แผนกงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อให้ส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ประพฤติและ
ปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอัน
ดีงาม รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ในขณะเดียวกันต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น สามารถดูแล
ตนเองได้อย่างปลอดภัย ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด การพนันและอบายมุข ต่าง ๆ ดาเนินการประสานงานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวินัยนักศึกษา รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน
การกระทาความดีของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมในการดาเนินชีวิต
2. เพื่อให้คาปรึกษากับนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาวินัย การปรับตัว การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคม ฯลฯ
3. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจซึ่งกฏระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของสังคม เป็นการเตรียมพร้อม
นักศึกษาให้สามารถออกไปดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. เพื่อดาเนินการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนวินัย การลงโทษทางวินัย และการพิจารณาในชั้น
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมและยุติธรรม
5. เพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครองรวมถึงหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักศึกษา สามารถระงับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการกระทาความดีของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้ แก่
มหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 นักศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ทมี่ ีระเบียบวินัย ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ
แผน ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษามีความตระหนักในตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต

แบบ

2.2 นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี เรียนรู้และเข้าใจตนเอง รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตน เคารพและไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
2.3 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจซึ่งกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของสังคม มีความพร้อมที่
จะสามารถออกไปดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
กลุม่ เป้าหมาย
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กระบวนการขั้นตอนการสอบสวนนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา
ที่
1.

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5-10 นาที

แผนกงานวินัยฯ

1 วัน

แผนกงานวินัยฯ

จัดทารายงานเสนอผู้บริหารเพื่อ
ทราบ

30 นาที

แผนกงานวินัยฯ

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย

30 นาที

แผนกงานวินัยฯ

ประสานงานกับคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา และ
นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยนักศึกษาเพื่อแจ้งให้ทราบ
ถึงวัน เวลา และสถานที่ในการ
ดาเนินการสอบสวนวินัยนักศึกษา

30 นาที

แผนกงานวินัยฯ

เริ่มต้น
2.
ได้รับแจ้งหรือรับรายงานเหตุเมื่อ
พบเห็นการกระทาผิดวินัย
นักศึกษา
4.
พิจารณาเหตุ
เบื้องต้น

5.
จัดทารายงานเหตุการณ์ให้
ผู้บริหารทราบ
6.
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
7.
แจ้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยนักศึกษาและนักศึกษาที่
กระทาผิดวินัย

1

ได้รับการแจ้งหรือการรายงาน
เหตุเมื่อพบเห็นการกระทาผิด
วินัยของนักศึกษาอาจจะโดย
วาจา ทางโทรศัพท์ หรือที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรรูปแบบต่าง ๆ
พิจารณาเหตุเบื้องต้น ถ้ากรณี
ความผิดไม่ร้ายแรงดาเนินการว่า
กล่าวตักเตือนด้วยวาจา แต่หาก
พิจารณาแล้วพบว่าเป็นความผิด
วินัยร้ายแรง ให้ดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป

ที่

ผังกระบวนการ/กระบวนการ

8.

1

ดาเนินการ
สอบสวน
9.
จัดทารายงานผลการสอบสวนทาง
วินัยเสนอผู้บริหาร
10.
จัดทาหนังสือลงโทษทางวินัยและ
หนังสือขอส่งหนังสือลงโทษทาง
วินัย
11.
ส่งหนังสือการลงโทษทางวินัย

12.
สิ้นสุด

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการสอบสวนทางวินัย
นักศึกษา และจัดทาบันทึก
ถ้อยคาของนักศึกษาและให้
นักศึกษาและคณะกรรมการลง
นาม

3 ชั่วโมง

แผนกงานวินัยฯ
คณะกรรมการ
สอบสวนวินัย
นักศึกษาและ
นักศึกษาที่กระทา
ผิดวินัย

จัดทารายงานผลการสอบสวน
ทางวินัยเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
และพิจารณาลงโทษตามระเบียบ

30 นาที

แผนกงานวินัยฯ

จัดทาหนังสือลงโทษทางวินัยและ
หนังสือขอส่งหนังสือลงโทษทาง
วินัยเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบ

1 ชั่วโมง

แผนกงานวินัยฯ

ส่งหนังสือถึงผู้ปกครองเพื่อให้
รับทราบการลงโทษทางวินัยของ
นักศึกษา

2-3 วัน

แผนกงานวินัยฯ

กระบวนการขั้นตอนการสอบสวนนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา
ที่ ผังกระบวนการ / กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1

