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 ร่าง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม 
พ.ศ. .... 

________________________ 

 ตามท่ี พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
ต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร 
และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล และให้สภา
สถาบันอุดมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพ่ือท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ 
ในข้อบังคับ ว่าด้วย ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้น อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๗ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ 
วรรคสอง และมาตรา ๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๗  
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑8 (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕47 และมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่............/........... เมื่อวันที่ ........................ จึงมีมติให้ออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาล
และประมวลจริยธรรม พ.ศ. ....”  

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552 
 (2) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555  
 (3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  วินัยและการลงโทษนักศึกษา  
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 
 บรรดาข้อบั งคับ  ระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศ มติ  หรื อค าสั่ ง อ่ืน ใดที่ ขัดหรื อแย้ ง 
กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
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 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
แต่งตั้งด้วย 
 “บุคลากรในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “ผู้บริหาร” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก 
หรือสถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดี รองผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการสถาบัน หรือรองหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือสถาบัน ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ  
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
 “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคลากรเงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และให้
หมายความรวมถึงผู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ้างหรือแต่งตั้งให้ท างานในส่วนงานภายในที่จัดตั้ง  
ตามกฎหมาย ว่าด้วย การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีด้วย 
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
  “ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 
ของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
  “หลักธรรมาภิบาล หมายความว่า หลักการบริหารจัดการและการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยที่ดี 
ของมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ  
หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัย  
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด ๑  
บททั่วไป 

________________________ 

ข้อ ๖ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา  
ต้องรักษาและปฏิบัติตนโดยยึดประมวลจริยธรรมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีจรรยาบรรณของวิชาชีพใดไว้ หรือมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ บุคลากร และนักศึกษาต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ก าหนดไว้ด้วย  
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หมวด 2 
หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม 

________________________ 

ข้อ 7 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีหลักประกันการจัดการและการก ากับดูแลที่ดี  
มีหลักธรรมาภิบาล ต้องมีหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีคุณธรรมและประมวล
จริยธรรมด้วย 

ส่วนที่ 2/๑ 
หลักธรรมาภิบาล 

________________________ 
 

ข้อ 8 หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
(๑) การบริหารการศึกษาต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการ 

ของระบบการศึกษาไทย 
(๒) กระบวนการบริหารการศึกษาต้องมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล 
(๓) การด าเนินงานการศึกษาทุกข้ันตอนต้องโปร่งใสและมีเหตุผล 
(๔) การด าเนินงานด้านการศึกษาต้องมีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อมหาวิทยาลัย 

และสังคม 
(๕) การใช้ทรัพยากรต้องให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
(๖) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็น และร่วมกระบวนการ 

พัฒนาการศึกษา 

ส่วนที่ 2/๒ 
ประมวลจริยธรรม 

________________________ 
 

ข้อ 9 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา 
ต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
(8) เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน 
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(9) ไม่รับของขวัญหรือของก านัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เว้นแต่เป็นการรับจากการให้
โดยธรรมจรรยา และเป็นการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้ 

(10) ปฏิบัติตนตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎ ระเบียบ อ่ืนใดของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๑0 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
ตามข้อ 8 มาตรฐานทางจริยธรรมตามข้อ 9 และจริยธรรมที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์คณะแบบมีส่วนร่วม มุ่งแสวงหาฉันทามติ และรับฟังข้อเท็จจริง 
และความเห็นรอบด้านจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

(๒) อุทิศเวลาให้แก่การประชุม ตรงต่อเวลา และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ 

(๓) ก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยได้รับการบริหารอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล 
และหลักอัตตาภิบาล โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและสาธารณะ อย่างเป็นรูปธรรมและถูกต้อง 
ตามระเบียบ 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความส านึกรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้ง เปิดเผยข่าวสาร 
ที่ถูกต้องแก่สาธารณะ 

(๕) ยึดมั่นในบทบาทของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงความรับผิดชอบ สนองตอบต่อประชาชน 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ชี้น าทางวิชาการและทางปัญญาในทางที่ถูกต้องชอบธรรม 

