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บริการนักศึกษาอย่างไรให้ห่างไกลข้อพิพาท : 
ศึกษากรณีการด าเนินการตามค าร้องของนักศึกษาที่
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๒ 

 

บริการนักศึกษาอยา่งไรให้หา่งไกลข้อพิพาท : ศึกษากรณีการด าเนินการตามค าร้องของ
นักศึกษาที่มีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครอง  

 
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัด

การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ข้อบังคับจึง
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการศึกษาตลอดจนเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษาที่จะมีผลให้นักศึกษาเป็นผู้มี
สิทธิใช้และแสดงวิทยฐานะได้ ซึ่งตามข้อบังคับมีหลักเกณฑ์ที่ให้นักศึกษามีสิทธิยื่นค าร้องต่าง ๆ โดยมีทั้งในส่วน
ของค าร้องในเรื่องการศึกษาทั่วไปและค าร้องที่มีลักษณะเป็นค าส่ังทางปกครอง ที่หากนักวิชาการศึกษาด าเนินการ
โดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว อาจท าให้การด าเนินการตามค า
ร้องดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นเหตุให้ถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มงานวินัยและนิติการ กองงานผู้บริหาร จึงได้จัดท า KM ในหัวข้อ “บริการนักศึกษาอย่างไร
ให้ห่างไกลข้อพิพาท : ศึกษากรณีการด าเนินการตามค าร้องของนักศึกษาที่มีลักษณะเป็นค าส่ังทางปกครอง” โดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพื่อส ารวจลักษณะ การตรวจสอบ และการน าเสนอข้อมูล ตลอดจนการขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจหน้าที่
ของนักวิชาการศึกษา ในการด าเนินการตามค าร้องค าขอต่าง ๆ ของนักศึกษา 
 ๒. เพื่อทราบถึงกฎระเบียบที่ใช้ด าเนินการตามค าร้องค าขอต่าง ๆ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกัน 
 ๓. เพื่อสร้างแนวทางการตรวจสอบและน าเสนอข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ใช้ด าเนินการตามค าร้อง
ค าขอ 
 ๔. เพื่อให้กระบวนการด าเนินการตามค าร้องค าขอและการอนุมัติเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

๕. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักวิชาการศึกษาในการด าเนินการตามค าร้องค าขอ กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องที่สามารถลดข้อร้องเรียนและความเสี่ยงที่นักวิชาการศึกษาอาจถูกด าเนินการตามกฎหมาย 

 
 ๑. ความรู้เก่ียวกับค าสั่งทางปกครอง 

 ค าสั่งทางปกครองคืออะไร??? 

ค าสั่งทางปกครอง๑ คือ การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น
ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของ
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง 
และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ และการอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งสามารถสรุป
องค์ประกอบอันเป็นสาระส าคัญของค าส่ังทางปกครองได้ ๕ ประการ ดังนี้  

 
                                                             

๑
 มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 



 

๓ 

 

ค าส่ังทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือ ต้องมีเหตุผลในการออกค าส่ังซึ่งเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

 
 กระบวนการในการออกค าสั่งทางปกครอง 

กระบวนการออกค าส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยื่นค าขอต่อ
เจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าทีใ่ห้ค าแนะน าและ
แจ้งสิทธิตามกฎหมาย 

ออกค าส่ัง 

ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
ด าเนินการพิจารณาค าขอ 

- ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (ถ้าม)ี 

- ชัดแจ้ง 
- ให้เหตุผลประกอบค าส่ัง 

- เจ้าหน้าที่ท่ีพิจารณาค าขอต้องมี
อ านาจตามกฎหมาย 
- เจ้าหน้าที่ต้องไม่มีส่วนได้เสีย 

แจ้งผลของค าส่ังให้
ผู้ยื่นค าขอทราบ 

แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ค าส่ัง 

- อุทธรณ์กับใคร 
- ระยะเวลาในการอุทธรณ์ (๑๕ วัน) 

