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ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาดวยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
……………………………………………………… 

  โดยท่ีพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ บัญญัติใหสภาสถาบันอุดมศึกษาตอง
จัดใหมีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหารและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา และผู เรียน โดยมีกลไกในการสงเสริม ตรวจสอบ และบังคับใชท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือใหหนวยงานของ
รัฐนําไปเปนหลักเกณฑสําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรม  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑    

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงออกขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณวาดวยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้   
 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไปและคํานิยาม 

 

  ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔”     

  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป   

   ขอ ๓ ใหยกเลิก   
  (๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗  
     (๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แกไขเพ่ิมเติม

ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ขอ ๔ ในขอบังคับนี้  
   “ธรรมาภิบาล”  หมายความวา หลักในการบริหารจัดการ การกํากับดูแล กิจการตาง ๆ 

อยางมีคุณธรรม จริยธรรมและใหเปนไปตามครรลองคลองธรรม ประกอบดวย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ  
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใสตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ 
หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ 
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   “จริยธรรม”   หมายความวา ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ หรือความประพฤติท่ีพึง
ปฏิบัติ เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง อันจะสงผลใหผูประพฤติเปนท่ีเสื่อมใสศรัทธาและยกยองของบุคคล
ท่ัวไป   

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยทักษิณ  

“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ    
  “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  
    “ผูบริหาร”   หมายความวา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู อํานวยการ        

ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ ผูชวยคณบดี หัวหนาสํานักงาน หัวหนาฝาย หัวหนางาน และตําแหนง
อ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกําหนด  

   “ผูบังคับบัญชา”  หมายความวา อธิการบดี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายใหเปนผูกํากับ
ดูแลและสั่งการแทนอธิการบดี หรือหัวหนาสวนงานและหัวหนาหนวยงานภายในของสวนงาน หรือผูท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนผูบังคับบัญชา หรือผูกํากับดูแลหรือสั่งการสวนงานหรือหนวยงานภายในของสวนงาน  

  “ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ ลูกจางของมหาวิทยาลัย และพนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยงานลักษณะพิเศษ หรือหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามขอบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย รวมถึง
พนักงานตามสัญญาจาง    
   “คณาจารย”   หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนง

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย หรือตําแหนงอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   
  “นิสิต”    หมายความวา นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และใหหมายความรวมถึง

ผูเรียน ซ่ึงลงทะเบียนเขารับการศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย  
  “ผูรับบริการ”   หมายความวา ผูเขารับบริการซ่ึงมหาวิทยาลัยเปนผูจัดให   

   ขอ ๕ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามขอบังคับนี้     
   ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ หรือมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติซ่ึงมิได

กําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาวินิจฉัย 
และใหถือเปนท่ีสุด     

 
   หมวด ๒ 

หลักธรรมาภิบาล 

 

ขอ ๖ หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมีดังนี้  
  (๑) หลักประสิทธิผล คือ ผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปนไปตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติงานจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงค มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย  
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 (๒) หลักประสิทธิภาพ คือ การบริหารงานตามวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยและกํากับ
ดูแลท่ีดี ใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทุกสวน  

  (๓) หลักการตอบสนอง คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด     
และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงสามารถตอบสนองตามความคาดหวัง ความตองการของผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง  

  (๔) หลักภาระรับผิดชอบ คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอ
เปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของผูรับบริการ รวมถึงความ
คาดหวังของสาธารณะ และแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาทางสังคม  

  (๕) หลักความโปรงใสตรวจสอบได คือ มหาวิทยาลัยมีกระบวนการเปดเผยขอมูลอยาง
ตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดตามกฎหมาย โดยสามารถรูทุก
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ ท่ีสามารถตรวจสอบได   

  (๖) หลักการมีสวนรวม คือ กระบวนการท่ีผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกฝาย มีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาใน
ประเด็น ท่ีสํ าคัญ กับสวน ท่ี เก่ียวของ รวมคิดแนวทาง การแก ไขปญหาในกระบวนการตัดสินใจ และ
กระบวนการพัฒนาในฐานะผูมีสวนเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย  

