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คาํนํา 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  เป็นแหลง่ความรู้และท่ีพึง่ของท้องถ่ินและภมูิภาค  เสริมสร้าง

คณุภาพ คน  ครอบครัว ชมุชน สงัคมไทยให้เข้มแข็งยัง่ยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของ

ประเทศ  บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั ศรีสะเกษ  ถือเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัและมีบทบาทในการพฒันา

คณุภาพการจดัการศกึษา  หากบคุลากรประพฤตปิฏิบตังิานมีคณุธรรม  จริยธรรม  เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่

นกัศกึษาได้ยดึถือเป็นแนวทางการปฏิบตัยิอ่มจะสง่ผลให้การพฒันานกัศกึษามีประสิทธิภาพและเป็น

ประโยชน์แก่ท้องถ่ินและประเทศชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏั ศรีสะเกษ ให้ความสําคญักบับคุลากรเป็นอยา่ง

มาก จงึได้กําหนดให้มีการดําเนินการด้านจรรยาบรรณ และให้มีการปฏิบตัติามจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด

คณะผู้จดัทําหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่ คูมื่อจรรยาบรรณบคุลากรฉบบันี ้ จะเป็นประโยชน์ตอ่คณาจารย์  บคุลากร 

นกัศกึษาของมหาวิทยาลยั  
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ส่วนท่ี 1 

 

บทนํา 

ความเป็นมา 

 

สภามหาวิทยาลยัราชภฏั ศรีสะเกษ  ได้ออกข้อบงัคบัวา่ด้วย  จรรยาบรรณ ของบคุลากร

มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๐เพ่ือสง่เสริมจริยธรรมของบคุลากร  โดยได้สอบถามความเห็นของบคุลากรอยา่ง

กว้างขวาง  เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบตัเิป็นความเห็นพ้องต้องกนัอยา่งแท้จริงนํา  ไปสูก่ารปฏิบตัติาม

จรรยาบรรณตอ่ไปตอ่มา  ก.พ.อ. ได้ปรับปรุงและประกาศมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีพีงมีใน

สถาบนัอดุมศกึษา  ประกอบกบัสํานกังานผู้ตรวจการแผน่ดนิได้กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นคา่นิยม

หลกั (Core Value) สําหรับผู้ ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  พ.ศ.2551 

มหาวิทยาลยัจงึได้ปรับปรุงข้อบงัคบั  วา่ด้วย จรรยาบรรณของบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั ศรีสะเกษ ให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานท่ี  ก.พ.อ. กําหนด  และนําคา่นิยมหลกัดงักลา่วผนวกเข้าใช้ในข้อบงัคบัวา่ด้วย

จรรยาบรรณของบคุลากร  เพ่ือให้บคุลากรยดึถือปฏิบตัด้ิวยในการจดัทําคูมื่อการปฏิบตัติามจรรยาบรรณ

ของบคุลากรครัง้นี ้  จะเป็นแนวทางในการประพฤตปิฏิบตัตินของบคุลากรเพ่ือรักษาช่ือเสียงให้แก่

มหาวิทยาลยั  และสง่เสริมเกียรตคิณุช่ือเสียง  และฐานะของบคุลากรวา่เป็นผู้ ท่ีนา่เช่ือถือ  และศรัทธาใน

สงัคม 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บคุลากรใช้เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏิบตัตินยดึถือปฏิบตัเิพ่ือรักษาและสง่เสริม

เกียรตคิณุ ช่ือเสียง และฐานะให้เป็นผู้ ท่ีนา่เช่ือถือและศรัทธาในสงัคม 

2. เพ่ือให้มหาวิทยาลยัสามารถสง่เสริม  กํากบัตดิตามการประพฤตปิฏิบตัติามจรรยาบรรณของ

บคุลากร 

 

คาํจาํกัดความ 

จรรยาบรรณ  หมายถึง ประมวลความประพฤตท่ีิดีงามเพ่ือรักษาและสง่เสริมเกียรตคิณุ  ช่ือเสียง 

และฐานะของบคุลากรในสงักดัมหาวิทยาลยัราชภั ฏศรีสะเกษบคุลากร  หมายถึง  ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศกึษา  พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษาสายวิชาการและสายสนบัสนนุ  และลกูจ้างสงักดั

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
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คณาจารย์ หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาสายวิชาการและให้หมายถึงพนกังาน

ในสถาบนัอดุมศกึษาสายวิชาการ สงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ผู้บงัคบับญัชา หมายถึง อธิการบดี คณบดี ผู้ อํานวยการวิทยาลยั  ผู้ อํานวยการสํานกั  ผู้ อํานวยการ

กอง หรือหวัหน้าหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะหรือกองจรรยาบรรณ 

บคุลากร มหาวิทยาลยั  หมายถึง  ผู้บริหาร  คณาจารย์ประจําหรือบคุลากรสายวิชาการ และ

บคุลากรสายสนบัสนนุของมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

แนวปฏิบตัติามจรรยาบรรณ  หมายถึง  ลกัษณะเชิงพฤตกิรรมท่ีเป็นแนวทางให้บคุลากร

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ยดึถือปฏิบตั ิ
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ส่วนท่ี 2 

 

จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

สภามหาวิทยาลยัได้มีมตเิห็นชอบ  ข้อบงัคบั  วา่ด้วย  จรรยาบรรณของบคุลากรมหาวิทยาลยั       

ราชภฏัศรีสะเกษ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยมีสาระสําคญั ดงันี ้

1. บคุลากรมหาวิทยาลยัต้องรักษาและปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว้ตามข้อบงัคบันีโ้ดย

เคร่งครัด 

2. จรรยาบรรณของบคุลากร 

2.1 จรรยาบรรณตอ่ตนเองและวิชาชีพ 

2.1.1 บคุลากรมหาวิทยาลยัพงึประพฤตตินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.2 บคุลากรพงึยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม 

2.1.3 บคุลากรต้องมีจิตสํานกึท่ีดี ซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบ 

2.1.4 บคุลากรพงึยดึประโยชน์ของหนว่ยงานและประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตน

และไมมี่ประโยชน์ทบัซ้อน 

2.1.5 บคุลากรพงึยืนหยดัทําในสิ่งท่ีถกูต้อง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 

2.1.6 บคุลากรพงึให้บริการแก่ผู้ รับบริการด้วยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

2.1.7 บคุลากรพงึให้ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน  ถกูต้อง และไมบ่ดิเบือน

ข้อเท็จจริง 

2.1.8 บคุลากรพงึมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคณุภาพ  โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 

2.1.9 บคุลากรพงึยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2.1.10 บคุลากรพงึยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร 

 

2.2 จรรยาบรรณตอ่การปฏิบตังิาน และหนว่ยงาน 

2.2.1 บคุลากรต้องปฏิบตังิานด้วยความซ่ือสตัย์  สจุริต และไมแ่สวงหาประโยชน์โดยมิ

ชอบ 
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2.2.2 บคุลากรพงึมีเจตคตท่ีิดี  และพฒันาตนเองให้มีคณุธรรม  จริยธรรมรวมทัง้เพิ่มพนู

ความรู้ ความสามารถ  ทกัษะ ในการทํางานเพ่ือให้เกิดการปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ  และ

เกิดประสิทธิผลและต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแมน่ยําชํานาญ 2.2.3 บคุลากรพงึปฏิบตัิ

หน้าท่ีราชการด้วยความสจุริต เสมอภาค และปราศจากอคต ิ

2.2.4 บคุลากรพงึปฏิบตัหิน้าท่ีราชการอยา่งเตม็กําลงัความสามารถ  รอบคอบรวดเร็ว  

ขยนัหมัน่เพียร  ถกูต้อง สมเหตสุมผล  โดยคํานงึถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็น

