ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
………………………………………………………
โดยที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ บัญญัติใหสภาสถาบันอุดมศึกษาตอง
จัดใหมีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหารและบุคลากรของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และผู เรี ย น โดยมี ก ลไกในการส ง เสริ ม ตรวจสอบ และบั ง คั บ ใช ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใหหนวยงานของ
รัฐนําไปเปนหลักเกณฑสําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรม
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงออกขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณวาดวยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไปและคํานิยาม
ข อ ๑ ข อบั งคั บ นี้ เรีย กวา “ขอบังคับ มหาวิทยาลัย ทักษิณ วาดวยธรรมาภิ บ าลและจริ ยธรรมของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 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 ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ หรือความประพฤติที่พึง
ปฏิบัติ เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง อันจะสงผลใหผูประพฤติเปนที่เสื่อมใสศรัทธาและยกยองของบุคคล
ทั่วไป
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยทักษิณ
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยทักษิณ
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
“ผูบริหาร”
หมายความว า อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู อํ า นวยการ
ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ ผูชวยคณบดี หัวหนาสํานักงาน หัวหนาฝาย หัวหนางาน และตําแหนง
อื่นที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกําหนด
“ผูบังคับบัญชา”
หมายความวา อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายใหเปนผูกํากับ
ดูแลและสั่งการแทนอธิการบดี หรือหัวหนาสวนงานและหัวหนาหนวยงานภายในของสวนงาน หรือผูที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนผูบังคับบัญชา หรือผูกํากับดูแลหรือสั่งการสวนงานหรือหนวยงานภายในของสวนงาน
“ผู ป ฏิ บั ติ งานในมหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว า ผู ป ฏิ บั ติ งานในมหาวิท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ ลูกจางของมหาวิทยาลัย และพนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยงานลักษณะพิเศษ หรือหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามขอบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย รวมถึง
พนักงานตามสัญญาจาง
“คณาจารย”
หมายความวา ผูป ฏิ บั ติงานในมหาวิท ยาลั ย สายวิช าการ ตําแหน ง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย หรือตําแหนงอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
“นิสิต”
หมายความวา นิ สิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และใหหมายความรวมถึ ง
ผูเรียน ซึ่งลงทะเบียนเขารับการศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย
“ผูรับบริการ”
หมายความวา ผูเขารับบริการซึ่งมหาวิทยาลัยเปนผูจัดให
ขอ ๕ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามขอบังคับนี้
ในกรณี ที่มีป ญ หาเกี่ย วกั บ การปฏิบัติตามขอบั งคับ นี้ หรือมีปญ หาเกี่ยวกับ การปฏิ บัติซึ่งมิได
กําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาวินิจฉัย
และใหถือเปนที่สุด
หมวด ๒
หลักธรรมาภิบาล
ขอ ๖ หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมีดังนี้
(๑) หลักประสิทธิผล คือ ผลการปฏิบัติงานที่บรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติงานจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงค มีกระบวนการ
ปฏิ บั ติ งานและระบบงานที่ เป น มาตรฐาน ตามมาตรฐานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู ค วามเป น เลิ ศ ของ
มหาวิทยาลัย
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(๒) หลักประสิทธิภาพ คือ การบริหารงานตามวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยและกํากับ
ดูแลที่ดี ใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒ นาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทุกสวน
(๓) หลักการตอบสนอง คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงสามารถตอบสนองตามความคาดหวัง ความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
(๔) หลั กภาระรับ ผิ ด ชอบ คื อ การแสดงความรั บ ผิ ดชอบในการปฏิบัติ ห นาที่และผลงานต อ
เปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของผูรับบริการ รวมถึงความ
คาดหวังของสาธารณะ และแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาทางสังคม
(๕) หลั ก ความโปร ง ใสตรวจสอบได คื อ มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ระบวนการเป ด เผยข อ มู ล อย า ง
ตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดตามกฎหมาย โดยสามารถรูทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ ที่สามารถตรวจสอบได
(๖) หลักการมีสวนรวม คือ กระบวนการที่ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสว นเสี ย ทุ ก ฝ าย มี โอกาสได เข าร วมในการรับ รู เรีย นรู ทํ าความเข าใจ ร วมแสดงทั ศนะ รว มเสนอป ญ หาใน
ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ กั บ ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง ร ว มคิ ด แนวทาง การแก ไ ขป ญ หาในกระบวนการตั ด สิ น ใจ และ
กระบวนการพัฒนาในฐานะผูมีสวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย
(๗) หลักการกระจายอํานาจ คือ การถายทอดนโยบาย การตัดสินใจจากผูบริหารตอสวนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และผูรับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวของ โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่ อผลการดําเนินงานที่ดีของ
มหาวิทยาลัย
(๘) หลักนิติธรรม คือ การใชอํานาจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใตหลักธรรมาภิบาล
(๙) หลักความเสมอภาค คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการ
แบงแยกดานชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่น ๆ
(๑๐) หลักมุงเนนฉันทามติ คือ การหาขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอตกลงทั่วไปภายในกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ เปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับ
ประโยชนหรือเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็น
ที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท
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หมวด ๓
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย
สวนที่ ๑
มาตรฐานทางจริยธรรม
และการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม
ขอ ๗ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารย ผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และนิสิต พึงประพฤติ ดังนี้
(๑) พึ งยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั กของประเทศ อัน ไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) พึ งรั ก ษาเกี ย รติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ปกป อ งผลประโยชน ส ว นรวมของมหาวิท ยาลั ย และ
ไมดํ าเนิ น การใดที่เป น การแสดงถึงผลประโยชนทับ ซอน ไมทําหน าที่ เป น ตัวแทนผู ใดหรือกลุมใด หรือมีความ
เกี่ยวของในกิจการหรือกิจกรรมใด ๆ อันเปนการขัดแยงกับผลประโยชนของมหาวิทยาลัย
(๓) พึงปฏิบัติตอผูรวมงานหรือผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ถูกตองตาม
ครรลองคลองธรรม มีจิตสํานึ กที่ดี ซื่อสัตย สุจริต รูรักสามัคคี และรับผิดชอบตอหนาที่ดวยความโปรงใสและ
ตรวจสอบได ยึดถือประโยชนสวนรวมของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน กลาตัดสินใจ
และกระทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม
(๔) พึ งดู แ ลรั กษาและใช ท รั พ ยากรของมหาวิท ยาลั ย และทางราชการอยางประหยัด คุ ม ค า
โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(๕) พึงประพฤติตนใหเปนที่นาเชื่อถือของบุคคลทั่วไป ไมกระทําการใด ๆ อันจะนําไปสูการเสื่อม
เสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
(๖) พึงประพฤติปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนา”
และพึงยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย
(๗) พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาใหเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่
ไมละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร
(๘) พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดย
เสนหาจากผูรับบริการ ในกรณีที่มีการขอมอบทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคาสูงเกินปกติวิสัยเชนนั้น ก็ให
รายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว แตถาเปนกรณีที่มอบใหนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดี ใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว เพื่ อพิ จารณาดําเนิน การแกทรัพยสิน หรือประโยชน
ดังกลาวใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติตอไป
(๙) พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของทางราชการหรือมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด
รวมถึงจารีตประเพณีที่ไดรับการยอมรับและปฏิบัติโดยชอบธรรม
(๑๐) พึ งละเว น การใช อํานาจในตําแหนงหนาที่ดําเนิน กิจกรรมหรื อโครงการที่ เอื้อประโยชน
ตอตนเองหรือพวกพองโดยมิชอบ

