
 
ขอบังคับมหาวิทยาลยัทักษิณ 

วาดวยจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

-------------------------------------- 

 

 โดยที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดกําหนดมาตรฐาน

ของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๑  

 เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๒๒ (๒) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมคร้ังที่        

๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย จรรยาบรรณของ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 

 ขอ ๒   ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

 ขอ ๓   บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน

ขอบังคับนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 

 ขอ ๔   ในขอบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 “อธิการบดี”     หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 “ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”    หมายความวา    ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามความ

ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



- ๒ - 

 

 “คณาจารย”   หมายความวา   คณาจารยประจําตามความในมาตรา ๔๙ แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 “ผูบังคับบัญชา”    หมายความวา   ผูบังคับบัญชาตามความในขอ ๔ แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 ขอ ๕   ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

 
หมวด ๑ 

จรรยาบรรณ และการรักษาจรรยาบรรณ 
 

 ขอ ๖ จรรยาบรรณที่กําหนดตามขอบังคับนี้ เปนประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว

ซึ่งศักดิ์ศรี และสงเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อันจะสงผล

ใหผูประพฤติเปนที่เลื่อมใสศรัทธาและยกยองของบุคคลทั่วไป 
 

 ขอ ๗ ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงประพฤติปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ

มหาวิทยาลัย “ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนา” 
  

 ขอ ๘  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตองรักษาและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่

กําหนดไวตามขอบังคับนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 

  
สวนที่ ๑ 

จรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ 
 

 ขอ ๙ ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ความชอบ

ธรรม และหลักวิชาการ โดยไมโอนออนตออิทธิพลใด ๆ 
 

   ขอ ๑๐   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให

เหมาะสมกับการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓- 
 

 

 

 ขอ ๑๑ ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 

และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย 

 การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพนั้น ๆ  ซึ่งคณะกรรมการ

วิชาชีพนั้นไดส่ังลงโทษในขั้นความผิดรายแรง เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง และถอืเปน

ความผิดวินัยอยางรายแรง 
 

 ขอ ๑๒  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ และ

พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางาน

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
สวนที่ ๒ 

จรรยาบรรณตอการปฏิบติังาน และหนวยงาน 
 

 ขอ ๑๓  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต            

มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความรับผิดชอบ เสมอภาค และปราศจากอคติ 
 

 ขอ ๑๔ ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 

รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง และสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย

เปนสําคัญ 
 

 ขอ ๑๕   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาให

เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ ไมละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร 

 การละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม

ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย เปนการกระทําผิด

จรรยาบรรณอยางรายแรง และถือเปนความผิดวินัย หรือความผิดวินัยอยางรายแรง ตามสภาพแหง

ความเสียหาย 
   

 ขอ ๑๖   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการ

อยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือส้ินเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสิน

ของตนเอง 
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สวนที่ ๓ 

จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 

 ขอ ๑๗   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให

ความรวมมือชวยเหลือในหนวยงานของตน ทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน และการ

แกปญหารวมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความ

รับผิดชอบดวย 
 

 ขอ ๑๘  ผูปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัยซึ่ ง เปนผูบั งคับบัญชา  พึงดูแลเอาใจใส

ผูใตบังคับบัญชาทั้งในการปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใต

บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลอง

ธรรม 
 

 ขอ ๑๙   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกตอง รวมทั้ง

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ

ประโยชนสวนรวม 
 

 ขอ ๒๐   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวย

ความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ถูกตองตามทํานองคลองธรรม และใหเกียรติและเคารพซึ่ง

กันและกัน  

 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตองไมกระทําการลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ

ทางเพศกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรวมงานซึ่งมิใชคูสมรสของตน 
 

 ขอ ๒๑   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงละเวนจากการนําผลงานของผู อ่ืนมาเปน      

ของตน รวมทั้งไมสงเสริม สนับสนุน หรือชวยเหลือใหผูอ่ืนกระทําการในลักษณะดังกลาว  

 การนําผลงานทางวิชาการ หรือผลงานที่แสดงความชํานาญการหรือเชี่ยวชาญของผูอ่ืน

มาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ รวมถึงการสงเสริม สนับสนุน หรือชวยเหลือใหผูอ่ืนกระทําการใน

ลักษณะดังกลาว เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง และถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
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 ขอ ๒๒   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งใน

หนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

 ในกรณีที่เห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไม

รักษาประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่ง

นั้นก็ได  และเมื่อได เสนอความเห็นแลว  ถาผูบังคับบัญชายังยืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม 

ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

 กรณีที่ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคสอง และไดเสนอความเห็นเพื่อให

ผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งแลว ไมถือการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

หรือผิดวินัย 

 
สวนที่ ๔ 

จรรยาบรรณตอนิสิต ผูรับบริการ ประชาชน และสงัคม 
 

 ขอ ๒๓   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนใหเปนที่นาเชื่อถือของนิสิต และ

บุคคลทั่วไป และไมกระทําการใดๆ อันจะนําไปสูการเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
  

 ขอ ๒๔   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงใหบริการตอนิสิต ผูรับบริการ และประชาชน     

ผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่

สุภาพออนโยน หากเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน ควรชี้แจง

เหตุผลหรือแนะนําใหติดตอหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเร่ืองนั้น ๆ 

ตอไป 
 

 ขอ ๒๕   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตองละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ซึ่ง

มีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากนิสิต ผูรับบริการ และประชาชน หรือผูซึ่งอาจ

ไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชน

อ่ืนใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควร

แกกรณีตอไป 

 การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนิสิต ผูรับบริการ หรือ

ประชาชน เพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง และถือเปน

ความผิดวินัยอยางรายแรง 

 



- ๖ - 

   

 ขอ ๒๖   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตองรักษาความลับของนิสิต และผูรับบริการ 

 การเปดเผยความลับโดยมิชอบของนิสิต และผูรับบริการ ที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือ

จากความไววางใจ กอใหเกิดความเสียหายแกนิสิต ผูรับบริการ หรือประชาชน เปนการกระทําผิด

จรรยาบรรณอยางรายแรง และถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
   

 ขอ ๒๗   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนตอนิสิต ผูรับบริการ และประชาชน 

อยางเหมาะสม และถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

 การลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนิสิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใชคู

สมรสของตน หรือการใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนิสิต เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณ

อยางรายแรง และถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
สวนที่ ๕ 

จรรยาบรรณคณาจารย 
 

 ขอ ๒๘   นอกเหนือจากจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามหมวด ๑    

สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๔ แลว คณาจารยพึงปฏิบัติตนดังนี้  

 (๑) สอนนิสิตอยางเต็มความสามารถ ชวยเหลือและปฏิบัติตอนิสิตอยางมีเมตตาและ

เปนธรรม 

 การสอน หรืออบรมนิสิตเพื่อใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝา

ฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน ถือเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง และถือเปนความผิด

วินัยอยางรายแรง 

 (๒) ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิตและบุคคลทั่วไป ทั้งดานสวนตัวและการงาน  

 (๓) ปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําดวยอคติ อิทธิพล หรือ

ผลประโยชน 

 (๔) ศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลา 

 (๕) ใชความรูความสามารถใหเปนประโยชนตอสังคม 

 (๖) มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิจัย ตามแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยที่

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนด 

 

 



 

- ๗ - 

 
หมวด ๒ 

การสงเสริมจรรยาบรรณ 

 ขอ ๒๙   ผูบังคับบัญชาทุกระดับพึงประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และมีหนาที่สงเสริม

สนับสนุน และพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชาประพฤติตนอยูในกรอบของจรรยาบรรณ 
  

 ขอ ๓๐  ใหสภาคณาจารยและพนักงานมีหนาที่ในการสงเสริมและติดตามการปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณ ตลอดถึงการรับเร่ืองรองเรียนการกระทําผิดจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๓๑  ใหมหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ดานการสงเสริมการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

 
หมวด ๓ 

การดําเนินการทางจรรยาบรรณ 
 

 ขอ ๓๒   ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งแตงตั้งโดย

สภามหาวิทยาลัย ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ 

 (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

 (๒)  กรรมการจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายคณาจารย ซึ่งไดรับการเสนอชื่อจาก

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน 

 (๓)  กรรมการจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งไดรับการเสนอชื่อจาก

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน 

 (๔)  กรรมการจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายคณาจารย ซึ่งไดรับการเสนอชื่อจาก

สภาคณาจารยและพนักงาน จํานวนหนึ่งคน 

 (๕)  กรรมการจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งไดรับการเสนอชื่อจาก

สภาคณาจารยและพนักงาน จํานวนหนึ่งคน 

 ใหผูปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบดานทรัพยากรบุคคลของมหาวทิยาลยัเปน