สําคญั 

2.2.5 บคุลากรประพฤตตินเป็นผู้ตรงตอ่เวลา  และใช้เวลาราชการปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็น

ประโยชน์ตอ่ทางราชการอยา่งเตม็ท่ี 

2.2.6 บคุลากรพงึดแูลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอยา่งประหยดัและคุ้มคา่  

โดยระมดัระวงัมิให้เสียหายหรือสิน้เปลืองเย่ียงวิญ�ชูนจะพงึปฏิบตัติอ่ทรัพย์สินของตนเอง 

  2.3 จรรยาบรรณตอ่ผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงาน 

2.3.1 ผู้บงัคบับญัชา  พงึดแูลเอาใจใส่  ผู้ใต้บงัคบับญัชาทัง้ในด้านการปฏิบตังิาน  ขวญั

กําลงัใจ  สวสัดกิาร  และยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ใต้บงัคบับญัชาตลอดจนปกครอง

ผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยหลกัการและเหตผุลท่ีถกูต้องตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.3.2 บคุลากรพงึปฏิบตัติอ่ผู้บงัคบับญัชา ผู้ ร่วมงาน ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องด้วยความสภุาพ

มีนํา้ใจไมตรีเอือ้อาทรและมนษุยสมัพนัธ์อนัดี 

2.3.3 บคุลากรพงึมีความรับผิดชอบในการปฏิบตังิาน  การให้ความร่วมมือชว่ยเหลือกลุม่

งานของตน  และสว่นรวมทัง้ในด้านการให้ความคดิเห็น  การชว่ยทํางานและแก้ปัญหาร่วมกนั  

รวมทัง้การเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวา่จะมีประโยชน์ตอ่การพฒันางานในความรับผิดชอบด้วย 

2.3.4 บคุลากรพงึชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัในทางท่ีชอบ  รวมทัง้สง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิด

ความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ ร่วมงานในการปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สว่นรวม 

  2.3.5 บคุลากรต้องละเว้นจากการนําผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน  และต้องไมค่ดัลอก

หรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืนโดยมิชอบ หรือนําผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืน หรือจ้าง

วานหรือใช้ผู้ อ่ืนทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือนําไปใช้ในการเสนอขอกําหนดตําแหนง่หรือการเล่ือน

ตําแหนง่ให้สงูขึน้ หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดบัสงูขึน้ หรือในการอ่ืนใด 
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 2.3.6 บคุลากรพงึเคารพเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น ยกยอ่ง ให้เกียรตใินศกัดิศ์รีของ

เพ่ือนร่วมงานการกลัน่แกล้ง การดหูมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ขม่เหง ผู้ ร่วมปฏิบตัริาชการนกัศกึษา 

หรือประชาชนอยา่งร้ายแรง เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
 

2.4 จรรยาบรรณตอ่นกัศกึษา และผู้ รับบริการ 

2.4.1 บคุลากรพงึให้บริการผู้มาตดิตอ่งานอยา่งเตม็กําลงัความสามารถ  ด้วยความเสมอ

ภาค โปร่งใส และเป็นธรรม และใช้ภาษา ถ้อยคํา สํานวนท่ีชดัเจนสภุาพ  เหมาะสม และเข้าใจง่าย  

ในการส่ือความหมายตอ่นกัศกึษาและผู้ รับบริการท่ีมาตดิตอ่ราชการ 

2.4.2 บคุลากรต้องไมเ่รียก  รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนกัศกึษา

หรือผู้ รับบริการเพ่ือกระทําการหรือไมก่ระทําการใด 

2.4.3 บคุลากรต้องไมส่อนหรืออบรมนกัศกึษา  ผู้ รับบริการ  เพ่ือให้กระทําการท่ีรู้อยูว่า่ผิด

กฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

2.4.4 บคุลากรต้องไมเ่ปิดเผยความลบัของนกัศกึษา  หรือผู้ รับบริการ  ท่ีได้มาจากการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีหรือจากความไว้วางใจ  ทัง้นีโ้ดยมิชอบ  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นกัศกึษาหรือ

ผู้ รับบริการ 

2.4.5 บคุลากรต้องไมล่ว่งละเมิดทางเพศ  หรือมีความสมัพนัธ์ทางเพศกบันกัศกึษาซึง่มิใช่

คูส่มรสของตน 
 

2.5 จรรยาบรรณตอ่ประชาชน และสงัคม 

2.5.1 บคุลากรพงึให้บริการตอ่นกัศกึษา  ประชาชน  ผู้ รับบริการอยา่งเตม็กําลงั

ความสามารถด้วยความเป็นธรรม  เอือ้เฟือ้ มีนํา้ใจ และใช้กิริยาวาจาท่ีสภุาพออ่นโยน  เม่ือเห็นวา่

เร่ืองใดไมส่ามารถปฏิบตัไิด้หรือไมอ่ยูใ่นอํานาจหน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบตัิ  ควรชีแ้จงเหตผุล  หรือ

แนะนําให้ตดิตอ่ยงัหนว่ยงานหรือบคุคลซึง่ตนทราบวา่มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวข้อกบัเร่ืองนัน้ ๆ ตอ่ไป 

2.5.2 บคุลากรพงึประพฤตตินให้เป็นท่ีเช่ือถือของบคุคลทัว่ไป 

2.5.3 บคุลากรพงึละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึง่มีมลูคา่เกินปกตวิิสยัท่ี

วิญ�ชูนจะให้กนัโดยเสนห่าจากผู้มารับบริการหรือผู้ซึง่อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบตัหิน้าท่ี

ราชการนัน้หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลงัวา่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีรับไว้มีมลูคา่เกิน

ปกตวิิสยัก็ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการตามสมควรตอ่ไป 

 2.5.4 บคุลากรต้องวางตวัเป็นกลางทางการเมือง บคุลากรต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัการ

เนินการใด ๆ อนัมีลกัษณะเป็นการทจุริตโดยการซือ้สิทธ์ิหรือขายเสียงในการเลือกตัง้สมาชิก  
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สภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวฒุิสภา  สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือการเลือกตัง้อ่ืนท่ีมีลกัษณ ะเป็นการ

สง่เสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  รวมทัง้ไมใ่ห้การสง่เสริมสนบัสนนุหรือชกัจงูให้ผู้ อ่ืน

กระทําการในลกัษณะเดียวกนั 
 

2.6 จรรยาบรรณของผู้บงัคบับญัชา 

2.6.1 นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบคุลากรมหาวิทยาลยัตามข้อ  2.1-2.5แล้ว  

ผู้บงัคบับญัชาพงึปฏิบตัติน ดงันี ้

(1) ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ โดยยดึหลกัความเป็นธรรมและเสมอภาค 

(2) ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบ  เสียสละ อดทนซ่ือสตัย์สจุริต  โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้ 

(3) ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการโดยคํานงึถึงผลประโยชน์สาธารณะผลกระทบท่ีมีตอ่บคุลากร

มหาวิทยาลยั รวมทัง้การรับฟังความคดิเห็นของผู้ มีสว่นได้เสีย 
 

2.7 จรรยาบรรณของคณาจารย์ 

2.7.1 นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบคุลากรมหาวิทยาลยัตามข้อ  2.1-2.5แล้ว

คณาจารย์พงึปฏิบตัติน ดงันี ้

(1) คณาจารย์พงึรักและศรัทธาในความเป็นครู  พงึดํารงตนให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศษิย์