~๔~

(๑๑) พึงไมนําความสัมพันธสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาที่อันจะเปนคุณ
หรือเปนโทษกับบุคคลอื่น
(๑๒) ในกรณีมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาพัสดุ และการบริหารสัญญา
ตองปฏิบัติตอเอกชนที่รวมแขงขันเพื่อเขาเปนคูสัญญากับมหาวิทยาลัยอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติตอ
เอกชนรายใดเปนพิเศษ
สวนที่ ๒
จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๘ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย พึงมีจริยธรรมดังนี้
(๑) พึงทําหนาที่ดวยความมุงมั่น สรางสรรค ผลักดัน ภารกิจ และเกียรติคุณแหงมหาวิทยาลัย
ใหเจริญกาวหนา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย
(๒) พึงมีความประพฤติดีในฐานะบุคคลสาธารณะ อันไดแกมีความมั่นคงในจริยธรรม ตรวจสอบ
ได เปดเผย และมีภาวะผูนํา
(๓) เขารว มการประชุ มต าง ๆ ของสภามหาวิทยาลั ย พรอมให คําแนะนํ าและความคิ ดเห็น ที่
นําไปสูความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ตลอดจนสละเวลาเขา
รวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดไวในโอกาสที่เหมาะสม
(๔) สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนของสวนรวม
สวนที่ ๓
จริยธรรมของผูบริหาร
ขอ ๙ ผูบริหารพึงมีจริยธรรมดังนี้
(๑) พึงทําหนาที่ดวยความมุงมั่น สรางสรรค บริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนา
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย
(๒) พึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และรับฟง
ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามครรลอง
คลองธรรม
(๓) พึงบริการแกผูรับบริการดวยจิตสาธารณะอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว
ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง และสมเหตุสมผล รวมทั้งมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ โดยคํานึงถึง
ประโยชน ของมหาวิทยาลั ย เป น สํ าคั ญ ปฏิ บั ติห น าที่อยางเปน ธรรม และไมเลือกปฏิบัติห นาที่อยางไมเป น ธรรม
รวมทั้งรักษาความลับของผูรับบริการและมหาวิทยาลัย
(๔) ในกรณีมอบหมายหนาที่ใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมากกวาหนึ่งหนาที่ ใหผูบริหาร
คํานึงถึงการขัดกันแหงผลประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ที่ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผูนั้นไดรับมอบหมายดวย

~๕~

สวนที่ ๔
จริยธรรมของคณาจารย
ขอ ๑๐ คณาจารยพึงมีจริยธรรมดังนี้
(๑) พึงประพฤติปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรมใหเปนผูสมควรแกการเคารพ เปนแบบอยางที่ดีแกนิสิต
และผูรับบริการ สอนนิสิตอยางเต็มความสามารถ ชวยเหลือและปฏิบัติตอนิสิตอยางมีเมตตาและเปนธรรม พรอมทั้ง
รักษาความสัมพันธกับนิสิตอยางเหมาะสม เปนที่พึ่งแกนิสิต สนับสนุนใหนิสิต มีความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ
(๒) พึ งปฏิ บัติงานโดยใชเสรีภ าพทางวิชาการในทางที่ สุจริต รับผิ ดชอบ ปราศจากการครอบงํา
ดวยอิทธิพล หรือผลประโยชนอื่นใด และใชความรูความสามารถใหเปนประโยชนตอสังคม
(๓) พึงเปนผูมีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการพัฒนาปรับปรุงการสอนใหดียิ่งขึ้น และรับใชสังคมดวยการ
สรางผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
(๔) พึงเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบี ย บแบบแผนที่ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล า วโดยเคร ง ครั ด พร อ มทั้ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ วิ จั ย อย า งมี จ ริ ย ธรรมนั ก วิ จั ย
ตามแนวทางที่คณะกรรมการวิจัยแหงชาติหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานวิจัยกําหนด
(๕) พึ งบริการแก ผูรับ บริการดว ยจิต สาธารณะอยางเต็มกํ าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว
ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง และสมเหตุสมผล รวมทั้งมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ โดยคํานึงถึง
ประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติหนาที่อยางไมเปนธรรม
(๖) พึงยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพ
รวมทั้งรักษาความลับของผูรับบริการและมหาวิทยาลัย
สวนที่ ๕
จริยธรรมของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีจริยธรรมดังนี้
(๑) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือในหนวยงานของตน ทั้งใน
ดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน และการแกปญหารวมกัน รวมทั้งการเสนอแนะ กลาตัดสินใจ เปนแบบอยาง
ที่ดี รักษาภาพลักษณ ของมหาวิทยาลัย รักษาความสัมพันธกับผูรับบริการอยางเหมาะสม และถูกตองตามครรลอง
คลองธรรม
(๒) พึ งบริการแก ผูรับ บริการดว ยจิต สาธารณะอยางเต็มกํ าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว
ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง และสมเหตุสมผล รวมทั้งมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ โดยคํานึงถึง
ประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติหนาที่อยางไมเปนธรรม
(๓) พึงยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพ
รวมทั้งรักษาความลับของผูรับบริการและมหาวิทยาลัย

~๖~

สวนที่ ๖
จริยธรรมของนิสิต
ขอ ๑๒ นิสิต พึงมีจริยธรรมดังนี้
(๑) พึงปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตร และเคารพยอมรับฟงความเห็นของผูอื่น
(๒) พึงประพฤติตนเปนผูมีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมและรักษาไวซึ่งวัฒ นธรรมอันดี
มีสวนรวมในกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตอสังคม
หมวด ๔
กลไกและระบบการบังคับใช
สวนที่ ๑
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกหนึ่ งคนเปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกอีกไมนอยกวาหาคนเปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนเปนกรรมการ ประธานสภาคณาจารยและพนักงานเปนกรรมการ
หัวหนาฝายนิติการเปนเลขานุการ และนิติกรจํานวนไมเกินสองคน เปนผูชวยเลขานุการ
ให ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ภายนอก มีคุณ สมบัติทั่วไปและไมมีลั กษณะ
ตองหาม ดังนี้

ที่ประจักษ

(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
(๒) เปนผูมีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง มีความซื่อสัตยสุจริตเปน

(๓) เปนผูมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระ สามารถใชดุลพินิจในการปฏิบัติ
ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความเปนอิสระและเที่ยงธรรม
(๔) มีความเปนกลาง ไมมีสวนไดเสียกับมหาวิทยาลัย
(๕) สามารถอุทิศตนและเวลาใหกับมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มที่
(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) เปนหรือเคยเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๒) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๓) เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

~๗~

(๔) เปน ผู เคยถูกลงโทษให ออก ปลดออก หรือไลออก จากสวนราชการ รัฐวิสาหกิ จ
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๕) เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) เป น คู สั ญ ญา หรือ เป น ผูมี สว นไดเสี ย ไม วาโดยทางตรงหรือ ทางออมในกิจ การที่
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
(๗) เปนบุพการี ผูสืบสันดาน หรือคูสมรสของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปและ
จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระไมได
ประธานกรรมการและกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหาม
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนง
กรณี ที่ป ระธานกรรมการและกรรมการพ น จากตํ าแหน งกอนวาระ ให ดํ าเนิ น การใหไดมาซึ่ง
ผูดํารงตําแหนงแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันพนจากตําแหนง และใหผูไดรับตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตหากวาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการเหลืออยูนอย
กวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
กรณี ที่ ค ณะกรรมการธรรมภิ บ าลและจริ ย ธรรม ครบวาระการดํ า รงตํ า แหน ง แต ยั ง มิ ไ ด
ดํ าเนิ น การให ได มาซึ่ งคณะกรรมการใหม ให คณะกรรมการนั้ น ปฏิ บัติห นาที่ ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้ ง
กรรมการใหม
ขอ ๑๕ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะการกํ า หนดพั น ธกิ จ ของมหาวิท ยาลั ย ที่ มี ต อ นิ สิต บุ ค ลากร สั งคม อย า งเป น
รูปธรรมตอสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอแนะระบบและกลไกการกํากับดูแลดานธรรมาภิบาลและจริยธรรมในมหาวิทยาลัย
(๓) เสนอแนะนโยบายดานการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลและการดําเนินงานดาน
ความรับผิดชอบทางสังคมแกสภามหาวิทยาลัย รวมถึงเสนอใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับ
(๔) ติ ด ตาม กํ า กั บ ดู แ ล และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและหลั ก ธรรมาภิ บ าล
แลวรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป
(๕) สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม เพื่อใหเกิด
ความตระหนัก และสามารถนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(๖) ทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยทุก
ป เพื่อใหมีความทันสมัย
(๗) กําหนดหลักเกณฑที่ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต
และผูมีสวนไดเสียอยางกวางขวางในเรื่องที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาลและจริยธรรม

~๘~

(๘) ทําหนังสือเรียกใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผูเกี่ยวของ มาชี้แจงใหความเห็น หรือจะ
สงเอกสารขอมูลตามสมควร เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทําการใด ๆ อันอยูใน
หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
(๑๐) เสนอแนะให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ออกข อ บั งคั บ ระเบี ย บ ประกาศที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การ
ดําเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข อ ๑๖ นอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว ในข อ บั ง คั บ นี้ หลั ก เกณฑ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ขอ ๑๗ ประธานกรรมการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการประชุม และเพื่อรักษาความเรียบรอยใน
การประชุม ใหประธานมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปนได
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ
ทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการมี ห นาที่ ตองดําเนิน การใด ๆ นอกจากการดําเนิ น การประชุมให
นําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ข อ ๑๘ การประชุ มของคณะกรรมการธรรมาภิบ าลและจริย ธรรม ต องมี กรรมการเขาร ว ม
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุ ม ของคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและจริย ธรรมเรื่อ งใด หากมี ก รรมการคนใด
คนหนึ่งเห็นวาตนเอง อาจมีสวนไดสวนเสียใหแถลงตอที่ประชุม และใหที่ประชุมพิจารณา วากรรมการดังกลาว
มีสวนไดสวนเสียหรือไมในกรณีที่ประชุมเห็นวามีสวนไดสวนเสีย ใหกรรมการดังกลาวไมมีสิทธิเขารวมประชุม
ในเรื่องนั้น กรณีนี้ใหถือวาคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู
การลงมติ ของที่ ป ระชุมให ถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีห นึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ข อ ๑๙ ในการประชุ ม ต อ งจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม เป น หนั ง สื อ ถ ามี ค วามเห็ น แย งของ
กรรมการบันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม และหากกรรมการเสียงขางนอยเสนอ
ความเห็นแยงเปนหนังสือ ก็ใหบันทึกความเห็นแยงนั้นไวดวย
ข อ ๒๐ อั ต ราค า เบี้ ย ประชุ ม ค า ตอบแทน ค า รั บ รอง หรื อ ค า ใช จ า ยอื่ น ใดที่ เ กิ ด จากการ
ดําเนินการประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด

~๙~

สวนที่ ๒
กลไกสงเสริม ปองกัน ตรวจสอบ และการบังคับใช
ขอ ๒๑ การขอใหดําเนินการทางจริยธรรมอาจกระทําโดยผูกลาวหา ผูรูเห็นพฤติการณ ผูมีสวนได
สวนเสีย ผูบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมก็ได ทั้งหลักเกณฑในการขอใหดําเนินการทาง
จริยธรรมเปนไปตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมกําหนด
ขอ ๒๒ กรณีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตาม
สมควร หรือความปรากฏต อสภามหาวิทยาลัยวาได ป ระพฤติผิ ดจริย ธรรมที่ ไม เป น ความผิด วินัย ใหกลาวหาเป น
หนังสือตอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
กรณี อธิการบดีถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควร หรือความปรากฏตอสภามหาวิทยาลัยวา
ไดประพฤติผิดจริยธรรมที่ไมเปนความผิดวินัย ใหกลาวหาเปนหนังสือตอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
เวนแตมีการประพฤติผิดจริยธรรมที่เปนความผิดวินัยหรือความผิดวินัยรายแรงดวย ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ
ทางวินัยตามกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับวาดวยการดําเนินการทางวินัย โดยไมตองดําเนินการทางจริยธรรมตาม
ขอบังคับนี้
กรณีผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คณาจารย และนิสิต ยกเวนอธิการบดี ถูกกลาวหาโดย
มี ห ลั ก ฐานตามสมควร หรื อ ความปรากฏต อ ผู บั งคั บ บั ญ ชาว า ได ป ระพฤติ ผิ ด จริ ย ธรรมที่ ไม เป น ความผิ ด วิ นั ย
ใหกลาวหาเปนหนังสือตอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม เวนแตมีการประพฤติผิดจริยธรรมที่เปนความผิด
วินัยหรือความผิดวินัยรายแรงดวย ใหอธิการบดีดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับวาดวยการ
ดําเนินการทางวินัย โดยไมตองดําเนินการทางจริยธรรมตามขอบังคับนี้
การดํ า เนิ น การทางจริ ย ธรรมตามวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม ต องให ผู ถูก กล าวหาได
รับทราบเรื่องที่ถูกกลาวหาและมีโอกาสโตแยงหรือชี้แจงขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานของตนได รวมทั้งตองให
ความคุมครองแกผูกลาวหาหรือพยาน โดยเฉพาะนิสิตดวย
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหนําหลักเกณฑและกระบวนการดําเนินการทางวินัยมาใช
โดยอนุโลม
ขอ ๒๓ เมื่อปรากฏวามีมูลที่ควรกลาวหา ผูใตบังคับบัญชาประพฤติผิดจริยธรรม หรือประพฤติผิด
จริยธรรมที่อาจเปนความผิดวินัย แตผูบังคับบัญชาละเลยไมดําเนินการทางจริยธรรมหรือวินัยตามขอบังคับนี้ ใหถือวา
ผูบังคับบัญชากระทําผิดวินัย
เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางจริยธรรมในเรื่องใดไปแลว ใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวา ผูบังคับบัญชายังมิไดดําเนินการทางจริยธรรมใหถูกตองตามขอบังคับนี้
หรือไดสั่งลงโทษโดยเครงครัดหรือไมเปนธรรม จะสั่งใหผูบังคับบัญชาทบทวนการดําเนินการ และสั่งการใหมให
ถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได
กรณี ป รากฏว า ผู บั งคั บ บั ญ ชากลั่ น แกล งผู ใต บั งคั บ บั ญ ชาในการกล าวหาหรือ ดํ าเนิ น การทาง
จริยธรรมหรือวินัย ใหถือวาผูบังคับบัญชากระทําผิดวินัยอยางรายแรง