2

3

4

เริ่มต้น
5-10 นาที

แผนกงานวินัยฯ

ได้รับแจ้งหรือการรายงาน
เหตุเมื่อพบเห็นการกระทาผิด
วินัยนักศึกษา

แผนกงานวินัยฯ ได้รับการแจ้ง
หรือการรายงานเหตุเมื่อพบเห็น
การกระทาผิดวินัยนักศึกษา
อาจจะโดยวาจา ทางโทรศัพท์
หรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร
รูปแบบต่าง ๆ

1 วัน

แผนกงานวินัยฯ

พิจารณาเหตุเบื้องต้น

แผนกงานวินัยฯ พิจารณาเหตุ
เบื้องต้นแล้วถ้าไม่มีมูลความผิด
จะดาเนินการยุติเรื่อง แต่หาก
พิจารณาแล้วพบว่ามีมูลกรณี
พยานหลักฐาน เป็นการกระทา
ที่ผิดวินัยนักศึกษาจะดาเนินการ
ขั้นต่อไป
แผนกงานวินัยฯ จัดทาบันทึก
ข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยนักศึกษา

30 นาที

แผนกงานวินัยฯ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหารพิจารณาบันทึกข้อความ
ที่แผนกงานวินัยฯเสนอและ
ลงนามอนุญาต

1 วัน

ผู้อานวยการ
วิทยาลัยฯ / รักษา
ราชการแทน

จัดทาบันทึกข้อความเสนอ
ผู้บริหารเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวินัย

ที่ ผังกระบวนการ / กระบวนการ
1
5

ผู้บริหารพิจารณาบันทึก
ข้อความทีแ่ ผนกงานวินัยฯ
เสนอ

ประสานงานกับคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา และ
แจ้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทา
6
นักศึกษาและนักศึกษาที่ถูก
ผิดวินัยนักศึกษาเพื่อแจ้งให้ทราบ
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
ถึงวัน เวลา และสถานที่ในการ
นักศึกษาเพื่อเข้าให้ถ้อยคา
ดาเนินการสอบสวนวินัยนักศึกษา

30 นาที

แผนกงานวินัยฯ

แผนกงานวินัยฯจัดเตรียมวาระ
การประชุม จดบันทึกการให้
ดาเนินการสอบสวนนักศึกษาที่ ถ้อยคาของนักศึกษา จัดพิมพ์
รายงานการประชุมของ
ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
คณะกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา
นักศึกษาพร้อมเสนอคาสั่งลงโทษ

3 ชั่วโมง

แผนกงานวินัยฯ จัดทาบันทึก
ข้อความเพื่อเสนอรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษาต่อผู้บริหาร

30 นาที

แผนกงานวินัยฯ
คณะกรรมการ
สอบสวนวินัย
นักศึกษาที่ได้รับ
การแต่งตั้งและ
นักศึกษาที่ถูก
กล่าวหา
แผนกงานวินัยฯ
และคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย
นักศึกษาที่ได้รับ
การแต่งตั้ง

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้บริหารพิจารณารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษาที่แผนกงานวินัยฯ
เสนอและลงนาม

1 วัน

แผนกงานวินัยฯ รับรายงานการ
ประชุมฯทีผ่ ู้บริหารลงนามกลับ
จากนั้นติดต่อผู้ปกครองและ
นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยนักศึกษาเพื่อแจ้งผลการ
สอบสวนฯ

5-10 นาที

7

จัดทาบันทึกข้อความเสนอ
8 ผู้บริหารเพื่อรายงานการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษา
ที่ ผังกระบวนการ / กระบวนการ
1
9

ผู้บริหารพิจารณารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวน
วินัยนักศึกษา

10

แจ้งผลการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษาให้ผู้ปกครองและ
นักศึกษาทราบ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
วิทยาลัยฯ / รักษา
ราชการแทน

แผนกงานวินัยฯ
ผู้ปกครองและ
นักศึกษาที่ถูก
กล่าวหา

11

นักศึกษาพิจารณา
ผลจากการสอบสวน

12 บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
ของแผนกงานวินัยฯ
13

สิ้นสุด

นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยนักศึกษารับทราบผลและ
ลงนาม หากพิจารณาแล้วไม่
ยอมรับผลจากสอบสวนของ
คณะกรรมการฯ สามารถยื่นเรื่อง
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษเพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหารต่อไป
แผนกงานวินัยฯ เก็บรวบรวม
บันทึกข้อความ พยานหลักฐาน
อื่น ๆ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ของแผนกงานวินัยฯ

1-2 วัน

แผนกงานวินัยฯ
ผู้ปกครองและ
นักศึกษาที่ถูก
กล่าวหา

30 นาที

แผนกงานวินัยฯ