และผู้ อ่ืนทัง้ด้านสว่นตวัและการงาน ตลอดจนเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพอาจารย์ 

(2) คณาจารย์พงึอบรมสัง่สอนศษิย์อยา่งเตม็ความสามารถด้วยความบริสทุธ์ิใจ  

ชว่ยเหลือและปฏิบตัติอ่ศษิย์อยา่งมีเมตตาและเป็นธรรมและสง่เสริมความเจริญทางร่างกาย  จิตใจ 

อารมณ์ และสงัคมแก่ศษิย์ 

(3) คณาจารย์พงึปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทนซ่ือสตัย์ สจุริต 

(4) คณาจารย์พงึปฏิบตังิานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ  ไมถ่กูครอบงําด้วยอิทธิพลหรือ

ผลประโยชน์ใด และไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

(5) คณาจารย์พงึหมัน่ศกึษาค้นคว้าตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทนัสมยัอยา่ง

ตอ่เน่ืองตลอดเวลา 

(6) คณาจารย์พงึปฏิบตัหิน้าท่ีวิจยัท่ีมีจรรยาบรรณนกัวิจยัตามข้อกําหนดของ

คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาตแิละจรรยาบรรณในวิชาชีพเฉพาะทางของตน 
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 (7) คณาจารย์พงึปฏิบตัติอ่เพ่ือนร่วมงาน  ดจุกลัยาณมิตร  ชว่ยเหลือสง่เสริม  และเกือ้กลู

ผู้ ร่วมงาน ชมุชน และสงัคมในทางสร้างสรรค์ 

 (8) คณาจารย์พงึสร้างและสง่เสริมความสามคัคีในหมูค่ณะ  และมีสว่นร่วมในการพฒันา

มหาวิทยาลยั 

(9) คณาจารย์พงึปฏิบตัตินด้วยความรับผิดชอบทัง้ตอ่ผู้ อ่ืน ตอ่สงัคมและตอ่ประเทศชาต ิ

 

3. องค์กรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

3.1 ให้มีคณะกรรมการกํากบัดแูลจรรยาบรรณบคุลากร  ท่ีมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง  ซึง่

แตง่ตัง้โดยอธิการบดี  เป็นคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูล  และดําเนินการทางจรรยาบรรณตามท่ี

กําหนด โดยให้มีอํานาจหน้าท่ี ดงันี ้

(1) กํากบัดแูลการปฏิบตัติามจรรยาบรรณของบคุลากร 

(2) พิจารณาและวินิจฉยัการกระทําผิดทางจรรยาบรรณท่ีมีการร้องเรียนโดยตรงจากผู้

กลา่วหา หรือจากหนว่ยงาน โดยอาจแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ เพ่ือทําหน้าท่ีดงักลา่ว 

(3) จดัทําระบบการสง่เสริมให้บคุลากรปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 

(4) จดัทํา  ระบบการประเมินผลการปฏิบตัติามจรรยาบรรณในด้านความสําเร็จ  และ

มาตรการดําเนินการกบัผู้ ไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณ 

(5) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 

3.2 ในการดํา เนินการทางจรรยาบรรณ  อาจกระทํา  ได้โดยผู้กลา่วหาหรือผู้บงัคบับญัชา  ขอให้

ดําเนินการ  หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวนทัง้นี ้  การสอบสวนและพิจารณาต้องยดึ

หลกัการให้ผู้ถกูกลา่วหาทราบข้อกลา่วหาการรับฟังการแก้ข้อกลา่วหาของผู้ถกูกลา่วหาอยา่งเพียงพอ  การ

เปิดโอกาสให้มีการคดัค้นผู้สอบสวนหรือกรรมการได้ การคุ้มครองผู้กลา่วหาหรือพยานท่ีเป็นนกัศกึษา 

3.3 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการทางจรรยาบรรณ  ให้เป็นไปตามวา่ด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 
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4. บทลงโทษ 

4.1 ข้อบงัคบัวา่ด้วยจรรยาบรรณนี ้ให้ใช้บงัคบักบับคุลากรโดยเคร่งครัดหากบคุลากรคนใดกระทํา

ผิดจรรยาบรรณ  หรือกระทําการใดๆ  อนัเป็นการฝ่าฝืนข้อบงัคบันี ้  ให้ถือวา่ผู้นัน้กระทําความผิด

จรรยาบรรณ และให้ลงโทษตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบันี ้

4.2 ให้ถือวา่การกระทําผิดจรรยาบรรณของบคุลากรดงัตอ่ไปนี ้  เป็นการทําผิดจรรยาบรรณอยา่ง

ร้ายแรง 

(1) การแอบอ้างหรือนําผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืนมาเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง 

(2) การลว่งละเมิดทางเพศ  หรือมีความสมัพนัธ์ทางเพศกบันกัศกึษาหรือบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่

คูส่มรสของตนเอง 

(3) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนกัศกึษาหรือผู้ รับบริการ

เพ่ือกระทําหรือไมก่ระทําการใด 

(4) การเปิดเผยความลบัของนกัศกึษาและผู้ รับบริการ  ท่ีได้มาจากการปฏิบตัหิน้าท่ีหรือ

จากความไว้วางใจโดยมิชอบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นกัศกึษาหรือผู้ รับบริการ 

(5) การสอน อบรม หรือมีพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางฝ่าฝืน  หรือผิดกฎหมายตอ่นกัศกึษา

หรือผู้ รับบริการ  เพ่ือให้กระทําการท่ีรู้อยูว่า่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอนัดีของประชาชนและ

สงัคมอยา่งร้ายแรง 

(6) การกระทําความผิดอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลยักําหนดตามสภาพและความร้ายแรง

ของการกระทํา 

4.3 การกระผิดทําจรรยาบรรณท่ีเป็นความผิดวินยัหรือผิดวินยัอยา่งร้ายแรงให้ดําเนินการทางวินยั

ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาถ้าไมเ่ป็นความผิดวินยัให้

ผู้บงัคบับญัชาดําเนินการดงันี ้

(1) ตกัเตือน หรือ 

(2) สัง่ให้ดําเนินการให้ถกูต้องภายในเวลาท่ีกําหนด หรือ 

(3) ทําทณัฑ์บน 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึง่แล้วให้บนัทกึไว้ในทะเบียนประวตับิคุคลด้วย 

 

5. การดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

5.1 ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือหนว่ยงานอ่ืนจดัให้มีมาตรการสง่เสริม 

จรรยาบรรณแก่บคุลากรอยา่งสม่ําเสมอ 

 



ส่วนท่ี 3 

 

แนวปฏิบัตติามจรรยาบรรณบุคลากร 

 

เพ่ือให้บคุลากรปฏิบตัติามจรรยาบรรณท่ีสภามหาวิทยาลยักําหนด  มหาวิทยาลยัได้กําหนดแนว

ปฏิบตัใิห้ทกุคนถือปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด ดงันี ้

 

1. จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 

1. บคุลากรมหาวิทยาลยัพงึ 

ประพฤตตินตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.1 ยดึหลกัพออยู ่พอกิน พอใช้ 

1.2 ยดึความประหยดั ตดัทอนคา่ใช้จา่ย ลดความ 

ฟุ่ มเฟือยในการดํารงชีพ 

1.3 ยดึถือการประกอบอาชีพด้วยความถกูต้องและ 

สจุริต 

2. บคุลากรพงึยดึมัน่ในคณุธรรม 

และจริยธรรม 

2.1 ดํารงตนให้ตัง้มัน่อยูใ่นศีลธรรม  ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วย

ความซ่ือสตัย์ เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 

2.2 ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ 

ตรวจสอบ 

2.3 ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความสามคัคี  สนบัสนนุและให้

ความร่วมมือในการทํางานเชิงบรูณาการ 

2.4 สง่เสริมและสนบัสนนุผู้ ท่ียดึมัน่ในความถกูต้อง 

ดีงาม 

3. บคุลากรต้องมีจิตสํานกึท่ีดี 

ซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบ 

 

3.1 มีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

3.2 ไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบตังิาน 

3.3 สง่เสริมความก้าวหน้าผู้ ร่วมงานอยา่งสร้างสรรค์และ

ไมเ่ลน่พรรคเลน่พวก 

3.4 มีความรับผิดชอบและตัง้ใจปฏิบตังิานอยา่งเตม็ 

ความสามารถ 

 

 

 

 



จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 

4. บคุลากรยงัยืนหยดัทําในสิ่งท่ี 

ถกูต้องเป็นธรรม และถกู 

กฎหมาย 

 

4.1 ปฏิบตังิานโดยยดึระเบียบข้อบงัคบัและประกาศ 

ของมหาวิทยาลยั 

4.2 ทําในสิ่งท่ีถกูต้องและเป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่สงัคม 

4.3 ปฏิบตังิานด้วยความขยนัหมัน่เพียร 

4.4 ตรงตอ่เวลา และอทุิศเวลาให้องค์กร 

4.5 ยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์สจุริต 

5. บคุลากรพงึให้บริการแก่ 

ผู้ รับผิดชอบด้วยความรวดเร็ว 

มีอธัยาศยั และไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

5.1 ให้บริการด้วยความเสมอภาคไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

5.2 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เตม็ใจ เอือ้เฟือ้ และ 

เป็นธรรม 

5.3 ให้บริการกบัทกุคนอยา่งเทา่เทียมไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

6. บคุลากรพงึให้ข้อมลูขา่วสารแก่ 

ประชาชนอยา่งครบถ้วน 

ถกูต้อง และไมบ่ดิเบือน 

ข้อเท็จจริง 

 

6.1 ให้ข้อมลูของมหาวิทยาลยัได้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

6.2 ไมบ่ดิเบือนข้อมลูและข้อเท็จจริงทัง้ข้อมลูภายใน

มหาวิทยาลยัและข้อสาธารณะ 

6.3 ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของนกัศกึษาหรือผู้ รับบริการ 

7. บคุลากรพงึมุง่ผลสมัฤทธ์ิขอ 

งาน รักษามาตรฐาน มีคณุภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

7.1 ทําหน้าท่ีอยา่งคุ้มคา่เกิดผลสําเร็จเป็นประโยชน์ 

ตอ่สว่นรวม 

7.2 รักษามาตรฐานของงานบริการ 

7.3 ทํางานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ตรวจสอบได้ 

7.4 ชดัเจน เปิดเผย จริงใจ พร้อมให้ตรวจสอบ 

8. บคุลากรพงึยดึมัน่ในระบอบ 

ประชาธิปไตยอนัมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมขุ 

 

8.1 มีความรู้ความเข้าใจ  และศรัทธาตอ่การปกครองใน

ระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

8.2 ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ทกุครัง้ 

8.3 ยอมรับเสียงข้างมาก 

8.4 เคารพในศกัดิศ์รีและคณุคา่ของผู้ ร่วมงาน 

9. บคุลากรพงึยดึมัน่ในหลกั 

จรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร 

 

9.1 ประพฤตปิฏิบตังิานตามหลกัจรรยาบรรณของ 

มหาวิทยาลยัอยา่งเคร่งครัด 

9.2 สง่เสริมให้ผู้ ร่วมงานปฏิบตังิานตามหลกั 

จรรยาบรรณ 

 



11 

2. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัตงิานและหน่วยงาน 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 

1. บคุลากรต้องปฏิบตังิานด้วยความซ่ือสตัย์  สจุริต 

และไมแ่สวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

1.1 มีความซ่ือสตัย์ตอ่หน้าท่ี 

1.2 ไมแ่สวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากงานใน

หน้าท่ี 

2. บคุลากรพงึมีเจตคตท่ีิดี  และพฒันาตนเองให้มี

คณุธรรมจริยธรรมรวมทัง้เพิ่มพนูความรู้

ความสามารถ  ทกัษะ ในการทํางานเพ่ือให้เกิดการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิด

ประสิทธิผลและต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและ

แมน่ยําชํานาญ 

 

2.1 ยดึและปฏิบตัติามหลกัธรรม 

2.2 เป็นคนดีในสงัคม 

2.3 พฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทกัษะ 

ในการทํางานอยูเ่สมอ 

2.4 ฝึกฝนตนเองให้เช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ 

 

3. บคุลากรพงึปฏิบตัหิน้าท่ีราชการด้วยความสจุริต 

เสมอภาค และปราศจากอคต ิ

 

3.1 ปฏิบตัติอ่ทกุคนโดยไมคํ่านงึถึงความแตกตา่ง 

ระหวา่งบคุคล 

3.2 ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความสจุริต เท่ียงตรง 

3.3 ให้บริการแก่ผู้ รับบริการโดยปราศจากอคต ิ

 

4. บคุลากรพงึปฏิบตัหิน้าท่ีราชการอยา่งเตม็กําลงั 

ความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็วขยนัหมัน่เพียร  

ถกูต้องสมเหตสุมผล โดยคํานงึถึงประโยชน์ของทาง

ราชการและประชาชนเป็นสําคญั 

 

4.1 ปฏิบตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ 

4.2 ปฏิบตังิานด้วยความขยนัหมัน่เพียร 

4.3 ตดัสินใจบนความถกูต้อง และมีเหตผุลรองรับ 

4.4 เห็นแก่ประโยชน์ขององค์กรก่อนประโยชน์ของ 

ตนเอง 

 

5. บคุลากรประพฤตตินเป็นผู้ตรงตอ่เวลา  และใช้

เวลาราชการปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นประโยชน์ตอ่ทาง

ราชการอยา่งเตม็ท่ี 

 

5.1 เป็นผู้ตรงตอ่เวลา 

5.2 ไมใ่ช้เวลาราชการไปทําประโยชน์สว่นตวั 

5.3 อทุิศเวลาให้แก่ราชการ 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 

6. บคุลากรพงึดแูลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทาง

ราชการอยา่งประหยดัและคุ้มคา่  โดยระมดัระวงัมิ

ให้เสียหายหรือสิน้เปลืองเย่ียงวิญ�ชูนจะพงึปฏิบตัิ

ตอ่ทรัพย์สินของตนเอง 

 

6.1 ใช้และดแูลทรัพย์สินของราชการเชน่เดียวกบั 

ทรัพย์สินของตน 

6.2 ใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุ้มคา่ 

6.3 ไมนํ่าทรัพย์สินของราชการไปแสวงหาประโยชน์ 

6.4 ไมนํ่าทรัพย์สินของราชการเป็นของตนเอง 

 

 

3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 

1. ผู้บงัคบับญัชา  พงึดแูลเอาใจใสผู่้ ใต้บงัคบับญัชา

ทัง้ในด้านการปฏิบตังิาน  ขวญักําลงัใจสวสัดกิาร  

และยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

ตลอดจนปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยหลกัการ

และเหตผุลท่ีถกูต้องตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

1.1 ดแูลเอาใจใสต่อ่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

1.2 สร้างขวญั  กําลงัใจ  ในการปฏิบตังิานและ

สวสัดกิารท่ีพงึมีแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

1.3 รับฟังความคดิเห็นของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

1.4 ปกครอง  บงัคบับญัชาผู้ใต้บงัคบับญัชาตาม

หลกัธรรมาภิบาล 

1.5 สง่เสริมการทํางานของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

1.6 สร้างความเช่ือมัน่ให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาทํางาน

เตม็ความสามารถ 

2. บคุลากรพงึปฏิบตัติอ่ผู้บงัคบับญัชา  ผู้ ร่วมงาน

ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องด้วยความสภุาพมีนํา้ใจไมตรี

เอือ้อาทรและมนษุยสมัพนัธ์อนัดี 

 

2.1 ให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บงัคบับญัชา 

2.2 ปฏิบตัติามคําสัง่ผู้บงัคบับญัชาอยา่งเตม็

ความสามารถ 

2.3 รับฟังความคดิเห็นและให้เกียรตผิู้ ร่วมงาน 

2.4 ปฏิบตัติอ่ผู้ ร่วมงานและผู้ เก่ียวข้องด้วยความมี

นํา้ใจ สภุาพและเอือ้อาทร 

3. บคุลากรพงึมีความรับผิดชอบในการปฏิบตังิาน  

การให้ความ 

ร่วมมือชว่ยเหลือ กลุม่งานของ 

ตน และสว่นรวมทัง้ในด้านการ 

 

3.1 รับผิดชอบในหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 

3.2 ให้ความชว่ยเหลือผู้ ร่วมงานด้วยความเตม็ใจ 

3.3 แสดงความคดิเห็นและเสนอแนะตอ่งานใน

หน้าท่ี 

อยา่งสร้างสรรค์ 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 

 ให้ความคดิเห็น  การชว่ยทํางานและแก้ปัญหา

ร่วมกนั  รวมทัง้การเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวา่จะมี

ประโยชน์ตอ่การพฒันางานในความรับผิดชอบด้วย 

3.4 ร่วมแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในองค์กรอยา่ง

สร้างสรรค์ 

3.5 มีสว่นร่วมในการทําเพ่ือสว่นรวมอยา่งเตม็ใจ 

4. บคุลากรพงึชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัในทางท่ีชอบ  

รวมทัง้สง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดความสามคัคี  

ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ ร่วมงานในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สว่นรวม 

 

4.1 ให้ความชว่ยเหลือในทางท่ีชอบแก่ผู้ ร่วมงาน 

4.2 สง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดความสามคัคีของ

บคุคลในองค์กร 

4.3 ร่วมแรงร่วมใจเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

 

5. บคุลากรต้องละเว้นจากการนําผลงานของผู้ อ่ืน

มาเป็นของตนและต้องไมค่ดัลอกหรือลอกเลียน

ผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืนโดยมิชอบ  หรือนํา

ผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืน  หรือจ้างวานหรือใช้

ผู้ อ่ืนทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือนําไปใช้ในการเสนอ

ขอกําหนดตําแหนง่ หรือการเล่ือนตําแหนง่ให้สงูขึน้ 

หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดบัสงูขึน้  หรือในการ

อ่ืนใด 

 

5.1 ไมนํ่าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน 

5.2 ไมค่ดัลอกหรือเลียนผลงานทางวิชาการของ

ผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 

5.3 ไมนํ่าผลงานผู้ อ่ืนไปเสนอกําหนดงานทาง

วิชาการ 

5.4 ไมนํ่าจ้างวานให้ผู้ อ่ืนทําผลงานทางวิชาการ 

6. บคุลากรพงึเคารพเสรีภาพในการแสดงความ

คดิเห็น  ยกยอ่งให้เกียรตใินศกัดิศ์รีของเพ่ือน

ร่วมงาน 

 

6.1 เคารพในเสรีภาพการแสดงความคดิเห็นของ

ผู้ ร่วมงาน 

6.2 ยกยอ่ง ให้เกียรตผิู้ ร่วมงาน 

6.3 ไมก่ลัน่แกล้ง  ดหูมิ่น กดข่ีขม่เหงผู้ ร่วมงานหรือ

นกัศกึษา 
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4. จรรยาบรรณต่อนักศึกษา และผู้รับบริการ 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 

1. บคุลากรพงึให้บริการผู้มาตดิตอ่งานอยา่งเตม็

กําลงัความสามารถ  ด้วยความเสมอภาค  โปร่งใส  

และเป็นธรรม  และใช้ภาษา  ถ้อยคําสํานวนท่ีชดัเจน

สภุาพเหมาะสม  และเข้าใจง่าย  ในการส่ือ

ความหมายตอ่นกัศกึษาและผู้ รับบริการท่ีมาตดิตอ่

ราชการ 

1.1 ให้บริการแก่ผู้มาตดิตอ่ด้วยความรวดเร็วอยา่ง

เตม็ความสามารถ 

1.2 ให้บริการด้วยความเสมอภาค  โปร่งใส และเป็น

ธรรม 

1.3 ให้บริการด้วยความสภุาพ ชดัเจน เหมาะสม 

1.4 ส่ือสารแก่ผู้มาตดิตอ่ด้วยถ้อยคําท่ีเข้าใจง่าย 

2. บคุลากรต้องไมเ่รียก  รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อ่ืนใดจากนกัศกึษาหรือผู้ รับบริการ

เพ่ือกระทําการหรือไมก่ระทําการใด 

2.1 ไมเ่รียกรับผลประโยชน์จากผู้มาตดิตอ่ 

2.2 ไมรั่บทรัพย์หรือผลประโยชน์จากผู้ รับบริการ 

 

3. บคุลากรต้องไมส่อนหรืออบรมนกัศกึษา  

ผู้ รับบริการ  เพ่ือให้กระทําการท่ีรู้อยูว่า่ผิดกฎหมาย

หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

 

3.1 ไมส่อน หรืออบรมนกัศกึษา  และผู้ รับบริการให้

กระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 

3.2 ไมส่อน หรืออบรมนกัศกึษา  และผู้ รับบริการให้

กระทําในสิ่งท่ีผิดศีลธรรมอนัดี 

 

4. บคุลากรต้องไมเ่ปิดเผยความลบัของนกัศกึษา  

หรือผู้ รับบริการท่ีได้มาจากการปฏิบตัหิน้าท่ีหรือ

จากความไว้วางใจ  ทัง้นีโ้ดยมิชอบ  ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่นกัศกึษาหรือ 

 

4.1 ไมเ่ปิดเผยความลบัของนกัศกึษา หรือรับบริการ 

ท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย 

4.2 ไมใ่สร้่าย บดิเบือนข้อเท็จจริงตอ่นกัศกึษา  และ

ผู้ รับบริการ 

5. บคุลากรต้องไมล่ว่งละเมิดทางเพศ  หรือมี

ความสมัพนัธ์ทางเพศกบันกัศกึษาซึง่มิใชคู่ส่มรส

ของตน 

5.1 ไมล่ว่งละเมิดทางเพศหรือมีความสมัพนัธ์กบั

นกัศกึษา หรือผู้ รับบริการ 

5.2 ไมแ่สดงพฤตกิรรม  หรือกลา่ววาจาท่ีดหูมิ่น

เหยียดหยามนกัศกึษาหรือผู้ รับบริการ 

 

 

 

 

 



15 

 

5. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 

1. บคุลากรพงึให้บริการตอ่นกัศกึษา  ประชาชน

ผู้ รับบริการอยา่งเตม็กําลงัความสามารถด้วยความ

เป็นธรรม เอือ้เฟือ้ มีนํา้ใจ และใช้กิริยาวาจาท่ีสภุาพ

ออ่นโยน  เม่ือเห็นวา่เร่ืองใดไมส่ามารถปฏิบตัไิด้

หรือไมอ่ยูใ่นอํานาจหน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบตัิ  ควร

ชีแ้จงเหตผุล  หรือแนะนําให้ตดิตอ่ยงัหนว่ยงานหรือ

บคุคลซึง่ตนทราบวา่มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวข้อกบัเร่ือง

นัน้ ๆ ตอ่ไป 

1.1 ให้บริการแก่ประชาชน  ผู้ รับบริการอยา่งเตม็

กําลงัความสามารถ 

1.2 ให้บริการด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 

1.3 ให้บริการด้วยความสภุาพออ่นโยน  เอือ้เฟือ้ มี

นํา้ใจ 

1.4 ให้คําแนะนําแก่ผู้ รับบริการด้วยเหตผุล  และ

ชดัเจน 

 

2. บคุลากรพงึประพฤตตินให้เป็นท่ีเช่ือถือของ

บคุคลทัว่ไป 

 

2.1 พดู กระทําในสิ่งท่ีถกูต้อง 

2.2 วางตวัให้เหมาะสมแก่สถานะ 

2.3 มีความจริงใจ ซ่ือตรง 

2.4 มีความเบกิบาน ไมห่วาดระแวง 

3. บคุลากรพงึละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อ่ืนใดซึง่มีมลูคา่เกินปกตวิิสยัท่ีวิญ�ชูนจะให้กนั

โดยเสนห่าจากผู้มารับบริการหรือผู้ซึง่อาจได้รับ

ประโยชน์จากการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการนัน้ 

3.1 ไมรั่บทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนจากการปฏิบตัิ

หน้าท่ี 

3.2 ไมแ่สวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
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6. จรรยาบรรณของผู้บังคับบัญชา 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 

1. ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ  โดยยดึหลกัตามเป็นธรรม

และเสมอภาค 

 

1.1 ปฏิบตัติอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยความเป็นธรรม

โดยยดึมัน่ในความถกูต้องดีงาม  และเป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีแก่สงัคม 

1.2 ปฏิบตัติอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชาทกุคนอยา่งเทา่เทียม

กนัโดยทกุคนมีโอกาสเข้าถึงบริการ  สวสัดกิาร การ

พฒันา การก้าวหน้าในงานอาชีพอยา่งเทา่เทียมกนั 

2. ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบ  

เสียสละ อดทนซ่ือสตัย์  สจุริต โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ 

2.1 ตระหนกัในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและมีสํานกึ

รับผิดชอบตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

2.2 เอาใจใสต่อ่ปัญหาของผู้ใต้บงัคบับญัชา  และ

กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 

2.3 เคารพในการแสดงความคดิเห็นท่ีแตกตา่งและ

กล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง 

2.4 ไมมุ่ง่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ใต้บงัคบับญัชา 

2.5 สง่เสริมความก้าวหน้าของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

2.6 มีความซ่ือสตัย์  สจุริตตอ่ตนเองและ

ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

2.7 มีความรับผิดชอบ  และตัง้ใจปฏิบตังิานอยา่ง

เตม็ความสามารถ 

3. ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ  โดยคํานงึถึงประโยชน์

สาธารณะผลกระทบท่ีมีตอ่บคุลากรมหาวิทยาลยั  

รวมทัง้รับฟังผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

 

3.1 กําหนดนโยบายการบริหารโดยคํานงึถึง

ประโยชน์ของสว่นรวมมากกวา่สว่นตน 

3.2 บริหารโดยคํานงึถึงผลกระทบในแง่ลบตอ่

ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

3.3 รับฟังความคดิเห็นของผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย 
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7. จรรยาบรรณของคณาจารย์ 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 

1. อาจารย์พงึรักและศรัทธาในความเป็นครู พงึดํารง

ตนให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศษิย์และผู้ อ่ืนทัง้ด้าน

สว่นตวัและการงานตลอดจนเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์กรวิชาชีพของอาจารย์ 

1.1 ทําตนให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีของสงัคม สอดคล้อง 

กบัวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม 

1.2 สง่เสริมและผดงุเกียรตคิวามเป็นอาจารย์ 

1.3 ครองตนอยา่งเหมาะสมในฐานะแมพ่ิมพ์ของ

ชาต ิ

1.4 ปฏิบตัตินให้เป็นท่ีเช่ือถือของคนทัว่ไปโดยเป็นผู้

ท่ีมีความรู้คูค่ณุธรรม 

2. อาจารย์พงึอบรมสัง่สอนศษิย์อยา่งเตม็

ความสามารถด้วยความบริสทุธ์ิใจ  ชว่ยเหลือและ

ปฏิบตัติอ่ศษิย์อยา่งมีเมตตาและเป็นธรรมและ

สง่เสริมความเจริญทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์และ

สงัคม แก่ศษิย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 จดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาศษิย์อยา่ง

มุง่มัน่และตัง้ใจ  โดยวางแผนและเตรียมการสอน

ลว่งหน้าอยา่งเป็นระบบ 

2.2 มีเทคนิควิธีการสอนศษิย์อยา่งเหมาะสมพฒันา 

ความคดิอยา่งมีวิจารณญาณ  สามารถนําไปปฏิบตัิ

ได้สอดคล้องกบัความจริง 

2.3 พฒันาความสามารถในกระบวนการเรียนการ

สอน  และการถ่ายทอดความรู้ของตนเอยา่ง

สม่ําเสมอ 

2.4 สอนศษิย์โดยครอบคลมุองค์ความรู้ท่ีพงึไป

ประกอบวิชาชีพได้เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและ

สงัคมโดยรวม 

2.5 สนบัสนนุให้มีวฒันธรรม  ในการสง่เสริมศษิย์ให้

มีความคดิสร้างสรรค์  เพ่ือแก้ปัญหาตามความ

ต้องการและศกัยภาพของศษิย์ 

2.6 สง่เสริม และเสนอแนะแนวทางพฒันาศษิย์แต่

ละคนตามความถนดั ความสนใจ และศกัยภาพของ

ศษิย์ 

2.7 ปฏิบตัติอ่ศษิย์ตามหลกักลัยาณมิตร 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 

 2.8 ให้เกียรตแิละปฏิบตัติอ่ศษิย์ด้วยมนษุยธรรม

อยา่งเสมอภาค 

2.9 ยอมรับฟังความคดิเห็น  เกือ้กลูตอ่ศษิย์  และ

รักษาความลบัของศษิย์ 

2.10 รักและเมตตาศษิย์  โดยให้ความเอาใจใส่

ชว่ยเหลือ สง่เสริม  และให้กําลงัใจแก่ศษิย์โดยเสมอ

กนั 

2.11 สง่เสริมพฒันาการทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 

และสงัคมของศษิย์ 

2.12 สง่เสริมให้ศษิย์ปฏิบตัติามจรรยาบรรณใน

วิชาชีพของตน 

2.13 สง่เสริมการทํากิจกรรมร่วมกนัระหวา่งอาจารย์

กบัศษิย์ 

2..14 สง่เสริมให้ศษิย์สามารถทํางานร่วมกนัเป็นหมู่

คณะอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.15 อบรมศษิย์ให้เห็นถึงความสําคญัในการทํางาน

อยา่งมีจริยธรรม และการมีความรู้คูค่ณุธรรม 

3. อาจารย์พงึปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  

เสียสละอดทน ซ่ือสตัย์ สจุริต 

 

3.1 มีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเองและตอ่ผู้ อ่ืน 

3.2 ไมมุ่ง่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงาของผู้ อ่ืน 

3.3 สง่เสริมความก้าวหน้าของผู้ ร่วมงานอยา่ง

สร้างสรรค์ และไมเ่ลน่พรรคเลน่พวก 

3.4 มีความรับผิดชอบและตัง้ใจปฏิบตังิานอยา่งเตม็

ความสามารถ 

3.5 จดัเตรียมการสอน การประเมินผล  และตรวจงาน

ท่ีรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. อาจารย์พงึปฏิบตังิานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ 

ไมถ่กูครอบงําด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใดและ

ไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

4.1 ปฏิบตัหิน้าท่ีโดยไมมุ่ง่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิ

ชอบ 

4.2 ปฏิบตัติอ่ผู้ อ่ืนอยา่งไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 

 4.3 ปฏิบตังิานวิชาการโดยตระหนกัถึงประโยชน์

ของหนว่ยงาน 

4.4 ซ่ือสตัย์และมีคณุธรรมในทางวิชาการและการ

จดัการ 

4.5 เคารพความคดิเห็นทางวิชาการของผู้ อ่ืน 

5. อาจารย์พงึหมัน่ศกึษาค้นคว้า 

ตดิตามความก้าวหน้าทาง 

วิชาการให้ทนัสมยัอยา่ง 

ตอ่เน่ืองตลอดเวลา 

5.1 มุง่มัน่ในการพฒันาศาสตร์ของตนอยา่งจริงจงั 

และสม่ําเสมอ 

5.2 ใฝ่รู้ ตดิตามวิทยาการ ทัง้ในประเทศและ 

ตา่งประเทศ มีการศกึษาตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

5.3 ใฝ่หาความรู้เพ่ือพฒันาตนเอง  และงานใน

หน้าท่ีท่ี 

รับผิดชอบอยา่งสม่ําเสมอ 

5.4 รับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน 

วิชาการท่ีได้มาตรฐาน  และสนองตอ่ความต้องการ

ของประเทศ 

5.5 สง่เสริมวฒันธรรมการยอมรับฟังความคดิเห็น

ทางวิชาการของผู้ อ่ืน เพ่ือพฒันาความรู้ท่ีถกูต้อง 

6. อาจารย์พงึปฏิบตัหิน้าท่ีวิจยัท่ีมีจรรยาบรรณ

นกัวิจยั  ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการวิจยั

แหง่ชาตแิละจรรยาบรรณในวิชาชีพเฉพาะทางของ

ตน 

 

6.1 ตระหนกัถึงข้อตกลงในการทําวิจยัท่ีทําไว้ทัง้กบั 

หนว่ยงานท่ีสนบัสนนุการวิจยั  หนว่ยงานท่ีตนสงักดั  

และตอ่จรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะทางของตน 

6.2 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาท่ีทําวิจยั 

6.3 มีความรับผิดชอบตอ่สิ่งท่ีศกึษาวิจยั  ไมว่า่จะ

เป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไมมี่ชีวิต 

6.4 เคารพศกัดิศ์รีและสิทธิความเป็นมนษุย์ท่ีใช้เป็น

ตวัอยา่งในการวิจยั 

6.5 มีอิสระทางความคดิ  โดยปราศจากอคติ  ในทกุ

ขัน้ตอนของการทําวิจยั  และนําผลงานวิจยัไปใช้

ประโยชน์ในทางท่ีระบ ุ
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จรรยาบรรณ  แนวปฏิบัติ 

7. อาจารย์พงึปฏิบตัติอ่เพ่ือนร่วมงาน ดจุ

กลัยาณมิตรชว่ยเหลือสง่เสริมและเกือ้กลูผู้ ร่วมงาน 

ชมุชนและสงัคมในทางสร้างสรรค์ 

7.1 นบัถือ  ให้เกียรติ  เคารพสิทธิสว่นบคุคลของ

ผู้ ร่วมงาน 

7.2 แลกเปล่ียนเรียนรู้  และให้คําปรึกษาระหวา่ง

เพ่ือนร่วมวิชาชีพอยา่งสจุริตใจ 

7.3 มีความเอาใจใส่  หว่งใย อาทร และเกือ้กลูตอ่

ผู้ อ่ืน 

7.4 แสวงหา และรักษามิตรภาพระหวา่งผู้ ร่วมงาน

และผู้ ร่วมอาชีพ 

7.5 ยกยอ่งและนบัถือผู้ ท่ีมีความรู้  และ

ความสามารถและประพฤตดีิ 

8. อาจารย์พงึสร้างและสง่เสริมความสามคัคีในหมู่

คณะและมีสว่นร่วมในการพฒันามหาวิทยาลยั 

8.1 สง่เสริมและสร้างความสามคัคีในหมูค่ณาจารย์ 

และศษิย์ในการประชมุ  อบรม  สมัมนาทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลยั 

8.2 รักษาช่ือเสียงและประโยชน์ของมหาวิทยาลยั 

8.3 ไมใ่ช้ช่ือและทรัพยากรของมหาวิทยาลยัเพ่ือ

ประโยชน์สว่นตนหรือเพ่ือหมูค่ณะโดยมิชอบ 

8.4 เสียสละ และมีสว่นร่วมในการพฒันา  ปรับปรุง

มหาวิทยาลยั ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

8.5 ให้การชว่ยเหลือและช่ืนชมยินดีกบัเพ่ือน

ร่วมงานท่ีมีสว่นร่วมในการพฒันามหาวิทยาลยั 

9. อาจารย์พงึปฏิบตัตินด้วยความ 

รับผิดชอบทัง้ตอ่ผู้ อ่ืน ตอ่สงัคม 

และตอ่ประเทศชาต ิ

 

9.1 ใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิตประจําวนัตาม

ครรลองวฒันธรรมไทยและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

9.2 อทุิศตนเพ่ือสว่นรวม 

9.3 เป็นผู้ นําในการเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันาสงัคม 

9.4 มีจิตสํานกึ ตดิตาม และเฝ้าระวงัสงัคมอยา่งมี

ความรับผิดชอบ 

9.5 มีการสง่ตอ่งาน  และพร้อมท่ีจะถ่ายทอด

วิชาการให้แก่เพ่ือนร่วมงาน 



 

ส่วนท่ี 4 

 

หลักเกณฑ์การปฏิบัตใินการใช้บังคับจรรยาบรรณบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

1. กระบวนการพจิารณาดาํเนินการ 

เม่ือมีการกลา่วหาเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่บคุลากรประพฤตผิิดจรรยาบรรณให้ดําเนินการดงันี  ้

1. สง่เร่ืองให้คณะกรรมการกํากบัตดิตามดแูลจรรยาบรรณบคุลากร  พิจารณาข้อมลูในเบือ้งต้น 

และแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการพิจารณา 

2. คณะอนกุรรมการพิจารณาจรรยาบรรณบคุลากร รวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องและพิจารณาวา่

มีการกระทําผิดหรือไม่ รวมทัง้พฤตกิรรมท่ีถกูกลา่วหาเป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณหรือกระทําผิดวินยั

หรือไม ่แล้วจดัทํารายงานเสนอคณะกรรมการกํากบัตดิตามดแูลจรรยาบรรณบคุลากร  ภายในสามสิบวนั

นบัแตท่ี่ได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการกํากบัตดิตามดแูลจรรยาบรรณบคุลากร  วินิจฉยัและสง่เร่ืองให้อธิการบดีเนินการ

ภายในสามสิบวนัตัง้แตว่นัท่ีได้รับเร่ืองจากคณะอนกุรรมกํากบัตดิตามดแูลจรรยาบรรณบคุลากร  

 

2. การดาํเนินการมีการรายงานผลการสอบสวนข้อเทจ็จริง 

2.1 เม่ือไมป่รากฏวา่บคุลากรผู้ใดประพฤตผิิดจรรยาบรรณให้อธิการบดีสัง่ให้ยตุแิละแจ้งเร่ืองให้