  (๗) หลักการกระจายอํานาจ คือ การถายทอดนโยบาย การตัดสินใจจากผูบริหารตอสวนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และผูรับผิดชอบตามภารกิจท่ีเก่ียวของ โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของ
มหาวิทยาลัย  

  (๘) หลักนิติธรรม คือ การใชอํานาจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใตหลักธรรมาภิบาล   

  (๙) หลักความเสมอภาค คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการ 
แบงแยกดานชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืน ๆ  

  (๑๐) หลักมุงเนนฉันทามติ คือ การหาขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอตกลงท่ัวไปภายในกลุม 
ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ เปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ
ประโยชนหรือเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง ซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็น 
ท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท  
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    หมวด ๓ 

จริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

   

สวนท่ี ๑  

มาตรฐานทางจริยธรรม 
และการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม 

   ขอ ๗ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารย ผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และนิสิต พึงประพฤต ิดังนี้   
   (๑) พึงยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
   (๒) พึงรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย ปกปองผลประโยชนสวนรวมของมหาวิทยาลัยและ 
ไมดําเนินการใดท่ีเปนการแสดงถึงผลประโยชนทับซอน ไมทําหนาท่ีเปนตัวแทนผูใดหรือกลุมใด หรือมีความ
เก่ียวของในกิจการหรือกิจกรรมใด ๆ อันเปนการขัดแยงกับผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

    (๓) พึงปฏิบัติตอผูรวมงานหรือผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ถูกตองตาม

ครรลองคลองธรรม  มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต รูรักสามัคคี และรับผิดชอบตอหนาท่ีดวยความโปรงใสและ

ตรวจสอบได ยึดถือประโยชนสวนรวมของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน กลาตัดสินใจ

และกระทําในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม  

  (๔) พึงดูแลรักษาและใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยและทางราชการอยางประหยัด คุมคา  

โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง   

  (๕) พึงประพฤติตนใหเปนท่ีนาเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป ไมกระทําการใด ๆ อันจะนําไปสูการเสื่อม
เสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย  
   (๖) พึงประพฤติปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนา” 
และพึงยึดม่ันในปณิธานของมหาวิทยาลัย    

    (๗) พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาใหเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี  
ไมละท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุอันสมควร     

   (๘) พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ซ่ึงมีมูลคาเกินปกติวิสัยท่ีวิญูชนจะใหกันโดย
เสนหาจากผูรับบริการ ในกรณีท่ีมีการขอมอบทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมีมูลคาสูงเกินปกติวิสัยเชนนั้น ก็ให
รายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว แตถาเปนกรณีท่ีมอบใหนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
หรืออธิการบดี ใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาดําเนินการแกทรัพยสินหรือประโยชน
ดังกลาวใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติตอไป    

    (๙) พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของทางราชการหรือมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 
รวมถึงจารีตประเพณีท่ีไดรับการยอมรับและปฏิบัติโดยชอบธรรม   

   (๑๐) พึงละเวนการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีดําเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีเอ้ือประโยชน 
ตอตนเองหรือพวกพองโดยมิชอบ  
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(๑๑) พึงไมนําความสัมพันธสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาท่ีอันจะเปนคุณ
หรือเปนโทษกับบุคคลอ่ืน   

   (๑๒) ในกรณีมีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ และการบริหารสัญญา  
ตองปฏิบัติตอเอกชนท่ีรวมแขงขันเพ่ือเขาเปนคูสัญญากับมหาวิทยาลัยอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติตอ
เอกชนรายใดเปนพิเศษ  

