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นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ส่ วนที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรี สะเกษ ได้ ออกข้ อบังคับว่าด้ วย
จรรยาบรรณ ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของบุคลากร โดยได้ สอบถามความเห็นของบุคลากรอย่าง
กว้ างขวาง เพื่อให้ เป็ นแนวปฏิบตั เิ ป็ นความเห็นพ้ องต้ องกันอย่างแท้ จริงนํา
ไปสูก่ ารปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณต่อไปต่อมา
ก.พ.อ. ได้ ปรับปรุงและประกาศมาตรฐานจรรยาบรรณที่พีงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่านิยม
หลัก (Core Value) สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ พ.ศ.2551
มหาวิทยาลัยจึงได้ ปรับปรุงข้ อบังคับ ว่าด้ วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรี สะเกษ ให้
สอดคล้ องกับมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กําหนด และนําค่านิยมหลักดังกล่าวผนวกเข้ าใช้ ในข้ อบังคับว่าด้ วย
จรรยาบรรณของบุคลากร เพื่อให้ บคุ ลากรยึดถือปฏิบตั ดิ ้ วยในการจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ของบุคลากรครัง้ นี ้ จะเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ติ นของบุคลากรเพื่อรักษาชื่อเสียงให้ แก่
มหาวิทยาลัย และส่งเสริ มเกียรติคณ
ุ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรว่าเป็ นผู้ที่นา่ เชื่อถือ และศรัทธาใน
สังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ บคุ ลากรใช้ เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ติ นยึดถือปฏิบตั เิ พื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคณ
ุ ชื่อเสียง และฐานะให้ เป็ นผู้ที่นา่ เชื่อถือและศรัทธาในสังคม
2. เพื่อให้ มหาวิทยาลัยสามารถส่งเสริม กํากับติดตามการประพฤติปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของ
บุคลากร
คําจํากัดความ
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ดีงามเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ชื่อเสียง
และฐานะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภั ฏศรี สะเกษบุคลากร หมายถึง ข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน
และลูกจ้ างสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
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คณาจารย์ หมายถึง ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและให้ หมายถึงพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
ผู้บงั คับบัญชา หมายถึง อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการ
กอง หรื อหัวหน้ าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรื อกองจรรยาบรรณ
บุคลากร มหาวิทยาลัย หมายถึง ผู้บริหาร คณาจารย์ประจําหรื อบุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
แนวปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็ นแนวทางให้ บคุ ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ ยึดถือปฏิบตั ิ
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ส่ วนที่ 2
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
สภามหาวิทยาลัยได้ มีมติเห็นชอบ ข้ อบังคับ ว่าด้ วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรี สะเกษ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยต้ องรักษาและปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณที่กําหนดไว้ ตามข้ อบังคับนี ้โดย
เคร่งครัด
2. จรรยาบรรณของบุคลากร
2.1 จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ
2.1.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.2 บุคลากรพึงยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 บุคลากรต้ องมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบ
2.1.4 บุคลากรพึงยึดประโยชน์ของหน่วยงานและประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน
และไม่มีประโยชน์ทบั ซ้ อน
2.1.5 บุคลากรพึงยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
2.1.6 บุคลากรพึงให้ บริ การแก่ผ้ รู ับบริการด้ วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
2.1.7 บุคลากรพึงให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่บดิ เบือน
ข้ อเท็จจริ ง
2.1.8 บุคลากรพึงมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
2.1.9 บุคลากรพึงยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
2.1.10 บุคลากรพึงยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร
2.2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบตั งิ าน และหน่วยงาน
2.2.1 บุคลากรต้ องปฏิบตั งิ านด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ
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2.2.2 บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมรวมทังเพิ
้ ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการทํางานเพื่อให้ เกิดการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลและต้ องฝึ กฝนตนเองให้ แตกฉานและแม่นยําชํานาญ 2.2.3 บุคลากรพึงปฏิบตั ิ
หน้ าที่ราชการด้ วยความสุจริ ต เสมอภาค และปราศจากอคติ
2.2.4 บุคลากรพึงปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบรวดเร็ ว
ขยันหมัน่ เพียร ถูกต้ อง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็ น
สําคัญ
2.2.5 บุคลากรประพฤติตนเป็ นผู้ตรงต่อเวลา และใช้ เวลาราชการปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ทางราชการอย่างเต็มที่
2.2.6 บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า
โดยระมัดระวังมิให้ เสียหายหรื อสิ ้นเปลืองเยี่ยงวิญ�ูชนจะพึงปฏิบตั ติ อ่ ทรัพย์สินของตนเอง
2.3 จรรยาบรรณต่อผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและผู้ร่วมงาน
2.3.1 ผู้บงั คับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชาทังในด้
้ านการปฏิบตั งิ าน ขวัญ
กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชาตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยหลักการและเหตุผลที่ถกู ต้ องตามหลักธรรมาภิบาล
2.3.2 บุคลากรพึงปฏิบตั ติ อ่ ผู้บงั คับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้ องด้ วยความสุภาพ
มีนํ ้าใจไมตรี เอื ้ออาทรและมนุษยสัมพันธ์อนั ดี
2.3.3 บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน การให้ ความร่วมมือช่วยเหลือกลุม่
งานของตน และส่วนรวมทังในด้
้ านการให้ ความคิดเห็น การช่วยทํางานและแก้ ปัญหาร่วมกัน
รวมทังการเสนอแนะในสิ
้
่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานในความรับผิดชอบด้ วย
2.3.4 บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื ้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทังส่
้ งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิด
ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบตั หิ น้ าที่เพื่อประโยชน์สว่ นรวม
2.3.5 บุคลากรต้ องละเว้ นจากการนําผลงานของผู้อื่นมาเป็ นของตน และต้ องไม่คดั ลอก
หรื อลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรื อนําผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรื อจ้ าง
วานหรื อใช้ ผ้ อู ื่นทําผลงานทางวิชาการ เพื่อนําไปใช้ ในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งหรื อการเลื่อน
ตําแหน่งให้ สงู ขึ ้น หรื อการให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับสูงขึ ้น หรื อในการอื่นใด
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2.3.6 บุคลากรพึงเคารพเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้ เกียรติในศักดิศ์ รี ของ
เพื่อนร่วมงานการกลัน่ แกล้ ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบตั ริ าชการนักศึกษา
หรื อประชาชนอย่างร้ ายแรง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง
2.4 จรรยาบรรณต่อนักศึกษา และผู้รับบริการ
2.4.1 บุคลากรพึงให้ บริ การผู้มาติดต่องานอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้ วยความเสมอ
ภาค โปร่งใส และเป็ นธรรม และใช้ ภาษา ถ้ อยคํา สํานวนที่ชดั เจนสุภาพ เหมาะสม และเข้ าใจง่าย
ในการสื่อความหมายต่อนักศึกษาและผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ
2.4.2 บุคลากรต้ องไม่เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษา
หรื อผู้รับบริ การเพื่อกระทําการหรื อไม่กระทําการใด
2.4.3 บุคลากรต้ องไม่สอนหรื ออบรมนักศึกษา ผู้รับบริการ เพื่อให้ กระทําการที่ร้ ูอยูว่ า่ ผิด
กฎหมายหรื อฝ่ าฝื นศีลธรรมอันดีของประชาชน
2.4.4 บุคลากรต้ องไม่เปิ ดเผยความลับของนักศึกษา หรื อผู้รับบริการ ที่ได้ มาจากการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่หรื อจากความไว้ วางใจ ทังนี
้ ้โดยมิชอบ ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่นกั ศึกษาหรื อ
ผู้รับบริการ
2.4.5 บุคลากรต้ องไม่ลว่ งละเมิดทางเพศ หรื อมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึง่ มิใช่
คูส่ มรสของตน
2.5 จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม
2.5.1 บุคลากรพึงให้ บริ การต่อนักศึกษา
ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถด้ วยความเป็ นธรรม เอื ้อเฟื อ้ มีนํ ้าใจ และใช้ กิริยาวาจาที่สภุ าพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่า
เรื่ องใดไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ หรื อไม่อยูใ่ นอํานาจหน้ าที่ของตนจะต้ องปฏิบตั ิ ควรชี ้แจงเหตุผล หรื อ
แนะนําให้ ตดิ ต่อยังหน่วยงานหรื อบุคคลซึง่ ตนทราบว่ามีอํานาจหน้ าที่เกี่ยวข้ อกับเรื่ องนัน้ ๆ ต่อไป
2.5.2 บุคลากรพึงประพฤติตนให้ เป็ นที่เชื่อถือของบุคคลทัว่ ไป
2.5.3 บุคลากรพึงละเว้ นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดซึง่ มีมลู ค่าเกินปกติวิสยั ที่
วิญ�ูชนจะให้ กนั โดยเสน่หาจากผู้มารับบริการหรื อผู้ซงึ่ อาจได้ รับประโยชน์จากการปฏิบตั หิ น้ าที่
ราชการนันหากได้
้
รับไว้ แล้ วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่รับไว้ มีมลู ค่าเกิน
ปกติวิสยั ก็ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรต่อไป
2.5.4 บุคลากรต้ องวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง บุคลากรต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการ
เนินการใด ๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการทุจริตโดยการซื ้อสิทธิ์หรื อขายเสียงในการเลือกตังสมาชิ
้
ก
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สภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้ องถิ่นหรื อการเลือกตังอื
้ ่นที่มีลกั ษณ ะเป็ นการ
ส่งเสริ มการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทังไม่
้ ให้ การส่งเสริมสนับสนุนหรื อชักจูงให้ ผ้ อู ื่น
กระทําการในลักษณะเดียวกัน
2.6 จรรยาบรรณของผู้บงั คับบัญชา
2.6.1 นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามข้ อ
2.1-2.5แล้ ว
ผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิบตั ติ น ดังนี ้
(1) ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ โดยยึดหลักความเป็ นธรรมและเสมอภาค
(2) ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการด้ วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทนซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้
(3) ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะผลกระทบที่มีตอ่ บุคลากร
มหาวิทยาลัย รวมทังการรั
้
บฟั งความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ เสีย
2.7 จรรยาบรรณของคณาจารย์
2.7.1 นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามข้ อ
2.1-2.5แล้ ว
คณาจารย์พงึ ปฏิบตั ติ น ดังนี ้
(1) คณาจารย์พงึ รักและศรัทธาในความเป็ นครู พึงดํารงตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศษิ ย์
และผู้อื่นทังด้
้ านส่วนตัวและการงาน ตลอดจนเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพอาจารย์
(2) คณาจารย์พงึ อบรมสัง่ สอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้ วยความบริสทุ ธิ์ใจ
ช่วยเหลือและปฏิบตั ติ อ่ ศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็ นธรรมและส่งเสริมความเจริญทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคมแก่ศษิ ย์
(3) คณาจารย์พงึ ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทนซื่อสัตย์ สุจริ ต
(4) คณาจารย์พงึ ปฏิบตั งิ านโดยมีเสรี ภาพทางวิชาการ ไม่ถกู ครอบงําด้ วยอิทธิพลหรื อ
ผลประโยชน์ใด และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(5) คณาจารย์พงึ หมัน่ ศึกษาค้ นคว้ าติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการให้ ทนั สมัยอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา
(6) คณาจารย์พงึ ปฏิบตั หิ น้ าที่วิจยั ที่มีจรรยาบรรณนักวิจยั ตามข้ อกําหนดของ
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติและจรรยาบรรณในวิชาชีพเฉพาะทางของตน
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(7) คณาจารย์พงึ ปฏิบตั ติ อ่ เพื่อนร่วมงาน ดุจกัลยาณมิตร ช่วยเหลือส่งเสริ ม และเกื ้อกูล
ผู้ร่วมงาน ชุมชน และสังคมในทางสร้ างสรรค์
(8) คณาจารย์พงึ สร้ างและส่งเสริ มความสามัคคีในหมูค่ ณะ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
(9) คณาจารย์พงึ ปฏิบตั ติ นด้ วยความรับผิดชอบทังต่
้ อผู้อื่น ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ
3. องค์กรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ
3.1 ให้ มีคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ที่มีความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง ซึง่
แต่งตังโดยอธิ
้
การบดี เป็ นคณะกรรมการเพื่อทําหน้ าที่กํากับดูแล และดําเนินการทางจรรยาบรรณตามที่
กําหนด โดยให้ มีอํานาจหน้ าที่ ดังนี ้
(1) กํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบุคลากร
(2) พิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดทางจรรยาบรรณที่มีการร้ องเรี ยนโดยตรงจากผู้
กล่าวหา หรื อจากหน่วยงาน โดยอาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ เพื่อทําหน้ าที่ดงั กล่าว
(3) จัดทําระบบการส่งเสริ มให้ บคุ ลากรปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
(4) จัดทํา ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณในด้ านความสําเร็จ และ
มาตรการดําเนินการกับผู้ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
(5) ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
3.2 ในการดํา เนินการทางจรรยาบรรณ อาจกระทํา ได้ โดยผู้กล่าวหาหรื อผู้บงั คับบัญชา ขอให้
ดําเนินการ หรื อคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวนทังนี
้ ้ การสอบสวนและพิจารณาต้ องยึด
หลักการให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาทราบข้ อกล่าวหาการรับฟั งการแก้ ข้อกล่าวหาของผู้ถกู กล่าวหาอย่างเพียงพอ การ
เปิ ดโอกาสให้ มีการคัดค้ นผู้สอบสวนหรื อกรรมการได้ การคุ้มครองผู้กล่าวหาหรื อพยานที่เป็ นนักศึกษา
3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการทางจรรยาบรรณ ให้ เป็ นไปตามว่าด้ วยระเบียบ
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
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4. บทลงโทษ
4.1 ข้ อบังคับว่าด้ วยจรรยาบรรณนี ้ ให้ ใช้ บงั คับกับบุคลากรโดยเคร่งครัดหากบุคลากรคนใดกระทํา
ผิดจรรยาบรรณ หรื อกระทําการใดๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือว่าผู้นนกระทํ
ั้
าความผิด
จรรยาบรรณ และให้ ลงโทษตามที่กําหนดในข้ อบังคับนี ้
4.2 ให้ ถือว่าการกระทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังต่อไปนี ้ เป็ นการทําผิดจรรยาบรรณอย่าง
ร้ ายแรง
(1) การแอบอ้ างหรื อนําผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็ นผลงานทางวิชาการของตนเอง
(2) การล่วงละเมิดทางเพศ หรื อมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาหรื อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
คูส่ มรสของตนเอง
(3) การเรี ยก รับ หรื อยอมจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรื อผู้รับบริการ
เพื่อกระทําหรื อไม่กระทําการใด
(4) การเปิ ดเผยความลับของนักศึกษาและผู้รับบริการ ที่ได้ มาจากการปฏิบตั หิ น้ าที่หรื อ
จากความไว้ วางใจโดยมิชอบและก่อให้ เกิดความเสียหายแก่นกั ศึกษาหรื อผู้รับบริการ
(5) การสอน อบรม หรื อมีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางฝ่ าฝื น หรื อผิดกฎหมายต่อนักศึกษา
หรื อผู้รับบริการ เพื่อให้ กระทําการที่ร้ ูอยูว่ า่ ผิดกฎหมายหรื อฝ่ าฝื นศีลธรรมอันดีของประชาชนและ
สังคมอย่างร้ ายแรง
(6) การกระทําความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความร้ ายแรง
ของการกระทํา
4.3 การกระผิดทําจรรยาบรรณที่เป็ นความผิดวินยั หรื อผิดวินยั อย่างร้ ายแรงให้ ดําเนินการทางวินยั
ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาถ้ าไม่เป็ นความผิดวินยั ให้
ผู้บงั คับบัญชาดําเนินการดังนี ้
(1) ตักเตือน หรื อ
(2) สัง่ ให้ ดําเนินการให้ ถกู ต้ องภายในเวลาที่กําหนด หรื อ
(3) ทําทัณฑ์บน
เมื่อได้ ดําเนินการตามวรรคหนึง่ แล้ วให้ บนั ทึกไว้ ในทะเบียนประวัตบิ คุ คลด้ วย
5. การดําเนินการทางจรรยาบรรณ
5.1 ให้ คณะกรรมการจรรยาบรรณหรื อหน่วยงานอื่นจัดให้ มีมาตรการส่งเสริม
จรรยาบรรณแก่บคุ ลากรอย่างสมํ่าเสมอ

ส่ วนที่ 3
แนวปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณบุคลากร
เพื่อให้ บคุ ลากรปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยได้ กําหนดแนว
ปฏิบตั ใิ ห้ ทกุ คนถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ดังนี ้
1. จรรยาบรรณต่ อตนเองและวิชาชีพ
จรรยาบรรณ
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึง
ประพฤติตนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2. บุคลากรพึงยึดมัน่ ในคุณธรรม
และจริ ยธรรม

3. บุคลากรต้ องมีจิตสํานึกที่ดี
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

แนวปฏิบัติ
1.1 ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้
1.2 ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้ จา่ ย ลดความ
ฟุ่ มเฟื อยในการดํารงชีพ
1.3 ยึดถือการประกอบอาชีพด้ วยความถูกต้ องและ
สุจริ ต
2.1 ดํารงตนให้ ตงมั
ั ้ น่ อยูใ่ นศีลธรรม ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
2.2 ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเปิ ดเผย โปร่งใส พร้ อมให้
ตรวจสอบ
2.3 ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความสามัคคี สนับสนุนและให้
ความร่วมมือในการทํางานเชิงบูรณาการ
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ยดึ มัน่ ในความถูกต้ อง
ดีงาม
3.1 มีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผู้อื่น
3.2 ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบตั งิ าน
3.3 ส่งเสริมความก้ าวหน้ าผู้ร่วมงานอย่างสร้ างสรรค์และ
ไม่เล่นพรรคเล่นพวก
3.4 มีความรับผิดชอบและตังใจปฏิ
้
บตั งิ านอย่างเต็ม
ความสามารถ

จรรยาบรรณ
4. บุคลากรยังยืนหยัดทําในสิ่งที่
ถูกต้ องเป็ นธรรม และถูก
กฎหมาย

5. บุคลากรพึงให้ บริ การแก่
ผู้รับผิดชอบด้ วยความรวดเร็ ว
มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
6. บุคลากรพึงให้ ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้ วน
ถูกต้ อง และไม่บดิ เบือน
ข้ อเท็จจริ ง
7. บุคลากรพึงมุง่ ผลสัมฤทธิ์ขอ
งาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้

8. บุคลากรพึงยึดมัน่ ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข
9. บุคลากรพึงยึดมัน่ ในหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร

แนวปฏิบัติ
4.1 ปฏิบตั งิ านโดยยึดระเบียบข้ อบังคับและประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
4.2 ทําในสิ่งที่ถกู ต้ องและเป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ สังคม
4.3 ปฏิบตั งิ านด้ วยความขยันหมัน่ เพียร
4.4 ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้ องค์กร
4.5 ยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริต
5.1 ให้ บริการด้ วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบตั ิ
5.2 ให้ บริการด้ วยความรวดเร็ว เต็มใจ เอื ้อเฟื อ้ และ
เป็ นธรรม
5.3 ให้ บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบตั ิ
6.1 ให้ ข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
6.2 ไม่บดิ เบือนข้ อมูลและข้ อเท็จจริ งทังข้
้ อมูลภายใน
มหาวิทยาลัยและข้ อสาธารณะ
6.3 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของนักศึกษาหรื อผู้รับบริการ
7.1 ทําหน้ าที่อย่างคุ้มค่าเกิดผลสําเร็ จเป็ นประโยชน์
ต่อส่วนรวม
7.2 รักษามาตรฐานของงานบริการ
7.3 ทํางานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตรวจสอบได้
7.4 ชัดเจน เปิ ดเผย จริ งใจ พร้ อมให้ ตรวจสอบ
8.1 มีความรู้ความเข้ าใจ และศรัทธาต่อการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
8.2 ไปใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตังทุ
้ กครัง้
8.3 ยอมรับเสียงข้ างมาก
8.4 เคารพในศักดิศ์ รี และคุณค่าของผู้ร่วมงาน
9.1 ประพฤติปฏิบตั งิ านตามหลักจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
9.2 ส่งเสริมให้ ผ้ รู ่วมงานปฏิบตั งิ านตามหลัก
จรรยาบรรณ
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2. จรรยาบรรณต่ อการปฏิบัตงิ านและหน่ วยงาน
จรรยาบรรณ
แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรต้ องปฏิบตั งิ านด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต 1.1 มีความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่
และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
1.2 ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากงานใน
หน้ าที่
2. บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้ มี 2.1 ยึดและปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
คุณธรรมจริ ยธรรมรวมทังเพิ
้ ่มพูนความรู้
2.2 เป็ นคนดีในสังคม
ความสามารถ ทักษะ ในการทํางานเพื่อให้ เกิดการ 2.3 พัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถทักษะ
ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิด ในการทํางานอยูเ่ สมอ
ประสิทธิผลและต้ องฝึ กฝนตนเองให้ แตกฉานและ 2.4 ฝึ กฝนตนเองให้ เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
แม่นยําชํานาญ
3. บุคลากรพึงปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการด้ วยความสุจริต
เสมอภาค และปราศจากอคติ

3.1 ปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนโดยไม่คํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
3.2 ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงตรง
3.3 ให้ บริการแก่ผ้ รู ับบริการโดยปราศจากอคติ

4. บุคลากรพึงปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ วขยันหมัน่ เพียร
ถูกต้ องสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการและประชาชนเป็ นสําคัญ

4.1 ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ
4.2 ปฏิบตั งิ านด้ วยความขยันหมัน่ เพียร
4.3 ตัดสินใจบนความถูกต้ อง และมีเหตุผลรองรับ
4.4 เห็นแก่ประโยชน์ขององค์กรก่อนประโยชน์ของ
ตนเอง

5. บุคลากรประพฤติตนเป็ นผู้ตรงต่อเวลา และใช้ 5.1 เป็ นผู้ตรงต่อเวลา
เวลาราชการปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ทาง 5.2 ไม่ใช้ เวลาราชการไปทําประโยชน์สว่ นตัว
ราชการอย่างเต็มที่
5.3 อุทศิ เวลาให้ แก่ราชการ
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6. บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิ
ให้ เสียหายหรื อสิ ้นเปลืองเยี่ยงวิญ�ูชนจะพึงปฏิบตั ิ
ต่อทรัพย์สินของตนเอง

แนวปฏิบัติ
6.1 ใช้ และดูแลทรัพย์สินของราชการเช่นเดียวกับ
ทรัพย์สินของตน
6.2 ใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
6.3 ไม่นําทรัพย์สินของราชการไปแสวงหาประโยชน์
6.4 ไม่นําทรัพย์สินของราชการเป็ นของตนเอง

3. จรรยาบรรณต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
จรรยาบรรณ
แนวปฏิบัติ
1. ผู้บงั คับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา 1.1 ดูแลเอาใจใส่ตอ่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ทังในด้
้ านการปฏิบตั งิ าน ขวัญกําลังใจสวัสดิการ 1.2 สร้ างขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบตั งิ านและ
และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
สวัสดิการที่พงึ มีแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
ตลอดจนปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยหลักการ
1.3 รับฟั งความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
และเหตุผลที่ถกู ต้ องตามหลักธรรมาภิบาล
1.4 ปกครอง บังคับบัญชาผู้ใต้ บงั คับบัญชาตาม
หลักธรรมาภิบาล
1.5 ส่งเสริ มการทํางานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
1.6 สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทํางาน
เต็มความสามารถ
2. บุคลากรพึงปฏิบตั ติ อ่ ผู้บงั คับบัญชา ผู้ร่วมงาน 2.1 ให้ ความเคารพเชื่อฟั งผู้บงั คับบัญชา
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้ องด้ วยความสุภาพมีนํ ้าใจไมตรี
2.2 ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ผู้บงั คับบัญชาอย่างเต็ม
เอื ้ออาทรและมนุษยสัมพันธ์อนั ดี
ความสามารถ
2.3 รับฟั งความคิดเห็นและให้ เกียรติผ้ รู ่วมงาน
2.4 ปฏิบตั ติ อ่ ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้ องด้ วยความมี
นํ ้าใจ สุภาพและเอื ้ออาทร
3. บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน 3.1 รับผิดชอบในหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ
การให้ ความ
3.2 ให้ ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้ วยความเต็มใจ
ร่วมมือช่วยเหลือ กลุม่ งานของ
3.3 แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่องานใน
ตน และส่วนรวมทังในด้
้ านการ
หน้ าที่
อย่างสร้ างสรรค์
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4. บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื ้อกูลกันในทางที่ชอบ
รวมทังส่
้ งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่เพื่อประโยชน์สว่ นรวม

แนวปฏิบัติ
ให้ ความคิดเห็น การช่วยทํางานและแก้ ปัญหา
ร่วมกัน รวมทังการเสนอแนะในสิ
้
่งที่เห็นว่าจะมี
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานในความรับผิดชอบด้ วย
3.4 ร่วมแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในองค์กรอย่าง
สร้ างสรรค์
3.5 มีสว่ นร่วมในการทําเพื่อส่วนรวมอย่างเต็มใจ
4.1 ให้ ความช่วยเหลือในทางที่ชอบแก่ผ้ รู ่วมงาน
4.2 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดความสามัคคีของ
บุคคลในองค์กร
4.3 ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประโยชน์ขององค์กร

5. บุคลากรต้ องละเว้ นจากการนําผลงานของผู้อื่น
มาเป็ นของตนและต้ องไม่คดั ลอกหรื อลอกเลียน
ผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ
หรื อนํา
ผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรื อจ้ างวานหรื อใช้
ผู้อื่นทําผลงานทางวิชาการ เพื่อนําไปใช้ ในการเสนอ
ขอกําหนดตําแหน่ง หรื อการเลื่อนตําแหน่งให้ สงู ขึ ้น
หรื อการให้ ได้ รับเงินเดือนในระดับสูงขึ ้น หรื อในการ
อื่นใด

5.1 ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็ นของตน
5.2 ไม่คดั ลอกหรื อเลียนผลงานทางวิชาการของ
ผู้อื่นโดยมิชอบ
5.3 ไม่นําผลงานผู้อื่นไปเสนอกําหนดงานทาง
วิชาการ
5.4 ไม่นําจ้ างวานให้ ผ้ อู ื่นทําผลงานทางวิชาการ

6. บุคลากรพึงเคารพเสรี ภาพในการแสดงความ
คิดเห็น ยกย่องให้ เกียรติในศักดิศ์ รี ของเพื่อน
ร่วมงาน

6.1 เคารพในเสรี ภาพการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงาน
6.2 ยกย่อง ให้ เกียรติผ้ รู ่วมงาน
6.3 ไม่กลัน่ แกล้ ง ดูหมิ่น กดขี่ขม่ เหงผู้ร่วมงานหรื อ
นักศึกษา
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4. จรรยาบรรณต่ อนักศึกษา และผู้รับบริการ
จรรยาบรรณ
1. บุคลากรพึงให้ บริ การผู้มาติดต่องานอย่างเต็ม
กําลังความสามารถ ด้ วยความเสมอภาค โปร่งใส
และเป็ นธรรม และใช้ ภาษา ถ้ อยคําสํานวนที่ชดั เจน
สุภาพเหมาะสม และเข้ าใจง่าย ในการสื่อ
ความหมายต่อนักศึกษาและผู้รับบริ การที่มาติดต่อ
ราชการ
2. บุคลากรต้ องไม่เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรื อผู้รับบริการ
เพื่อกระทําการหรื อไม่กระทําการใด
3. บุคลากรต้ องไม่สอนหรื ออบรมนักศึกษา
ผู้รับบริ การ เพื่อให้ กระทําการที่ร้ ูอยูว่ า่ ผิดกฎหมาย
หรื อฝ่ าฝื นศีลธรรมอันดีของประชาชน

4. บุคลากรต้ องไม่เปิ ดเผยความลับของนักศึกษา
หรื อผู้รับบริการที่ได้ มาจากการปฏิบตั หิ น้ าที่หรื อ
จากความไว้ วางใจ ทังนี
้ ้โดยมิชอบ ก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่นกั ศึกษาหรื อ

แนวปฏิบัติ
1.1 ให้ บริการแก่ผ้ มู าติดต่อด้ วยความรวดเร็วอย่าง
เต็มความสามารถ
1.2 ให้ บริการด้ วยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็ น
ธรรม
1.3 ให้ บริการด้ วยความสุภาพ ชัดเจน เหมาะสม
1.4 สื่อสารแก่ผ้ มู าติดต่อด้ วยถ้ อยคําที่เข้ าใจง่าย
2.1 ไม่เรี ยกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อ
2.2 ไม่รับทรัพย์หรื อผลประโยชน์จากผู้รับบริการ
3.1 ไม่สอน หรื ออบรมนักศึกษา และผู้รับบริการให้
กระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
3.2 ไม่สอน หรื ออบรมนักศึกษา และผู้รับบริการให้
กระทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอันดี
4.1 ไม่เปิ ดเผยความลับของนักศึกษา หรื อรับบริการ
ที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย
4.2 ไม่ใส่ร้าย บิดเบือนข้ อเท็จจริงต่อนักศึกษา และ
ผู้รับบริการ

5. บุคลากรต้ องไม่ลว่ งละเมิดทางเพศ
หรื อมี 5.1 ไม่ลว่ งละเมิดทางเพศหรื อมีความสัมพันธ์กบั
ความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึง่ มิใช่คสู่ มรส
นักศึกษา หรื อผู้รับบริการ
ของตน
5.2 ไม่แสดงพฤติกรรม หรื อกล่าววาจาที่ดหู มิ่น
เหยียดหยามนักศึกษาหรื อผู้รับบริการ
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5. จรรยาบรรณต่ อประชาชนและสังคม
จรรยาบรรณ
1. บุคลากรพึงให้ บริ การต่อนักศึกษา ประชาชน
ผู้รับบริการอย่างเต็มกําลังความสามารถด้ วยความ
เป็ นธรรม เอื ้อเฟื อ้ มีนํ ้าใจ และใช้ กิริยาวาจาที่สภุ าพ
อ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่ องใดไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
หรื อไม่อยูใ่ นอํานาจหน้ าที่ของตนจะต้ องปฏิบตั ิ ควร
ชี ้แจงเหตุผล หรื อแนะนําให้ ตดิ ต่อยังหน่วยงานหรื อ
บุคคลซึง่ ตนทราบว่ามีอํานาจหน้ าที่เกี่ยวข้ อกับเรื่ อง
นัน้ ๆ ต่อไป
2. บุคลากรพึงประพฤติตนให้ เป็ นที่เชื่อถือของ
บุคคลทัว่ ไป

แนวปฏิบัติ
1.1 ให้ บริการแก่ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็ม
กําลังความสามารถ
1.2 ให้ บริการด้ วยความเป็ นธรรม เสมอภาค
1.3 ให้ บริการด้ วยความสุภาพอ่อนโยน เอื ้อเฟื อ้ มี
นํ ้าใจ
1.4 ให้ คําแนะนําแก่ผ้ รู ับบริการด้ วยเหตุผล และ
ชัดเจน

2.1 พูด กระทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง
2.2 วางตัวให้ เหมาะสมแก่สถานะ
2.3 มีความจริงใจ ซื่อตรง
2.4 มีความเบิกบาน ไม่หวาดระแวง
3. บุคลากรพึงละเว้ นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ 3.1 ไม่รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นจากการปฏิบตั ิ
อื่นใดซึง่ มีมลู ค่าเกินปกติวิสยั ที่วิญ�ูชนจะให้ กนั
หน้ าที่
โดยเสน่หาจากผู้มารับบริ การหรื อผู้ซงึ่ อาจได้ รับ
3.2 ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ประโยชน์จากการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการนัน้

16
6. จรรยาบรรณของผู้บังคับบัญชา
จรรยาบรรณ
แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ โดยยึดหลักตามเป็ นธรรม 1.1 ปฏิบตั ติ อ่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยความเป็ นธรรม
และเสมอภาค
โดยยึดมัน่ ในความถูกต้ องดีงาม และเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีแก่สงั คม
1.2 ปฏิบตั ติ อ่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียม
กันโดยทุกคนมีโอกาสเข้ าถึงบริการ สวัสดิการ การ
พัฒนา การก้ าวหน้ าในงานอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน
2. ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการด้ วยความรับผิดชอบ
2.1 ตระหนักในหน้ าที่ที่รับผิดชอบและมีสํานึก
เสียสละ อดทนซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่งใส และสามารถ รับผิดชอบต่อผู้บงั คับบัญชา
ตรวจสอบได้
2.2 เอาใจใส่ตอ่ ปั ญหาของผู้ใต้ บงั คับบัญชา และ
กระตือรื อร้ นในการแก้ ปัญหา
2.3 เคารพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและ
กล้ าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง
2.4 ไม่มงุ่ แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ใต้ บงั คับบัญชา
2.5 ส่งเสริมความก้ าวหน้ าของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
2.6 มีความซื่อสัตย์
สุจริตต่อตนเองและ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
2.7 มีความรับผิดชอบ และตังใจปฏิ
้
บตั งิ านอย่าง
เต็มความสามารถ
3. ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ 3.1 กําหนดนโยบายการบริหารโดยคํานึงถึง
สาธารณะผลกระทบที่มีตอ่ บุคลากรมหาวิทยาลัย ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
รวมทังรั้ บฟั งผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
3.2 บริหารโดยคํานึงถึงผลกระทบในแง่ลบต่อ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
3.3 รับฟั งความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชาและผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย
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7. จรรยาบรรณของคณาจารย์
จรรยาบรรณ
1. อาจารย์พงึ รักและศรัทธาในความเป็ นครู พึงดํารง
ตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศษิ ย์และผู้อื่นทังด้
้ าน
ส่วนตัวและการงานตลอดจนเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรวิชาชีพของอาจารย์

แนวปฏิบัติ
1.1 ทําตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม สอดคล้ อง
กับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่ดีงาม
1.2 ส่งเสริ มและผดุงเกียรติความเป็ นอาจารย์
1.3 ครองตนอย่างเหมาะสมในฐานะแม่พิมพ์ของ
ชาติ
1.4 ปฏิบตั ติ นให้ เป็ นที่เชื่อถือของคนทัว่ ไปโดยเป็ นผู้
ที่มีความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม
2.1 จัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาศิษย์อย่าง
2.
อาจารย์พงึ อบรมสัง่ สอนศิษย์อย่างเต็ม
้
โดยวางแผนและเตรี ยมการสอน
ความสามารถด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ ช่วยเหลือและ มุง่ มัน่ และตังใจ
ล่วงหน้ าอย่างเป็ นระบบ
ปฏิบตั ติ อ่ ศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็ นธรรมและ
ส่งเสริมความเจริ ญทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ 2.2 มีเทคนิควิธีการสอนศิษย์อย่างเหมาะสมพัฒนา
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถนําไปปฏิบตั ิ
สังคม แก่ศษิ ย์
ได้ สอดคล้ องกับความจริง
2.3 พัฒนาความสามารถในกระบวนการเรี ยนการ
สอน และการถ่ายทอดความรู้ของตนเอย่าง
สมํ่าเสมอ
2.4 สอนศิษย์โดยครอบคลุมองค์ความรู้ที่พงึ ไป
ประกอบวิชาชีพได้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและ
สังคมโดยรวม
2.5 สนับสนุนให้ มีวฒ
ั นธรรม ในการส่งเสริมศิษย์ให้
มีความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อแก้ ปัญหาตามความ
ต้ องการและศักยภาพของศิษย์
2.6 ส่งเสริ ม และเสนอแนะแนวทางพัฒนาศิษย์แต่
ละคนตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของ
ศิษย์
2.7 ปฏิบตั ติ อ่ ศิษย์ตามหลักกัลยาณมิตร
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แนวปฏิบัติ
2.8 ให้ เกียรติและปฏิบตั ติ อ่ ศิษย์ด้วยมนุษยธรรม
อย่างเสมอภาค
2.9 ยอมรับฟั งความคิดเห็น เกื ้อกูลต่อศิษย์ และ
รักษาความลับของศิษย์
2.10 รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ ความเอาใจใส่
ช่วยเหลือ ส่งเสริ ม และให้ กําลังใจแก่ศษิ ย์โดยเสมอ
กัน
2.11 ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคมของศิษย์
2.12 ส่งเสริมให้ ศษิ ย์ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของตน
2.13 ส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์
กับศิษย์
2..14 ส่งเสริมให้ ศษิ ย์สามารถทํางานร่วมกันเป็ นหมู่
คณะอย่างมีประสิทธิภาพ
2.15 อบรมศิษย์ให้ เห็นถึงความสําคัญในการทํางาน
อย่างมีจริยธรรม และการมีความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม
3. อาจารย์พงึ ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ 3.1 มีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและต่อผู้อื่น
เสียสละอดทน ซื่อสัตย์ สุจริ ต
3.2 ไม่มงุ่ แสวงหาผลประโยชน์จากผลงาของผู้อื่น
3.3 ส่งเสริมความก้ าวหน้ าของผู้ร่วมงานอย่าง
สร้ างสรรค์ และไม่เล่นพรรคเล่นพวก
3.4 มีความรับผิดชอบและตังใจปฏิ
้
บตั งิ านอย่างเต็ม
ความสามารถ
3.5 จัดเตรี ยมการสอน การประเมินผล และตรวจงาน
ที่รับผิดชอบตามที่ได้ รับมอบหมาย
4. อาจารย์พงึ ปฏิบตั งิ านโดยมีเสรี ภาพทางวิชาการ 4.1 ปฏิบตั หิ น้ าที่โดยไม่มงุ่ แสวงหาผลประโยชน์อนั มิ
ไม่ถกู ครอบงําด้ วยอิทธิพลหรื อผลประโยชน์ใดและ ชอบ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
4.2 ปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่นอย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ
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5. อาจารย์พงึ หมัน่ ศึกษาค้ นคว้ า
ติดตามความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการให้ ทนั สมัยอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา

6. อาจารย์พงึ ปฏิบตั หิ น้ าที่วิจยั ที่มีจรรยาบรรณ
นักวิจยั ตามข้ อกําหนดของคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติและจรรยาบรรณในวิชาชีพเฉพาะทางของ
ตน

แนวปฏิบัติ
4.3 ปฏิบตั งิ านวิชาการโดยตระหนักถึงประโยชน์
ของหน่วยงาน
4.4 ซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรมในทางวิชาการและการ
จัดการ
4.5 เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
5.1 มุง่ มัน่ ในการพัฒนาศาสตร์ ของตนอย่างจริงจัง
และสมํ่าเสมอ
5.2 ใฝ่ รู้ ติดตามวิทยาการ ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
5.3 ใฝ่ หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และงานใน
หน้ าที่ที่
รับผิดชอบอย่างสมํ่าเสมอ
5.4 รับผิดชอบต่อสังคมด้ วยการสร้ างสรรค์ผลงาน
วิชาการที่ได้ มาตรฐาน และสนองต่อความต้ องการ
ของประเทศ
5.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมการยอมรับฟั งความคิดเห็น
ทางวิชาการของผู้อื่น เพื่อพัฒนาความรู้ที่ถกู ต้ อง
6.1 ตระหนักถึงข้ อตกลงในการทําวิจยั ที่ทําไว้ ทงกั
ั้ บ
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจยั หน่วยงานที่ตนสังกัด
และต่อจรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะทางของตน
6.2 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ทําวิจยั
6.3 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศกึ ษาวิจยั ไม่วา่ จะ
เป็ นสิ่งมีชีวิตหรื อสิ่งไม่มีชีวิต
6.4 เคารพศักดิศ์ รี และสิทธิความเป็ นมนุษย์ที่ใช้ เป็ น
ตัวอย่างในการวิจยั
6.5 มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติ ในทุก
ขันตอนของการทํ
้
าวิจยั และนําผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ในทางที่ระบุ
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จรรยาบรรณ
7. อาจารย์พงึ ปฏิบตั ติ อ่ เพื่อนร่วมงาน ดุจ
กัลยาณมิตรช่วยเหลือส่งเสริ มและเกื ้อกูลผู้ร่วมงาน
ชุมชนและสังคมในทางสร้ างสรรค์

แนวปฏิบัติ
7.1 นับถือ ให้ เกียรติ เคารพสิทธิสว่ นบุคคลของ
ผู้ร่วมงาน
7.2 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และให้ คําปรึกษาระหว่าง
เพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างสุจริตใจ
7.3 มีความเอาใจใส่ ห่วงใย อาทร และเกื ้อกูลต่อ
ผู้อื่น
7.4 แสวงหา และรักษามิตรภาพระหว่างผู้ร่วมงาน
และผู้ร่วมอาชีพ
7.5 ยกย่องและนับถือผู้ที่มีความรู้
และ
ความสามารถและประพฤติดี
8. อาจารย์พงึ สร้ างและส่งเสริ มความสามัคคีในหมู่ 8.1 ส่งเสริ มและสร้ างความสามัคคีในหมูค่ ณาจารย์
คณะและมีสว่ นร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และศิษย์ในการประชุม อบรม สัมมนาทังภายใน
้
และภายนอกมหาวิทยาลัย
8.2 รักษาชื่อเสียงและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
8.3 ไม่ใช้ ชื่อและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประโยชน์สว่ นตนหรื อเพื่อหมูค่ ณะโดยมิชอบ
8.4 เสียสละ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง
มหาวิทยาลัย ให้ มีความเจริญก้ าวหน้ า
8.5 ให้ การช่วยเหลือและชื่นชมยินดีกบั เพื่อน
ร่วมงานที่มีสว่ นร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9. อาจารย์พงึ ปฏิบตั ติ นด้ วยความ
9.1 ใช้ ปัญญาในการดําเนินชีวิตประจําวันตาม
รับผิดชอบทังต่
้ อผู้อื่น ต่อสังคม
ครรลองวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
และต่อประเทศชาติ
9.2 อุทิศตนเพื่อส่วนรวม
9.3 เป็ นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคม
9.4 มีจิตสํานึก ติดตาม และเฝ้าระวังสังคมอย่างมี
ความรับผิดชอบ
9.5 มีการส่งต่องาน และพร้ อมที่จะถ่ายทอด
วิชาการให้ แก่เพื่อนร่วมงาน

ส่ วนที่ 4
หลักเกณฑ์ การปฏิบัตใิ นการใช้ บังคับจรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
1. กระบวนการพิจารณาดําเนินการ
เมื่อมีการกล่าวหาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณให้ ดําเนินการดังนี ้
1. ส่งเรื่ องให้ คณะกรรมการกํากับติดตามดูแลจรรยาบรรณบุคลากร พิจารณาข้ อมูลในเบื ้องต้ น
และแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการพิจารณา
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณบุคลากร รวบรวมข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องและพิจารณาว่า
มีการกระทําผิดหรื อไม่ รวมทังพฤติ
้ กรรมที่ถกู กล่าวหาเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณหรื อกระทําผิดวินยั
หรื อไม่ แล้ วจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการกํากับติดตามดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ภายในสามสิบวัน
นับแต่ที่ได้ รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการกํากับติดตามดูแลจรรยาบรรณบุคลากร วินิจฉัยและส่งเรื่ องให้ อธิการบดีเนินการ
ภายในสามสิบวันตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับเรื่ องจากคณะอนุกรรมกํากับติดตามดูแลจรรยาบรรณบุคลากร
2. การดําเนินการมีการรายงานผลการสอบสวนข้ อเท็จจริง
2.1 เมื่อไม่ปรากฏว่าบุคลากรผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณให้ อธิการบดีสงั่ ให้ ยตุ แิ ละแจ้ งเรื่ องให้
ผู้เกี่ยวข้ องทราบภายในสามสิบวัน
2.2 เมื่อปรากฏว่ามีมลู ความผิดที่ไม่สื่อเป็ นความผิดวินยั ให้ อธิการบดีดําเนินการดังนี ้
1) เรี ยกพบโดยทําเป็ นหนังสือและตักเตือนด้ วยวาจาให้ ปรับปรุงตัว
2) เมื่อตักเตือนแล้ วแต่ไม่ปรับปรุงตัวในระยะเวลาที่สมควรให้ ออกคําสัง่ หรื อทัณฑ์บน
3) ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณไม่ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ให้ ถือเป็ นความผิดวินยั เสนอเรื่ องให้
อธิการบดีเพื่อแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนทางวิ
้
นยั ต่อไป
4) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ดําเนินการแล้ วเสร็จให้ แจ้ งผู้ถกู กล่าวหาทราบและ
ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ หากไม่เห็นด้ วยกับคําสัง่ ให้ สามารถอุทธรณ์คําสัง่ ได้ โดยเสนอคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับตังแต่
้ ได้ รับแจ้ ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ เป็ นที่สดุ
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2.3 เมื่อปรากฏว่าบุคลากรผู้ถกู กล่าวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณและพฤติการณ์แห่งการกระทํา
ผิดดังกล่าวเป็ นการกระทําผิดวินยั ให้ อธิการบดีดําเนินการทางวินยั กับบุคลากรผู้นนตามหลั
ั้
กเกณฑ์ทาง
วินยั ที่ใช้ บงั คับสําหรับบุคลากรนัน้ ๆ โดยมีระบบและกลไกในการบังคับใช้ จรรยาบรรณบุคลากรดังนี ้
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ระบบและกลไกเมื่อมีการกล่ าวหาว่ ามีบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณบุคลากร
(การดําเนินการทางจรรยาบรรณ)
เมื่อบุคลากรถูกกล่ าวหาว่ ามีพฤติกรรมผิดจรรยาบรรณ

สืบสวนเบื ้องต้ น หรื อ แต่งตังคณะกรรมการ
้
สอบข้ อเท็จจริ ง
คณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการ
รายงานผลการสอบสวนต่อ
อธิการบดี
มีมลู ความผิดที่ถือเป็ น
ความผิดวินยั

ไม่มีมลู ความผิด
มีมลู ความผิดที่ไม่ถือเป็ น
ความผิดวินยั

อธิการบดีสงั่ ให้ ยตุ ิและแจ้ ง
ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบ

จบ

เรี ยกพบโดยทําเป็ น
หนังสือและตักเตือน
ด้ วยวาจาให้ ปรับปรุงตัว

แต่งตังกรรมการ
้
อบสวนทางวินยั ตาม
หลักเกณฑ์วา่ ด้ วยการดําเนินการทางวินยั
แจ้ งผลให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาทราบ

เห็นด้ วย

ไม่ ปฏิบัติ
ออกคําสัง่ หรื อ
ทําทัณฑ์บน

ปฏิบัติ
จบ

ไม่ เห็นด้ วย
ไม่ ปฏิบัติ
พิจารณาคําอุทธรณ์และ
พิจารณาดําเนินการ

แจ้ งผลให้ ผ้ ถู กู กล่าวหา
ทราบ

ปฏิบตั ิตาม
คําสัง่

ส่ วนที่ 5
การกํากับดูแลการใช้ บังคับจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
ให้ คณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร เป็ นผู้กํากับดูแลใช้ บงั คับจรรยาบรรณของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรี สะเกษ โดยให้ คณะ/สํานัก รายงานผลการบังคับใช้ จรรยาบรรณประจําปี
ภายในสามสิบวันนับจากสิ ้นปี งบประมาณเมื่อคณะ /สํานัก รายงานผลการใช้ บงั คับจรรยาบรรณบุคลากร
แล้ วให้ คณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร
สรุปวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อปรับปรุงแก้ ไขจรรยาบรรณ หรื อแนวทางแก้ ไขป้องกันโดยไม่
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณหรื อไม่อย่างไรกระบวนการดังกล่าวจะดําเนินการตามแผนภูมิดงั ต่อไปนี ้
คณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร

จัดกิจกรรมส่งเสริ มจรรยาบรรณ
-สัมมนา บรรยาย เพื่อให้ ความรู้

ประเมินผล

- เผยแพร่ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ /IT

- ฯลฯ

รับเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทําผิด จรรยาบรรณผ่ านระบบ
- IT
-เอกสาร
- ตรวจสอบข้ อมูล(ตังคณะกรรมการสอบข้
้
อเท็จจริ งเพื่อหาข้ อมูล)
- พิจารณาเสนอความเห็นโดยสรุป
- นําเสนอผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อแก้ ไขปั ญหา
สอบสวน/ตัดสิน/ตามข้ อบังคับ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
-ปรับปรุ งแก้ ไข

-กําหนดแนวทางป้องกัน

ประเมินผล

ประเมินผล

สรุปผลการประเมินผล

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
ที่ ๑๕๖/๒๕๕๑
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เพื่อให้ การดําเนินการตามจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ บคุ ลากรมีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชันสู
้ ง ทางมหาวิทยาลัยจึงแต่งตัง้
คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย ดังนี ้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์จําเริ ญ อุน่ แก้ ว รองประธาน
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ วงศ์คําจันทร์ กรรมการ
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ ศรี กระจ่าง กรรมการ
๕. นายพงษ์ศกั ดิ์ ทองพันชัง่ กรรมการ
๖. นางสาวนภวรรณ กองศรี มา กรรมการ
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นนทยา อิทธิชินบัญชร กรรมการ
๘. นายจักรพันธ์ โสมะเกษตริน กรรมการ
๙. นางสุวิมล นาเพีย กรรมการ
๑๐.นางสาวนารี รัตน์ กว้ างขวาง กรรมการ
๑๑.นางบัวสอน พวงสวัสดิ์ กรรมการ
๑๒. นางรัศมี ทองเกิด กรรมการ
๑๓. นางนิภาวดี ทะไกรราช กรรมการและเลขานุการ
๑๔.นางชนมน สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
โดยให้ กรรมการที่ได้ รับมอบหมายมีหน้ าที่กําหนดแนวทาง ติดตามผลการปฏิบตั แิ ละ
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับทาง
มหาวิทยาลัย
สัง่ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ

