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คํานํา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาท อ งถิ่ น มี วิ สั ย ทั ศ น
มุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น เปนแหลงความรู วิจัย คลังปญญา
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ขีดความสามารถของชุมชนดวยระบบบริหารจัดการที่ดี
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีบทบาทในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา หากบุ ค ลากรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ง านมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เป น
แบบอยางที่ดีแกนักศึกษาไดยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติยอมจะสงผลใหการพัฒนานักศึกษามี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนแกทองถิ่นและประเทศชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุรี ใ หค วามสํ าคั ญ กับ บุ ค ลากรเปน อย า งมาก จึ ง ได แ ตง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการดานจรรยาบรรณใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเครงครัด
คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือจรรยาบรรณบุคลากรฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอ
คณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามคูมือฉบับนี้อาจจะมีขอบกพรองอยูบาง
หากมีขอเสนอแนะ คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานและจะนําไปปรับปรุงในโอกาส
ตอไป
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สวนที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ได อ อกข อ บั ง คั บ ว า ด ว ย จรรยาบรรณข า ราชการ
พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2550 เพื่อสงเสริม
จริยธรรมของบุคลากร โดยไดสอบถามความเห็นของบุคลากรอยางกวางขวาง เพื่อใหเปนแนว
ปฏิ บั ติ เ ป น ความเห็ น พ อ งต อ งกั น อย า งแท จ ริ ง นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณต อ ไป
ต อ มา ก.พ.อ. ได ป รั บ ปรุ ง และประกาศมาตรฐานจรรยาบรรณที่ พี ง มี ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ซึ่งประกาศในวันที่ 24 มิถุนายน ประกอบกับสํานักงานผูตรวจการแผนดินไดกําหนดมาตรฐาน
จริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก (Core Value) สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐ 2551 มหาวิทยาลัยจึงไดปรับปรุงขอบังคับ วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กําหนด และนําคานิยมหลัก
ดังกลาวผนวกเขาใชในขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติดวย
ในการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรครั้งนี้ จะเปนแนวทางในการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นของบุ ค ลากรเพื่ อ รั ก ษาชื่ อ เสี ย งให แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย และส ง เสริ ม เกี ย รติ คุ ณ
ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรวาเปนผูที่นาเชื่อถือ และศรัทธาในสังคม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาและ
สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะใหเปนผูที่นาเชื่อถือและศรัทธาในสังคม
2. เพื่ อ ให ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถส ง เสริ ม กํ า กั บ ติ ด ตามการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณของบุคลากร
คําจํากัดความ
จรรยาบรรณ หมายถึง
ประมวลความประพฤติที่ดีงามเพื่อรักษาและสงเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บุคลากร
หมายถึง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน และลูกจางสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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คณาจารย
หมายถึง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
และใหหมายถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูบังคับบัญชา หมายถึง
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการ
สํานัก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือกอง
จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กําหนดขึ้น เปนแนวทางใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และ
ฐานะของบุคลากรและมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนแนวทางใหบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยึดถือปฏิบัติ
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สวนที่ 2
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบ ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ย จรรยาบรรณของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 วันที่ 20 กรกฎาคม 2552
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยตองรักษาและปฏิ บัติตนตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวตาม
ขอบังคับนี้โดยเครงครัด
2. จรรยาบรรณของบุคลากร
2.1 จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ
2.1.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.2 บุคลากรพึงยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 บุคลากรตองมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
2.1.4 บุ ค ลากรพึง ยึด ประโยชน ข องหนว ยงานและประเทศชาติเ หนื อกว า
ประโยชนสวนตนและไมมีประโยชนทับซอน
2.1.5 บุคลากรพึงยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
2.1.6 บุคลากรพึงใหบริการแกผูรับบริการดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และ
ไมเลือกปฏิบัติ
2.1.7 บุคลากรพึงใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และ
ไมบิดเบือนขอเท็จจริง
2.1.8 บุคลากรพึงมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส
และตรวจสอบได
2.1.9 บุคลากรพึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
2.1.10 บุคลากรพึงยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององคกร
2.2 จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และหนวยงาน
2.2.1 บุ ค ลากรต อ งปฏิ บั ติ ง านด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และไม แ สวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ
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2.2.2 บุ ค ลากรพึ ง มี เ จตคติ ที่ ดี และพั ฒ นาตนเองให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
รวมทั้ง เพิ่มพูน ความรู ความสามารถ ทั ก ษะ ในการทํา งานเพื่ อ ให เ กิด การปฏิ บัติห นา ที่อย า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลและตองฝกฝนตนเองใหแตกฉานและแมนยําชํานาญ
2.2.3 บุ ค ลากรพึ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการด ว ยความสุ จ ริ ต เสมอภาค และ
ปราศจากอคติ
2.2.4 บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชน
เปนสําคัญ
2.2.5 บุ ค ลากรประพฤติ ต นเป น ผู ต รงต อ เวลา และใช เ วลาราชการปฏิ บั ติ
หนาที่ใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่
2.2.6 บุคลากรพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด
และคุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของ
ตนเอง
2.3 จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
2.3.1 ผู บั ง คั บ บั ญ ชา พึ ง ดู แ ลเอาใจใส ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาทั้ ง ในด า นการ
ปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาตลอดจน
ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล
2.3.2 บุคลากรพึงปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวย
ความสุภาพมีน้ําใจไมตรีเอื้ออาทรและมนุษยสัมพันธอันดี
2.3.3 บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือ
ช ว ยเหลื อ กลุ ม งานของตน และส ว นรวมทั้ ง ในด า นการให ค วามคิ ด เห็ น การช ว ยทํ า งานและ
แกปญหารวมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความ
รับผิดชอบดวย
2.3.4 บุ ค ลากรพึ ง ช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ในทางที่ ช อบ รวมทั้ ง ส ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น ให เ กิ ด ความสามั ค คี ร ว มแรงร ว มใจในบรรดาผู ร ว มงานในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ พื่ อ
ประโยชนสวนรวม
2.3.5 บุคลากรตองละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน และตอง
ไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําผลงานทางวิชาการของ
ผูอื่น หรือจางวานหรือใชผูอื่นทําผลงานทางวิชาการ เพื่อนําไปใชในการเสนอขอกําหนดตําแหนง
หรือการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น หรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับสูงขึ้น หรือในการอื่นใด
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2.3.6 บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกยอง ใหเกียรติ
ในศักดิ์ศรีของเพื่อนรวมงาน
การกลั่ น แกล ง การดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยาม กดขี่ ข ม เหง ผู ร ว มปฏิ บั ติ ร าชการ
นักศึกษา หรือประชาชนอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
2.4 จรรยาบรรณตอนักศึกษา และผูรับบริการ
2.4.1 บุคลากรพึงใหบริการผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวย
ความเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม และใชภาษา ถอยคํา สํานวนที่ชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และ
เขาใจงาย ในการสื่อความหมายตอนักศึกษาและผูรับบริการที่มาติดตอราชการ
2.4.2 บุคลากรตองไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
จากนักศึกษาหรือผูรับบริการเพื่อกระทําการหรือไมกระทําการใด
2.4.3 บุคลากรตองไมสอนหรืออบรมนักศึกษา ผูรับบริการ เพื่อใหกระทําการ
ที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน
2.4.4 บุคลากรตองไมเปดเผยความลับของนักศึกษา หรือผูรับบริการ ที่ไดมา
จากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษา
หรือผูรับบริการ
2.4.5 บุคลากรตองไมลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพัน ธทางเพศกับ
นักศึกษาซึ่งมิใชคูสมรสของตน
2.5 จรรยาบรรณตอประชาชน และสังคม
2.5.1 บุคลากรพึงใหบริการตอนักศึกษา ประชาชน ผูรับบริการอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวา
เรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือ
แนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวขอกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป
2.5.2 บุคลากรพึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
2.5.3 บุคลากรพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกิน
ปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมารับบริการหรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น
หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมี
มูลคาเกินปกติวิสัยก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรตอไป
2.5.4 บุ ค ลากรต อ งวางตั ว เป น กลางทางการเมื อ ง บุ ค ลากรต อ งไม เ ข า ไป
เกี่ยวของกับการดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์หรือขายเสียงในการ
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เลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิก วุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มี
ลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งไมใหการสงเสริมสนับสนุน
หรือชักจูงใหผูอื่นกระทําการในลักษณะเดียวกัน
2.6 จรรยาบรรณของผูบังคับบัญชา
2.6.1 นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามขอ 2.1-2.5
แลว ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยยึดหลักความเปนธรรมและเสมอภาค
(2) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ เสี ย สละ อดทน
ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
(3) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการโดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ส าธารณะ
ผลกระทบที่มีตอบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย
2.7 จรรยาบรรณของคณาจารย
2.7.1 นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามขอ 2.1-2.5
แลวคณาจารยพึงปฏิบัติตน ดังนี้
(1) คณาจารยพึงรักและศรัทธาในความเปนครู พึงดํารงตนใหเปน
แบบอยางที่ดีแกศิษยและผูอื่นทั้งดานสวนตัวและการงาน ตลอดจนเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
วิชาชีพอาจารย
(2) คณาจารยพึงอบรมสั่งสอนศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความ
บริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือและปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตาและเปนธรรมและสงเสริมความเจริญทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมแกศิษย
(3) คณาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน
ซื่อสัตย สุจริต
(4) คณาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงํา
ดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใด และไมเลือกปฏิบัติ
(5) คณาจารยพึงหมั่นศึกษาคนควาติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ใหทันสมัยอยางตอเนื่องตลอดเวลา
(6) คณาจารย พึ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ วิ จั ย ที่ มี จ รรยาบรรณนั ก วิ จั ย
ตามขอกําหนดของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและจรรยาบรรณในวิชาชีพเฉพาะทางของตน
(7) คณาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน ดุจกัลยาณมิตร ชวยเหลือ
สงเสริม และเกื้อกูลผูรวมงาน ชุมชน และสังคมในทางสรางสรรค
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(8) คณาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมี
สวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
(9) คณาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบทั้งตอผูอื่น ตอสังคม
และตอประเทศชาติ
3. องคกรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ
3.1 ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ที่มีความเปนอิสระและ
เปนกลาง ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี เปนคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่กํากับดูแล และดําเนินการทาง
จรรยาบรรณตามที่กําหนด โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
(2) พิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดทางจรรยาบรรณที่มีการรองเรียน
โดยตรงจากผูกลาวหา หรือจากหนวยงาน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทําหนาที่ดังกลาว
(3) จัดทําระบบการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(4) จั ด ทํ า ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณในด า น
ความสําเร็จ และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
3.2 ในการดํ า เนิ น การทางจรรยาบรรณ อาจกระทํ า ได โ ดยผู ก ล า วหาหรื อ
ผูบังคับบัญชา ขอใหดําเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน
ทั้งนี้ การสอบสวนและพิจารณาตองยึดหลักการใหผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา
การรั บ ฟ ง การแก ข อ กล า วหาของผู ถู ก กล า วหาอย า งเพี ย งพอ การเป ด โอกาสให มี ก ารคั ด ค น ผู
สอบสวนหรือกรรมการได การคุมครองผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักศึกษา
3.3 หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการดํ า เนิ น การทางจรรยาบรรณ ให เ ป น ไปตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
4. บทลงโทษ
4.1 ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยจรรยาบรรณนี้ ให ใ ช บั ง คั บ กั บ บุ ค ลากรโดยเคร ง ครั ด หาก
บุคลากรคนใดกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือกระทําการใดๆ อันเปนการฝาฝนขอบังคับนี้ ใหถือวาผู
นั้นกระทําความผิดจรรยาบรรณ และใหลงโทษตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
4.2 ใหถือวาการกระทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังตอไปนี้ เปนการทําผิด
จรรยาบรรณอยางรายแรง
(1) การแอบอ า งหรื อนํ า ผลงานทางวิ ช าการของผู อื่น มาเป น ผลงานทาง
วิชาการของตนเอง
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(2) การล ว งละเมิ ด ทางเพศ หรื อ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างเพศกั บ นั ก ศึ ก ษา
หรือบุคคลอื่นที่ไมใชคูสมรสของตนเอง
(3) การเรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใด
จากนักศึกษาหรือผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด
(4) การเป ด เผยความลั บ ของนั ก ศึ ก ษาและผู รั บ บริ ก าร ที่ ไ ด ม าจากการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ จากความไว ว างใจโดยมิ ช อบและก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก นั ก ศึ ก ษาหรื อ
ผูรับบริการ
(5) การสอน อบรม หรือมีพฤติกรรมที่สอไปในทางฝาฝน หรือผิดกฎหมาย
ตอนักศึกษาหรือผูรับบริการ เพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนและสังคมอยางรายแรง
(6) การกระทําความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและ
ความรายแรงของการกระทํา
4.3 การกระผิ ด ทํ า จรรยาบรรณที่ เ ป น ความผิ ด วิ นั ย หรื อ ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง
ใหดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ถาไมเปนความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชาดําเนินการดังนี้
(1) ตักเตือน หรือ
(2) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ
(3) ทําทัณฑบน
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติบุคคลดวย
5. การดําเนินการทางจรรยาบรรณ
5.1 ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณหรื อหนวยงานอื่น จัดใหมีมาตรการสงเสริ ม
จรรยาบรรณแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
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สวนที่ 3
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
เพื่อ ใหบุค ลากรปฏิ บัติต ามจรรยาบรรณที่ส ภามหาวิท ยาลัย กํา หนด มหาวิท ยาลัย ได
กําหนดแนวปฏิบัติใหทุกคนถือปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้
1. จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ
จรรยาบรรณ
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึง
ประพฤติตนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.1
1.2
1.3

2. บุคลากรพึงยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม

1.1
1.2
1.3
1.4

3. บุคลากรตองมีจิตสํานึกที่ดี
ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ

3.1
3.2
3.3
3.4

แนวปฏิบตั ิ
ยึดหลักพออยู พอกิน พอใช
ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจาย ลดความ
ฟุมเฟอยในการดํารงชีพ
ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองและ
สุจริต
ดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตย เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมให
ตรวจสอบ
ปฏิบัติหนาที่ดว ยความสามัคคี สนับสนุนและให
ความรวมมือในการทํางานเชิงบูรณาการ
สงเสริมและสนับสนุนผูที่ยดึ มั่นในความถูกตอง
ดีงาม
มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น
ไมแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติงาน
สงเสริมความกาวหนาผูรวมงานอยางสรางสรรค
และไมเลนพรรคเลนพวก
มีความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ
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4. บุคลากรยังยืนหยัดทําในสิ่งที่
ถูกตองเปนธรรม และถูก
กฎหมาย

5. บุคลากรพึงใหบริการแก
ผูรับผิดชอบดวยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบตั ิ
6.

7.

8.

9.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2

5.3
บุคลากรพึงใหขอมูลขาวสารแก 6.1
ประชาชนอยางครบถวน
6.2
ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
6.3
บุคลากรพึงมุงผลสัมฤทธิ์ขอ
7.1
งาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปรงใส และตรวจสอบได
7.2
7.3
7.4
บุคลากรพึงยึดมั่นในระบอบ
8.1
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
8.2
8.3
8.4
บุคลากรพึงยึดมั่นในหลัก
9.1
จรรยาบรรณวิชาชีพขององคกร
9.2

แนวปฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบขอบังคับและประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนแบบอยางที่ดีตอ สังคม
ปฏิบัติงานดวยความขยันหมั่นเพียร
ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหองคกร
ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต
ใหบริการดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ
ใหบริการดวยความรวดเร็ว เต็มใจ เอื้อเฟอ และ
เปนธรรม
ใหบริการกับทุกคนอยางเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ
ใหขอมูลของมหาวิทยาลัยไดอยางถูกตอง ครบถวน
ไมบิดเบือนขอมูลและขอเท็จจริงทั้งขอมูลภายใน
มหาวิทยาลัยและขอสาธารณะ
ไมเปดเผยขอมูลของนักศึกษาหรือผูรับบริการ
ทําหนาที่อยางคุมคาเกิดผลสําเร็จเปนประโยชน
ตอสวนรวม
รักษามาตรฐานของงานบริการ
ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรวจสอบได
ชัดเจน เปดเผย จริงใจ พรอมใหตรวจสอบ
มีความรูความเขาใจ และศรัทธาตอการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุข
ไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง
ยอมรับเสียงขางมาก
เคารพในศักดิศ์ รีและคุณคาของผูรวมงาน
ประพฤติปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัยอยางเครงครัด
สงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัตงิ านตามหลัก
จรรยาบรรณ
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2. จรรยาบรรณตอการปฏิบัตงิ านและหนวยงาน
จรรยาบรรณ
1. บุคลากรตองปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต และ
ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2. บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และ
พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ ทักษะ ในการ
ทํางานเพื่อใหเกิดการปฏิบัติ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลและตองฝกฝน
ตนเองใหแตกฉานและแมนยํา
ชํานาญ
3. บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความสุจริต
เสมอภาค และปราศจากอคติ

แนวปฏิบตั ิ
1.1 มีความซื่อสัตยตอหนาที่
1.2 ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากงานในหนาที่
2.1 ยึดและปฏิบัติตามหลักธรรม
2.2 เปนคนดีในสังคม
2.3 พัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถทักษะ
ในการทํางานอยูเสมอ
2.4 ฝกฝนตนเองใหเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

3.1 ปฏิบัติตอทุกคนโดยไมคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล
3.2 ปฏิบัติหนาที่ดว ยความสุจริต เที่ยงตรง
3.3 ใหบริการแกผรู ับบริการโดยปราศจากอคติ
4. บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่
4.1 ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
ราชการอยางเต็มกําลัง
4.2 ปฏิบัติงานดวยความขยันหมั่นเพียร
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 4.3 ตัดสินใจบนความถูกตอง และมีเหตุผลรองรับ
ขยันหมัน่ เพียร ถูกตอง
4.4 เห็นแกประโยชนขององคกรกอนประโยชนของ
สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึง
ตนเอง
ประโยชนของทางราชการและ
ประชาชนเปนสําคัญ
5. บุคลากรประพฤติตนเปนผูต รง 5.1 เปนผูตรงตอเวลา
ตอเวลา และใชเวลาราชการ
5.2 ไมใชเวลาราชการไปทําประโยชนสวนตัว
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนประโยชน 5.3 อุทิศเวลาใหแกราชการ
ตอทางราชการอยางเต็มที่
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6. บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช
ทรัพยสินของทางราชการอยาง
ประหยัดและคุมคา โดย
ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึง
ปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง

6.1
6.2
6.3
6.4

แนวปฏิบตั ิ
ใชและดูแลทรัพยสินของราชการเชนเดียวกับ
ทรัพยสินของตน
ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ไมนําทรัพยสนิ ของราชการไปแสวงหาประโยชน
ไมนําทรัพยสนิ ของราชการเปนของตนเอง

3. จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
จรรยาบรรณ
1. ผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ
สวัสดิการ และยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
ตลอดจนปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการ
และเหตุผลที่ถกู ตองตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. บุคลากรพึงปฏิบัติตอ
ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน
ตลอดจนผูเกีย่ วของดวยความ
สุภาพมีน้ําใจไมตรีเอื้ออาทร
และมนุษยสัมพันธอันดี

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4

3. บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบ 3.1
ในการปฏิบัติงาน การใหความ 3.2
รวมมือชวยเหลือ กลุมงานของ 3.3
ตน และสวนรวมทั้งในดานการ

แนวปฏิบตั ิ
ดูแลเอาใจใสตอ ผูใตบังคับบัญชา
สรางขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติงานและ
สวัสดิการที่พงึ มีแกผูใตบังคับบัญชา
รับฟงความคิดเห็นของผูใตบงั คับบัญชา
ปกครอง บังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาตามหลัก
ธรรมาภิบาล
สงเสริมการทํางานของผูใตบังคับบัญชา
สรางความเชื่อมั่นใหผูใตบังคับบัญชาทํางานเต็ม
ความสามารถ
ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาอยางเต็ม
ความสามารถ
รับฟงความคิดเห็นและใหเกียรติผูรวมงาน
ปฏิบัติตอผูรวมงานและผูเกีย่ วของดวยความมี
น้ําใจ สุภาพและเอื้ออาทร
รับผิดชอบในหนาที่อยางเต็มความสามารถ
ใหความชวยเหลือผูรวมงานดวยความเต็มใจ
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะตองานในหนาที่
อยางสรางสรรค
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ใหความคิดเห็น การชวยทํางาน
และแกปญหารวมกัน รวมทัง้
การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะ
มีประโยชนตอ การพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบดวย
4. บุคลากรพึงชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดความ
สามัคคี รวมแรงรวมใจใน
บรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
5. บุคลากรตองละเวนจากการนํา
ผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
และตองไมคัดลอกหรือลอก
เลียนผลงานทางวิชาการของ
ผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําผลงาน
ทางวิชาการของผูอื่น หรือจาง
วานหรือใชผูอื่นทําผลงานทาง
วิชาการ เพื่อนําไปใชในการ
เสนอขอกําหนดตําแหนง หรือ
การเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น
หรือการใหไดรับเงินเดือนใน
ระดับสูงขึ้น หรือในการอื่นใด
6. บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น ยกยอง
ใหเกียรติในศักดิ์ศรีของเพื่อน
รวมงาน

แนวปฏิบตั ิ
3.4 รวมแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ในองคกรอยาง
สรางสรรค
3.5 มีสวนรวมในการทําเพื่อสวนรวมอยางเต็มใจ

4.1 ใหความชวยเหลือในทางทีช่ อบแกผูรวมงาน
4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีของ
บุคคลในองคกร
4.3 รวมแรงรวมใจเพื่อประโยชนขององคกร

5.1 ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
5.2 ไมคัดลอกหรือเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น
โดยมิชอบ
5.3 ไมนําผลงานผูอื่นไปเสนอกําหนดงานทาง
วิชาการ
5.4 ไมนําจางวานใหผูอื่นทําผลงานทางวิชาการ

6.1 เคารพในเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของ
ผูรวมงาน
6.2 ยกยอง ใหเกียรติผูรวมงาน
6.3 ไมกลั่นแกลง ดูหมิ่น กดขี่ขม เหงผูรวมงานหรือ
นักศึกษา
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4. จรรยาบรรณตอนักศึกษา และผูรับบริการ

1.

2.

3.

4.

จรรยาบรรณ
บุคลากรพึงใหบริการผูมาติดตอ
งานอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ดวยความ
เสมอภาค โปรงใส และเปน
ธรรม และใชภาษา ถอยคํา
สํานวนที่ชัดเจนสุภาพ
เหมาะสม และเขาใจงาย ในการ
สื่อความหมายตอนักศึกษาและ
ผูรับบริการที่มาติดตอราชการ
บุคลากรตองไมเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดจากนักศึกษา
หรือผูรับบริการเพื่อกระทําการ
หรือไมกระทําการใด
บุคลากรตองไมสอนหรืออบรม
นักศึกษา ผูรับบริการ เพื่อให
กระทําการที่รอู ยูวาผิดกฎหมาย
หรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
บุคลากรตองไมเปดเผยความลับ
ของนักศึกษา หรือผูรับบริการ
ที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่
หรือจากความไววางใจ ทั้งนี้
โดยมิชอบ กอใหเกิดความ
เสียหายแกนักศึกษาหรือ

1.1
1.2
1.3
1.4

แนวปฏิบตั ิ
ใหบริการแกผมู าติดตอดวยความรวดเร็วอยางเต็ม
ความสามารถ
ใหบริการดวยความเสมอภาค โปรงใส และเปน
ธรรม
ใหบริการดวยความสุภาพ ชัดเจน เหมาะสม
สื่อสารแกผูมาติดตอดวยถอยคําที่เขาใจงาย

2.1 ไมเรียกรับผลประโยชนจากผูมาติดตอ
2.2 ไมรบั ทรัพยหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ

3.1 ไมสอน หรืออบรมนักศึกษา และผูรับบริการ
ใหกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย
3.2 ไมสอน หรืออบรมนักศึกษา และผูรับบริการให
กระทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอันดี
4.1 ไมเปดเผยความลับของนักศึกษา หรือผูรับบริการ
ที่กอใหเกิดความเสียหาย
4.2 ไมใสราย บิดเบือนขอเท็จจริงตอนักศึกษา และ
ผูรับบริการ
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แนวปฏิบตั ิ
5. บุคลากรตองไมลวงละเมิดทาง 5.1 ไมลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธกับ
เพศ หรือมีความสัมพันธทาง
นักศึกษา หรือผูรับบริการ
เพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคูสมรส 5.2 ไมแสดงพฤติกรรม หรือกลาววาจาที่ดูหมิน่
ของตน
เหยียดหยามนักศึกษาหรือผูรับบริการ
5. จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
จรรยาบรรณ
1. บุคลากรพึงใหบริการตอ
นักศึกษา ประชาชน
ผูรับบริการอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเปน
ธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใช
กิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อ
เห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติ
ไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่
ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจง
เหตุผล หรือแนะนําใหตดิ ตอยัง
หนวยงานหรือบุคคลซึ่งตน
ทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวขอ
กับเรื่องนั้น ๆ ตอไป
2. บุคลากรพึงประพฤติตนใหเปน
ที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป

3. บุคลากรพึงละเวนการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยทีว่ ิญู
ชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมา

1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1

แนวปฏิบตั ิ
ใหบริการแกประชาชน ผูรับบริการอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ
ใหบริการดวยความเปนธรรม เสมอภาค
ใหบริการดวยความสุภาพออนโยน เอื้อเฟอ มี
น้ําใจ
ใหคําแนะนําแกผูรับบริการดวยเหตุผล และ
ชัดเจน

พูด กระทําในสิ่งที่ถูกตอง
วางตัวใหเหมาะสมแกสถานะ
มีความจริงใจ ซื่อตรง
มีความเบิกบาน ไมหวาดระแวง
ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นจากการปฏิบัติ
หนาที่
3.2 ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
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รับบริการหรือผูซึ่งอาจไดรับ
ประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการนั้น
4. บุคลากรตองวางตัวเปนกลาง
ทางการเมือง บุคลากรตองไม
เขาไปเกีย่ วของกับการ
ดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะ
เปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์
หรือขายเสียงในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มี
ลักษณะเปนการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมทั้งไมใหการ
สงเสริมสนับสนุน หรือชักจูง
ใหผูอื่นกระทําการในลักษณะ
เดียวกัน

แนวปฏิบตั ิ

4.1
4.2
4.3
4.4

วางตัวเปนกลางทางการเมือง
ไมยุงเกีย่ วกับการซื้อสิทธิขายเสียง
ไมสงเสริมสนับสนุนใหมกี ารซื้อเสียงขายเสียง
เผยแพรความรูความเขาใจดานการเมืองการ
ปกครองที่ถูกตองแกประชาชน

6. จรรยาบรรณของผูบงั คับบัญชา
จรรยาบรรณ
แนวปฏิบตั ิ
1. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ โดยยึ ด 1.1 ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนธรรม
หลั ก ตามเป น ธรรมและเสมอ
โดยยึดมั่นในความถูกตองดีงาม และเปนแบบอยาง
ภาค
ที่ดีแกสังคม
1.2 ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเทาเทียมกัน
โดยทุกคนมีโอกาสเขาถึงบริการ สวัสดิการ การ
พัฒนา การกาวหนาในงานอาชีพอยางเทาเทียมกัน
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แนวปฏิบตั ิ
2. ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ 2.1 ตระหนักในหนาที่ที่รับผิดชอบและมีสํานึก
รั บ ผิ ด ชอบ เสี ย สละ อดทน
รับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา
ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต โปร ง ใส และ 2.2 เอาใจใสตอปญหาของผูใตบังคับบัญชา และ
สามารถตรวจสอบได
กระตือรือรนในการแกปญหา
2.3 เคารพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและกลา
ที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง
2.4 ไมมุงแสวงหาผลประโยชนจากผูใตบังคับบัญชา
2.5 สงเสริมความกาวหนาของผูใตบังคับบัญชา
2.6 มีความซื่อสัตย สุจริตตอตนเองและ
ผูใตบังคับบัญชา
2.7 มีความรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ
3. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ราชการ โด ย 3.1 กําหนดนโยบายการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชน
คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ส าธารณะ
ของสวนรวมมากกวาสวนตน
ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ มี ต อ บุ ค ล า ก ร 3.2 บริหารโดยคํานึงถึงผลกระทบในแงลบตอ
มหาวิท ยาลั ย รวมทั้งรับฟงผู มี
ผูใตบังคับบัญชา
สวนไดสวนเสีย
3.3 รับฟงความคิดเห็นของผูใตบงั คับบัญชาและผูมี
สวนไดสว นเสีย
7. จรรยาบรรณของคณาจารย
จรรยาบรรณ
1. อาจารยพึงรักและศรัทธาใน
ความเปนครู พึงดํารงตนใหเปน
แบบอยางที่ดแี กศิษยและผูอื่น
ทั้งดานสวนตัวและการงาน
ตลอดจนเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกรวิชาชีพของอาจารย

1.1
1.2
1.3
1.4

แนวปฏิบตั ิ
ทําตนใหเปนแบบอยางที่ดีของสังคม สอดคลอง
กับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทีด่ ีงาม
สงเสริมและผดุงเกียรติความเปนอาจารย
ครองตนอยางเหมาะสมในฐานะแมพิมพของชาติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของคนทั่วไปโดยเปน
ผูที่มีความรูคูคุณธรรม
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แนวปฏิบตั ิ
2. อาจารยพึงอบรมสั่งสอนศิษย 2.1 จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศิษยอยางมุง มั่น
อยางเต็มความสามารถดวย
และตั้งใจ โดยวางแผนและเตรียมการสอน
ความบริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือและ
ลวงหนาอยางเปนระบบ
ปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตาและ 2.2 มีเทคนิควิธีการสอนศิษยอยางเหมาะสม พัฒนา
เปนธรรมและสงเสริมความ
ความคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถนําไปปฏิบัติ
เจริญทางรางกาย จิตใจ อารมณ
ไดสอดคลองกับความจริง
และสังคม แกศิษย
2.3 พัฒนาความสามารถในกระบวนการเรียนการ
สอน และการถายทอดความรูของตนเอยาง
สม่ําเสมอ
2.4 สอนศิษยโดยครอบคลุมองคความรูที่พึงไป
ประกอบวิชาชีพไดเปนประโยชนตอตนเองและ
สังคมโดยรวม
2.5 สนับสนุนใหมีวัฒนธรรม ในการสงเสริมศิษยให
มีความคิดสรางสรรค เพื่อแกปญหาตามความ
ตองการและศักยภาพของศิษย
2.6 สงเสริม และเสนอแนะแนวทางพัฒนาศิษยแตละ
คนตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของ
ศิษย
2.7 ปฏิบัติตอศิษยตามหลักกัลยาณมิตร
2.8 ใหเกียรติและปฏิบัติตอศิษยดวยมนุษยธรรมอยาง
เสมอภาค
2.9 ยอมรับฟงความคิดเห็น เกื้อกูลตอศิษย และรักษา
ความลับของศิษย
2.10 รักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส
ชวยเหลือ สงเสริม และใหกาํ ลังใจแกศษิ ยโดย
เสมอกัน
2.11 สงเสริมพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคมของศิษย
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3. อาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดว ย
ความรับผิดชอบ เสียสละ
อดทน ซื่อสัตย สุจริต

4. อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมี
เสรีภาพทางวิชาการ ไมถูก
ครอบงําดวยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชนใดและไมเลือก
ปฏิบัติ

5. อาจารยพึงหมัน่ ศึกษาคนควา
ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการใหทันสมัยอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา

แนวปฏิบตั ิ
2.12 สงเสริมใหศิษยปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของตน
2.13 สงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันระหวางอาจารย
กับศิษย
2..14สงเสริมใหศิษยสามารถทํางานรวมกันเปนหมู
คณะอยางมีประสิทธิภาพ
2.15 อบรมศิษยใหเห็นถึงความสําคัญในการทํางาน
อยางมีจริยธรรม และการมีความรูคูคุณธรรม
3.1 มีความซื่อสัตยตอตนเองและตอผูอื่น
3.2 ไมมุงแสวงหาผลประโยชนจากผลงาของผูอื่น
3.3 สงเสริมความกาวหนาของผูรวมงานอยาง
สรางสรรค และไมเลนพรรคเลนพวก
3.4 มีความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ
3.5 จัดเตรียมการสอน การประเมินผล และตรวจงาน
ที่รับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย
4.1 ปฏิบัติหนาที่โดยไมมุงแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบ
4.2 ปฏิบัติตอผูอื่นอยางไมเลือกปฏิบัติ
4.3 ปฏิบัติงานวิชาการโดยตระหนักถึงประโยชนของ
หนวยงาน
4.4 ซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการ
จัดการ
4.5 เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
5.1 มุงมั่นในการพัฒนาศาสตรของตนอยางจริงจัง
และสม่ําเสมอ
5.2 ใฝรู ติดตามวิทยาการ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ มีการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวติ
5.3 ใฝหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และงานในหนาที่ที่
รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ
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5.4

5.5
6. อาจารยพึงปฏิบัติหนาทีว่ ิจัยที่มี 6.1
จรรยาบรรณนักวิจยั ตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติและจรรยาบรรณ 6.2
ในวิชาชีพเฉพาะทางของตน
6.3
6.4
6.5

7. อาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อน
รวมงาน ดุจกัลยาณมิตร
ชวยเหลือสงเสริมและเกื้อกูล
ผูรวมงาน ชุมชนและสังคม
ในทางสรางสรรค

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8. อาจารยพึงสรางและสงเสริม
ความสามัคคีในหมูคณะและมี
สวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

8.1

8.2

แนวปฏิบตั ิ
รับผิดชอบตอสังคมดวยการสรางสรรคผลงาน
วิชาการที่ไดมาตรฐาน และสนองตอความ
ตองการของประเทศ
สงเสริมวัฒนธรรมการยอมรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการของผูอื่น เพื่อพัฒนาความรูทถี่ ูกตอง
ตระหนักถึงขอตกลงในการทําวิจยั ที่ทําไวทั้งกับ
หนวยงานที่สนับสนุนการวิจัย หนวยงานที่ตน
สังกัด และตอจรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะทางของตน
มีองคความรูในสาขาวิชาที่ทาํ วิจยั
มีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปน
สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไมมีชีวิต
เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิความเปนมนุษยทใี่ ชเปน
ตัวอยางในการวิจัย
มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติ ในทุก
ขั้นตอนของการทําวิจัย และนําผลงานวิจยั ไปใช
ประโยชนในทางที่ระบุ
นับถือ ใหเกียรติ เคารพสิทธิสวนบุคคลของ
ผูรวมงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหคําปรึกษาระหวางเพื่อน
รวมวิชาชีพอยางสุจริตใจ
มีความเอาใจใส หวงใย อาทร และเกื้อกูลตอผูอื่น
แสวงหา และรักษามิตรภาพระหวางผูรว มงาน
และผูรวมอาชีพ
ยกยองและนับถือผูที่มีความรู และความสามารถ
และประพฤติดี
สงเสริมและสรางความสามัคคีในหมูคณาจารย
และศิษยในการประชุม อบรม สัมมนาทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
รักษาชื่อเสียงและประโยชนของมหาวิทยาลัย
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จรรยาบรรณ
8.3
8.4
8.5
9. อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความ 9.1
รับผิดชอบทั้งตอผูอื่น ตอสังคม
และตอประเทศชาติ
9.2
9.3
9.4
9.5

แนวปฏิบตั ิ
ไมใชชื่อและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประโยชนสวนตนหรือเพื่อหมูคณะโดยมิชอบ
เสียสละ และมีสวนรวมในการพัฒนา ปรับปรุง
มหาวิทยาลัย ใหมีความเจริญกาวหนา
ใหการชวยเหลือและชื่นชมยินดีกับเพื่อนรวมงาน
ที่มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ใชปญญาในการดําเนินชีวิตประจําวันตาม
ครรลองวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
อุทิศตนเพื่อสวนรวม
เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคม
มีจิตสํานึก ติดตาม และเฝาระวังสังคมอยางมี
ความรับผิดชอบ
มีการสงตองาน และพรอมทีจ่ ะถายทอดวิชาการ
ใหแกเพื่อนรวมงาน
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สวนที่ 4
หลักเกณฑการปฏิบัติในการใชบังคับจรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. กระบวนการพิจารณาดําเนินการ
เมื่อมีการกลาวหาเปนลายลักษณอักษรวาบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณใหดําเนินการ
ดังนี้
1. สงเรื่องใหคณะกรรมการกํากับติดตามดูแลจรรยาบรรณบุคลากร พิจารณาขอมูลใน
เบื้องตน และแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณบุคลากร รวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ
และพิ จ ารณาว า มี ก ารกระทํ า ผิ ด หรื อ ไม รวมทั้ ง พฤติ ก รรมที่ ถู ก กล า วหาเป น การกระทํ า ผิ ด
จรรยาบรรณหรือกระทําผิดวินัยหรือไม แลวจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการกํากับติดตามดูแล
จรรยาบรรณบุคลากร ภายในสามสิบวันนับแตที่ไดรับมอบหมาย
3. คณะกรรมการกํากับติดตามดูแลจรรยาบรรณบุคลากร วินิจ ฉัย และสงเรื่องให
อธิการบดี ดําเนินการภายในสามสิบวันตั้งแตวันที่ไดรับเรื่องจากคณะอนุกรรมกํากับติดตามดูแล
จรรยาบรรณบุคลากร
2. การดําเนินการมีการรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริง
2.1 เมื่อไมปรากฏวาบุคลากรผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณใหอธิการบดีสั่งใหยุติและ
แจงเรื่องใหผูเกี่ยวของทราบภายในสามสิบวัน
2.2 เมื่อปรากฏวามีมูลความผิดที่ไมสื่อเปนความผิดวินัยใหอธิการบดีดําเนินการดังนี้
1) เรียกพบโดยทําเปนหนังสือและตักเตือนดวยวาจาใหปรับปรุงตัว
2) เมื่อตักเตือนแลวแตไมปรับปรุงตัวในระยะเวลาที่สมควรใหออกคําสั่งหรือ
ทัณฑบน
3) ผูประพฤติผิดจรรยาบรรณไมปฏิบัติตามคําสั่งใหถือเปนความผิดวินัย เสนอ
เรื่องใหอธิการบดีเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตอไป
4) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยดําเนินการแลวเสร็จใหแจงผูถูกกลาวหา
ทราบและปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง หากไม เ ห็ น ด ว ยกั บ คํ า สั่ ง ให ส ามารถอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ได โดยเสนอ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับตั้งแตไดรับแจง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
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2.3 เมื่อปรากฏวาบุคลากรผูถูกกลาวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณและพฤติการณแหง
การกระทําผิดดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยใหอธิการบดีดําเนินการทางวินัยกับบุคลากรผูนั้นตาม
หลั ก เกณฑ ท างวิ นั ย ที่ ใ ช บั ง คั บ สํ า หรั บ บุ ค ลากรนั้ น ๆ โดยมี ร ะบบและกลไกในการบั ง คั บ ใช
จรรยาบรรณบุคลากรดังนี้
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ระบบและกลไกเมื่อมีการกลาวหาวามีบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณบุคลากร
เมื่อบุคลากรถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมผิดจรรยาบรรณ
คณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
และแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับ
ดูแลจรรยาบรรณบุคลากร
คณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการ

รายงานผลการ
สอบสวนตอ
อธิการบดี

ไมมีมูลความผิด

อธิการบดีสั่งใหยุติและแจงให
ผูเกี่ยวของทราบ

มีมูลความผิดที่ไมถือเปนความ
ผิดวินัย

ปฏิบัติ

มีมูลความผิดที่ถือเปนความ
ผิดวินัย

แตงตัง้ กรรมการ สอบสวนทาง
วินัยตามหลักเกณฑวาดวย
การดําเนินการทางวินัย

เรียกพบโดยทําเปน
หนังสือและตักเตือน
ดวยวาจาใหปรับปรุงตัว

จบ
ไมปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ออกคําสั่งหรือ
ทําทัณฑบน

ไมปฏิบัติ

แจงผลใหผูถูก
กลาวหาทราบ

ปฏิบัติตามคําสั่ง
ไมเห็นดวย

จบ

เห็นดวย

พิจารณาคําอุทธรณและ
พิจารณาดําเนินการ

แจงผลใหผูถูกกลาวหา
ทราบ
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สวนที่ 5
การกํากับดูแลการใชบังคับจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ใหคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร เปนผูกํากับดูแลใชบังคับจรรยาบรรณ
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใหคณะ/สํานัก/สถาบันรายงานผลการบังคับใช
จรรยาบรรณประจําป ภายในสามสิบวันนับจากสิ้นปงบประมาณ
เมื่ อ คณะ/สํ า นั ก /สถาบั น รายงานผลการใช บั ง คั บ จรรยาบรรณบุ ค ลากรแล ว
ให ค ณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลจรรยาบรรณบุ ค ลากร สรุ ป วิ เ คราะห ข อ มู ล ดั ง กล า วเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อปรับปรุงแกไขจรรยาบรรณ หรือแนวทางแกไขปองกัน
โดยไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือไมอยางไร
กระบวนการดังกลาวจะดําเนินการตามแผนภูมิดังตอไปนี้
คณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร
จัดกิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณ
- สัมมนา บรรยาย
- เผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ/IT
- ฯลฯ

ประเมินผล

รับเรื่องรองเรียนการกระทําผิด
จรรยาบรรณผานระบบ IT/เอกสาร

ประเมินผล

- ตรวจสอบขอมูล
- พิจารณาเสนอความเห็นโดยสรุป
- นําเสนอผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหา
สอบสวน/ตัดสิน/ตามขอบังคับ

ประเมินผล
สรุปผลการประเมิน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- ปรับปรุงแกไข
- กําหนดแนวทางการปองกัน
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สวนที่ 6
คณะกรรมการกํากับติดตามกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร

เรื่อง

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ ๑๐๘๓/๒๕๕๒
แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒
------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ดังนี้
๑. รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารฯ
(ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เย็นเปรม)
ประธานกรรมการ
๒. ประธานสภาคณาจารย
กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยปญญา ทองนิล)
๓. ผูแทนคณะครุศาสตร
(อาจารยจํารัส แจมจันทร)
กรรมการ
๔. ผูแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(อาจารยมนัญญา ปริยวิชญภักดี)
กรรมการ
๕. ผูแทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ผูชวยศาสตราจารยฤดี ธีระเดชพงศ)
กรรมการ
๖. ผูแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารยพูลสวัสดิ์ มุมบานเซา)
กรรมการ

/ ๗. ผูแทน...
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๗. ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ
(อาจารยจรรยาพร บุญเหลือ)
๘. ผูแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อาจารยสุขุม หลานไทย)
๙. ผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ดร.ปานจิตร หลงประดิษฐ)
๑๐. ผูแทนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นางนงลักษณ พหุพันธ)
๑๑. ผูแทนสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(นายพีระ พัชรพจนากรณ)
๑๒. ผูแทนสถาบันวิจยั และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
(ผูชวยศาสตราจารยพรรณี คอนจอหอ)
๑๓. ผูแทนสํานักงานอธิการบดี
(นางสาวสีนวล ไทยานนท)
๑๔. เจาหนาทีง่ านบริหารบุคคลและนิติการ
(นางอารีย เสริมทรัพย)
๑๕. นิติกร (นางสาวอรทัย ชูเจริญ)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการเปนเลขานุการ จํานวน ๑ คน
โดยใหคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณ มีอํานาจหนาที่
๑. กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
๒. พิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดทางจรรยาบรรณที่มีการรองเรียนโดยตรงจาก
ผูกลาวหา หรือจากหนวยงาน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อทําหนาที่ดังกลาว
แทนได
๓. จัดทําระบบการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
๔. จั ด ทํ า ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณในด า นความสํ า เร็ จ
และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

/ ๕. ปฏิบัติ...
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๕. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ภาคผนวก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒
**************************

โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับ วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ โดยมติ ส ภามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๒ วั น ที่ ๒๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับ วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ข อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว า ด ว ย
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“คณาจารย”
หมายความวา ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สายวิชาการ และใหหมายถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
“ผูบังคับบัญชา”
หมายความวา อธิ ก ารบดี คณบดี ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะหรือกอง
หมายความวา ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
“บุคลากร”
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน และลูกจางสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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“จรรยาบรรณ”
หมายความวา ประมวลความประพฤติ ที่ ดี ง ามเพื่ อ รั ก ษาและ
สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอ ๕ อธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ขอ ๖ บุคลากรมหาวิทยาลัยตองรักษาและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวตาม
ขอบังคับนี้โดยเครงครัด
หมวด ๒
จรรยาบรรณ
สวนที่ ๑
จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ
ขอ ๗ บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขอ ๘ บุคลากรพึงยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ ๙ บุคลากรตองมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
ขอ ๑๐ บุคลากรพึงยึดประโยชนของหนวยงานและประเทศชาติเหนือกวาประโยชน
สวนตนและไมมีประโยชนทับซอน
ขอ ๑๑ บุคลากรพึงยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
ขอ ๑๒ บุคลากรพึงใหบริการแกผูรับบริการดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือก
ปฏิบัติ
ขอ ๑๓ บุ ค ลากรพึ ง ให ข อ มู ล ข า วสารแก ป ระชาชนอย า งครบถ ว น ถู ก ต อ ง และ
ไมบิดเบือนขอเท็จจริง
ขอ ๑๔ บุคลากรพึงมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได
ขอ ๑๕ บุคลากรพึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๑๖ บุคลากรพึงยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององคกร

32
สวนที่ ๒
จรรยาบรรณตอการปฏิบตั ิงาน และหนวยงาน
ขอ ๑๗ บุคลากรตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และไมแสวงหาประโยชนโดย
มิชอบ
ขอ ๑๘ บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ ในการทํางานเพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลและตองฝกฝนตนเองใหแตกฉานและแมนยําชํานาญ
ขอ ๑๙ บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
ขอ ๒๐ บุ ค ลากรพึ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการอย า งเต็ ม กํ า ลั ง ความสามารถ รอบคอบ
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชน
เปนสําคัญ
ขอ ๒๑ บุคลากรประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการปฏิบัติหนาที่ใหเปน
ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่
ขอ ๒๒ บุคลากรพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดและคุมคา
โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
สวนที่ ๓
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบงั คับบัญชาและผูรวมงาน
ขอ ๒๓ ผูบั งคับ บั ญ ชา พึงดูแลเอาใจใส ผูใ ตบังคั บ บัญชาทั้งในดานการปฏิบั ติงาน
ขวั ญ กํ า ลั ง ใจ สวั ส ดิ ก าร และยอมรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาตลอดจนปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล
ขอ ๒๔ บุคลากรพึงปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความ
สุภาพมีน้ําใจไมตรีเอื้ออาทรและมนุษยสัมพันธอนั ดี
ขอ ๒๕ บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือ
กลุมงานของตน และสวนรวมทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางานและแกปญหารวมกัน
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
ขอ ๒๖ บุคลากรพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนให
เกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
ขอ ๒๗ บุ ค ลากรต อ งละเวน จากการนํา ผลงานของผู อื่ น มาเป น ของตน และต อ งไม
คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําผลงานทางวิชาการของผูอื่น
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หรือจางวานหรือใชผูอื่นทําผลงานทางวิชาการ เพื่อนําไปใชในการเสนอขอกําหนดตําแหนง หรือ
การเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น หรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับสูงขึ้น หรือในการอื่นใด
ขอ ๒๘ บุค ลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิ ดเห็น ยกย อง ให เ กียรติใ น
ศักดิ์ศรีของเพื่อนรวมงาน
การกลั่นแกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ นักศึกษา
หรือประชาชนอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
สวนที่ ๔
จรรยาบรรณตอนักศึกษา และผูรบั บริการ
ขอ ๒๙ บุคลากรพึงใหบริการผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความ
เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม และใชภาษา ถอยคํา สํานวนที่ชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และเขาใจ
งาย ในการสื่อความหมายตอนักศึกษาและผูรับบริการที่มาติดตอราชการ
ขอ ๓๐ บุค ลากรตองไม เ รี ยก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจาก
นักศึกษาหรือผูรับบริการเพื่อกระทําการหรือไมกระทําการใด
ขอ ๓๑ บุคลากรตองไมสอนหรืออบรมนักศึกษา ผูรับบริการ เพื่อใหกระทําการที่รูอยู
วาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอ ๓๒ บุคลากรตองไมเปดเผยความลับของนักศึกษา หรือผูรับบริการ ที่ไดมาจาก
การปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการ
ขอ ๓๓ บุคลากรตองไมลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา
ซึ่งมิใชคูสมรสของตน
สวนที่ ๕
จรรยาบรรณตอประชาชน และสังคม
ขอ ๓๔ บุ ค ลากรพึ ง ให บ ริ ก ารต อ นั ก ศึ ก ษา ประชาชน ผู รั บ บริ ก ารอย า งเต็ ม กํ า ลั ง
ความสามารถดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวา
เรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือ
แนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวขอกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป
ขอ ๓๕ บุคลากรพึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
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ขอ ๓๖ บุคลากรพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัย
ที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมารับบริการหรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการนั้น
หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมีมูลคาเกิน
ปกติวิสัยก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรตอไป
ขอ ๓๗ บุคลากรตองวางตัวเปนกลางทางการเมือง บุคลากรตองไมเขาไปเกี่ยวของกับ
การดํา เนิ น การใด ๆ อันมี ลั ก ษณะเป น การทุ จ ริ ต โดยการซื้อ สิท ธิ์ หรื อ ขายเสี ย งในการเลือ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเปน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งไมใหการสงเสริมสนับสนุน หรือชักจูงให
ผูอื่นกระทําการในลักษณะเดียวกัน
สวนที่ ๖
จรรยาบรรณของผูบังคับบัญชา
ขอ ๓๘ นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามหมวดที่ ๒ สวนที่ ๑
สวนที่ ๒ สวนที่ ๓ สวนที่ ๔ และสวนที่ ๕ แลว ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยยึดหลักความเปนธรรมและเสมอภาค
(๒) ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตยสุจริต
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
(๓) ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ ผลกระทบที่มี
ตอบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย
สวนที่ ๗
จรรยาบรรณของคณาจารย
ขอ ๓๙ นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามหมวดที่ ๒ สวนที่ ๑
สวนที่ ๒ สวนที่ ๓ สวนที่ ๔ และสวนที่ ๕ แลว คณาจารยพึงปฏิบัติตน ดังนี้
(๑) คณาจารยพึงรักและศรัทธาในความเปนครู พึงดํารงตนใหเปนแบบอยาง
ที่ดีแกศิษยและผูอื่นทั้งดานสวนตัวและการงาน ตลอดจนเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพอาจารย
(๒) คณาจารย พึ ง อบรมสั่ ง สอนศิ ษ ย อ ย า งเต็ ม ความสามารถด ว ยความ
บริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือและปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตาและเปนธรรมและสงเสริมความเจริญทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมแกศิษย
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(๓) คณาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย
สุจริต
(๔) คณาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําดวย
อิทธิพลหรือผลประโยชนใด และไมเลือกปฏิบัติ
(๕) คณาจารยพึงหมั่นศึกษาคนควาติดตามความกาวหนาทางวิชาการให
ทันสมัยอยางตอเนื่องตลอดเวลา
(๖) คณาจารยพึงปฏิบัติหนาที่วิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัย ตามขอกําหนด
ของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและจรรยาบรรณในวิชาชีพเฉพาะทางของตน
(๗) คณาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน ดุจกัลยาณมิตร ชวยเหลือ สงเสริม
และเกื้อกูลผูรวมงาน ชุมชน และสังคมในทางสรางสรรค
(๘) คณาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย
(๙) คณาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบทั้งตอผูอื่น ตอสังคมและตอ
ประเทศชาติ
หมวด ๓
องคกรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ
ขอ ๔๐ ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ที่มีความเปนอิสระและเปน
กลาง ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี เปนคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่กํากับดูแล และดําเนินการทาง
จรรยาบรรณตามที่กําหนด โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
(๒) พิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดทางจรรยาบรรณที่มีการรองเรียน
โดยตรงจากผูกลาวหา หรือจากหนวยงาน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทําหนาที่ดังกลาว
(๓) จัดทําระบบการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(๔) จั ด ทํ า ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณในด า น
ความสําเร็จ และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๔๑ ในการดํ า เนิ น การทางจรรยาบรรณ อาจกระทํ า ได โ ดยผู ก ล า วหาหรื อ
ผูบังคับบัญชา ขอใหดําเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน
ทั้งนี้ การสอบสวนและพิจารณาตองยึดหลักการใหผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา การรับ
ฟงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ การเปดโอกาสใหมีการคัดคนผูสอบสวนหรือ
กรรมการได การคุมครองผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักศึกษา
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ขอ ๔๒ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการดํ า เนิ น การทางจรรยาบรรณ ให เ ป น ไปตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หมวด ๔
บทลงโทษ
ขอ ๔๓ ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยจรรยาบรรณนี้ ให ใ ช บั ง คั บ กั บ บุ ค ลากรโดยเคร ง ครั ด
หากบุคลากรคนใดกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือกระทําการใดๆ อันเปนการฝาฝนขอบังคับนี้ ใหถือวา
ผูนั้นกระทําความผิดจรรยาบรรณ และใหลงโทษตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
ขอ ๔๔ ใหถือว าการกระทําผิดจรรยาบรรณของบุ คลากรดังตอไปนี้ เปนการทําผิด
จรรยาบรรณอยางรายแรง
(๑) การแอบอ า งหรื อ นํ า ผลงานทางวิ ช าการของผู อื่ น มาเป น ผลงานทาง
วิชาการของตนเอง
(๒) การลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา หรือ
บุคคลอื่นที่ไมใชคูสมรสของตนเอง
(๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด จากนักศึกษา
หรือผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด
(๔) การเป ด เผยความลั บ ของนั ก ศึ ก ษาและผู รั บ บริ ก าร ที่ ไ ด ม าจากการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ จากความไว ว างใจโดยมิ ช อบและก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก นั ก ศึ ก ษาหรื อ
ผูรับบริการ
(๕) การสอน อบรม หรือมีพฤติกรรมที่สอไปในทางฝาฝน หรือผิดกฎหมาย
ตอนักศึกษาหรือผูรับบริการ เพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนและสังคมอยางรายแรง
(๖) การกระทําความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและ
ความรายแรงของการกระทํา
ขอ ๔๕ การกระผิดทําจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยหรือผิดวินัยอยางรายแรง ให
ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ถาไมเปนความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชาดําเนินการดังนี้
(๑) ตักเตือน หรือ
(๒) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ
(๓) ทําทัณฑบน
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติบุคคลดวย
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หมวด ๕
การดําเนินการทางจรรยาบรรณ
ขอ ๔๖ ให ค ณะกรรมการจรรยาบรรณหรื อ หน ว ยงานอื่ น จั ด ให มี ม าตรการส ง เสริ ม
จรรยาบรรณแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

พลเอก
(สุรยุทธ จุลานนท)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน

เรื่อง

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ ๓๕๕ /๒๕๕๒
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
------------------------------

เพื่อใหการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย เพื่ อ ประโยชน ต ามมาตรา ๙ แห ง
พระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๓/๑
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. ผูชว ยศาสตราจารยศรชัย เย็นเปรม
รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ประธานกรรมการ
๒. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๓. รองคณบดีคณะครุศาสตรที่คณบดีมอบหมาย
กรรมการ
๔. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่คณบดีมอบหมาย กรรมการ
๕. รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการที่คณบดีมอบหมาย
กรรมการ
๖. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่คณบดีมอบหมาย
กรรมการ
๗. รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่คณบดีมอบหมาย
กรรมการ
๘. รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่คณบดีมอบหมาย
กรรมการ
๙. รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คณบดีมอบหมาย
กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารยยศ ธีระเดชพงศ ผูชว ยอธิการบดี
กรรมการ
๑๑. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
๑๒. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
๑๓. นางดุจดาว แกวพิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
/ใหคณะกรรมการ...

๒

ใหคณะกรรมการมีหนาที่
๑. สรุปผลการดําเนินงานในปที่ผานมาและทบทวนแนวทางการดําเนินงานในป ๒๕๕๒
๒. จัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและประกาศใชอยางเปนทางการ
๓. จัดชองทางติดตอสื่อสารเพื่อรับขอมูลและขอรองเรียน
๔. จัดระบบและกลไกการกํากับดูแลและสงเสริมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๕. ติดตามความกาวหนาและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวตั กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