การตระเตรียมการออกค าส่ัง 



 

๔ 

 

 สิทธิตามกฎหมายของผู้ที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙) 

ค าส่ังที่มีลักษณะเป็นค าส่ังทางปกครองนั้นมีผลทางกฎหมายต่อผู้ที่ได้รับค าส่ัง คือ เมื่อผู้รับค าส่ังทาง
ปกครองถูกกระทบสิทธิโดยผลของค าส่ังทางปกครอง บุคคลนั้นก็จะมีสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายหลายประการ ดังนี้ 

๑) สิทธิได้รับแจ้งข้อเท็จจริงและโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน  
๒) สิทธิตรวจดูเอกสารของเจ้าหน้าที่ 
๓) สิทธิได้รับการแจ้งสิทธิและได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ 
๔) สิทธิได้ทราบเหตุผลในการออกค าส่ังทางปกครอง 
๕) สิทธิได้รับทราบถึงแนวทางหรือวิธีการโต้แย้งค าส่ังทางปกครองต่อไป 
๖) สิทธิได้รับการพิจารณาโดยเร็ว 

 

 ๒. แนวทางปฏิบัติของนักวิชาการศึกษาในการพิจารณาค าร้องที่มีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครอง 

การด าเนินการและการส่ังการตามค าร้องของนักศึกษาบางประเภทมีลักษณะเป็นการใช้อ านาจตาม
ข้อบังคับ โดยคณบดีหรือผู้มีอ านาจเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติค าร้องบางประเภทเหล่านั้น โดยหากการ
พิจารณาไม่อนุมัติค าร้องจะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของนักศึกษาในการส าเร็จการศึกษา  ดังนั้น ผลของ
การส่ังการอนุมัติหรือไม่อนุมัติค าร้องดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นค าส่ังทางปกครอง (แม้ว่าจะมิได้จัดท าเป็นรูปแบบ
ของค าส่ังสถาบันหรือค าส่ังคณะก็ตาม) ซึ่งหากนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับผลการส่ังการดังกล่าว นักศึกษามีสิทธิ
อุทธรณ์โต้แย้งและสามารถน าเรื่องไปฟ้องต่อศาลปกครองได้ ซึ่งค าร้องตามข้อบังคับที่มีลักษณะเป็นค าส่ังทาง
ปกครอง เช่น  

๑) ค าร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลังก าหนด (ข้อ ๑๓) 
๒) ค าร้องขอลงทะเบียนหลังก าหนด (ข้อ ๒๐) 
๓) ค าร้องขอลงทะเบียนเข้าเรียนวิชาหลักและ/หรือวิชารหัส ๖๐๐๐ ซ้ า กรณีลงทะเบียนซ้ ามาแล้ว ๒ 

ครั้ง (ข้อ ๒๑ (๑)) 
๔) ค าร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา 

๔.๑) ค าร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา กรณีนักศึกษาปริญญาโท (ข้อ ๒๗) 
๔.๒) ค าร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา กรณีนักศึกษาปริญญาเอก (ข้อ ๒๘) 

 ๕) ค าร้องขอลาพักการศึกษา กรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาได้ ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาเอก (ข้อ ๓๒) 
 ๖) ค าร้องขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หลังก าหนด กรณีนักศึกษาปริญญาโท (แผน ก) (ข้อ ๓๑) 
 ๗) ค าร้องขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หลังก าหนด กรณีนักศึกษาปริญญาเอก (ข้อ ๓๒) 
 ๘) ค าร้องขอโอนหน่วยกิต 
  ๘.๑) ค าร้องขอโอนหน่วยกิต กรณีเปล่ียนคณะ/เปลี่ยนหลักสูตร (ข้อ ๔๘) 
  ๘.๒) ค าร้องขอโอนหน่วยกิต กรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะหรือหลักสูตรใหม่ตามความในข้อ 
๕๐ (ข้อ ๕๑) 