(๖) เคารพในความเสมอภาค ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม 
โดยปราศจากอคต ิ

(๗) ให้เกียรติ เคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่น มีน้ าใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ข้อ 11 ผู้บริหารต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลตามข้อ 8 มาตรฐานทางจริยธรรมตามข้อ 9  
และจริยธรรมที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้น าในการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัย 
(๒) มีความยุติธรรมและเคารพในการกระท าหรือแสดงความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม  

มีเมตตา และให้อภัย 
(๓) รักษาเสรีภาพทางวิชาการด้วยความเหมาะสมและความรับผิดชอบ 

 (๔) บริหารคนและจัดการงานด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และไม่ใช้อ านาจข่มขู่ คุกคาม หรือ 
ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้อื่น 

(๕) จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน 

(๖) จัดการข้อมูลนักศึกษาและรักษาความลับของนักศึกษาด้วยความรอบคอบ 
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 12 บุคลากรต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลตามข้อ 8 มาตรฐานทางจริยธรรมตามข้อ 9  
และจริยธรรมที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยทัศนคติที่ดี 
อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

(๒) ปฏิบัติตนด้วยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ มีเมตตา ให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ พ่ึง และ 
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
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(๓) พึงรักษาความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน นักศึกษา และประชาชน
อย่างกัลยาณมิตร 

(4) บ ารุงรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 (5) ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท รวมทั้งไม่แสวงหา
ประโยชน์ โดยมิชอบ หรือกระท าการที่มีลั กษณะขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับทางมหาวิทยาลั ย  
อันเกี่ยวเนื่อง มาจากการปฏิบัติหน้าที่ 

(6) ละเว้นการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
(7) ไม่ใช้อ านาจข่มขู่ คุกคาม หรือล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้อื่น  
(8) พึงรักษาความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน นักศึกษา และประชาชน

อย่างกัลยาณมิตร 
(9) รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่มหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้รับบริการ 

ข้อ 13 นักศึกษาต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลตามข้อ 8 มาตรฐานทางจริยธรรมตามข้อ 9 
และจริยธรรมที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  
และค าสั่งต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๒) รักษาเวลา ความสามัคคี ความเรียบร้อย และชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
(๓) สุภาพ ให้เกียรติ และเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่น  

ข้อ 14 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นประพฤติ  
ผิดจริยธรรม เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและเป็นการกระท าผิด
วินัย ให้ด าเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี ได้แก่ 

(๑) การน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ 
(2) คัดลอกหรือน าผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม หรือเกือบเหมือนเดิมหรือน ามาเพียงบางส่วน

กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีการอ้างถึงผลงานเดิมของตน และท าให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนไป  
จากความถูกต้องเป็นจริงและอาจเกิดความสับสนในการอ้างอิง และท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อและเข้าใจ  
ว่าเป็นผลงานใหม่ 

(3) กระท าการปกปิด บิดเบือน หรือท าให้ผิดไปจากความจริง โดยการตัดทอน หรือเพ่ิมเติม  
หรือดัดแปลง ปรุงแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือการปฏิบัติ อ่ืนใดในกระบวนการวิจัยและรายงาน  
ข้อค้นพบจากการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามข้อสรุปที่นักวิจัยต้องการ เพ่ือท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อและเข้าใจผิด 

(4) สร้างข้อมูลเท็จ หรือจงใจปั้นแต่งข้อมูลท าให้ผิดไปจากความจริงที่พบจากการวิจัย ตลอดจน
หลีกเลี่ยงที่จะน าเสนอเรื่องหรือสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง เพ่ือท าให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อและเข้าใจผิด 
ว่าเป็นข้อมูลจริง 

(5) แก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ 
(6) ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 
(7) การเปิดเผยความลับของมหาวิทยาลัย นักศึกษา หรือผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่

หรือจากความไว้วางใจ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย นักศึกษา หรือผู้รับบริการ เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
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(8) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการ  
เพ่ือกระท าหรือไม่กระท าการใด 

(9) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอย่างร้ายแรง  

(10) การกระท าความผิดอ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นความผิดจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง  

ข้อ 15 นอกจากจริยธรรมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ สภามหาวิทยาลัยโดยค าแนะน า 
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมอาจก าหนดจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

หมวด 3 
กลไกและระบบในการส่งเสริม ตรวจสอบและบังคับใช้ 

หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม 
____________________ 

ส่วนที่ 3/๑ 
องค์กรในการส่งเสริม ตรวจสอบและบังคับใช้ 

____________________ 

ข้อ 16 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อท าหน้าที่ 
เป็นคณะกรรมการในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจและหน้าที่รับผิดชอบ  
วิธีการได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมและวิธีการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

ส่วนที่ 3/๒ 
ระบบการบังคับใช้หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม 

____________________ 

การส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
____________________ 

ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม  
ตามข้อบังคับนี้ให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ข้อ 18 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
จากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม ปรับปรุงหรือพัฒนามาตรฐานการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูผู้ที่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดเีป็นที่ประจักษ์  

ส่วนที่ 4 
การด าเนินการทางจริยธรรม 

________________________ 

ข้อ 20 ผู้ใดถูกกล่าวหาเป็นหนังสือและมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระท าความผิดจริยธรรม  
หรือความปรากฏต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมว่ากระท าความผิดทางจริยธรรม  
ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมพิจารณาด าเนินการทางจริยธรรม  

ในกรณีที่ความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาได้รับแจ้งข้อร้องเรียนเป็นหนังสือ 
และมีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระท าความผิดทางจริยธรรม ให้ผู้บังคับบัญชาน าเสนอคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมพิจารณาด าเนินการทางจริยธรรม 

กรณีที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมพิจารณาแล้วเห็นประจักษ์ว่าผู้นั้นได้กระท า
ความผิดทางจริยธรรมไม่ร้ายแรง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางจริยธรรมต่อไป หรือหากเห็นว่า  
ไม่มีมูล ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาสั่งยุติเรื่อง และแจ้งผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม จะลงโทษทางจริยธรรมโดยไม่สอบสวนก็ได้  

ก่อนตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าความผิดจริยธรรม หากคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และจริยธรรมพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่ากรณีมีเหตุผลสมควร อาจเสนอให้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ให้หน่วยงานหรือบุคคลใดหรือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่าการกล่าวหานั้น 
มีหลักฐานตามสมควรหรือไม่ หรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมอาจเสนอผู้บังคับบัญชาด าเนินการ
ตามกลไกในการสมานฉันท์หรือไกล่เกลี่ยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดก็ได้ 

ข้อ 21 กรณีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการกล่าวหาว่าผู้ใด
กระท าความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและเป็นการกระท าผิดวินัย ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการ
ตามกระบวนการทางวินัยได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีการด าเนินการทางจริยธรรมตามข้อบังคับนี้ก่อน 

ข้อ 22 ในการด าเนินการทางจริยธรรม หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการทางจริยธรรม  
ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา  
การลงโทษ การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ จะต้องให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบเรื่องที่ถูกกล่าวหา และมีโอกาสโต้แย้งหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐาน
ของตนได้และให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิในการคัดค้านผู้สอบสวนหรือกรรมการด้วย 

ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนการกระท าความผิดจริยธรรมด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว  
ให้เสนอรายงานความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาและวินิจฉัยว่าการกระท า 
ของผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดกระท าผิดจริยธรรมอย่างไม่ร้ายแรงข้อใดและสมควรได้รับโทษสถานใดแล้ว หรือไม่ได้กระท า
ผิดจริยธรรมตามที่ถูกกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเสนอความเห็นพร้อมส านวนการสอบสวนเสนอ 
ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมพิจารณา 



