
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร  

การบรรยายในหัวข้อ 

“ธรรมาภิบาลในการท างาน” โดยวิทยากร
อ.บุญญฤทธิ์   สมบัติหลาย

วันพุธท่ี ๒๔ ส.ค. 255๙ เวลา ๐๘.๓0-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องข้าวหอมมะล ิอาคารเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

จัดโดย สภาคณาจารย์ ร่วมกับสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง



Globalization
 ชยัอนันต ์สมทุวานิช  เดิมได้แปล

Globalization เป็นภาษาไทยว่า 

“โลกานุวตัร” โดยให้ความหมายว่า 

ประพฤติตามโลก ซ่ึงเป็นการย่น

กาล (Time)  เทศะ (Space)



พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

ช าระเมื่อ พ.ศ.2537

ได้เลือกค าว่า “โลกาภิวตัน์ ” เป็นศพัทแ์ทน       
ค าว่า Globalization  อย่างเป็นทางการ และ
ให้เพ่ิมค าว่า โลกาภิวตัน์

ไว้ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน       
พ.ศ.2525



“โลกาภิวตัน์ น. การแพรก่ระจายไปทัว่โลก

การท่ีประชาคมโลกไม่ว่า จะอยู่ ณ จดุใด 

สามารถรบัรู้สมัพนัธห์รือรบัผลกระทบ

จากส่ิงท่ีเกิดขึน้อย่าง รวดเรว็และกว้างขวาง

ซ่ึงเน่ืองมาจากการพฒันาระบบสารสนเทศ 



ONE WORLD

INITIATIVE

INNOVATIVE

COMPETITIVENES

SCI.&TECH. DRIVE ECONOMIC

QUALITY & SERVICES



1. เสรีภาพมากขึน้

2. ต้องการค าอธิบายทีม่เีหตุผลมากขึน้

3. แสวงหาสาระของชีวติมากขึน้
SB



รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น



หลกัธรรมาภิบาล

ในประเทศไทย





หลกัการส าคญัของธรรมาภบิาล

1. หลกัความโปร่งใส (Transparency)

2. หลกัความรับผดิชอบ (Accountability)

3. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation)

4. หลกันิติธรรม (Rule of Law)

5. หลกัความคุ้มค่า (Efficiency and Effectiveness)

6. หลกัคุณธรรม (Virtues)



เป้าหมายของ
องค์กร

งานด้าน
ต่างๆ

งานด้าน
ต่างๆ

งานด้าน
ต่างๆ

งานด้าน
ต่างๆ

หลกั
นิติธรรม

หลกั
การมส่ีวนร่วม

ภาพรวมการจดัการบริหารองคก์รท่ีใชห้ลกัธรรมาภิบาล



ที่มาของธรรมาภิบาลในประเทศไทย

เริ่มจากภาคเอกชน มาสู่ภาครัฐเช่นเดียวกันกัน
กับนานาประเทศ

ค าว่า “ธรรมาภิบาล” เดิมมีใช้หลายค า เช่น 
ประชารั ฐ  ธรรมรั ฐ  ระบบบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี การปกครองโดยธรรม 
บรรษัทภบิาล เป็นต้น

http://www.socgg.soc.go.th/History1.htm



ก าเนิดธรรมาภิบาลภาคราชการ
• เริ่มในช่วง ๒๕๔๐ ที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ สาเหตุของวิกฤติส่วนหนึ่งเกิดจาก

ความหย่อนประสิทธิภาคของกลไกการบริหารกิจการบ้านเมือง ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของภาครัฐ

• ครม. มอบ TDRI ศึกษาจัดท าข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ ต่อมา ครม.มอบให้ ส านักงาน ก.พ. น าผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะมาจัดท าบันทึกเรื่องการสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคม 
เสนอต่อ ครม. และ ครม. เห็นชอบออกเป็นระเบียนส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้
ส่วนราชการปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๔๒ ต่อมาวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๒ ได้มี
การประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๕๒ 
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กฎหมายที่เก่ียวข้องกับหลักธรรมาภบิาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในปัจจุบัน

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรคแรก (ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2550) ได้ก าหนดว่า... ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี..