 

๕ 

 

  ๘.๓) ค าร้องขอโอนหน่วยกิต กรณีนักศึกษาที่เคยศึกษาในหลักสูตรหรือคณะใดของสถาบัน ซึ่งได้
ลาออกหรือหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน และได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญ
ของสถาบัน (ข้อ ๕๒) 
  ๘.๔) ค าร้องขอโอนหน่วยกิต กรณีนักศึกษาที่เคยศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือ
ปริญญาในระดับเดียวกันในสถาบันการศึกษาอื่น (ข้อ ๕๕) 
 ๙) ค าร้องขอลาออก (ข้อ ๗๖ (๓)) 

 ขั้นตอนการด าเนินการของนักวิชาการศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนที่ ๑ : นักศึกษายื่นค าร้องต่อนักวิชาการศึกษา 

นักศึกษากรอกข้อความและเหตุผลในแบบฟอร์มค าร้อง พร้อมกับลงลายมือชื่อและวันท่ีที่ยื่นค าร้อง 

 ขั้นตอนที่ ๒ : นักวิชาการศึกษาตรวจสอบข้อมูล 

ในขั้นตอนนี้นักวิชาการศึกษาจะพูดคุยและสอบถามรายละเอียดถึงเหตุผลในการยื่นค าร้อง ตลอดจนให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการเขียนค าร้องให้ถูกต้อง ชัดเจน มีเนื้อหาครบถ้วน และเข้าใจง่าย  นอกจากนี้ 
นักวิชาการศึกษาอาจขอหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี เพื่อประกอบการพิจารณาค าร้อง 

 
 

๑. นักศึกษายื่นค าร้อง
ต่อนักวิชาการศึกษา 

๒. นักวิชาการศึกษา
ตรวจสอบข้อมูล 

๔. ออกค าส่ัง 

๓. คณบดีด าเนินการ
พิจารณาค าร้อง 

- นักวิชาการศึกษาท าความเห็น   
โดยอ้างทั้งข้อเท็จจริง และอ านาจ
ตามข้อบังคับ 

- คณบดีพิจารณาอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติตามค าร้อง 

๕. แจ้งผลของค าส่ัง
ให้นักศึกษาทราบ 

๖. แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ค าส่ัง ??? 

- พูดคุย/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
และให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
- ขอหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 

- แจ้งทางโทรศัพท์ 

การตระเตรียมการออกค าส่ัง 



 

๖ 

 

 ขั้นตอนที่ ๓ : การด าเนินการพิจารณาค าร้อง 

การท าความเห็นของนักวิชาการศึกษาเพื่อเสนอคณบดีพิจารณาค าร้องนั้น  นักวิชาการศึกษาส่วนใหญ่จะ
อ้างข้อบังคับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค าร้องนั้น ๆ ประกอบการท าความเห็นด้วย ซึ่งนักวิชาการศึกษาบางคณะก็จะ
เขียนเนื้อหาของข้อบังคับด้วย หรือบางคณะก็จะถ่ายเอกสารเนื้อหาของข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้วเน้นข้อความเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณบดต่ีอไป 

แตส่ าหรับระยะเวลาในการด าเนินการพิจารณาค าร้องนั้น คณะส่วนใหญ่ไม่ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาใน
การด าเนินการไว้อย่างชัดแจ้ง 

 ขั้นตอนที่ ๔ : การออกค าสั่ง 

เมื่อนักวิชาการศึกษาได้ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดท าความเห็นที่แสดงข้อเท็จจริงและอ านาจตาม
ข้อบังคับแล้ว ก็จะเสนอเรื่องไปยังคณบดีพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 ขั้นตอนที่ ๕ : การแจ้งผล 