 
 สวนท่ี ๒  

จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย    

      ขอ ๘ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย พึงมีจริยธรรมดังนี้   
     (๑) พึงทําหนาท่ีดวยความมุงม่ัน สรางสรรค ผลักดันภารกิจ และเกียรติคุณแหงมหาวิทยาลัย  
ใหเจริญกาวหนา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 
     (๒) พึงมีความประพฤติดีในฐานะบุคคลสาธารณะ อันไดแกมีความม่ันคงในจริยธรรม ตรวจสอบ
ได เปดเผย และมีภาวะผูนํา    
     (๓) เขารวมการประชุมตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย พรอมใหคําแนะนําและความคิดเห็นท่ี
นําไปสูความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ตลอดจนสละเวลาเขา
รวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ท่ีกําหนดไวในโอกาสท่ีเหมาะสม 
    (๔) สงเสริมความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานภายนอกเพ่ือประโยชนของสวนรวม  
 

สวนท่ี ๓ 

จริยธรรมของผูบริหาร 

     ขอ ๙ ผูบริหารพึงมีจริยธรรมดังนี้      
    (๑) พึงทําหนาท่ีดวยความมุงม่ัน สรางสรรค บริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนา 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 
    (๒) พึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาท้ังในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และรับฟง
ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองตามครรลอง
คลองธรรม   
    (๓) พึงบริการแกผูรับบริการดวยจิตสาธารณะอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหม่ันเพียร ถูกตอง และสมเหตุสมผล รวมท้ังมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ โดยคํานึงถึง
ประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติหนาท่ีอยางไมเปนธรรม 
รวมท้ังรักษาความลับของผูรับบริการและมหาวทิยาลัย 
   (๔) ในกรณีมอบหมายหนาท่ีใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมากกวาหนึ่งหนาท่ีใหผูบริหาร
คํานึงถึงการขัดกันแหงผลประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผูนั้นไดรับมอบหมายดวย  
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สวนท่ี ๔ 

จริยธรรมของคณาจารย 

    ขอ ๑๐ คณาจารยพึงมีจริยธรรมดังนี้      
    (๑) พึงประพฤติปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรมใหเปนผูสมควรแกการเคารพ เปนแบบอยางท่ีดีแกนิสิต
และผูรับบริการ สอนนิสิตอยางเต็มความสามารถ ชวยเหลือและปฏิบัติตอนิสิตอยางมีเมตตาและเปนธรรม พรอมท้ัง
รักษาความสัมพันธกับนิสิตอยางเหมาะสม เปนท่ีพ่ึงแกนิสิต สนับสนุนใหนิสิต มีความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ   

  (๒) พึงปฏิบัติงานโดยใชเสรีภาพทางวิชาการในทางท่ีสุจริต รับผิดชอบ ปราศจากการครอบงํา 
ดวยอิทธิพล หรือผลประโยชนอ่ืนใด และใชความรูความสามารถใหเปนประโยชนตอสังคม  
  (๓) พึงเปนผูมีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาปรับปรุงการสอนใหดียิ่งข้ึน และรับใชสังคมดวยการ
สรางผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 
  (๔) พึงเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบแบบแผนท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกลาวโดยเครงครัด พรอมท้ังปฏิบัติหนาท่ีวิจัยอยางมีจริยธรรมนักวิจัย  
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการวิจัยแหงชาติหรือองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับดานวิจัยกําหนด         
   (๕) พึงบริการแกผูรับบริการดวยจิตสาธารณะอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหม่ันเพียร ถูกตอง และสมเหตุสมผล รวมท้ังมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ โดยคํานึงถึง
ประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติหนาท่ีอยางไมเปนธรรม    
   (๖) พึงยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพ ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพ 
รวมท้ังรักษาความลับของผูรับบริการและมหาวิทยาลัย       
          

สวนท่ี ๕ 

จริยธรรมของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

    ขอ ๑๑ ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีจริยธรรมดังนี้ 
    (๑) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือในหนวยงานของตน ท้ังใน
ดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน และการแกปญหารวมกัน รวมท้ังการเสนอแนะ กลาตัดสินใจ เปนแบบอยาง  
ท่ีดี รักษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัย รักษาความสัมพันธกับผูรับบริการอยางเหมาะสม และถูกตองตามครรลอง      
คลองธรรม   
    (๒) พึงบริการแกผูรับบริการดวยจิตสาธารณะอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหม่ันเพียร ถูกตอง และสมเหตุสมผล รวมท้ังมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ โดยคํานึงถึง 
ประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติหนาท่ีอยางไมเปนธรรม              
    (๓) พึงยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพ ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพ 
รวมท้ังรักษาความลับของผูรับบริการและมหาวิทยาลัย      
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            สวนท่ี ๖  

จริยธรรมของนิสิต  

    ขอ ๑๒ นิสิต พึงมีจริยธรรมดังนี้      
  (๑) พึงปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตร และเคารพยอมรับฟงความเห็นของผูอ่ืน    
 (๒) พึงประพฤติตนเปนผูมีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมและรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดี   

มีสวนรวมในกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตอสังคม   
 

หมวด ๔ 

กลไกและระบบการบังคับใช 

    

 สวนท่ี ๑ 

                                 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

    ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกหนึ่งคนเปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีกไมนอยกวาหาคนเปนกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนเปนกรรมการ ประธานสภาคณาจารยและพนักงานเปนกรรมการ 
หัวหนาฝายนิติการเปนเลขานุการ และนิติกรจํานวนไมเกินสองคน เปนผูชวยเลขานุการ       
  ใหประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังนี้     
 
   (ก) คุณสมบัติท่ัวไป         

  (๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
    (๒) เปนผูมีความรูความสามารถเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง มีความซ่ือสัตยสุจริตเปน
ท่ีประจักษ 
    (๓) เปนผูมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระ สามารถใชดุลพินิจในการปฏิบัติ
ตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความเปนอิสระและเท่ียงธรรม 

  (๔) มีความเปนกลาง ไมมีสวนไดเสียกับมหาวิทยาลัย   
  (๕) สามารถอุทิศตนและเวลาใหกับมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มท่ี  
(ข) ลักษณะตองหาม   

(๑) เปนหรือเคยเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
    (๒) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
    (๓) เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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(๔) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก จากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

  (๕) เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
    (๖) เปนคูสัญญา หรือเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการท่ี

เก่ียวกับมหาวิทยาลัย 
  (๗) เปนบุพการี ผูสืบสันดาน หรือคูสมรสของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

  ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมีวาระการดาํรงตําแหนงคราวละสามปและ 
จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระไมได        

ประธานกรรมการและกรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย   
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหาม 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนง  

  กรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหดําเนินการใหไดมาซ่ึง 
ผูดํารงตําแหนงแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง และใหผูไดรับตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับ
วาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตหากวาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการเหลืออยูนอย
กวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได    

 กรณีท่ีคณะกรรมการธรรมภิบาลและจริยธรรม ครบวาระการดํารงตําแหนง แตยังมิได
ดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการใหม ใหคณะกรรมการนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดมีการแตงต้ัง
กรรมการใหม  

ขอ ๑๕ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้   
  (๑) เสนอแนะการกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมีตอนิสิต บุคลากร สังคม อยางเปน

รูปธรรมตอสภามหาวิทยาลัย     
  (๒) เสนอแนะระบบและกลไกการกํากับดูแลดานธรรมาภิบาลและจริยธรรมในมหาวิทยาลัย   
  (๓) เสนอแนะนโยบายดานการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลและการดําเนินงานดาน

ความรับผิดชอบทางสังคมแกสภามหาวิทยาลัย รวมถึงเสนอใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ  
  (๔ ) ติดตาม กํากับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและหลักธรรมาภิบาล  

แลวรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 
  (๕) สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม เพ่ือใหเกิด

ความตระหนัก และสามารถนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  (๖) ทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยทุก

ป เพ่ือใหมีความทันสมัย 
  (๗) กําหนดหลักเกณฑท่ีตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต 