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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• พ.ศ. 2532 มีค าว่า “Good Governance”
ปรากฏอยู่ในรายงานของธนาคารโลก

• หน่วยงานต่างๆ น าแนวคิดดังกล่าวสู่การปฏิบัติ
อาทิ UNDP, ADB, JICA

ความเป็นมา



กรณีศึกษาด้านจรรยาบรรณ
ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา

รวบรวมโดย งานจรรยาบรรณ

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ประเด็นข้อร้องเรียน : แสวงหาประโยชน์จากผู้อ่ืนโดยมิชอบ

ผล รศ.ก ประพฤติผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ตามข้อ 9(3) การเรียกรับทรัพย์สินจาก

ผู้ รั บ บ ริ ก า ร เ พื่ อ ก ร ะ ท า ก า ร . . . ” แ ล ะ เ ข้ า ข่ า ย เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท า ผิ ด วิ นั ย อ ย่ า ง ร้ า ย แ ร ง
ผศ.ข. ประพฤติผิดจรรยาบรรณไม่ร้ายแรงและเข้าข่ายเป็นการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง

รศ.ก บุคลากรสายผู้สอน เรียกเก็บค่าปรึกษาในการจัดท าผลงานวิชาการและ
แนะน าวิธีการเขียนงานวิจัย โดยมี ผศ.ข บุคลากรสายผู้สอนร่วมรู้เห็นด้วย มีข้อตกลง
เรียกเงินค่าตอบแทนจ านวนหนึ่งแต่กลับไม่ได้ท าตามข้อตกลงที่ว่าจ้างกันไว้ จึงถูก
บุคคลภายนอกร้องเรียน แม้ไม่ท าหลักฐานสัญญาจ้างและหลักฐานการรับเงินแต่มีพยาน
บุคคลรู้เห็นการจ่ายเงิน



ประเดน็ข้อร้องเรียน : การน าผลงานทางวชิาการของผู้อ่ืนมาเป็นของตนโดยมชิอบ 

ผล ประพฤตผิิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ข้อ 9 (1) การ
น าผลงานทางวชิาการของผู้อ่ืนมาเป็นของตน โดยมชิอบ เข้าข่าย
เป็นการกระท าผิดวนัิยอย่างร้ายแรง

 รศ.ค ถูกร้องเรียนกล่าวหากรณีได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร และน าเอาผลงาน
ทางวิชาการของผู้อื่น ไปจัดท าสื่อ Powerpoint และเอกสารประกอบการบรรยาย โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน ไม่ได้อ้างอิงให้ชัดเจนตามหลักวิชาการว่า 
แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดเตรียมสื่อ รวมทั้งเอกสารประกอบการบรรยาย น ามาจากผลงานทาง
วิชาการของผู้อื่น 

ผศ .  ง น าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตน และน าไปใช้
ประกอบการยื่นเสนอผลงานขอประเมินภาระงาน



ประเดน็ข้อร้องเรียน : ขาดความรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน 

ผศ. จ เป็นผูม้คีวามประพฤตไิมต่รงตอ่เวลาเมือ่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ป็น

กรรมการคมุสอบ 

ผล ประพฤตผิดิจรรยาบรรณ ตามขอ้ ตามขอ้ 7.3 (3)“พึงมคีวาม

รบัผดิชอบในการปฏิบตังิาน...”



ประเด็นข้อร้องเรียน : ผู้บังคบับัญชากลัน่แกล้งผู้ใต้บังคบับัญชา

ผล ไม่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณให้ยุติการด าเนินการ

นางน้ าฝน บุคลากรสายสนับสนุนและพวก ร้องเรียนกล่าวหานายเมฆผู้บังคับบัญชา
ประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ(โบนัส) ไม่ชอบธรรมและใช้อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบแก้ไขการลงเวลาปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา

ข้อสังเกต 1. ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหลายฝ่าย บางประเด็นมีการพิจารณายุติเรื่อง
แล้ว 2. ส่วนกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นอ านาจหน้าที่ของ ก.บ.ม.

กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงภายในองค์กร คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ  มีมติให้
หน่วยงาน ต้นสังกัดด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงและรายงานสรุปผลฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณา ส่วนการพิจารณาของ ก.บ.ม. เป็นคนละกรณีกัน ไม่ต้องชะลอการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อรอ
ฟังมติของที่ประชุม  ก.บ.ม. แต่อย่างใด และคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ  อาจน ามติของที่ประชุม 
ก.บ.ม. มาประกอบการพิจารณาก็ได้      



ประเดน็ข้อร้องเรียน : ประพฤติตนไม่เหมาะสม
อาจารยก์ ูย้มืเงินนกัศึกษา (ประพฤตผิดิจรรยาบรรณ  และเขา้ขา่ยกระท าผดิวินยัไม่รา้ยแรง)

การไมม่าปฏิบติัราชการดา้นการเรยีนการสอนเป็นเวลาเกินกว่า 15 วนั (ประพฤตผิดิ

จรรยาบรรณและเขา้ขา่ยกระท าผดิวินยัอย่างรา้ยแรง)

การใชค้ าพดู และวาจาไมส่ภุาพ  โดยใชถ้อ้ยค าต าหนิเพ่ือนรว่มงานต่อหนา้บคุคลอ่ืน เช่น  

“มารยาทราม” “เลวมาก” “อบุาทว”์ (ประพฤตผิดิจรรยาบรรณ  และเขา้ขา่ยกระท าผดิ

วินยัไมร่า้ยแรง)

การไมอ่ านวยความสะดวกในการเรยีนการสอนใหแ้กน่กัศึกษา อาทิ  ปิดหอ้งเรยีนท่ีมีหรือ

ไดใ้ชป้ระโยชนใ์นการเรยีนการสอน (เป็นการประพฤตผิดิจรรยาบรรณ)

น าเงินเบ้ียเลี้ยงหรอืค่าตอบแทนท่ีท ามาหารว่มกนักบันกัศึกษา ซ้ืออปุกรณก์ารเรยีนการ

สอนและยดึถือครอบครองเป็นสว่นตน (ประพฤตผิดิจรรยาบรรณ)



ประเดน็ข้อร้องเรียน : ประพฤติตนไม่เหมาะสม

การไมป่ฏิบติัตามระเบียบของทางราชการว่าดว้ยการลาศึกษาต่อ                     

(ประพฤตผิดิจรรยาบรรณ)

การประชาสมัพนัธข์อ้มลูใหค้นไขเ้ขา้รกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน 

(ไมป่ระพฤตผิดิจรรยาบรรณแตค่วรระมดัระวงัในการใหข้อ้มลูขา่วสาร)

การลว่งละเมิดทางเพศและแสวงหาประโยชนจ์ากผ ูม้าใชบ้รกิาร                    

(ด าเนนิการทางจรรยาบรรณวิชาชพี-แพทยสภา)

บคุลากรสายผ ูส้อนรอ้งเรยีนเพ่ือนรว่มงานว่าเผยแพรข่อ้มลูท าใหเ้ส่ือมเสีย

ช่ือเสียง (ประพฤตผิดิจรรยาบรรณ)



ประเดน็ข้อร้องเรียน : ประพฤตตินไม่เหมาะสมทางกริยา วาจา

การพดูรบกวนผ ูอ่ื้นในขณะเขา้รว่มประชมุและขดัจงัหวะผ ูอ่ื้นใน

ขณะท่ีก าลงัอภิปราย

การตะคอกเพ่ือนรว่มงานต่อหนา้ผ ูม้ารบับรกิาร

การใชค้ าพดูถกเถียงและหวัเราะขบขนัผ ูม้ารบับรกิาร

การใชค้ าพดูข่มเหงผ ูม้ารบับรกิารต่อหนา้ผ ูอ่ื้น

ผล – ใหผ้ ูบ้งัคบับญัชาตกัเตือนทางจรรยาบรรณ บนัทึกไวใ้น

ทะเบียนประวติับคุคล



ประเดน็ข้อร้องเรียน : ประพฤตตินไม่เหมาะสมทางเพศ

บคุลากร(อาจารยส์ภุาพบรุษุ) โทรศพัทน์ดันกัศึกษาสภุาพสตรอีอกมาพบ

ตอนกลางคืน

บคุลากรสภุาพบรุษุคบหาและมีความสมัพนัธก์บันกัศึกษาฝึกงานในขณะ

ท่ีมาฝึกงาน

บคุลากร(หมอ)โทรศพัทเ์ก้ียวพาราสีคนไขส้ภุาพสตรแีละนดัแนะขอพบเ

บคุลากร(สภุาพสตร)ีคบหาและมีความสมัพนัธก์บัผ ูอ่ื้นท่ีมีค ู่สมรสแลว้

ผล- **** จรรยาบรรณรา้ยแรง ใหด้ าเนินการทางวินยั **** 



• ริชาร์ด ฟัดด์ CEO เลยแ์มน บราเธอร์ส

45 ล้านเหรียญต่อปี   ( 2007 )

• สแตนลีย์ โอนัน CEO เมอร์ริล ลินซ์ 48 ล้านเหรียญ
ต่อปี   ( 2006 )

• ลอยด์ แบลงค์เฟน CEO โกลด์แมน แซคส์ 68 ล้าน
เหรียญต่อปี   ( 2006 )





จริยธรรม
จริยธรรม: ธรรมทีเ่ป็นขอ้ประพฤติ
ปฏบิตัิ ศลีธรรม กฎศลีธรรม 
แนวทางประพฤตปิฏบิตัตินเพือ่
การบรรลุถงึสภาพชวีติอนั
ทรงคณุคา่พงึประสงค์
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จริยธรรมแห่งราชการ
• ความสามารถ
• ความเพยีร
• ไหวพริบปฏิภาณ
• รู้เท่าถงึการณ์
• ซ่ือตรงต่อหน้าที่

• ความสุจริตต่อคนอ่ืน
• รู้จกันิสัยคน
• รู้จกัผ่อนผนั
• มีหลกัฐานมั่นคง
• ความจงรักภักดี

(“หลกัราชการ” พระราชนิพนธ์  ล้นเกล้า ร.6)



จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ: ประมวลความประพฤติ
ทีผู่ป้ระกอบ อาชพีการงานแต่ละ
อยา่งก าหนดขึน้ เพือ่รกัษาและ
สง่เสรมิเกยีรตคิณุชือ่เสยีงและฐานะ
ของสมาชกิ อาจเขยีนเป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรอืไมก่ไ็ด้
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จรรยาบรรณ
มีวตัถปุระสงค ์3 ประการ

1 ท าให้คนมีประสิทธิภาพ  (เก่ง)
2  ท าให้เกิดความเป็นธรรมในการ 
ประกอบอาชีพ (ดี)

3 มีเกียรติและศกัด์ิศรีเป็นท่ียอมรบั(มีสขุ)



จรยิธรรมสงัคม

(Social Morality)

 ความอ่อนโยน อ่อนนอ้ม

 ความเขม้แข็ง หนกัแน่น

 การควบคมุอารมณ์

 ความไมม่ ุง่รา้ยต่อกนั

 การใหอ้ภยั



จรยิธรรม
จรรยาบรรณ

วนิยั

กฎหมาย
อาญา แพง่

ผลทางใจโทษทางกาย
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• ริชาร์ด ฟัดด์ CEO เลย์แมน บราเธอร์ส        
45 ล้านเหรียญต่อปี   ( 2007 )

• สแตนลย์ี โอนัน CEO เมอร์ริล ลนิซ์              
48 ล้านเหรียญต่อปี   ( 2006 )

• ลอยด์ แบลงค์เฟน CEO โกลด์แมน แซคส์    
68 ล้านเหรียญต่อปี   ( 2006 )



หมายถึง   ส่ิงท่ีถือเอาเป็นหลกัส าหรบัเทียบ
ทางสภาพคณุงามความดี ทัง้ท่ีอยู่ภายในจิตใจ
และท่ีแสดงออกท่ีควรประพฤติในสงัคมนัน้ ได้
ยอมรบันับถือกนัมา หรอืได้ก าหนดรว่มกนั
ขึน้มาใหม่ และประพฤติปฏิบติัรว่มกนัยอมรบั
ว่าอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า

มาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรม



การกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง

(1) การน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง
โดยมิชอบ

(2) การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
นักศึกษาหรือผู้ร่วมงานซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน

(3) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก
นักศึกษาหรือผู้รับบริการเพื่อกระท าหรือไม่กระท าการใด
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การกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง

(4) การเปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือ
จากความไว้ วางใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
นักศึกษาหรือผู้รับบริการ

(5) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย
หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง

(6) การกระท าความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามสภาพและ
ความร้ายแรงของการกระท า
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บุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย และ BS Team



บญุญฤทธ์ิ  สมบติัหลาย

สวัสดีครับ..
0830707083

SB



ขอขอบคุณ
SB