เลขานุการ และอาจแตงตั้งใหผูปฏิบัติงานดานนิติการของมหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการ ดวยก็ได 

 

 



- ๘ - 

 

 กรรมการตาม (๒), (๓), (๔) และ (๕) ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงบริหาร และไมเปนผูที่

เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกดําเนินการทางจรรยาบรรณมากอน 

 ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับการ

แตงตั้งใหมอีกได 
 

 ขอ ๓๓   ในกรณีที่ตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการวางลงกอนกําหนด ให

ดําเนินการใหไดมาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในกําหนดสามสิบวันนับ

แตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการแทน ใหอยูใน

ตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการ

ใหไดมาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการใหม ใหประธานกรรมการและกรรมการปฏิบัติหนาที่ตอไป

จนกวาจะไดแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการใหม 
 

 ขอ ๓๔  คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

 (๑) จัดใหมีมาตรการสงเสริมจรรยาบรรณแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

และประสานงานดานการสงเสริมจรรยาบรรณกับองคกรภายในมหาวิทยาลัย  

 (๒) รับเร่ืองรองเรียน พิจารณา และวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัย 

 (๓)  รายงานผลการดําเนินการทางจรรยาบรรณตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 

 (๔)  แตงตั้งคณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานตามความจําเปนและ

เหมาะสม 

 (๕)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  

 ขอ ๓๕   การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอย   

กึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม 

 การประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ หากมีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการ

ผูใดโดยเฉพาะ กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิรวมประชุม และใหถือวาคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ประกอบดวยกรรมการทุกคนที่มีสิทธิรวมประชุม 

 การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 



- ๙ - 

 

 ขอ ๓๖   ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ ถามีความเห็นแยงให

บันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม และหากกรรมการเสียงขางนอยเสนอ

ความเห็นแยงเปนหนังสือ ก็ใหบันทึกความเห็นแยงนั้นไวดวย 
  

 ขอ ๓๗   การริเริ่มดําเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระทําไดโดยผูกลาวหา หรือ

ผูบังคับบัญชาขอใหดําเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควร  
 

 ขอ ๓๘   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควร หรือ

ความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาไดประพฤติผิดจรรยาบรรณ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการ

ตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ กรณีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชา

พิจารณาดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ขอบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  

 การดําเนินการตามวรรคหนึ่งตองใหผูถูกกลาวหาไดทราบเรื่องที่ถูกกลาวหา และมีโอกาส

โตแยงหรือช้ีแจงขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานของตนได และตองใหความคุมครองแก             

ผูกลาวหาหรือพยาน โดยเฉพาะนิสิตดวย 

 นอกจากที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ ข้ันตอนและกระบวนการดําเนินการทาง

จรรยาบรรณใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับการดําเนินการทางวินัยโดยอนุโลม 
 

 ขอ ๓๙ การดําเนินการทางจรรยาบรรณตามขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

พิจารณา และเมื่อเห็นวาขอกลาวหามีมูล ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

สอบสวนการกระทําผิดจรรยาบรรณ 

 เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนการกระทําผิดจรรยาบรรณดําเนินการสอบสวนเสร็จส้ิน

แลว ใหเสนอความเห็นพรอมสํานวนการสอบสวนตอคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อวินิจฉัย  

  เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณไดวินิจฉัย และมีมติวาผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผูใด

กระทําผิดจรรยาบรรณขอใดและสมควรไดรับการดําเนินการอยางใดแลว ใหผูบังคับบัญชาที่ไดรับ

มอบอํานาจจากอธิการบดีดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้น 
 

 ขอ ๔๐   ในกรณีที่ อธิ การบดีถูกกล าวหาว าประพฤติ ผิดจรรยาบรรณ  คําว า

ผูบังคับบัญชาใหหมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



- ๑๐ - 

 

 ขอ ๔๑   การกระทําผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยหรือผิดวินัยอยางรายแรง ให

ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ถาไมเปนความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี

ดําเนินการดังนี้ 

 (๑) ตักเตือน หรือ 

 (๒)  ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ 

(๓)  ทําทัณฑบน 

 เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติบุคคลดวย 
 

ขอ ๔๒   การตักเตือน ใหผูบังคับบัญชาตักเตือนดวยวาจา โดยแจงใหผูกระทําผิด

จรรยาบรรณไดทราบดวยวาการกระทําใดที่เปนความผิดจรรยาบรรณ และใหบันทึกการตักเตือนเปน

ลายลักษณอักษรตามแบบหนังสือรับการตักเตือนทายขอบังคับนี้ไวในสํานวนการสอบสวนดวย 
 

ขอ ๔๓   การสั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ใหผูบังคับบัญชาทําเปน

หนังสือ โดยระบุการกระทําที่เปนความผิดจรรยาบรรณและสิ่งที่ประสงคใหดําเนินการใหถูกตอง พรอม

กับกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติใหถูกตองไวดวย และใหเก็บรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน 
 

ขอ ๔๔   การทําทัณฑบน ใหผูบังคับบัญชาทําเปนหนังสือ โดยระบุการกระทําที่เปน

ความผิดจรรยาบรรณ หรือรายละเอียดของการประพฤติผิดจรรยาบรรณไวใหชัดเจนตามแบบหนังสือ

ทัณฑบนทายขอบังคับนี้ และใหเก็บไวในสํานวนการสอบสวน 
 

 ขอ ๔๕   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผูใดถูกดําเนินการทางจรรยาบรรณขอใดแลว       

ไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ไมดําเนินการใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบนใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย 
 

 ขอ  ๔๖   ผูบังคับบัญชาผู ใดเมื่อปรากฏวามีมูลที่ควรกลาวหาวาผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัย ละเลยไมดําเนินการทางวินัยตาม

ขอบังคับนี้ ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

 ผูบังคับบัญชาผูใดกลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชาในการกลาวหาหรือดําเนินการทางวินัย      

ใหถือวาผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

 

 

 

 



- ๑๑ - 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑ เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

                                                                      
     (ศาสตราจารย ดร. จรัญ  จันทลักขณา) 

            นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือรับการตักเตือน 
     

       เขียนที่........................................... 

      วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........ 

 

  ขาพเจา........................................ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภท 

……………………………………………..ตําแหนง.........................................                      สังกัด

.....................................................................................มหาวิทยาลัยทักษิณ                ไดประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามขอ....................แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย

ทักษิณ วาดวยจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีกรณีประพฤติผิด

จรรยาบรรณกลาวคือ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………ซึ่ง

ผูบังคับบัญชาเห็นวาเปนกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณไมรายแรง และเปนการประพฤติผิด

จ ร รย าบ ร รณครั้ ง แ รก  สมคว ร ได รั บ ก า รตั ก เ ตื อน  ซึ่ ง ข า พ เ จ า ไ ด รั บ คํ าตั ก เ ตื อ นจ าก

........................................................................................ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาในพฤติการณที่ได

กระทําดังกลาวขางตนแลว ขาพเจารูสํานึกตอการประพฤติผิดจรรยาบรรณดังกลาว และจะสังวรไม

ประพฤติผิดจรรยาบรรณเชนนี้อีก และจะรักษาจรรยาบรรณเครงครัดอยูเสมอ หากขาพเจากระทําการ

อันเปนการฝาฝนหนังสือตักเตือนที่ใหไวนี้  ขอใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางจรรยาบรรณ หรือวินัย

แกขาพเจาตามควรแกกรณี 

 

    (ลงชื่อ) ..................................................ผูรับการตักเตอืน 

                                        (................................................) 

 

 

  (ลงชื่อ) ..................................................พยาน 

       (................................................) 

 

 

                                               (ลงชื่อ) ..................................................พยาน 

(................................................) 



หนังสือทัณฑบน 
     

       เขียนที่........................................... 

      วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........ 

 

  ขาพเจา........................................ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภท 

………………………………………………ตําแหนง.........................................................สังกัด

.....................................................................................มหาวิทยาลัยทักษิณ                ไดประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามขอ....................แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย

ทักษิณ วาดวยจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีกรณีประพฤติผิด

จรรยาบรรณกลาวคือ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………จึง

ขอทําทัณฑบนใหไวตอ.........................................................................ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา วา 

ขาพเจาจะไมประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยจรรยาบรรณของ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ เชนนี้อีกตลอดเวลาที่ผูบังคับบัญชากําหนดไมเกินสองป 

หากขาพเจากระทําการอันเปนการฝาฝนทัณฑบนที่ใหไวนี้ ขอใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยแก

ขาพเจาตามควรแกกรณี 

 

 

     (ลงชื่อ) .................................................ผูทําทัณฑบน 

      (................................................) 

 

 

     (ลงชื่อ) ..................................................พยาน 

      (................................................) 

 

 

(ลงชื่อ) ..................................................พยาน 

      (................................................) 