และผูมีสวนไดเสียอยางกวางขวางในเรื่องท่ีเก่ียวของกับธรรมาภิบาลและจริยธรรม   
   



~ ๙ ~ 
 

(๘) ทําหนังสือเรียกใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผูเก่ียวของ มาชี้แจงใหความเห็น หรือจะ
สงเอกสารขอมูลตามสมควร เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
  (๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือทําการใด ๆ อันอยูใน

หนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม  
  (๑๐) เสนอแนะใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม  
  (๑๑) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย   

  ขอ ๑๖ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ หลักเกณฑ ท่ี เก่ียวของกับการประชุม 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    

   ขอ ๑๗ ประธานกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการประชุม และเพ่ือรักษาความเรียบรอยใน
การประชุม ใหประธานมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปนได 
   ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการ     
ทําหนาท่ีแทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหนาท่ีแทน  
   ในกรณีท่ีประธานกรรมการมีหนาท่ีตองดําเนินการใด ๆ นอกจากการดําเนินการประชุมให         
นําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

   ขอ ๑๘ การประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ตองมีกรรมการเขารวม
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม   
   ในการประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมเรื่องใด หากมีกรรมการคนใด                
คนหนึ่งเห็นวาตนเอง อาจมีสวนไดสวนเสียใหแถลงตอท่ีประชุม และใหท่ีประชุมพิจารณา วากรรมการดังกลาว  
มีสวนไดสวนเสียหรือไมในกรณีท่ีประชุมเห็นวามีสวนไดสวนเสีย ใหกรรมการดังกลาวไมมีสิทธิเขารวมประชุม            
ในเรื่องนั้น กรณีนี้ใหถือวาคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู   

   การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

   ขอ ๑๙ ในการประชุมตองจัดทํารายงานการประชุมเปนหนังสือ ถามีความเห็นแยงของ
กรรมการบันทึกความเห็นแยงพรอมท้ังเหตุผลไวในรายงานการประชุม และหากกรรมการเสียงขางนอยเสนอ
ความเห็นแยงเปนหนังสือ ก็ใหบันทึกความเห็นแยงนั้นไวดวย      

   ขอ ๒๐ อัตราคาเบี้ยประชุม คาตอบแทน คารับรอง หรือคาใชจายอ่ืนใดท่ีเกิดจากการ
ดําเนินการประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมใหเปนไปตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

 

 

 

 



~ ๑๐ ~ 
 

สวนท่ี ๒  

กลไกสงเสริม ปองกัน ตรวจสอบ และการบังคับใช   

 ขอ ๒๑ การขอใหดําเนินการทางจริยธรรมอาจกระทําโดยผูกลาวหา ผูรูเห็นพฤติการณ ผูมีสวนได
สวนเสีย ผูบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมก็ได ท้ังหลักเกณฑในการขอใหดําเนินการทาง
จริยธรรมเปนไปตามท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมกําหนด     

ขอ ๒๒ กรณีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตาม
สมควร หรือความปรากฏตอสภามหาวิทยาลัยวาไดประพฤติผิดจริยธรรมท่ีไมเปนความผิดวินัย ใหกลาวหาเปน
หนังสือตอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม   

 กรณีอธิการบดีถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควร หรือความปรากฏตอสภามหาวิทยาลัยวา 
ไดประพฤติผิดจริยธรรมท่ีไมเปนความผิดวินัย ใหกลาวหาเปนหนังสือตอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม  
เวนแตมีการประพฤติผิดจริยธรรมท่ีเปนความผิดวินัยหรือความผิดวินัยรายแรงดวย ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ
ทางวินัยตามกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับวาดวยการดําเนินการทางวินัย โดยไมตองดําเนินการทางจริยธรรมตาม
ขอบังคับนี้          

  กรณีผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คณาจารย และนิสิต ยกเวนอธิการบดี ถูกกลาวหาโดย 
มีหลักฐานตามสมควร หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาไดประพฤติผิดจริยธรรมท่ีไมเปนความผิดวินัย  
ใหกลาวหาเปนหนังสือตอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม เวนแตมีการประพฤติผิดจริยธรรมท่ีเปนความผิด
วินัยหรือความผิดวินัยรายแรงดวย ใหอธิการบดีดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับวาดวยการ
ดําเนินการทางวินัย โดยไมตองดําเนินการทางจริยธรรมตามขอบังคับนี้      

 การดําเนินการทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ตองใหผูถูกกลาวหาได
รับทราบเรื่องท่ีถูกกลาวหาและมีโอกาสโตแยงหรือชี้แจงขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานของตนได รวมท้ังตองให
ความคุมครองแกผูกลาวหาหรือพยาน โดยเฉพาะนิสิตดวย     

 นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหนําหลักเกณฑและกระบวนการดําเนินการทางวินัยมาใช 
โดยอนุโลม    

    ขอ ๒๓ เม่ือปรากฏวามีมูลท่ีควรกลาวหา ผูใตบังคับบัญชาประพฤติผิดจริยธรรม หรือประพฤติผิด
จริยธรรมท่ีอาจเปนความผิดวินัย แตผูบังคับบัญชาละเลยไมดําเนินการทางจริยธรรมหรือวินัยตามขอบังคับนี้ ใหถือวา
ผูบังคับบัญชากระทําผิดวินัย       

  เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางจริยธรรมในเรื่องใดไปแลว ใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ  
ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวา ผูบังคับบัญชายังมิไดดําเนินการทางจริยธรรมใหถูกตองตามขอบังคับนี ้
หรือไดสั่งลงโทษโดยเครงครัดหรือไมเปนธรรม จะสั่งใหผูบังคับบัญชาทบทวนการดําเนินการ และสั่งการใหมให
ถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได  

  กรณีปรากฏวาผูบังคับบัญชากลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชาในการกลาวหาหรือดําเนินการทาง
จริยธรรมหรือวินัย ใหถือวาผูบังคับบัญชากระทําผิดวินัยอยางรายแรง   

 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

ขอ ๒๔ การดําเนินการทางจริยธรรมใหคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมพิจารณา และ
วินิจฉัยไปตามพยานหลักฐานและพฤติการณอยางเปนธรรม กรณีมีเหตุผลความจําเปนอาจพิจารณาแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม หรือพิจารณาดําเนินการใดๆ เพ่ือใหความเห็นเบื้องตนตอกรณี
การประพฤติผิดจริยธรรม และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมเพ่ือวินิจฉัยก็ได  

  เม่ือคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม วินิจฉัยและมีมติวาผูใดกระทําผิดจริยธรรมขอใดและ
สมควรไดรับการดําเนินการอยางใดแลว ใหอธิการบดีหรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดีดําเนินการ
ใหเปนไปตามมตินั้น  

กระบวนการดําเนินการทางจริยธรรมจะตองแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน  
นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง กรณีครบกําหนดแลวยังไมแลวเสร็จ ใหรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอขยายระยะเวลา
ดําเนินการออกไปอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลา     

 

  ขอ ๒๕ การดําเนินการทางจริยธรรมใหคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมนําเอา
กระบวนการวิธีตามขอบังคับวาดวยการสอบสวนวินัยมาใชบังคับโดยอนุโลม ท้ังนี้จะตองใหผูถูกกลาวหารับทราบขอ
กลาวหา และมีการรับฟงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ รวมท้ังใหผูถูกกลาวหามีสิทธิในการ
คัดคานผูสอบสวนหรือกรรมการธรรมาภิบาลไดดวย  

 ใหผูสอบสวนหรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมใหความคุมครองผูกลาวหา หรือพยาน 
ตามความจําเปนและเหมาะสม    

   ขอ ๒๖ กรณีนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ถูกดําเนินการทางจริยธรรมขอใด
แลว ไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ไมดําเนินการใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบน ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา    
   กรณีผูบริหาร คณาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนิสิตถูกดําเนินการทางจริยธรรมขอใด
แลว ไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ไมดําเนินการใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย   

  ขอ ๒๗ กรณีนายกสภามหาวิทยาลัย ถูกดําเนินการทางจริยธรรม ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ความจําเปนและความเหมาะสมวาสมควรสั่งพักการปฏิบัติหนาท่ีเปนการชั่วคราวหรือไม กรณีเห็นสมควรสั่งพักการ
ปฏิบัติหนาท่ีเปนการชั่วคราวใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีแทนจนกวาจะดําเนินการทางจริยธรรมแลวเสร็จ   

 

หมวด ๕ 

โทษทางจริยธรรม  

 

 ขอ ๒๘ โทษทางจริยธรรม ประกอบดวย   
   (๑) ตักเตือน ใหตักเตือนดวยวาจา โดยแจงใหผูกระทําผิดจริยธรรมไดทราบดวยวา การกระทําใดท่ี
เปนความผิดจรรยาบรรณ และใหบันทึกการตักเตือนเปนลายลักษณอักษร หรือ    

 (๒) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด ใหทําเปนหนังสือ โดยระบุการกระทําท่ีเปน
ความผิดจริยธรรมและสิ่งท่ีประสงคใหดําเนินการใหถูกตอง พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติใหถูกตองไว
ดวย และใหเก็บรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน หรือ       
    



~ ๑๒ ~ 
 

(๓) ทําทัณฑบน ใหทําหนังสือ โดยระบุการกระทําท่ีเปนความผิดจริยธรรม หรือรายละเอียดของ
การประพฤติผิดจริยธรรมไวใหชัดเจน และใหเก็บไวในสํานวนการสอบสวน หรือ     
  (๔) เสนออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยถอดถอน แลวแตกรณี หากการกระทําผิดจริยธรรมท่ีมี
ผลกระทบตอความเสียหายตอมหาวิทยาลัยอยางรายแรง    

 เม่ือไดลงโทษทางจริยธรรมแลวใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติดวย    

 ขอ ๒๙ การกระทําผิดจริยธรรมในลักษณะดังตอไปนี้ เปนการกระทําผิดจริยธรรมอยางรายแรง
และถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง     
    (๑) การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงคณะกรรมการตามวิชาชีพนั้นไดสั่งลงโทษในข้ัน
ความผิดรายแรง   

    (๒) การละท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจ 
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของทางราชการหรือมหาวิทยาลัย รวมถึงจารีตประเพณีท่ีไดรับการ
ยอมรับและปฏิบัติโดยชอบธรรม เปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกมหาวิทยาลัย     

   (๓) การลวงละเมิดทางเพศ การคุกคามทางเพศ หรือมีความสัมพันธฉันทชูสาวกับผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน นิสิตของมหาวิทยาลัย หรือผูอ่ืนซ่ึงมิใชคูสมรสของตน    

   (๔) การนําผลงานทางวิชาการ หรือผลงานท่ีแสดงความชํานาญการหรือเชี่ยวชาญของผูอ่ืนมา
เปนผลงานของตนโดยมิชอบ   

   (๕) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนิสิต ผูรับบริการ หรือ
ประชาชน เพ่ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ     

   (๖) การเปดเผยความลับของนิสิต ผูรับบริการ หรือประชาชนท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือ
จากความไววางใจโดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกนิสิต ผูรับบริการ หรือประชาชน  

   (๗) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของทางราชการหรือมหาวิทยาลัย รวมถึงจารีต
ประเพณีท่ีไดรับการยอมรับและปฏิบัติโดยชอบธรรม ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือมหาวิทยาลัยอยาง
รายแรง  

 
 

หมวด ๖ 

การอุทธรณ 

 

  ขอ ๓๐ ผูบริหาร คณาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนิสิต ยกเวนอธิการบดี ท่ีถูกสั่ง
ลงโทษทางจริยธรรม มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ไดภายในสามสิบวัน
นับแตไดรับแจงคําสั่ง   
   กรณีนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี  ถูกสั่ งลงโทษ                      
ทางจริยธรรม ใหมีสิทธิโตแยงตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี                  
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
 
 






