่งแจ่มแจ้ง 
และชดัเจน ไม่คลุมเครอื ไม่ท าใหผู้ถู้กกล่าวหาหลงขอ้ต่อสู ้
 3. เมื่อแจ้งขอ้กล่าวหาแลว้ใหส้อบถามผูถู้กกล่าวหาวา่ไดก้ระท าผดิหรอืไม่อย่างไร การ
ถามผู้ถูกกล่าวหาในขัน้ตอนนี้เป็นการถามเบื้องต้น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อใหท้ราบว่าผูถู้ก
กล่าวหาจะรับสารภาพ ปฏิเสธ หรอืภาคเสธ และมีข้อเท็จจริงใดที่ผู้ถูกกล่าวหายอมรับและ
ขอ้เทจ็จรงิใดปฏเิสธ อนัจะเป็นประโยชน์ท าใหก้ารสอบสวนนัน้ง่าย และรวดเรว็ขึน้ 
 4. หา้มมใิหค้ณะกรรมการกระท า หรอืจดัใหก้ระท าการใดๆ อนัเป็นการใหค้ ามัน่สญัญา 
ขู่เข็ญ หลอกลวง หรอืกระท าโดยมชิอบด้วยประการใดๆ เพื่อจูงใจให้ผูถู้กกล่าวหาใหถ้้อยค า
อยา่งใดๆ หรอืกระท าใหผู้ถู้กกล่าวหาเกดิทอ้ใจจากการใชถ้อ้ยค าพูดในการซกัถาม 
 5. การบนัทกึถอ้ยค าของผูถู้กกล่าวหา หากมขีอ้ผดิพลาดในการบนัทกึหา้มขดูลบ ใหข้ดี
ฆา่แลว้ใหผู้ถู้กกล่าวหากบัผูบ้นัทกึถอ้ยค าลงลายมอืชื่อก ากบัไว ้
 6. กรณีผูถู้กกล่าวหามาใหถ้้อยค าแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมอืชื่อ ใหบ้นัทกึเหตุนัน้ไวแ้ละ
ใหก้รรมการทกุคนทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวนันัน้ลงลายมอืชื่อรบัรองไว้ 
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๔.การวินิจฉัยพยานหลกัฐาน 
 

:โกวทิ สุขรอ่งชา้ง 

 
เมื่อมกีารร้องเรยีนขอ้กล่าวหาว่า ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั ผูใ้ดกระท าผดิจรยิธรรม 

เป็นหนังสอื และมหีลกัฐานตามสมควรวา่ไดก้ระท าผดิจรยิธรรม ต่อ ก.จ.ม. หรอืความปรากฏต่อ
ผู้บังคับบัญชา หรือ ก.จ.ม. ว่าผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าผิดจริยธรรม ให้
ผูบ้งัคบับญัชา น าเสนอ ก.จ.ม. ด าเนินการทางจรยิธรรมโดยไม่ชกัช้า ในกรณีทีผู่ถู้กกล่าวหาได้
ใหถ้อ้ยค ารบัสารภาพเป็นหนังสอืต่อ ก.จ.ม. จะลงโทษทางจรยิธรรมโดยไม่สอบสวนกไ็ด ้ 

การด าเนินการสอบสวนใหน้ าเอากระบวนวธิกีารตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการสอบสวนทาง
วนิัยมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ทัง้นี้จะต้องใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบขอ้กล่าวหา รบัฟังการแก้ขอ้กล่าว
ของผูถู้กกล่าวอยา่งเพยีงพอ และใหผู้ถู้กกล่าวหามสีทิธคิดัคา้นผูส้อบสวน หรอืกรรมการดว้ย 

เมื่อการสอบสวนก าหนดใหน้ าเอากระบวนวธิกีารตามขอ้บงัคบัฯ วา่ด้วยการสอบสวน
ทางวนิัยมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม การด าเนินการสอบสวนก็จะมขี ัน้ตอนการด าเนินการ วธิกีาร
ปฏบิตัเิหมอืนกบัการสอบสวนวนิัยโดยทัว่ไป คอื  ผูส้อบสวน หรอืคณะกรรมการสอบสวนจะได้
ก าหนดประเดน็การสอบสวน ก าหนดตวัพยานบุคคลทีจ่ะใหไ้ดม้าดว้ยถอ้ยค า หรอืก าหนดพยาน

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2890&Itemid=145
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2890&Itemid=145
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เอกสารหรอืพยานวตัถุทีต่้องการเรยีกหรอืน ามาตรวจสอบเสร็จเรยีบร้อยแล้ว และด าเนินการ
ตามขัน้ตอนต่อไป ซึ่งกค็อื การรวบรวมและวนิิจฉัยพยานหลกัฐาน 

การรวบรวมพยานหลักฐาน คือ การแสวงหาหรือค้นคว้าพยานหลักฐานทัง้ของผู้
กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา เช่น มีการเรียกพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากค าเรยีกให้ผู้
ครอบครองส่งพยานเอกสาร พยานวตัถุ เข้ามาสู่ส านวนการสอบสวน เป็นต้น โดยแยกเป็น
พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวตัถุ กลุ่มหนึ่ง และแยกพยานหลกัฐานของผูถู้กกล่าวหา
ไวอ้กีกลุ่มหนึ่ง โดยแยกเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวตัถุเช่นเดยีวกนั 

เมื่อได้แยกพยานหลักฐานไว้เป็นกลุ่มตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้
สอบสวน หรอืคณะกรรมการสอบสวนทีจ่ะแสดงหรอืวนิิจฉัยใหค้วามเหน็วา่ พยานหลกัฐานนัน้ๆ 
เป็นจรงิหรอืเทจ็   

ทัง้นี้ การวนิิจฉัยพยานหลกัฐานในการด าเนินการทางจรยิธรรม นัน้ แม้จะก าหนดให้
น าเอากระบวนวธิกีารตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการสอบสวนทางวนิัยมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม  แต่การ
พจิารณาด าเนินการ กรณีทีม่ ีการกระท าผดิทางจรยิธรรม และเป็นโทษระดบัเบา แค่ตกัเตอืน   
การวนิิจฉัยพยานหลกัฐานกอ็าจจะด าเนินการพจิารณา วเิคราะหพ์ยานหลกัฐาน โดยไม่ต้องยดึ
ตามหลกัเกณฑ ์ตามวธิกีารทีก่ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั หรอือาจจะไม่ต้องลงลกึในรายละเอยีด
มากนัก เหมือนการด าเนินการทางวนิัย เนื่องจากโทษทางจรยิธรรม มีระดับโทษสถานเบา 
กล่าวคอื มโีทษระดบั ตกัเตอืน หรอื สัง่ใหด้ าเนินการใหถู้กต้องภายในเวลาทีก่ าหนด หรอื ท า
ทณัฑ์บน แค่นัน้ แต่เนื่องจากข้อบังคบัฯก าหนดกรณีที ่ก.จ.ม. พจิารณาและวนิิจฉัยว่า ผูถู้ก
กล่าวหากระท าผดิจรยิธรรมทีเ่ป็นความผดิทางวนิัยด้วย ใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการทางวนิัย
ต่อไป ด้วยนัน้ กระบวนการด าเนินการทางจรยิธรรม ในสว่นของการวนิิจฉัยพยานหลกัฐาน จงึ
น่าจะด าเนินการพิจารณา วเิคราะห์พยานหลักฐานต่างๆ ให้ละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน ตรง
ประเด็น เพราะยงัอาจจะต้องน ามาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการทางวนิัย ต่อไป  
เพื่อให้การด าเนินการทางวนิัย ด าเนินการได้ไปด้วยความรวดเร็ว โดยไม่ต้องมาสบืเสาะหา
พยานหลกัฐานใหม่ และหรอืพจิารณาวเิคราะหพ์ยานหลกัฐานกนัใหม่                      ดงันัน้ 
ในการวนิิจฉัยพยานหลกัฐานในการด าเนินการทางจรยิธรรม ตามทีจ่ะกล่าวต่อไป นัน้  วธิกีาร
ด าเนินการพจิารณา วเิคราะห ์จงึเหมือนกบัการวนิิจฉัยพยานหลกัฐานในการด าเนินการทาง
วนิัย ซึ่งจะไดก้ล่าว ดงันี้ 

การวนิิจฉัยขอ้เทจ็จรงิจากพยานหลกัฐาน การวนิิจฉัยขอ้เทจ็จรงิจากพยานบุคคล  จะ
พิจารณาจากความสามารถ ในการจดจ าของผู้ให้การ การเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์  
ลกัษณะของเหตุการณ์ ความสมเหตุสมผลของเหตุการณ์ ความสามารถในการถ่ายทอดความ
เป็นกลาง ระยะเวลาทีม่าขอ้เทจ็จรงิ กริยิาอาการขณะใหข้อ้เทจ็จรงิ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
หากพเิคราะหถ์งึขอ้พจิารณาทัง้หมดดงักล่าวแลว้ อาจแยกไดว้า่ ขอ้เทจ็จรงินัน้เป็นอยา่งไร 

ส าหรบัการวนิิจฉัยข้อเท็จจรงิจากพยานเอกสาร และพยานวตัถุนัน้ จะพิจารณาจาก
ความเป็นมาของพยานวตัถุ หรือพยานเอกสาร ลักษณะของเอกสาร หรือวตัถุ และเนื้อหา
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ใจความของเอกสารเฉพาะพยานเอกสาร นัน้ เอกสารทางราชการ ถอืวา่เป็นพยานทีม่นี ้าหนัก มี
ลกัษณะความน่าเชื่อถือมากกว่าเอกสารเอกชน หรือเอกสารทัว่ไป หากพิจารณาจากพยาน
เอกสารหรือพยานวัตถุแล้ว ไม่อาจวนิิจฉัยข้อเท็จจริงได้ ก็อาจสอบถามพยานบุคคลเพื่อ
ประกอบการพจิารณาการวนิิจฉัยได ้

การวนิิจฉัยหลกัฐานวา่ พยานหลกัฐานใดเป็นจรงิ พยานหลกัฐานใดเป็นเทจ็ ผูส้อบสวน 
หรอืคณะกรรมการสอบสวน ต้องแสดงความเหน็ประกอบการวนิิจฉัยไวด้้วย นอกจากนัน้ต้อง
แสดงความเหน็ด้วยว่า พยานหลกัฐานใดแสดงหรอืสนับสนุนขอ้กล่าวหา หรอืพยานใดหกัล้าง
ขอ้กล่าวหา ควรรบัฟังพยานหลกัฐานฝ่ายใด เพยีงใด โดยอาศยัเหตุผลอยา่งไร   เมื่อได้ท าการ
รวบรวม แบ่งแยกพยานหลกัฐาน และใหข้อ้คดิเหน็ในพยานหลกัฐานทีไ่ด้รวบรวมมาแลว้ มาถงึ
ขัน้ตอนส าคญัในการสอบสวน คอื การวนิิจฉัยน ้าหนักพยานหลกัฐาน 
 การวินิจฉัยน ้ าหนักพยานหลักฐาน คือ การใช้ดุลยพินิจพิจารณาและตรวจสอบ
พยานหลกัฐานทีส่นับสนุนขอ้กล่าวหา และพยานหลกัฐานทีห่กัลา้งขอ้กล่าวหา  
ซึ่งไดว้นิิจฉัยมาก่อนแลว้วา่พยานหลกัฐานใดเป็นจรงิ พยานหลกัฐานใดเป็นเท็จ แลว้ตดัสนิใจว่า
พยานหลกัฐานฝ่ายใดมนี ้าหนักน่าเชื่อถอื  ผูส้อบสวน หรอืคณะกรรมการจะตอ้งวางใจเป็นกลาง
ไม่โน้มเอยีงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แลว้พจิารณาความน่าเชื่อถอืโดยอาศยัเหตุและผล 
 พยานหลกัฐานต่างๆ ทีจ่ะน ามาพจิารณาวนิิจฉัยนัน้ อาจแบ่งตามน ้าหนักทีจ่ะพงึรบัฟัง
ไดเ้ป็นหลายประเภท ดงันี้ 
  พยานชัน้หนึ่ง และพยานชัน้สอง 
  พยานชัน้หนึ่ง ไดแ้ก่ พยานหลกัฐานทีด่ที ีส่ดุทีจ่ะพงึมใีนกรณนีัน้ 
  พยานชัน้สอง ไดแ้ก่ พยานหลกัฐานอื่นทีย่งัไม่ดทีีส่ดุทีจ่ะพงึมใีนกรณนีัน้ ซึ่งแม้
จะบ่งชีว้า่ขอ้เทจ็จรงิ เช่นนัน้ไดม้อียู ่กต็อ้งนับเป็นพยานชัน้สอง 
  พยานชัน้หนึ่ง เป็นพยานทีพ่งึรบัฟังได้ดกีว่าพยานชัน้สอง ส่วนพยานชัน้สอง 
แมจ้ะบ่งชีว้า่ขอ้เทจ็จรงิเช่นนัน้ไดม้อียูก่ม็นี ้าหนักในการรบัฟังน้อยวา่พยานชัน้หนึ่ง ตวัอยา่งเช่น 
หนังสอืสญัญา มผีูล้งนามเป็นพยานไวใ้นหนังสอืนัน้ ผูท้ ีม่ชี ื่อลงนามนัน้ เป็นพยานชัน้หนึ่ง สว่น
บุคคลอื่นทีใ่หก้ารวา่ไดเ้คยเหน็และจ าลายมอืชื่อคู่สญัญานัน้ได ้เป็นพยานชัน้สอง 

ในระหว่างพยานเอกสารกบัพยานบุคคลนัน้ ต่างก็อาจเหน็พยานชัน้หนึ่ง และพยานชัน้
สองของกนัและกนัได้ แลว้แต่วา่เมื่อใดจะเป็นหลกัฐานทีด่ที ีสุ่ด แต่ส าหรบักรณทีีก่ฎหมายบงัคบั
ไวว้า่ตอ้งมหีลกัฐานเป็นหนังสอื ยอ่มจะตอ้งถอืวา่พยานเอกสารเป็นพยานชัน้หนึ่ง 
 ในระหวา่งพยานเอกสารด้วยกนั ต้องถอืว่าเป็นต้นฉบบัเอกสารเป็นพยานชัน้หนึ่ง สว่น
ส าเนาเป็นพยานชัน้สอง 
 พยานชัน้สองแม้จะมนี ้าหนักน้อย แต่มใิช่ว่าจะรบัฟังไม่ได้ ย่อมอยู่ในดุลยพินิจของผู้
พจิารณาในการชัง่น ้าหนักค าพยานทีจ่ะรบัฟังเพยีงใดหรอืไม่ อยา่งไรก็ด ีถา้จะน าพยานชัน้สอง
มาสอบ หรอืมาพจิารณารบัฟัง ควรแสดงเหตุใหป้รากฎไวว้่า พยานหลกัฐานชัน้หนึ่งในกรณนีัน้ 
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ไม่สามารถน ามาสอบได้เพราะเหตุสดุวสิยั เช่น ตน้ฉบบัเอกสารหาไม่ได ้เพราะสูญหาย หรอืถูก
ท าลาย หรอืไม่สามารถน ามาไดโ้ดยประการอื่น  
 พยานโดยตรง หมายถงึ พยานหลกัฐานใดๆ ทีร่ะบุวา่ ขอ้เทจ็จรงิเช่นนัน้ ไดม้อียูโ่ดยไม่
ตอ้งไปคน้หาเหตุผลสนันิษฐานอยา่งใดต่อไปอกี 
 พยานเหตุผล หรอืพยานแวดล้อมกรณี หมายถงึ พยานทีไ่ม่ระบุโดยตรงวา่ขอ้เทจ็จรงิ
เป็นเช่นนัน้ แต่มีเหตุผลหรอืพฤติการณ์เชื่อมโยงพอจะเชื่อได้ง่ายว่าข้อเท็จจรงิควรจะเป็น
เช่นนัน้ 
 กล่าวโดยทัว่ไป พยานเหตุผลหรอืพยานแวดลอ้มกรณีนัน้ ใช้ประกอบพยานโดยตรงว่า
ใหม้นี ้าหนักยิง่ข ึน้  แต่มไิด้หมายความว่าพยานแวดลอ้มกรณีแต่เพยีงอย่างเดยีวจะรบัฟังไม่ได ้
ในทางการพิจารณาคดขีองศาล แม้จะมเีพยีงพยานแวดล้อมก็อาจจะเชื่อและฟังว่าขอ้เท็จจรงิ
เป็นดังกล่าวอ้างนัน้ได้ แต่เฉพาะคดีอาญา ศาลจะฟังลงโทษจ าเลยโดยอาศยัพยานแวดล้อม
กรณีแต่อย่างเดียวก็ต่อเมื่อพยานนัน้บ่งชี้โดยแน่นอนไม่มทีางจะคิดได้ว่าขอ้เท็จจริงอาจเป็น
อยา่งอื่น สว่นในคดแีพ่ง เป็นเรื่องที่ศาลจะชัง่น ้าหนักของพยาน หลกัฐานของทัง้สองฝ่ายวา่ฝ่าย
ใดจะดกีว่ากนั ฉะนัน้ ในบางกรณี พยานเหตุผลหรอืพยานแวดล้อมอาจมนี ้าหนักดกีว่าพยาน
โดยตรงทีป่ราศจากเหตุผลก็อาจเป็นได้ ส าหรบัการพิจารณาเรื่องที่กล่าวหาทางวนิัย ก็น่าจะ
ค านึงถงึหลกัการพจิารณาคดอีาญาและคดแีพ่งดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
  ประจกัษ์พยาน และพยานบอกเล่า 
  ประจกัษ์พยาน คอื พยานทีไ่ดรู้ไ้ดเ้หน็ขอ้เทจ็จรงินัน้มาดว้ยตนเอง  
  พยานบอกเล่า คอื พยานทีม่ไิดรู้้เหน็ขอ้เทจ็จรงินัน้มาดว้ยตนเอง หากแต่ไดย้นิ
ไดฟั้งผูอ้ื่นเล่าถงึขอ้เทจ็จรงินัน้มาอกีทอดหนึ่ง หรอืหลายทอด 
 ประจกัษ์พยานยอ่มมนี ้าหนักมากกวา่พยานบอกเล่า พยานบอกเล่านัน้โดยทัว่ไปรบัฟัง
เป็นพยานหลกัฐานไม่ได ้แต่มขีอ้ยกเวน้อยูม่าก โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาจใชเ้ป็นพยานเหตุผลหรอื
พยานแวดล้อมกรณีประกอบพยานหลกัฐานอื่นใหม้นี ้าหนักขึน้ได้ แต่การฟังพยานบอกเล่าตอ้ง
ฟังดว้ยความระมดัระวงัอยา่งยิง่ 
 ในการวนิิจฉัยวา่ วา่พยานใดรบัฟังไดเ้พยีงใดตอ้งมกีารชัง่น ้าหนักพยาน การชัง่น ้าหนัก
พยานวา่จะพงึรบัฟังได้เพยีงใดนัน้ ตอ้งค านึงถงึประเภทของพยานดงักล่าวขา้งตน้ คอืค านึงถงึ
ว่าเป็นพยานชัน้หนึ่ง หรือพยานชัน้สอง เป็นพยานโดยตรง หรือพยานแวดล้อมกรณี เป็น
ประจกัษ์พยาน หรอืพยานบอกเล่า 
 อยา่งไรกด็ ีพยานต่อไปนี้ ถอืกนัวา่เป็นพยานทีม่นี ้าหนักมาก คอื            
  -พยานทีไ่ม่มสีว่นไดส้ว่นเสยีเกีย่วขอ้งหรอืซึ่งน่าจะเป็นกลาง 
  -พยานทีม่เีหตุผลเชื่อมโยงกนั 
  -พยานทีม่พียานกรณแีวดลอ้มประกอบ 
  -พยานคู่ คอื พยานทีใ่หก้ารตรงกนัตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 
  -พยานร่วม คอืพยานทีใ่หก้ารเป็นพยานส าหรบัทัง้ 2 ฝ่าย 
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  -พยานเอกสาร 
  -วตัถุพยาน 
 สว่นพยานต่อไปนี้ ถอืกนัวา่เป็นพยานทีม่นี ้าหนักน้อย คอื 
  -พยานทีไ่ม่อยูก่บัร่องกบัรอย คอืใหก้ารแต่ละครัง้ไม่เหมอืนกนั 
          -พยานทีม่สีาเหตุโกรธเคอืงกบัคู่กรณี ถา้ไม่มพียานอื่นอกีเลย น ้าหนัก ค าพยาน
นัน้กจ็ะน้อยแต่ถ้าสาเหตุโกรธเคอืงถงึแมจ้ะมกีเ็ลก็น้อย หรอืเป็นเวลานานมากแลว้ ค าพยานนัน้
กอ็าจจะมนี ้าหนักขึน้บา้ง 
  -พยานทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัฝ่ายทีไ่ด้รบัประโยชน์จากค าพยานนัน้ เช่น 
พ่อ - ลูก , แม่ - ลูก , ผวั - เมยี โดยปกตมิกัจะเบกิความช่วยกนั ถา้ไม่มพียานอื่นมาประกอบท า
ใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข ึน้ แลว้น ้าหนักค าพยานนัน้กจ็ะน้อย 
  -พยานเดี่ยว คอื พยานทีเ่หน็เหตุการณ์หรอืได้ยนิคนเดยีว หรอืเหน็เหตุการณ์
คนละครัง้ ซึ่งไม่ใช่เวลาเดยีวกนั พยานเช่นนี้มนี ้าหนักน้อย แต่อยา่งไรกต็าม พยานเดี่ยวมใิช่ว่า
จะรบัฟังไม่ไดเ้สยีทเีดยีว แม้จะเป็นพยานเดี่ยว แต่ถ้ามเีหตุผลเชื่อมโยงกนัดกีฟั็งได้เหมอืนกนั 
เช่น ขอ้หาข่มขนืกระท าช าเรา ค าของผูเ้สยีหายแม้เพยีงคนเดยีว แต่มเีหตุผลอื่นแวดล้อมก็ฟัง
ลงโทษได ้                          
  -พยานทีใ่หก้ารแตกต่างกนั ตามหลกัธรรมดาแลว้คนทีอ่ยู่ทีเ่ดยีวกนัมองเหน็ใน
ขณะเดยีวกนัหรอืไดย้นิด้วยกนั ควรจะแลเหน็หรอืไดย้นิเหมอืนกนั หากใหก้ารในสาระส าคญัไม่
เหมอืนกนัแลว้กไ็ม่น่ารบัฟัง แต่ถา้ใหก้ารแตกต่างกนัในขอ้ทีไ่ม่มสีาระส าคญักพ็อจะรบัฟังได้ 
  -ค าพยานทีไ่ม่สมเหตุสมผล เช่น ขดัต่อเหตุผลธรรมดา น ้าหนักค าพยานนัน้ก็
น้อย เช่นใหก้ารว่าเหน็ผูถู้กกล่าวหาอยู่ในทีเ่กดิเหตุ จ าหน้าได้ ทัง้ๆ ทีเ่ป็นเวลากลางคนืเดอืน
มดื มองเหน็ในระยะไกล 
  -ค าซดัทอดของผูก้ล่าวหาดว้ยกนั ไม่มนี ้าหนักพอทีจ่ะรบัฟัง 
  -พยานบอกเล่า คอื พยานมไิดรู้ม้ไิด้เหน็หรอืไดย้นิดว้ยตนเองโดยตรง แต่ไดย้นิ
คนอื่นมาเล่าให้ฟังอกีชัน้หนึ่ง มีน ้าหนักน้อย แต่ก็มใิช่ว่าจะไม่มนี ้าหนักเสยีเลยยงัอาจใช้เป็น
พยานหลกัฐานเหตุผลหรอืพยานแวดล้อมประกอบพยานหลกัฐานอื่นใหม้นี ้ าหนักขึน้ได้ หรอื
หากค าบอกเล่านัน้สมเหตุสมผลก็อาจรบัฟังได้ แต่การฟังพยานบอกเล่า ต้องฟังด้วยความ
ระมดัระวงัยิง่ 

การวนิิจฉัยประเด็นต่างๆในเบื้องต้นต้องฟังพยานหลกัฐานที่มนี ้ าหนักมากก่อน เช่น 
พยานชัน้หนึ่ง พยานโดยตรง ประจักษ์พยาน และพยานที่มีน ้ าหนักอื่นๆ ถ้าไม่มีพยานที่มี
น ้าหนักดงักล่าวจงึจะพิจารณาฟังพยานหลกัฐานที่มีน ้ าหนักน้อยรองลงมา ซึ่งประกอบด้วย
เหตุผลและพฤติการณ์แวดล้อมที่สอดคล้องต้องกันให้พอฟังได้ นอกจากการเลือกฟังพยาน
ดงักล่าวแล้ว ยงัต้องชัง่น ้าหนักพยานแต่ละปากว่าพอจะเชื่อถอืค าพยานนัน้ๆได้เพยีงใด ซึ่งมี
หลกัเกณฑอ์ยู่ว่า ควรรบัฟังค าพยานทีใ่หถ้้อยค าสมเหตุสมผลในสภาพปกติวสิยัที่คนธรรมดา
เขาท ากัน ถ้าไม่สมเหตุสมผลก็ไม่ควรรับฟัง เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายว่าอย่างไรถือว่าไม่
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สมเหตุสมผล ทัง้นี้ ตอ้งอาศยัประสบการณ์และความรอบรู้ของผูพ้จิารณา เมื่อผูส้อบสวน หรอื
คณะกรรมการสอบสวนไดร้วบรวมพยานหลกัฐานต่างๆเสรจ็แลว้ ใหป้ระชุมปรกึษาเพื่อพจิารณา
มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผดิจริยธรรมตามข้อกล่าวหาหรือไม่ แล้วเสนอเรื่องให้ ก.จ.ม.
ด าเนินการพจิารณาและวนิิจฉัยต่อไป 

การท าความเหน็พงึใช้วธิกีารน าเอาขอ้เทจ็จรงิเขา้ปรบักบัฐานความผดิทีผู่ถู้กกล่าวหา
กระท า และเขา้หลกัเกณฑอ์งค์ประกอบความผดินัน้ๆ ซึ่งเป็นความผดิฐานเดยีว หรอืหลายฐาน
กไ็ด้  แลว้วนิิจฉัยใหเ้หตุผลไปวา่ การกระท านัน้เป็นความผดิตามฐานนัน้ๆหรอืไม่เพราะเหตุใด 
และการปรบับทฐานความผดิ โดยวธินีี้จะท าใหก้ารท าความเหน็เป็นไปโดยละเอยีดทกุแง่ทุกมุม 
ไม่เฉพาะแต่ความผดิที่เหน็ว่าต้องตามข้อเทจ็จรงิทีผู่ ้ถูกกล่าวหาได้กระท านัน้เท่านัน้ การท า
ความเหน็โดยวธิดีงักล่าว จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพจิารณาวนิิจฉัย 
ชีข้าดของ ก.จ.ม.เพื่อพจิารณาและก าหนดโทษ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
๑. คู่มอืการด าเนินการด้านวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง งานวนิัยและนิตกิาร กองการเจา้หน้าที่,ตุลาคม 
๒๕๓๙ 
๒. กฎหมายลกัษณะพยาน, โสภณ  รตันากร 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.การจดัท ารายงานสรปุผลการสอบสวน 
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: จรีาพร วลิยัพรรณ 

: สุภลกัษณ์ ใจอนิทร์ 
 
1. การจดัท ารายงานสรปุผลการสอบสวน  

คอื การท าบนัทกึสรุปขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานทีไ่ด้จากการสอบสวน พรอ้มทัง้
แสดงความเหน็วา่ผูถู้กกล่าวหาได้กระท าผดิจรยิธรรมหรอืไม่ อยา่งไร โดยอาศยัพยานหลกัฐาน 
และเหตุผลอยา่งไร และควรไดร้บัโทษสถานใด  

การจดัท ารายงานสรุปผลการสอบสวนทางจรยิธรรมนัน้ ตามขอ้ 40 แห่งขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยประมวลจรยิธรรมผูป้ฏิบัตงิานในมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 
2554 ใหน้ ากระบวนวธิกีารตามขอ้บงัคบัวา่ด้วยการสอบสวนพจิารณาเพื่อการลงโทษทางวนิัย
ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2551 มาใชโ้ดยอนุโลม 
2. วตัถปุระสงคใ์นการท ารายงานการสอบสวน 

เพื่อรายงานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวน
ประกอบการพจิารณาวนิิจฉัยสัง่การของผูส้ ัง่แต่งตัง้ 
3. การประชุมเพ่ือลงมติของคณะกรรมการสอบสวน 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ข้อ 31  
แห่งข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวนิัย
ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2551 ก าหนดใหค้ณะกรรมการสอบสวนประชุม
พิจารณาลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผดิจริยธรรมหรือไม่ อย่างไร ถ้าผดิเป็นความผิด
จรยิธรรมกรณใีด ตามขอ้ใด และควรไดร้บัโทษสถานใด  

ดงันัน้ ในการท ารายงานการสอบสวนเริม่แรกคณะกรรมการสอบสวนควรพจิารณา
ก่อนว่า เมื่อไดพ้จิารณาค าใหก้ารแก้ขอ้กล่าวหา พรอ้มทัง้พยานหลกัฐานทีส่นับสนุนขอ้กล่าวหา 
และที่หกัล้างขอ้กล่าวหาทัง้หมด ขอ้เท็จจรงิรบัฟังเป็นที่ยุตหิรอืไม่ ไม่ได้แยง้กนัหรือไม่ ตาม
พยานหลกัฐานใด เมื่อสามารถพจิารณาขอ้เทจ็จรงิจากพยานหลกัฐานดงักล่าว ซึ่งฟังเป็นทียุ่ติ
แล้ว ก็ต้องพิจารณาในล าดับต่อมาว่า มีประเด็นโต้แย้งหรือโต้เถยีงกันหรอืไม่ ถ้ามีประเด็น
โต้เถยีงกนัอยู ่คณะกรรมการสอบสวนตอ้งพจิารณาและวนิิจฉัยว่าพยานหลกัฐานสนับสนุนขอ้
กล่าวหา กับพยานหลักฐานทีห่กัล้างขอ้กล่าวหา รวมทัง้ค าแก้ขอ้กล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา 
พยานฝ่ายใดมนี ้าหนักมากกวา่กนั แล้วตดัสนิประเดน็โต้เถยีงไปตามน ้าหนักพยานฝ่ายนัน้ ซึ่ง
ขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานทีจ่ะน ามาสรุป อาจไดม้าจากพยานหลกัฐาน ขอ้สนันิษฐาน โดยผู้
สอบสวนหรือผู้พิจารณารบัรู้เอง โดยผู้สอบสวนหรือผู้พิจารณาตรวจเห็นเอง หรือโดยผู้ถูก
กล่าวหารบั  

เมื่อถงึขัน้ตอนนี้ คณะกรรมการสอบสวนก็สามารถพจิารณาได้ว่าผูถู้กกล่าวหาได้
กระท าผดิตามขอ้กล่าวหาหรอืไม่ อย่างไร หากเหน็ว่าพยานไม่เพียงพอทีจ่ะสนับสนุนว่าผูถู้ก
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กล่าวหาได้กระท าความผดิก็อาจเสนอใหม้กีารยุตกิารสอบสวน แต่หากเหน็ว่าพยานหลกัฐานมี
น ้าหนักรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง คณะกรรมการ
สอบสวน ก็ต้องเสนอขอ้คดิเหน็ว่าพฤตกิารณ์ของผูถู้กกล่าวหาเป็นความผดิจรยิธรรมใด ควร
ได้รบัโทษสถานใด หากกรรมการสอบสวนผูใ้ดมคีวามเหน็แยง้ใหท้ าความเหน็แยง้แนบไวก้ับ
รายงานการสอบสวน โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย หลังจากนัน้จึง
มอบหมายใหเ้ลขานุการไปด าเนินการจดัพมิพ ์และลงชื่อแลว้ท ารายงานการสอบสวนเพื่อเสนอผู้
ส ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนต่อไป  
4. สาระส าคญัของรายงานสรปุผลการสอบสวน  

เมื่ อได้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการขึ้นเพื่ อท าการสอบสวนผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวทิยาลยัซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้กระท าผดิจรยิธรรม และคณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการ
สอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภาระหน้าที่สุดท้ายของคณะกรรมการสอบสวนคือ ต้องจัดท า
รายงานสรุปผลการสอบสวนเสนอต่อผู้ส ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน ด้วยเหตุนี้ รายงาน
สรุปผลการสอบสวนทางจรยิธรรมจงึตอ้งท าตามแบบ สว.5 และอยา่งน้อยตอ้งมสีาระส าคญัตาม
ขอ้ 32 วรรค 2 แห่งข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อการ
ลงโทษทางวนิัยขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2551  ดงันี้ 

(1) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีที่ไม่ได้สอบสวน
พยานเนื่องจากพยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยค า หรอืเรยีกพยานไม่ได้ภายในเวลาอันควร หรอืการ
สอบสวนพยานใดจะท าใหก้ารสอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรอืมใิช่พยานหลกัฐานในประเด็น
ส าคญัใหร้ายงานเหตุทีไ่ม่ไดส้อบสวนนัน้ใหป้รากฏ  

(2) วนิิจฉัยเปรยีบเทยีบพยานหลกัฐานทีส่นับสนุนขอ้กล่าวหากบัพยานหลกัฐานที่
หกัลา้งขอ้กล่าวหา 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผดิจรยิธรรม
หรอืไม่ อยา่งไร ถา้ผดิ เป็นความผดิจรยิธรรมในกรณใีด ตามขอ้ใด และควรไดร้บัโทษสถานใด  
5. การเขียนบรรยายสาระส าคญัของรายงานการสอบสวนแต่ละส่วน 

การเขยีนรายงานการสอบสวนในแต่ละสว่นหรอืแต่ละหวัขอ้ ควรบรรยายความให้
ละเอยีด ชดัเจน เพื่อใหผู้ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนอ่านแล้วเขา้ใจเรื่องราวความเป็นมา
และขอ้เสนอของคณะกรรมการสอบสวนทัง้หมด และสามารถตดัสนิใจสัง่การได้โดยง่าย ซึ่งแต่
ละหวัขอ้หรอืแต่ละสว่นควรเขยีนบรรยาย ดงันี้ 

5.1 ช่ือหนังสือ วนั เดือน ปี ท่ีเสนอหนังสือ ช่ือเรื่อง และค าข้ึนต้น 
การเขยีนในสว่นนี้จะตอ้งเขยีนตามความเป็นจรงิ และไม่ตอ้งบรรยายความใดๆ 

อกี 
5.2 ความเป็นมาของเรื่องการสอบสวน หรือมูลกรณีของเรื่อง 
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  ค าน าควรเขยีนบรรยายอ้างถงึค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน สรุปเรื่องที่
กล่าวหาโดยย่อโดยไม่ตอ้งอา้งฐานความผดิ หากมกีารกล่าวหาหลายเรื่องตอ้งระบุเรื่องกล่าวหา
ทกุเรื่อง 
  ความเป็นมาของเรื่องการสอบสวน หรอืมูลกรณีของเรื่อง ควรเขยีนบรรยายให้
ผู้ส ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนอ่านแล้วเข้าใจว่า การที่ต้องสอบสวนเพราะเหตุใด มีผู้
รอ้งเรยีนหรอืมีการรายงานว่าอย่างไร มกีารสบืสวนขอ้เท็จจรงิเบื้องต้นหรอืไม่ การสบืสวนได้
ความว่าอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ควรเขียนโดยแบ่งบรรยายเป็นข้อ ๆ 
เรยีงล าดบัตามเหตุการณทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ 

5.3 การแจ้งอธิบายข้อกล่าวหา 
  การแจ้งและอธบิายขอ้กล่าวหาให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ ควรเขยีนบรรยายแยก
เป็นสว่น ๆ โดยเริม่จากวธิกีารแจง้โดยการเรยีกตวัมาพบ หรอืแจง้ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบ
รบัโดยส่งไปยงัสถานที่อยู่ตามหลกัฐานของทางราชการ ได้แจ้งขอ้กล่าวหาว่าผูถู้กกล่าวหาได้
กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร และได้อธบิายขอ้กล่าวหาเพิ่มเตมิเพื่อใหผู้ถู้กกล่าวหาเขา้ใจข้อ
กล่าวหาถูกตอ้งไม่หลงประเดน็ขอ้ต่อสูอ้ยา่งไร 

5.4 การให้ถ้อยค าเบื้องต้นของผู้ถกูกล่าวหา 
  การเขยีนในส่วนนี้ควรเขยีนบรรยายใหผู้ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนอ่าน
แลว้เขา้ใจโดยปราศจากขอ้สงสยัว่า ผูถู้กกล่าวหาใหถ้อ้ยค าในเบือ้งตน้วา่อยา่งไร การใหถ้้อยค า
ของผูถู้กกล่าวหาถูกตอ้งครบถ้วนตามขอ้กล่าวหาหรอืไม่ หากผูถู้กกล่าวหาไม่ได้ใหถ้้อยค าควร
เขยีนบรรยายว่า การทีผู่ถู้กกล่าวหาไม่ให้ถ้อยค าเบื้องต้นเพราะเหตุใด มีเหตุผลพอรบัฟังได้
หรอืไม่ 

5.5 การรวบพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อกล่าวหา 
การรวบรวมพยานหลกัฐานทีก่ล่าวหา ควรเขยีนบรรยายแยกเป็นตอน ๆ เรยีง

ตามล าดบัการท างานของคณะกรรมการสอบสวน และควรแยกเป็นสว่น คอื 
  พยานทีส่อบสวน คอื พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวตัถุ พยานบุคคล
ใหถ้อ้ยค าได้ความอย่างไร สนับสนุนขอ้กล่าวหาหรอืไม่ เพราะเหตุใด พยานเอกสารและพยาน
วตัถุแสดงหรอืสนับสนุนขอ้กล่าวหาหรอืไม่ อยา่งไร 
  พยานทีไ่ม่สอบสวนรวมทัง้ทีง่ดการสอบสวนมหีรอืไม่ การทีไ่ม่สอบสวนพยาน
หรอืงดการสอบสวนพยานดงักล่าวเพราะเหตุผลใด 

5.6 การแจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา 
  การแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานทีส่นับสนุนขอ้กล่าวหาในสว่นนี้ควร
เขยีนลกัษณะเดยีวกนักบัทีก่ล่าวมาใน ขอ้ 5.3 

5.7 ค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถกูกล่าวหา และการน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 
  ค าชี้แจงแก้ขอ้กล่าวหาควรเขยีนบรรยายใหผู้ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
อ่านแลว้เขา้ใจทนัทวี่า ผูถู้กกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ขอ้กล่าวหาหรอืไม่ โดยวธิกีารใด และค าชี้แจง
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แก้ข้อกล่าวหาถูกต้องครบถ้วนตามข้อกล่าวหาหรือไม่ ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพ
หรอืไม่ การรบัสารภาพมเีหตุผลพอรบัฟังได้หรอืไม่ หากผูถู้กกล่าวหาไม่ยื่นค าชี้แจง หรอืให้
ถอ้ยค าเป็นเพราะเหตุใด รบัฟังไดห้รอืไม่ 

ส าหรบัการน าสบืแกข้อ้กล่าวหาควรเขยีนบรรยายว่า ผูถู้กกล่าวหาได้น าสบืแก้
ขอ้กล่าวหาหรอืไม่ ถ้าไม่น าสบืแก้ขอ้กล่าวหาเป็นเพราะเหตุใด พยานทีผู่ถู้กกล่าวหาน าสบืให้
ถ้อยค าว่าอย่างไร สนับสนุนค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ เพราะเหตุใด 
รวมทัง้คณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานหรอืพยานหลกัฐานทีง่ดสอบสวนตามทีผู่ถู้ก
กล่าวหาน าสบืแกข้อ้กล่าวหาหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

5.8 มติของคณะกรรมการสอบสวน 
   ในสว่นนี้เป็นสว่นทีม่คีวามส าคญัยิง่เป็นสว่นทีเ่ป็นความเหน็ของคณะกรรมการ
สอบสวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ด าเนินการ เพื่อให้ผู้ส ัง่ แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเข้าใจและ
ตดัสนิใจสัง่การได้โดยง่าย การเขยีนรายงานการสอบสวนในส่วนนี้ ควรแยกออกเป็นส่วน ๆ 
ดงันี้ 

(1) ส่วนทีเ่ป็นสรุปขอ้เทจ็จรงิทีไ่ด้จากการสอบสวน ควรแยกออกเป็นสองส่วน 
คอืขอ้เทจ็จรงิทีท่ ัง้ผูก้ล่าวหาและผูถู้กกล่าวหายอมรบักนัแลว้ โดยเขียนบรรยายเรยีงตามล าดบั
ขัน้ตอนสว่นทีเ่ป็นประเดน็โตแ้ยง้กนั ควรแยกเป็นประเดน็ ๆ และเรยีงตามล าดบัขัน้ตอนเช่นกนั 

(2) ส่วนที่เป็นการวนิิจฉัยเปรยีบเทยีบพยานหลกัฐานทีส่นับสนุนขอ้กล่าวหา
และพยานหลกัฐานทีห่กัลา้งขอ้กล่าวหา ควรแยกเป็นประเด็นตามขอ้โตแ้ยง้ และเขยีนบรรยาย
ความคดิเหน็ของคณะกรรมการสอบสวนว่าเชื่อพยานหลกัฐานใดได้หรอืไม่ เพยีงใด โดยอาศยั
เหตุผลใด 

(3) ส่วนที่เป็นการพิจารณาความผิด ควรเขียนบรรยายให้เข้าใจชัดเจนว่า 
คณะกรรมการสอบสวนเหน็ว่าการกระท าของผูถู้กกล่าวหาเป็นความผดิทางจรยิธรรมหรอืไม่ 
อย่างไร ถ้าผดิเป็นความผดิจรยิธรรมตามขอ้ใด สมควรได้รบัโทษสถานใด มเีหตุอนัควรปรานี
หรอืไม่ สมควรลดโทษเป็นสถานใด  

5.9 ลายมือช่ือของคณะกรรมการสอบสวน 
รายงานการสอบสวนในส่วนของรายมอืชื่อคณะกรรมการสอบสวนควรระบุชื่อ

ของประธานกรรมการ กรรมการสอบสวน และกรรมการและเลขานุการ ไดล้ายมอืชื่อใหช้ดัเจน
ด้วย เพื่อผู้ส ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนจะได้ทราบว่ารายงานการสอบสวนดังกล่าวเป็น
ผลงานของทา่นใดบา้ง 
6. การเตรียมการเขียนรายงาน  

6.1 ผูส้อบสวนควรศกึษาเรื่อง โดยจบัประเดน็และสรุปประเดน็ 
6.2 ยอ่เรื่อง ใหส้ัน้ ไดใ้จความและชดัเจน 
6.3 แยกประเดน็ จบักลุ่มพยาน 
6.4 จดัเอกสารทีต่อ้งอา้งองิ 
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6.5 วเิคราะหว์นิิจฉัย 
6.6 วางรูปแบบแนวการเขยีนรายงาน 

7. วิธีการเขียนบนัทึกความเหน็ของคณะกรรมการ  
7.1 ควรกะทดัรดั 
7.2 ล าดบัเหตุการณ์ใหเ้ขา้ใจง่าย 
7.3 วรรคตอน และยอ่หน้าทีเ่หมาะสม 
7.4 อยา่ใหผู้อ่้านเกดิค าถาม 
7.5 ระวงัการเขยีนซ ้าซ้อนโดยไม่จ าเป็น 
7.6 ระวงัถอ้ยค าของพยาน 
7.7 ใชถ้อ้ยค าส านวนทีอ่่านง่าย 
7.8 ใชภ้าษาราชการ ไม่ควรใชภ้าษาพูด 
7.9 ควรระวงัการใชค้ าหยาบ หรอืลามก 
7.10 แสดงวนั เวลา ของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
7.11 เขยีนเหตุผลหลกัก่อน ตามดว้ยขอ้ประกอบ 
7.12 ระวงัการใชถ้อ้ยค าทีแ่สดงความไม่แน่ใจ 

7.13 ใชค้ าตามกฎหมายในการเขยีนขอ้กฎหมาย 
 

บนัทึกข้อความ 

ส่วนงาน           คณะกรรมการสอบสวนทางจรยิธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ท่ี ศธ                            วนัที ่
เรื่อง รายงานการสอบสวนทางจรยิธรรม 
 

เรียน      (ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน) 
  

ตามค าสัง่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  ที.่............./....................ลงวนัที.่........เดอืน............
พ.ศ..............เพื่อสอบสวน.............................................................................ซึ่งถูกกล่าวหาวา่
ก ร ะ ท า ผิ ด จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น
เรื่ อ ง…………………………………………………………………………………………………
…นัน้ 

ประธานกรรมการได้รบัทราบค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนดงักล่าวเมื่อวนัที่
...........เดอืน........พ.ศ.................และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนโดยอนุโลม ตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัว่าด้วย การสอบสวนพจิารณา เสร็จแล้ว 
จงึขอเสนอรายงานการสอบสวนดงัต่อไปนี้ 

แบบ สว. ๕ 
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ขอ้ ๑. มูลกรณีเรื่องนี้เกดิขึน้เนื่องจาก.....(มผีูร้้องเรยีนหรอืรายงานวา่อยา่งไร ในกรณีที่
ไดม้กีารสบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิ ไดค้วามประการใด)........................(เอกสารหมาย ว.๑) 

ข้อ ๒. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กล่าวหาให.้............ผูถู้กกล่าวหาทราบแลว้โดย.......(แจง้และอธบิายขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหา
ทราบวา่ไดก้ระท าการใด  เมื่อใด อยา่งไร และไดแ้จง้โดยวธิใีด).........ตามบนัทกึแจง้และอธบิาย
ขอ้กล่าวหา ลงวนัที.่........เดอืน...........พ.ศ......... (เอกสารหมาย ว.๒) 

ขอ้ ๓. .... (ชื่อผูถู้กกล่าวหา)...ผูถู้กกล่าวหาไดใ้หถ้อ้ยค าในเบือ้งตน้วา่
...............................................................................................................................................
................................................................................................................(เอกสารหมาย ว.๓) 
 ขอ้ ๔. คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กล่าวหาแล้ว
ไดค้วามวา่........................................................................................(เอกสารหมาย ว.4 

ขอ้ ๕. คณะกรรมการสอบสวนได้แจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานทีส่นับสนุนขอ้
กล่าวหาให้......................................................ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทกึการแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ลงวนัที่.........เดือน..............พ.ศ
.................โดย..........(อธบิายวธิีการแจ้งขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหา)..................................... (เอกสารหมาย ว.๕) 
 ขอ้ ๖. คณะกรรมการสอบสวนไดใ้หโ้อกาสผูถู้กกล่าวหาทีจ่ะยืน่ค าชี้แจงแก้ขอ้กล่าวหา  
หรือขอให้ ถ้อยค าหรอืขอน าสบืแก้ข้อกล่าวหาแล้ว....................................................ผู้ถูก
กล่าวหาได้ชี้แจงแก้ขอ้กล่าวหา/ใหถ้้อยค า/น าสบืแก้ขอ้กล่าวหาว่า.....(รายละเอยีดเกี่ยวกบัค า
ชีแ้จงแกข้อ้กล่าวหา หรอืการใหถ้อ้ยค า หรอืการน าสบืแก้ขอ้กล่าวหาวา่อยา่งไร  และในกรณทีีผู่ ้
ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารบัสารภาพ ให้บนัทกึเหตุผลในการรบัสารภาพไว้ด้วย)........ (เอกสาร
หมาย ว.๖) 

ข้อ ๗.คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ว เห็นว่า........(สรุป
ขอ้เท็จจรงิที่ได้จากการสอบสวน ก าหนดประเด็นและวนิิจฉัยเปรยีบเทยีบพยานหลกัฐานที่
สนับสนุนขอ้กล่าวหากับพยานหลักฐานที่หกัล้างข้อกล่าวหา ว่าจะรบัฟังพยานหลกัฐานใดได้
หรอืไม่ ถา้ผดิ เป็นความผดิจรยิธรรมกรณใีด ตามขอ้ใด และควรไดร้บัโทษสถานใด) 
 ขอ้ ๘.คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอส านวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  
 
 

                                  (ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 
                                          (......................................................) 
 
                                  (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 
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                                           (......................................................) 
 
                                  (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 
                                           (......................................................) 
 
                                  (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ 
                                            (......................................................) 
 
                                  (ลงชื่อ).....................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                            (......................................................) 
 
 
หมายเหตุ.- หากกรรมการสอบสวนคนใดมคีวามเหน็แยง้ใหท้ าความเหน็แยง้แนบไวก้บัรายงาน
การสอบสวน 

เอกสารอ้างอิง 
 
1. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่วา่ดว้ยประมวลจรยิธรรมผูป้ฏบิตังิานใน

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. 2554 
2. ประมวลจรยิธรรมผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
3. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ วา่ดว้ยการสอบสวนพจิารณาเพื่อการลงโทษทาง

วนิัยขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2551 
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๖.การลงโทษทางจริยธรรม 
 

:นายฐติวิชัร ์ ฐติปิรพิฒัน์  
: นางสาวศริริตัน์  ศริจินัทรโ์ท 

 

๑. วตัถปุระสงค ์
การลงโทษทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ วา่ดว้ยประมวลจรยิธรรมของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. 
2554 มวีตัถุประสงค์ทีจ่ะลงโทษผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั ทีก่ระท าการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานทางจรยิธรรม ซึ่งโทษทางจรยิธรรม จะเป็นโทษทีเ่บากว่าโทษลกัษณะอื่นๆ โดย
ลกัษณะโทษได้มุ่งเน้นเป็นการข่มขู่ ป้องกันมิให้มีการกระท าผดิจรยิธรรมขึ้น รวมถึงมุ่งให้
ผู้กระท าผิดได้ส านึกและปรับปรุงตัวได้ ดังนั ้น การลงโทษทางจริยธรรม จึงเปรยีบเสมือน
เครื่องมือที่ใช้ก ากับ ดูแลความประพฤติของผู้ปฏิบัตงิานในมหาวทิยาลัย และเป็นการรกัษา 
สง่เสรมิเกยีรตคิุณ ชื่อเสยีง มาตรฐานของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั รวมถงึเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมหรอืจรยิธรรมอนัควรพงึมใีนการปฏบิตังิานใหก้บัผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นจรยิธรรมต่อตนเอง วชิาชพี และการปฏบิตังิาน จรยิธรรมต่อหน่วยงาน จรยิธรรม
ต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และผูร้่วมงาน จรยิธรรมต่อนักศกึษา ผูร้บับรกิาร ประชาชน 
และสงัคม ตลอดจนถงึจรยิธรรมของคณาจารย ์ 

 

2. สาระส าคญั 
เมื่อผูป้ฏิบัตงิานในมหาวทิยาลยัผูใ้ด ได้กระท าผดิจริยธรรมที่ก าหนดไว้ในขอ้บังคับ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ วา่ดว้ยประมวลจรยิธรรมของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. 
2554 ผู้บังคับบัญชาจะน าเสนอให้ ก.จ.ม. ด าเนินการทางจริยธรรม และ เมื่อ ก.จ.ม. ได้



 ๓๐ 

พจิารณา วนิิจฉัยว่าเป็นการกระท าผดิจรยิธรรมจรงิ ผูบ้งัคบับญัชาของผูก้ระท าผดิท าจรยิธรรม
จะด าเนินการลงโทษทางจรยิธรรมตามที ่ก.จ.ม. พจิารณาและวนิิจฉัย ซึ่งในการทีจ่ะลงโทษทาง
จรยิธรรมได ้จะตอ้งไม่ซ ้าซ้อนกบัการลงโทษทางวนิัย และจะตอ้งเขา้องคป์ระกอบต่างๆ ดงันี้ 

2.1 ผูก้ระท าผดิทางจรยิธรรม ต้องเป็นผู้ปฏิบตัิงานในมหาวทิยาลัย ได้แก่ พนักงาน
มหาวทิยาลยั ขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการซึ่งปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั และลูกจ้าง
ของมหาวทิยาลยั คณาจารย ์

2.2 มีการกล่าวหาเป็นหนังสือและมีหลักฐานตามสมควร หรือความปรากฏต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา หรอื ก.จ.ม. วา่ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัผูใ้ดกระท าผดิจรยิธรรม 

2.3 มีการสอบสวน ซึ่งในการด าเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทาง
จรยิธรรม จะต้องแจ้งใหผู้ถู้กกล่าวหารบัทราบขอ้กล่าวหาและเปิดโอกาสใหผู้ถู้กกล่าวหาแก้ขอ้
กล่าวหา รวมถงึสทิธใินการคดัคา้นผูส้อบสวนหรอืกรรมการสอบสวนได้  
 2.4 มีการวนิิจฉัยจาก ก.จ.ม. ว่าการกระท าของผูป้ฏิบัตงิานในมหาวทิยาลยัที่มีการ
กล่าวหานั ้น เป็นการกระท าผดิจริยธรรมจริง และวนิิจฉัยให้ลงโทษทางจริยธรรมกับผู้ถูก
กล่าวหาดงักล่าว 
 

3. การก าหนดโทษ 
          โทษส าหรบัผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัทีก่ระท าผดิจรยิธรรม ก าหนดไวใ้น ขอ้ 44 แห่ง
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ วา่ด้วยประมวลจรยิธรรมผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
พ.ศ. 2554 ก าหนดโทษทางจรยิธรรมไว ้3 สถาน ดงันี้  
          (1) ตกัเตอืน หรอื 
          (2) สง่ใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอื 
          (3) ท าทณัฑบ์น 
           เมื่อไดด้ าเนินการทางจรยิธรรมแลว้ใหบ้นัทกึไวใ้นทะเบยีนประวตัดิว้ย 
 การก าหนดโทษต้องค านึงถงึสภาพและความรา้ยแรงของความผดิและอาจก าหนดโทษ
อยา่งเดยีวหรอืหลายอยา่งรวมกนัไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ไม่วา่จะมกีารลงโทษทางวนิัยดว้ย
หรอืไม่กต็าม  
 บทก าหนดโทษส าหรบัผูก้ระท าผดิจรยิธรรม จะเป็นโทษทีม่ ีลกัษณะเบากว่าโทษทาง
วนิัย เป็นการใหโ้อกาสแก่ผูก้ระท าผดิจรยิธรรมได้ปรบัปรุงแก้ไขพฤตกิรรมของตนใหด้ขี ึน้ ซึ่ง
การพจิารณาก าหนดโทษ ต้องค านึงถงึสภาพและความร้ายแรงของความผดิ อาทเิช่น ค านึงถงึ
ลักษณะความผิด เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่  ความเสียหาย คุณความดี หรือ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ ของผู้กระท าผิดมาประกอบด้วย ลักษณะการลงโทษนี้  ไม่ถือว่าเป็น
ความผดิทางวนิัย   

อย่างไรกต็าม หากผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยักระท าผดิจรยิธรรมทีเ่ป็นความผดิวนิัย 
หรอืความผดิวนิัยอยา่งรา้ยแรง กใ็หด้ าเนินการทางวนิัยตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ว่า



 ๓๑ 

ดว้ยการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ซึ่งมโีทษทางวนิัยอย่างร้ายแรงในระดบัปลดออกและไล่
ออก  
  

4. ผู้มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัย 
 ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554  ข้อ 39 ประกอบกบัขอ้ 40 ขอ้ 41 และขอ้ 42  ก าหนดว่า 
เมื่อผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัผูใ้ดถูกกล่าววา่ไดก้ระท าผดิจรยิธรรม ใหผู้บ้งัคบับญัชาน าเสนอ
ให้ ก.จ.ม. ด าเนินการทางจริยธรรมโดยไม่ชักช้า และ ก.จ.ม. จะด าเนินการสอบสวนทาง
จรยิธรรม โดยน าเอากระบวนวธิกีารตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยการสอบสวนทางวนิัยมาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถู้กกล่าวหาได้ใหถ้้อยค ารบัสารภาพเป็นหนังสอื ต่อ ก.จ.ม. จะลงโทษ
ทางจรยิธรรมโดยไม่สอบสวนกไ็ด ้

เมื่อสอบสวนเสร็จ ก.จ.ม. จะด าเนินการพจิารณาและวนิิจฉัยว่าผูถู้กกล่าวหากระท าผดิ
จรยิธรรมหรอืไม่ หากพจิารณาได้ว่าผูถู้กกล่าวนัน้ กระท าผดิจรยิธรรมจรงิ ก.จ.ม. จะวนิิจฉัย
ลงโทษ และใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูถู้กกล่าวนัน้ ด าเนินการลงโทษทางจรยิธรรมตามที ่ก.จ.ม. 
พจิารณาวนิิจฉัยต่อไป   
 จากขอ้บังคบัดงักล่าว จะเห็นได้ว่า ผูม้อี านาจในการพิจารณาและวนิิจฉัยเพื่อลงโทษ
ผู้ปฏิบัติ ง าน ในมหาวิทยาลัยที่ก ระท าผิดจริย ธรรม  คือ  คณ ะกรรมการจริยธรรม
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ หรอืเรยีกว่า ก.จ.ม. และผูบ้ังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา มีอ านาจสัง่
ลงโทษ ผูก้ระท าผดิจรยิธรรมตามมตขิองก.จ.ม. เพื่อด าเนินการทางจรยิธรรมต่อไป 
  
5. การใช้ดลุยพินิจในการลงโทษ 

5.๑  แนวทางการลงโทษ 
                 การพจิารณาความผดิและก าหนดโทษ เป็นขัน้ตอนการด าเนินการทีส่่งผลถงึการ
ด าเนินการทางจริยธรรมทีเ่ป็นธรรม จงึจะต้องพิจารณาใหอ้ยู่ภายในกรอบของกฎหมายและ
ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดในแต่ละกรณี โดยศึกษาถึงพฤติการณ์การกระท า
ความผดิทางจรยิธรรมทีเ่กดิขึน้มาพิจารณาเปรยีบเทยีบกบัแนวทางการลงโทษของส านักงาน 
ก.พ. หรอืแนวทางการลงโทษทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่เคยยดึถอืและปฏบิัตมิาก่อน เพื่อน ามา
ก าหนดโทษและลงโทษทางจรยิธรรมตามสมควรและเพื่อใหก้ารพจิารณาความผดิและก าหนด
โทษเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

5.๒  ดุลยพนิิจการสัง่ลงโทษ 
       ให้น าข้อ  16 แห่งข้อบั งคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ว่าด้วยการแ ต่งตั ้ง

คณะกรรมการสอบสวน  การลงโทษ การแจ้งค าสัง่และการรายงานการด าเนินการทางวนิัย
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ มาบังคับใช้กับกรณีดุลยพินิจการสัง่
ลงโทษทางจรยิธรรมโดยอนุโลม โดยได้ก าหนดใหก้ารสัง่ลงโทษทางวนิัยต้องใหเ้หมาะสมกับ



 ๓๒ 

ความผดิ และมใิหเ้ป็นไปโดยพยาบาทหรอืโทสะจรติ หรอืลงโทษผูท้ ีไ่ม่มคีวามผดิ หากมเีหตุอนั
ควรลดหยอ่นจะน าเหตุดงักล่าวมาประกอบการพจิารณาลดโทษกไ็ด้ 

 
 
 
 

6. การด าเนินการลงโทษทางจริยธรรม 
 เมื่อ ก.จ.ม. พจิารณาและวนิิจฉัย วา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผดิจรยิธรรมจรงิ ก.จ.ม. จะ
ก าหนดโทษแก่ผูก้ระท าผดิทางจรยิธรรม ได้แก่ ตกัเตอืน สัง่ใหด้ าเนินการใหถู้กต้องภายในเวลา
ที่ก าหนด หรอืท าทัณฑ์บน ไว้ในค าวนิิจฉัย และให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการลงโทษตามค า
วนิิจฉัยนัน้ ในส่วนนี้  เนื่ องจากยงัไม่เคยมีค าวินิจฉัยลงโทษทางจริยธรรมกับผู้กระท าผิด
จริยธรรมมาก่อน ผู้เข ียนจึงน าแนวปฏิบัติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มาใช้
เทยีบเคยีงโดยอนุโลม  
 ก.จ.ม. โดยประธาน จะแจ้งค าสัง่ผลการวนิิจฉัยกลับไปยงัผู้บังคับบัญชาที่เสนอให ้
ก.จ.ม. ด าเนินการทางจรยิธรรม เมื่อผู้บงัคบับัญชาได้รบัรายงานแล้ว ผูบ้ ังคับบัญชาจะต้อง
ด าเนินการลงโทษใหเ้ป็นไปตามค าวนิิจฉัยของ ก.จ.ม. โดยเรยีกให ้ผูป้ฏบิตังิานทีไ่ดก้ระท าผดิ
จรยิธรรม มารบัทราบค าวนิิจฉัยและการลงโทษ เช่น เรยีกมาตกัเตอืนด้วยวาจา หรอืตกัเตอืน
เป็นหนังสอื เรยีกใหร้บัค าสัง่ใหด้ าเนินการใหถู้กต้องภายในเวลาทีก่ าหนด หรอืประการสุดทา้ย 
เรยีกใหผู้ก้ระท าผดิจรยิธรรมมาท าทณัฑบ์น  
 แบบการลงโทษ  ผูบ้งัคบับญัชาควรจะท าเป็นหนังสอื โดยระบุเนื้อหาดงัต่อไปนี้     

1. ชื่อ ต าแหน่ง และสงักดัของผูถู้กลงโทษทางจรยิธรรม 
2. การกระท าทีเ่ป็นความผดิทางจรยิธรรม ถา้หากมหีลายกรณใีหร้ะบุทกุกรณ ี 
3. การกระท าทีถ่อืว่าเป็นความผดิทางจรยิธรรมและบทบญัญตัขิองกฎหมายทีบ่ญัญตัิ

วา่เป็นความผดิทางจรยิธรรม บทบญัญตัขิองขอ้บงัคบัทีใ่หอ้ านาจผูส้ ัง่ลงโทษ  
4. สทิธกิารอุทธรณ์ค าสัง่ทางจรยิธรรม 

 เมื่อผูป้ฏบิัตงิานผูถู้กสัง่ลงโทษทางจรยิธรรม รบัทราบค าวนิิจฉัยและการลงโทษแล้ว 
หากไม่พอใจในค าวนิิจฉัยและค าสัง่ลงโทษ ผูป้ฏิบตัิงานที่ถูกสัง่ลงโทษทางจรยิธรรม มสีทิธิ
อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์การลงโทษทางจรยิธรรมมหาวทิยาลยัไดภ้ายใน 
30 วนันับแต่วนัได้รบัค าสัง่ ตามขอ้ 48 แห่งขอ้บังคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ว่าด้วยประมวล
จรยิธรรมของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. 2554   
  
 
 
 
 



 ๓๓ 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน ใน

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. 2554  
2. แนวทางการลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กลุ่มโรงพมิพ ์ส านักบรหิารกลาง ส านักงาน ก.พ. 
3. การจัด ก ารค วาม รู้ เรื่ อ งก ารล ง โทษ ท างวินั ย  พ .ศ . 25 54  ก องกฎ หม าย

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เรื่องการลงโทษ 
4. เวบ็ไซดข์องส านักงาน ก.พ. เรื่องคุณธรรมและจรยิธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือตกัเตือน 
 



 ๓๔ 

       เขยีนที.่........................................ 
วนัที.่....................................................... 

 
 ขา้พเจา้...............(ระบุชื่อผูร้บัการเตอืน).....................พนักงานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ต าแหน่ง.........................................สงักดั...........................................................ไดก้ระท าผดิ
จรยิธรรมตามค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการจรยิธรรมมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ในคราวประชุมครัง้
ที่  ....................................เมื่ อวันที่ .. ......เดือน .......................... ..พ .ศ .............. 
ฐาน................................................................................ตามขอ้.............................................
แห่ งข้อบั งคับมหาวิทย าลัย เชียงใหม่ ว่ าด้ วยประม วลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติ งาน
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. 2554 โดยมีกรณีกระท าผดิ กล่าวคือ..................................... 
(ระบุกรณที าผดิโดยสรุป ถา้มหีลายกรณใีหร้ะบุทกุกรณ)ี......................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นการกระท าผดิทางจรยิธรรมอยา่งรา้ยแรง หรอืไม่รา้ยแรง  
 ขา้พเจา้ไดร้บัค าตกัเตอืนจาก........(ระบุต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา)...........ผูบ้งัคบับญัชาใน
พฤติการณ์ที่ได้กระท าดงักล่าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารู้สกึส านึกต่อการกระท าผดิและสงัวรไม่
กระท าผดิเช่นนี้อีกและจะรักษาจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานของมหาวทิยาลัยอยู่เสมอ หาก
ขา้พเจา้ท าการฝ่าฝืนหนังสอืตกัเตอืนทีใ่หไ้วน้ี้ ขอใหผู้บ้งัคบับญัชาลงโทษแก่ขา้พเจา้ตามควรแก่
กรณ ี
 
   ลงชื่อ.....................................................ผูท้ าหนังสอืรบัการตกัเตอืน 
     (...............................................) 
 
   ลงชื่อ.....................................................พยาน 
    (..............................................) 
 

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

หนังสือทณัฑบ์น 
    

       เขยีนที.่........................................ 
วนัที.่....................................................... 

 



 ๓๕ 

 ขา้พเจา้..............(ระบุชื่อผูร้บัการเตอืน)......................พนักงานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ต าแหน่ง.........................................สงักดั...........................................................ไดก้ระท าผดิ
จริยธรรมฐาน.......................... .............................ตามข้อ...................แห่งข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ว่าด้วยประมวลจรยิธรรมของผูป้ฏบิตัิงานมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 
2554 โดยมกีรณกีระท าผดิ กล่าวคอื...............................................................................(ระบุ
กรณที าผดิโดยสรุป ถา้มหีลายกรณใีหร้ะบุทกุกรณี)......................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นการกระท าผดิทางจรยิธรรมอยา่งรา้ยแรง หรอืไม่รา้ยแรง และเป็นความผดิครัง้แรก จงึขอ
ท าทณัฑบ์นใหไ้วต่้อ........................(ระบุต าแหน่งผูบ้งัคับบญัชา)...............ว่าขา้พเจ้าจะไม่
กระท าผดิเช่นนี้อีกและจะรักษาจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานของมหาวทิยาลัยอยู่เสมอ หาก
ขา้พเจา้ท าการฝ่าฝืนทณัฑบ์นทีใ่หไ้วน้ี้ ขอใหผู้บ้งัคบับญัชาลงโทษแก่ขา้พเจา้ตามควรแก่กรณี 
 
   ลงชื่อ.....................................................ผูท้ าทณัฑบ์น 
     (...............................................) 
 
   ลงชื่อ.....................................................พยาน 
    (..............................................) 
 

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

๗. การรายงานการด าเนินการทางจริยธรรม 
                   ....................................................................................... 

        : นายจติต์ปรดีา บารม ี
 

การรายงานการด าเนินการทางจรยิธรรม เป็นกระบวนการทีส่ าคญักระบวนการหนึ่งใน
การด าเนินการทางจรยิธรรม เนื่องจากกระบวนการและผลการด าเนินการทางจรยิธรรมนัน้ อาจ
สง่ผลกระทบต่อผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัทีถู่กกล่าวหา ท าใหบุ้คคลดงักล่าวได้รบัโทษได้ จงึ
ถอืได้ว่าเป็นกระบวนการทีม่ผีลกระทบต่อสทิธขิองผูป้ฏบิตัใินมหาวทิยาลยัทีถู่กกล่าวหา ด้วย



 ๓๖ 

เหตุนี้เอง มหาวทิยาลยัจงึได้ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพื่อใหม้กีารตรวจสอบ ทบทวน และ
กลัน่กรอง ขัน้ตอนและการใช้ดุลยพนิิจของผูม้อี านาจอกีชัน้หนึ่งเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมเพื่อ
เป็นหลกัประกนัในความถูกตอ้งและเป็นธรรมในการด าเนินกระบวนการดงักล่าว โดยก าหนดให้
มกีารรายงานการด าเนินการฯ ต่อผูม้อี านาจอกีชัน้หนึ่งในขัน้ตอนสุดทา้ยของกระบวนการการ
ด าเนินการฯนัน่เอง 

เมื่อพจิารณาหลกัเกณฑ์ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่แล้ว จะเหน็ได้ว่าการรายงานการ
ด าเนินการทางจรยิธรรมได้ถูกบัญญตัิไวใ้น ขอ้บังคบัมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยประมวล
จรยิธรรมของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ้ ๔๖ วา่ “เมื่อผูบ้งัคบับญัชา
ได้ด าเนินการทางจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัยในเรื่องใดไปแล้ว ให้รายงานสภา
มหาวทิยาลัยทราบ ในกรณีที่สภามหาวทิยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้บังคับบัญชายังมิได้
ด าเนินการทางจรยิธรรม หรอืมไิด้สัง่ลงโทษโดยเคร่งครดั หรอืเป็นธรรมจะสัง่ใหผู้บ้งัคบับญัชา
ทบทวนการด าเนินการ หรอืสัง่การใหม่ใหถู้กตอ้งเหมาะสมต่อไปกไ็ด้” 

จากบทบัญญัติดังกล่าวสรุปได้ว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางจรยิธรรมต่อ
ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัจนเสรจ็สิน้กระบวนการแลว้ กล่าวคอืมกีารสัง่ลงโทษหรอืสัง่ยตุเิรื่อง
ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมวนิิจฉัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องรายงานขัน้ตอนและผลการ
ด าเนินการทางจริยธรรมดังกล่าวให้สภามหาวทิยาลัยทราบ เพื่อที่สภามหาวทิยาลัยจะได้
พิจารณาตรวจสอบ ทบทวน และกลัน่กรอง อีกชัน้หนึ่งว่าได้มีการด าเนินการตามขัน้ตอนที่
ก าหนดในข้อบังคับแล้ว หรือไม่ และการใช้ดุลยพินิจในการสัง่ลงโทษว่าได้ด าเนินการโดย
เคร่งครดัและเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผูถู้กกล่าวหาตามที ่คณะกรรมการจรยิธรรมวนิิจฉัย
ความผดิของผูถู้กกล่าวหา หรอืไม่ ซึ่งเมื่อสภามหาวทิยาลยัพจิารณาแล้วเหน็วา่ ผูบ้งัคบับญัชา
ยงัมไิดด้ าเนินการฯ ในขัน้ตอนใดหรอืไดด้ าเนินการฯโดยมไิดเ้คร่งครดั หรอืด าเนินการฯ ไปโดย
ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใต้บงัคบับัญชา ผู้ถูกกล่าวหา สภามหาวทิยาลัยก็มีอ านาจในการสัง่การให้
ผูบ้งัคบับญัชาทบทวนการด าเนินการและแกไ้ข หรอืสัง่การใหม่ใหถู้กตอ้ง ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความ
รอบครอบในการด าเนินการตาม รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และค่านิยม
หลกั (Core Value) ส าหรบัประมวลจรยิธรรมต่อไป 

กระบวนการรายงานการด าเนินการทางจรยิธรรมเกดิขึน้ภายหลงัผูบ้งัคบับญัชาได้ออก
ค าสัง่ทางปกครอง หรอื มขีอ้สัง่การเกี่ยวกบัการด าเนินการทางจรยิธรรมเป็นขัน้ตอนทีแ่ยกออก
จากการออกค าสัง่ เพื่อเป็นหลักประกนัว่า ผู้บงัคบับัญชาต้องด าเนินการทางจรยิธรรมอย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรมต่อคู่กรณี ดงันัน้หากการด าเนินการทางจรยิธรรมมไิด้ด าเนินการลงโดย
ถูกต้องตามทีก่ าหนดตามบทบญัญตัแิห่งขอ้บงัคบั หรอื มไิด้กระท าลงอย่างเคร่งครดั หรอืมไิด้
กระท าลงอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมแลว้ ขอ้บงัคบัยงัไดใ้หอ้ านาจ 

สภามหาวทิยาลยัในการสัง่ใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนการด าเนินการใหม่ใหถู้กตอ้งต่อไป 
เช่น   



 ๓๗ 

๑ ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหามิได้ด าเนินการตามขัน้ตอนที่ข้อบังคับของ
มหาวทิยาลยัก าหนด เช่น มคี าสัง่ใหล้งโทษผูถู้กกล่าวหาทันท ีโดยไม่สง่เรื่องใหค้ณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาและวนิิจฉัยก่อน  กรณีดังนี้สภามหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการทางจริยธรรมใหม่ให้ถูกต้องโดยให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการจริยธรรม
พจิารณาและวนิิจฉัยต่อไป 

๒. ผูบ้งัคบับัญชามิได้สัง่ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาอย่างเคร่งครัด หรอืเป็นธรรม โดยสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นว่า การลงโทษของผู้บังคับบัญชามิได้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการจริยธรรมได้ท าการพิจารณา วนิิจฉัยและได้ก าหนดโทษไว้ เช่น คณะกรรม
จรยิธรรมท าการพจิารณาและวนิิจฉัยแลว้ ใหก้ าหนดโทษ ตกัเตอืน แต่ผูบ้งัคบับญัชาลงโทษท า
ทณัฑบ์น หรอืลงโทษเป็นอย่างอื่น  กรณีนี้สภามหาวทิยาลยัมอี านาจสัง่ใหผู้บ้งัคบับญัชาแก้ไข
ใหถู้กตอ้งได ้

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
๑. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่วา่ดว้ยประมวลจรยิธรรมผูป้ฏบิตังิานใน 

               มหาวทิยาลยั พ.ศ.๒๕๕๔ 
๒. ประมวลจรยิธรรมผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
๓. งานวนิัยและนิตกิาร กองการเจา้หน้าที ่ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

               “การด าเนินการดา้นวนิัยอยา่งไม่รา้ยแรง”,๒๕๓๙ 
  
 


	เรียน      (ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน)