เมื่อคณบดีส่ังการอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามค าร้องแล้ว นักวิชาการศึกษาส่วนใหญ่จะแจ้งผลการพิจารณาค า
ร้องให้นักศึกษาทราบโดยทางโทรศัพท์ และบางคณะก็จะบันทึกวันเวลาที่ได้แจ้งผลไว้ในตัวค าร้องด้วย  ในขณะที่
บางคณะตัวแบบฟอร์มค าร้องมีช่องให้นักศึกษาลงชื่อรับทราบผลของค าร้องเพื่อเป็นหลักฐานว่านักศึกษาได้ทราบ
ผลของค าร้องแล้วและป้องกันไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง 

 ขั้นตอนที่ ๖ : การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่ง 

แนวทางปฏิบัติของคณะไม่ได้กล่าวถึงสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งค าส่ังในกรณีที่นักศึกษาไม่เห็นด้วยกับ
ค าส่ังแต่อย่างใด 

 ๓. ข้อควรพึงระวังในแนวทางปฏิบัติของนักวิชาการศึกษา 
 

 เนื่องจากนักศึกษามีสิทธิได้รับทราบเหตุผลในการออกค าส่ัง ซึ่งเหตุผลนั้นจะต้องประกอบไปด้วย  
(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ (๒) ข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิง และ (๓) ข้อพิจารณาและสนับสนุนการใช้ดุลพินิจ  
ดังนั้น การท าความเห็นของนักวิชาการศึกษาจึงควรมีทั้งข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของค าร้อง อ านาจตาม
ข้อบังคับในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจารณาอื่น ๆ ประกอบการใช้ดุลพินิจในการท าค าส่ังด้วย  

การไม่ก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการพิจารณาค าร้องไว้อย่างชัดแจ้ง อาจท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร อันอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องร้องฐานละเลยต่อ
หน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามกฎหมายได้  ด้วยเหตุนี้ คณะจึงควรก าหนดกรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินการพิจารณาค าร้องไว้ ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาดังกล่าวควรเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทของ
ค าร้องด้วย 
 



 

๗ 

 

 เนื่องจากค าร้องที่มีลักษณะเป็นค าส่ังทางปกครองนั้น ต้องท าโดยผู้มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ  
โดยตรง ดังนั้น นักวิชาการศึกษาจึงควรพิจารณาและตรวจสอบว่าตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับค าร้องในเรื่องนั้น ๆ 
ให้อ านาจใครเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 

 เมื่อผู้มีอ านาจได้พิจารณาค าร้องแล้ว จะต้องแจ้งผลให้ผู้ยื่นค าร้องทราบทุกกรณี ซึ่งการแจ้งผล 
อาจท าด้วยวาจาได้  ดังนั้น นักวิชาการศึกษาจึงควรแจ้งผลของค าร้องให้นักศึกษาทราบทุกกรณีไม่ว่าค าร้องนั้นจะ
ได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม และเพื่อให้การด าเนินการตามค าร้องครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายและให้เป็น
หลักฐานว่าได้แจ้งผลให้นักศึกษาทราบแล้ว คณะควรให้นักศึกษามาเซ็นต์ชื่อรับทราบผลการพิจารณาค าร้องด้วย 
(แม้ว่าจะได้แจ้งด้วยวาจาแล้วก็ตาม)  

 เนื่องจากการออกค าส่ังทางปกครองนั้น กฎหมายบัญญัติว่าผู้ออกค าส่ังทางปกครองจะต้องแจ้ง 
สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าส่ัง  ดังนั้น เมื่อนักวิชาการศึกษาแจ้งผลของค าส่ังแก่นักศึกษาแล้ว ก็ต้องแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์โต้แย้งค าส่ังด้วย โดยต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการอุทธรณ์ว่า อุทธรณ์กับใคร และต้อง
อุทธรณ์ภายในระยะเวลาใด ซึ่งตามกฎหมายระยะเวลาอุทธรณ์ค าส่ังต้องท าภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่นักศึกษา
ได้รับแจ้งค าส่ัง 

 
  