-๘-                                               ฉบับรับฟังความคดิเห็น 

ในกรณีที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมได้วินิจฉัยและมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระท า
ความผิดจริยธรรมข้อใดและสมควรได้รับโทษสถานใดแล้ว หรือมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดไม่ได้กระท าผิดจริยธรรม
ตามท่ีถูกกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ข้อ 24 โทษทางจริยธรรมมี ๓ สถาน คือ 
(๑) ตักเตือน หรือ 
(๒) สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ 
(๓) ท าทัณฑ์บน 
เมื่อได้ด าเนินการลงโทษทางจริยธรรมแล้ว ให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย 

ข้อ 25 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรลงโทษตักเตือน ให้สั่งลงโทษเป็นหนังสือหรือตักเตือน
ด้วยวาจาและแจ้งให้ผู้กระท าความผิดจริยธรรมได้ทราบด้วยว่าการกระท าใดที่เป็นความผิดจริยธรรม และ 
ให้เก็บรวมค าสั่งหรือบันทึกการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  

ในกรณีสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้ผู้บังคับบัญชาท าเป็นหนังสือ โดยระบุ
การกระท าที่เป็นความผิดจริยธรรมและสิ่งที่ประสงค์ให้ด าเนินการให้ถูกต้อง พร้อมกับก าหนดระยะเวลา 
ในการปฏิบัติให้ถูกต้องไว้ด้วย 

ในกรณีการท าทัณฑ์บน ให้ท าเป็นหนังสือแสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าความผิดจริยธรรมในกรณีใด  
ตามข้อใด  

ข้อ 26 ผู้บริหารหรือบุคลากรผู้ใดถูกลงโทษทางจริยธรรมข้อใดแล้วไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือน 
ด าเนินการให้ถูกต้องหรือฝ่าฝืนทัณฑ์บน ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 

ผู้บังคับบัญชาอาจน าผลการลงโทษทางจริยธรรมของผู้บริหารหรือบุคลากรที่ถูกลงโทษทางจริยธรรม 
โดยค าสั่งอันถึงที่สุดแล้ว ไปประกอบในการพิจารณาแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน 
หรือค่าจ้าง หรือการพิจารณาความดีความชอบ  

ข้อ 27 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งลงโทษทางจริยธรรม ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ 
การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 28 ในกรณีที่อธิการบดีซึ่งมีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถูกกล่าวหา
ว่ากระท าผิดจริยธรรม ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมการเป็นผู้มีอ านาจ
ด าเนินการทางจริยธรรม 

ในกรณีที่อธิการบดีซึ่งมิได้มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถูกกล่าวหา 
ว่ากระท าผิดจริยธรรม ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการทางจริยธรรม 

ข้อ 29 ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการทางจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๓0 ให้น าข้อ ๒๐ ถึงข้อ ๒๕ มาใช้บังคับกับการด าเนินการทางจริยธรรมกับนักศึกษาโดยอนุโลม 
โดยให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท า
ความผิดจริยธรรมและลงโทษทางจริยธรรม 



-๙-                                               ฉบับรับฟังความคดิเห็น 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาการกระท าความผิดจริยธรรม  
ให้น าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวินัยของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ส่วนที่ 5 
การอุทธรณ์ 

________________________ 

ข้อ 31 ผู้ที่ถูกค าสั่งลงโทษทางจริยธรรม มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางจริยธรรม 
ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งลงโทษทางจริยธรรม  
และให้ คณะกรรมการ พิทั กษ์ ระบบคุณธรรมตามข้ อบั งคับมหาวิทยาลั ย ราชภัฏสุ ราษฎร์ ธ านี 
ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการการสั่งพัก หรือสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีอ านาจและหน้าที่
พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางจริยธรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางจริยธรรม 
ให้น าเอาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา 
การลงโทษ การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถูกค าสั่งลงโทษทางจริยธรรม 
เป็นนักศึกษา ให้น าข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
________________________ 

 
ข้อ 32 ในกรณีที่มีบุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดจรรยาบรรณ

หรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางจรรยาบรรณอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการและสั่งลงโทษ
ทางจรรยาบรรณกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาผู้นั้นตามข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้นต่อไป 

 ประกาศ ณ วันที่.......................................พ.ศ.  2564 
      
 
        
                   (นายวิชัย ศรีขวัญ) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี


