
กองกฎหมาย ส านักงานอธกิารบด ี

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

แผนการด าเนนิการ 

กรณีสอบสวนวินัย 

ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไม่เกิน ๓ วัน นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน 
นิติกรที่ได้รับ

มอบหมายส านวน 
 ๒ ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(ข้อ ๗ และข้อ ๘) 
ไม่เกิน ๒ วัน เสนอหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนาม 

๔ แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบและแจ้งสิทธิคัดค้านประธาน
กรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวน  
(ข้อ ๑๑ (๑) และ (๒)) 
 

ไม่เกิน ๒ วัน เสนอหนังสือให้ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาและแจ้งสิทธิ
คัดค้านประธานกรรมการสอบสวนและ
กรรมการสอบสวน 

๕ ผู้ถูกกล่าวหาคดัค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวน 
ภายใน ๑๕ วัน (ข้อ ๑๓) 

- - 

๖ ผู้สั่งแต่งตั้งส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และให้
ประธานกรรมการสอบสวนลงลายมือช่ือและวัน 
เดือน ปี ที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน (ข้อ ๑๑ (๓)) 

- เสนอหนังสือให้ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนลงนามในหนังสือส่งส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้
คณะกรรมการสอบสวน 

๗ คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาวางแนวทางการสอบสวน  
(ข้อ ๑๗) 

ภายใน ๑๘๐ วัน
นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการสอบสวน
ได้รับทราบค าสั่ง

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

สอบสวน 
(ข้อ ๒๗) 

กรณไีม่สามารถ
ด าเนินให้แล้วเสร็จ 

ให้ขอขยาย
ระยะเวลาต่อนายก
สภามหาวิทยาลยั 

ครั้งละไม่เกิน 
๖๐ วัน  

(ข้อ ๒๑ วรรคสอง) 

นัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
ประชุมวางแนวทางการสอบสวน 

๘ แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
ตามแบบ สว. ๒ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
สอบสวนได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (ข้อ ๒๑ (๑)) 

นัดประชุมคณะกรรมการสอบสวน 
เพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏ
ตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า 

- ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด  
- เมื่อใด อย่างไรที่เป็นความผดิวินัย  
- ให้แจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามสีิทธิที่จะ

ได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานทีส่นบัสนุนข้อ
กล่าวหา  

- ให้แจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามสีิทธิที่จะให้
ถ้อยค าหรือช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจน
อ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐาน
มาสืบแก้ข้อกล่าวหาได ้ 

- ให้แจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าอาจยื่นค า
ช้ีแจง แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือเพื่อ



๒ 

 

ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
ประกอบการพิจารณาสอบสวนหรอืไม่ก็ได้ 
(ข้อ ๒๒) 

๙ รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ี
กล่าวหาเท่าท่ีม ี

ภายใน ๑๘๐ วัน
นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการสอบสวน
ได้รับทราบค าสั่ง

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

สอบสวน 
(ข้อ ๒๗) 

กรณไีม่สามารถ
ด าเนินให้แล้วเสร็จ 

ให้ขอขยาย
ระยะเวลาต่อนายก
สภามหาวิทยาลยั 

ครั้งละไม่เกิน 
๖๐ วัน  

(ข้อ ๒๑ วรรคสอง) 

คณะกรรมการสอบสวนประชุมเพือ่รวบรวม
พยานหลักฐาน การสอบถ้อยค าพยาน  
การรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกีย่วข้อง 
กับเรื่องท่ีกล่าวหา 

นิติกรที่ได้รับ
มอบหมายส านวน

หรือฝ่าย
เลขานุการ

คณะกรรมการ ๑๐ แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว. ๓  
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบนับแต่วันท่ีได้ด าเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ (ข้อ ๒๑ (๓)) 

นัดประชุมคณะกรรมการรสอบสวนเพื่อ
พิจารณาว่า 

(๑) มีพยานหลักฐานใดสนับสนุน 
ข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด 
เมื่อใด อย่างไร และ  

(๒) การกระท าเป็นความผิดวินัยกรณีใด 
ตามมาตราใด ข้อใด  

ให้คณะกรรมการสอบสวนเรยีกผูถู้ก
กล่าวหามาพบ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุ
ข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลกัฐาน 
ว่าเป็นความผดิวินัยกรณีใด ตามมาตราใด 
ข้อใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ทราบ โดยระบุวัน 
เวลา สถานท่ี และการกระท าท่ีมลีกัษณะ
เป็นการสนบัสนุนข้อกล่าวหา ส าหรับพยาน
บุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได ้
(ข้อ ๒๓) 

๑๑ รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้ว
เสร็จนบัแต่วันท่ีได้ด าเนินการตามข้อ ๑๐ แล้ว
เสร็จ 

คณะกรรมการด าเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานของผู้ถูกกลา่วหาอีกครั้ง 
หากพยานหลักฐานยังไม่เพยีงพอ หรือต้อง
เพิ่มเตมิในประเด็นใด 

๑๒ ประชุมพิจารณาลงมติ  คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณา 
ลงมติว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าผดิวนิัยหรือไม่ 
ถ้าพิจารณาแล้วมมีติว่าการกระท าเป็น
ความผิดวินยั ให้พิจารณาต่อไปด้วยว่าเป็น
การกระท าความผดิวินัยกรณีใด  
ตามบทบัญญัติของกฎหมายใด  
และควรไดร้ับโทษในสถานใด (ข้อ ๓๘) 

๑๓ จัดท ารายงานการสอบสวนเสนอผูส้ั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  

เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ว  
ให้คณะกรรมการสอบสวนท ารายงานการ
สอบสวนซึ่งมสีาระส าคญัตามแบบรายงาน



๓ 

 

ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
การสอบสวนตามเเบบ สว. ๖ เสนอต่อผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

๑๔ เสนอรายงานการสอบสวน พร้อมทั้ง
พยานหลักฐานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง (ข้อ ๓๙) 

ภายใน ๑ วัน เสนอรายงานการอสบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา 

นิติกรที่ได้รับ
มอบหมายส านวน

หรือฝ่าย
เลขานุการ

คณะกรรมการ 
๑๕ ผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาสั่งการ ภายใน ๓๐ วัน ผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาความถูกต้องของ

กระบวนการสอบสวนและพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 

ผู้สั่งแต่งตั้ง 

๑๖ เสนอเรื่องตามล าดับชั้น 
(๑๖.๑) กรณีอธิการบดีพิจารณาสัง่การว่าผู้ถูก
กล่าวหากระท าผดิวินัยอย่างร้ายแรง ให้เสนอ
คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลพจิารณา 
 

ไม่เกิน ๓ วัน 
 
 
 

เสนอรายงานการสอบสวนต่อ
คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลพจิารณา 
 
-  
 

นิติกรที่ได้รับ
มอบหมายส านวน 

 

(๑๖.๒) กรณผีูส้ั่งแต่งตั้งพิจารณาสั่งการว่าผู้ถูก
กล่าวหากระท าผดิวินัยอย่างไมร่้ายแรง ให้เสนอ
ค าสั่งลงโทษวินัยต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อลงนาม 

ไม่เกิน ๓ วัน เสนอค าสั่งลงโทษวินัยต่อผูส้ั่งแต่งตั้ง 
ลงนาม 

๑๗ แจ้งค าสั่งลงโทษทางวินัย 
(๑๗.๑) เสนอต่อผู้ท าค าสั่งแต่งตั้ง ไม่เกิน ๕ วัน เสนอหนังสือการแจ้งค าสั่งลงโทษทางวินัย

ต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อลงนาม 
นิติกรที่ได้รับ

มอบหมายส านวน 
 (๑๗.๒) แจ้งผู้ถูกลงโทษ ภายใน ๓๐ วันนับ

แต่วันท่ีได้รบัแจ้ง
ค าสั่งลงโทษ 

แจ้งค าสั่งลงโทษทางวินัยให้ผู้ถูกลงโทษ
ทราบ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษ  

หมายเหตุ : ข้อบังคับมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไวก้่อน  

              และการลงโทษทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 