~ ๑๐ ~

ขอ ๒๔ การดําเนินการทางจริยธรรมใหคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมพิจารณา และ
วินิ จ ฉั ย ไปตามพยานหลั ก ฐานและพฤติ ก ารณ อ ย างเป น ธรรม กรณี มี เหตุ ผ ลความจํ าเป น อาจพิ จ ารณาแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม หรือพิจารณาดําเนินการใดๆ เพื่อใหความเห็นเบื้องตนตอกรณี
การประพฤติผิดจริยธรรม และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมเพื่อวินิจฉัยก็ได
เมื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม วินิจฉัยและมีมติวาผูใดกระทําผิดจริยธรรมขอใดและ
สมควรไดรับการดําเนินการอยางใดแลว ใหอธิการบดีหรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดีดําเนินการ
ใหเปนไปตามมตินั้น
กระบวนการดําเนินการทางจริยธรรมจะตองแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเรื่อง กรณีครบกําหนดแลวยังไมแลวเสร็จ ใหรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลา
ดําเนินการออกไปอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่สิ้นสุดระยะเวลา
ข อ ๒๕ การดํ า เนิ น การทางจริ ย ธรรมให ค ณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและจริ ย ธรรมนํ า เอา
กระบวนการวิธีตามขอบังคับวาดวยการสอบสวนวินัยมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้จะตองใหผูถูกกลาวหารับทราบขอ
กลาวหา และมีการรับฟงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพี ยงพอ รวมทั้ งใหผูถูกกลาวหามีสิทธิในการ
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
ความจําเปนและความเหมาะสมวาสมควรสั่งพักการปฏิบัติหนาทีเ่ ปนการชั่วคราวหรือไม กรณีเห็นสมควรสั่งพักการ
ปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราวใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนจนกวาจะดําเนินการทางจริยธรรมแลวเสร็จ
หมวด ๕
โทษทางจริยธรรม
ขอ ๒๘ โทษทางจริยธรรม ประกอบดวย
(๑) ตักเตือน ใหตักเตือนดวยวาจา โดยแจงใหผูกระทําผิดจริยธรรมไดทราบดวยวา การกระทําใดที่
เปนความผิดจรรยาบรรณ และใหบันทึกการตักเตือนเปนลายลักษณอักษร หรือ
(๒) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ใหทําเปนหนังสือ โดยระบุการกระทําที่เปน
ความผิดจริยธรรมและสิ่งที่ประสงคใหดําเนินการใหถูกตอง พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติใหถูกตองไว
ดวย และใหเก็บรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน หรือ
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(๓) ทําทัณฑบน ใหทําหนังสือ โดยระบุการกระทําที่เปนความผิดจริยธรรม หรือรายละเอียดของ
การประพฤติผิดจริยธรรมไวใหชัดเจน และใหเก็บไวในสํานวนการสอบสวน หรือ
(๔) เสนออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยถอดถอน แลวแตกรณี หากการกระทําผิดจริยธรรมที่มี
ผลกระทบตอความเสียหายตอมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
เมื่อไดลงโทษทางจริยธรรมแลวใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติดวย
ขอ ๒๙ การกระทําผิดจริยธรรมในลักษณะดังตอไปนี้ เปนการกระทําผิดจริยธรรมอยางรายแรง
และถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) การประพฤติ ผิ ดจรรยาบรรณวิช าชีพ ซึ่งคณะกรรมการตามวิช าชีพ นั้ น ได สั่งลงโทษในขั้ น
ความผิดรายแรง
(๒) การละทิ้ งหน าที่ โดยไม มี เหตุ ผ ลอั น สมควร หรื อ โดยมี พ ฤติ ก ารณ อั น แสดงถึ งความจงใจ
ไมป ฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของทางราชการหรือมหาวิทยาลัย รวมถึงจารีตประเพณี ที่ไดรับการ
ยอมรับและปฏิบัติโดยชอบธรรม เปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกมหาวิทยาลัย
(๓) การลวงละเมิดทางเพศ การคุกคามทางเพศ หรือมีความสัมพันธฉันทชูสาวกับผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน นิสิตของมหาวิทยาลัย หรือผูอื่นซึ่งมิใชคูสมรสของตน
(๔) การนําผลงานทางวิชาการ หรือผลงานที่แสดงความชํานาญการหรือเชี่ยวชาญของผูอื่นมา
เปนผลงานของตนโดยมิชอบ
(๕) การเรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดจากนิ สิ ต ผู รับ บริก าร หรื อ
ประชาชน เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
(๖) การเปดเผยความลับของนิสิต ผูรับบริการ หรือประชาชนที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือ
จากความไววางใจโดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกนิสิต ผูรับบริการ หรือประชาชน
(๗) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของทางราชการหรือมหาวิทยาลัย รวมถึงจารีต
ประเพณีที่ไดรับการยอมรับและปฏิบัติโดยชอบธรรม ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือมหาวิทยาลัยอยาง
รายแรง
หมวด ๖
การอุทธรณ
ขอ ๓๐ ผูบ ริห าร คณาจารย ผูป ฏิ บั ติงานในมหาวิทยาลัย หรือนิสิต ยกเวน อธิการบดี ที่ถูกสั่ ง
ลงโทษทางจริยธรรม มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ไดภายในสามสิบวัน
นับแตไดรับแจงคําสั่ง
กรณี น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ อธิ ก ารบดี ถู ก สั่ ง ลงโทษ
ทางจริ ย ธรรม ให มี สิ ท ธิ โต แ ย งต อ ศาลปกครองภายในเกาสิ บ วัน นั บ แตวั น ที่ รูห รือ ควรรูถึ งเหตุ แห งการฟ อ งคดี
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
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