ผู้ เก่ียวข้องทราบภายในสามสิบวนั 

2.2 เม่ือปรากฏวา่มีมลูความผิดท่ีไมส่ื่อเป็นความผิดวินยัให้อธิการบดีดําเนินการดงันี  ้

1) เรียกพบโดยทําเป็นหนงัสือและตกัเตือนด้วยวาจาให้ปรับปรุงตวั  

2) เม่ือตกัเตือนแล้วแตไ่มป่รับปรุงตวัในระยะเวลาท่ีสมควรให้ออกคําสัง่หรือทณัฑ์บน  

3) ผู้ประพฤตผิิดจรรยาบรรณไมป่ฏิบตัติามคําสัง่ให้ถือเป็นความผิดวินยั  เสนอเร่ืองให้

อธิการบดีเพ่ือแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินยัตอ่ไป  

4) เม่ือคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัดําเนินการแล้วเสร็จให้แจ้งผู้ถกูกลา่วหาทราบและ

ปฏิบตัติามคําสัง่ หากไมเ่ห็นด้วยกบัคําสัง่ให้สามารถอทุธรณ์คําสัง่ได้ โดยเสนอคณะกรรมการ

ภายในสามสิบวนันบัตัง้แตไ่ด้รับแจ้ง คําวินิจฉยัของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสดุ 
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2.3 เม่ือปรากฏวา่บคุลากรผู้ถกูกลา่วหาประพฤตผิิดจรรยาบรรณและพฤตกิารณ์แหง่การกระทํา

ผิดดงักลา่วเป็นการกระทําผิดวินยัให้อธิการบดีดําเนินการทางวินยักบับคุลากรผู้นัน้ตามหลกัเกณฑ์ทาง

วินยัท่ีใช้บงัคบัสําหรับบคุลากรนัน้ ๆ โดยมีระบบและกลไกในการบงัคบัใช้จรรยาบรรณบคุลากรดงันี  ้
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ระบบและกลไกเม่ือมีการกล่าวหาว่ามีบุคลากรประพฤตผิิดจรรยาบรรณบุคลากร 

(การดาํเนินการทางจรรยาบรรณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   

      ไม่ปฏิบัต ิ

           ไม่เหน็ด้วย 

        ไม่ปฏิบัต ิ

  ปฏิบัต ิ           

         

 

 

 

 

เม่ือบุคลากรถกูกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมผิดจรรยาบรรณ 

สบืสวนเบือ้งต้น หรือ แตง่ตัง้คณะกรรมการ

สอบข้อเท็จจริง 

คณะอนกุรรมการฯ ดําเนินการ 

รายงานผลการสอบสวนตอ่

อธิการบด ี

มีมลูความผิดท่ีถือเป็น

ความผิดวินยั 

 มีมลูความผิดท่ีไมถื่อเป็น

ความผิดวินยั 

 

ไมม่ีมลูความผิด 

อธิการบดีสัง่ให้ยตุิและแจ้ง

ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 

เรียกพบโดยทําเป็น 

หนงัสอืและตกัเตือน 

ด้วยวาจาให้ปรับปรุงตวั 

 

แตง่ตัง้กรรมการ อบสวนทางวินยัตาม

หลกัเกณฑ์วา่ด้วยการดําเนินการทางวินยั 

 

ออกคําสัง่ หรือ 

ทําทณัฑ์บน 

 

แจ้งผลให้ผู้ถกูกลา่วหาทราบ 

 

พิจารณาคําอทุธรณ์และ

พิจารณาดําเนินการ 

แจ้งผลให้ผู้ถกูกลา่วหา 

ทราบ 
 

จบ 

 

จบ 

 

ปฏิบตัิตาม

คําสัง่ 

 

เห็นด้วย 



 

ส่วนท่ี 5 

การกาํกับดูแลการใช้บังคับจรรยาบรรณของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ให้คณะกรรมการกํากบัดแูลจรรยาบรรณบคุลากร  เป็นผู้ กํากบัดแูลใช้บงัคบัจรรยาบรรณของ

บคุลากร มหาวิทยาลยัราชภฏั ศรีสะเกษ โดยให้คณะ /สํานกั รายงานผลการบงัคบัใช้จรรยาบรรณประจําปี  

ภายในสามสิบวนันบัจากสิน้ปีงบประมาณเม่ือคณะ /สํานกั รายงานผลการใช้บงัคบัจรรยาบรรณบคุลากร

แล้วให้คณะกรรมการกํากบัดแูลจรรยาบรรณบคุลากร  สรุปวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วเสนอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพิจารณา  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณ  หรือแนวทางแก้ไขป้องกนัโดยไม่

ปฏิบตัติามจรรยาบรรณหรือไมอ่ยา่งไรกระบวนการดงักลา่วจะดําเนินการตามแผนภมูิดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร 

 

จดักิจกรรมสง่เสริมจรรยาบรรณ 

-สัมมนา บรรยาย เพื่อให้ความรู้ 

- เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์/IT 

- ฯลฯ 
 

-ปรับปรุงแก้ไข 

-กําหนดแนวทางป้องกนั 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
 

รับเร่ืองร้องเรียนการกระทําผิด  จรรยาบรรณผ่านระบบ 

- IT 

-เอกสาร 
 

- ตรวจสอบข้อมลู(ตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือหาข้อมลู) 

- พิจารณาเสนอความเห็นโดยสรุป 

- นําเสนอผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหา 

สอบสวน/ตัดสิน/ตามข้อบังคับ 
 

ประเมินผล 
 

ประเมินผล 
 

ประเมินผล 
 

สรุปผลการประเมินผล 
 



 

 

คาํส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ท่ี ๑๕๖/๒๕๕๑ 

เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงานตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 

   เพ่ือให้การดําเนินการตามจรรยาบรรณบคุลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ มี

ประสิทธิภาพและตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลยั ในการสง่เสริมสนบัสนนุให้บคุลากรมีการ

พฒันาคณุภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชัน้สงู ทางมหาวิทยาลยัจงึแตง่ตัง้

คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณบคุลากรมหาวิทยาลยั ดงันี ้
 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศติ   อานภุาพแสนยากร ประธานกรรมการ  

๒. รองศาสตราจารย์จําเริญ  อุน่แก้ว   รองประธาน  

๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์   วงศ์คําจนัทร์  กรรมการ  

๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สรุศกัดิ ์   ศรีกระจา่ง  กรรมการ  

๕. นายพงษ์ศกัดิ ์    ทองพนัชัง่  กรรมการ  

๖. นางสาวนภวรรณ     กองศรีมา  กรรมการ  

๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นนทยา    อิทธิชินบญัชร  กรรมการ  

๘. นายจกัรพนัธ์     โสมะเกษตริน  กรรมการ  

๙. นางสวิุมล      นาเพีย   กรรมการ  

๑๐. นางสาวนารีรัตน์     กว้างขวาง  กรรมการ  

๑๑.นางบวัสอน     พวงสวสัดิ ์ กรรมการ  

๑๒. นางรัศมี      ทองเกิด   กรรมการ  

๑๓. นางนิภาวดี    ทะไกรราช  กรรมการและเลขานกุาร  

๑๔.นางชนมน      สขุวงศ์   กรรมการและเลขานกุาร  

  โดยให้กรรมการท่ีได้รับมอบหมายมีหน้าท่ีกําหนดแนวทาง ตดิตามผลการปฏิบตัแิละ

ประเมินผลการปฏิบตัติามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัทาง

มหาวิทยาลยั 
 

  สัง่ ณ วนัท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑  

 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กนก  โตสรัุตน์)  

              อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  


