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พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

 ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำาแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่

อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสำาคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคน 

จึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยเต็มกำาลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ 

ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าท่ี 

เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า     

การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของ

ประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ

วังไกลกังวล

วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗



สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นด้านการเกษตร            

และมีประวัติยาวนานถึง ๘๐ ปี ได้ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะ 

ด้านการเกษตรรับใช้ประเทศมาเป็นเวลาช้านานและได้ส่ังสมองค์ความรู้ด้าน

การเกษตรจนเป็นท่ียอมรับ ในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และ

บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถจำานวนมาก ในระยะเวลาท่ีผ่านมาคณาจารย์และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทำาหน้าท่ี ท้ังด้านการวิจัย ฝึกอบรม ผลิตบัณฑิตและ

ให้บริการ แก่บุคคล องค์กรต่างๆ เพ่ือไปพัฒนาประเทศชาติมาโดยตลอด พร้อม

กับการทำาหน้าที่ดังกล่าว คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ดำารงตน

เป็นแบบอย่างที่ดีตามฐานะของคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เป็นผู้ที่

น่าเชื่อถือและศรัทธาในสังคมเสมอมา โดยประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ซึ่งเป็นข้อพึงปฏิบัติที่กำาหนดไว้กว้างขวางครอบคลุม แต่ยังไม่มีแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

 ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณและชื่นชมในดำาริของสภาคณาจารย์ และ   

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ท่ีได้ร่วมกันจัดทำาแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้น เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร           

อันจะเป็นรากฐานที่สำาคัญที่จะทำาให้มหาวิทยาลัยดำารงไว้ซึ่งเกียรติคุณชื่อเสียง

ต่อไปได้อย่างมั่นคง

                                              

    (ดร.อำานวย  ยศสุข)

          นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้



สารจากอธิการบดี

 ตามที่ สภาคณาจารย์ ร่วมกับสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 

ไดจ้ดัทำาคูม่อืจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวทิยาลยัขึน้ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง

ใหบุ้คลากรประพฤต ิปฏบิตั ิอนัจะเกดิผลดตีอ่การพฒันาองคก์ร และตอ่ตวั

บุคลากรเอง ความมุ่งมั่นของสภาคณาจารย ์และสภาข้าราชการ พนักงาน

และลกูจา้งในครัง้นี ้จะเกดิผลดไีดก้ต็อ่เมื่อบคุลากรของมหาวทิยาลยัทัง้หมด    

ไดต้ระหนกัถงึคณุคา่ของการประกอบวชิาชพีและความรับผดิชอบตอ่องคก์ร

และสังคมโดยรวมและแนวการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

 หวังวา่แนวทางและคูม่อืในการปฏบิตัขิองบคุลากรของมหาวทิยาลยั

แมโ่จ ้ตามกรอบจรรยาบรรณนี ้จะไดรั้บความรว่มมอืจากบคุลากรทกุระดบั

ของมหาวิทยาลัย ในการมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป

          

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำาเนียร  ยศราช)

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้



คำานำา

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย 

จรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นแนว

ปฏิบัติตนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ประพฤติดี สำานึกในหน้าที่ สามารถ

ประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของ

บุคลากรและมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นที่เลื่อมในศรัทธา

และยกย่องของบุคคลทั่วไป 

 สภามหาวทิยาลยัไดม้อบหมายใหส้ภาคณาจารยร์ว่มกบั สภาขา้ราชการ 

พนกังานและลกูจา้ง เปน็องคก์รทีด่ำาเนนิการสง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ

ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดทำาคู่มือจรรยาบรรณ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี ๒๕๕๗ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักในเรื่อง

จรรยาบรรณ และใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั้งองค์กร

 เพื่อให้คู่มือจรรยาบรรณ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สภาคณาจารย์และ

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จึงได้ร่วมกันปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ

บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

สภาคณาจารย์

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง



๑

คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง

บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง ดังนี้ 

 (๑) พึงมีทัศนคติท่ีดี พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวม
ท้ัง เพิม่พนูความรู ้ความสามารถและทกัษะในการทำางาน เพือ่ใหก้ารปฏบัิตหินา้ที ่   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

       (๒) พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย

           (๓) พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  และไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำาหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติ
ตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย

           (๔) พึงละเว้นการนำาผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน เคารพ และไม่ละเมิด 

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

๒. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

 บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ดังนี้

(๑) พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร 
ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคำานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำาคัญ

         (๒) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่  
ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่

 (๓) พึงดูแลรักษาและใช้สินทรัพย์ของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า 
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สิน
ของตนเอง

(๔) พึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ



๒

๓. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 

 บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) พึงปฏิบัติงานโดยความมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

(๒) พึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย

(๓) พึงมีอิสระทางความคิด ปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทน และเสียสละ

(๔) พึงปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางราชการและมหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี ให้ความร่วมมือ   

ในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

(๕) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเป็นธรรม

๔. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา

บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

(๑) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมท้ังเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นว่า

จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย

(๒) พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาโดยซื่อสัตย์ 

(๓) พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาโดยความจริงจัง เอาใจใส่ อดทน  สู้งานหนัก 

มีความพากเพียร

(๔) พงึปฏบิตัติอ่ผูบ้งัคบับญัชา โดยการทำางานเพือ่งาน ไมป่ระพฤตทิจุรติ 

ไม่คิดริษยา รู้คุณค่างานที่ทำา

(๕) พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้เกียรติต่อผู้บังคับบัญชา โดยเหมาะสม

แก่ฐานะตำาแหน่ง



๓

๕. จรรยาบรรณต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ดังนี้ 

(๑) ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ท้ังในด้านปฏิบัติงาน 

ขวัญ กำาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจน

ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง

(๒) ผู้บังคับบัญชาพึงมอบหมายงานที่เหมาะสมกับกำาลังความสามารถ 

ไม่หนักเกินแรง ไม่เบาจนเสียงาน ให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

(๓) ผู้บังคับบัญชาพึงชื่นชม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามสมควร สร้างขวัญ 

ให้กำาลังใจ ให้รางวัลตามโอกาสอันเหมาะสม ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของ

บุคลากร

(๔) ผู้บังคับบัญชาพึงขวนขวายช่วยเหลือ จัดสวัสดิการที่ดีให้แก่ผู้อยู่

ใต้บังคับบัญชา มีความโอบอ้อมอารี มีอัธยาศัยนุ่มนวล และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ

บุคลากร

(๕) ผู้บังคับบัญชาพึงมีวิสัยทัศน์ในการดำาเนินงาน มีความจริงใจในการ

บริหารงาน ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร

(๖) ผู้บังคับบัญชาพึงเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของประชาคม ดำารงอยู่ใน

ความยุติธรรม และสามารถให้คำาปรึกษาที่ดีแก่บุคลากร

(๗) ผู้บังคับบัญชาพึงมีศาสตร์และศิลป์ในการแก้ปัญหา มีความอดทน 

อดกลั้น



๔

๖. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน

บุคลากร พงึมจีรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน ดังนี้ 

(๑) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงรวมใจในบรรดาเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

(๒) พงึปฏบิตัต่ิอเพือ่นร่วมงานตลอดจนผูเ้กีย่วข้องด้วยความสุภาพ มนีำา้ใจ 

และมนุษย์สัมพันธ์อันดี

(๓) พงึมคีวามจรงิใจต่อเพื่อนร่วมงานทัง้ต่อหน้าและลับหลัง

(๔) พงึเคารพในศักดิ์ศรแีละสทิธขิองเพื่อนร่วมงาน 

(๕) พงึเคารพในความเห็นทางวชิาการของเพื่อนร่วมงาน 

๗. จรรยาบรรณต่อผู้ผู้มาตดิต่องานและสังคม

บุคลากร พงึมจีรรยาบรรณต่อผู้มาตดิต่องานและสังคม ดังนี้  

(๑) พงึให้บรกิารผู้มาตดิต่องานอย่างเต็มกำาลังความสามารถ ด้วยความ

เป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีนำ้าใจ และกิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใด        

ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจง

เหตุผลหรือแนะนำาให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำานาจหน้าที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ ๆ ต่อไป

(๒) พงึปฏบิัตตินให้เป็นที่เชื่อถอืศรัทธาของบุคคลทั่วไป

(๓) พึงรักษาเกียรติภูมิของตนเองและองค์กร โดยไม่กระทำาการใดๆ 
ที่เสื่อมเสยีต่อชื่อเสยีงและภาพลักษณ์ขององค์กร 

(๔) พงึละเว้นการรับทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนัใดซึง่มมีลูค่าเกนิปกตวิสัิย

ที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์

จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อืน่ใดทีไ่ด้รบัไว้มมีลูค่าเกนิปกตวิสิยั กใ็ห้รายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเรว็ 

เพื่อดำาเนนิการตามสมควรแก่กรณี



๕

๘. จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

บคุลากรซึง่ปฏบิตัหิน้าทีส่อน นอกจากต้องปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณใน
ข้อ ๑ ถงึข้อ ๗ แล้ว ยังต้องมจีรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย์ ดังนี้

(๑) คณาจารย์พึงวางตนให้เป็นผู้ควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่าง    

ที่ดแีก่ศษิย์

(๒) คณาจารย์พงึประพฤต ิ ปฏบิัต ิ ตามหลักจรยิธรรม โดยต้องกระตุ้น

และส่งเสรมิให้นักศกึษาเกดิการเรยีนรู้ไปสู่จุดหมายอย่างอสิระ

(๓) คณาจารย์พึงพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างสมำ่าเสมอและ
สามารถนำาองค์ความรู้ที่ทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการศกึษา การวจิัย ให้เกดิผลลัพธ์ที่มคีุณภาพ 

(๔) คณาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความ

สามารถ และปฏบิัตตินต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นมติร เสมอภาค และสร้างสรรค์

(๕) คณาจารย์พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้ชี้นำาสังคม
ในแนวทางที่ถูกต้อง และมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
และสังคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม

         (๖) คณาจารย์ไม่กระทำาตนเป็นผู้ปิดกัน้ความเจรญิทางสตปิัญญา จติใจ 

อารมณ์ และสังคมของศษิย์

(๗) คณาจารย์พงึรับใช้สังคมด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางวชิาการที่ดี
ได้มาตรฐาน

(๘) คณาจารย์พึงให้ความร่วมมือในการดำาเนินกิจการต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยทั้งด้านการสอน วิจัย บริการพัฒนาภูมิปัญญาและทำานุบำารุง

ศลิปวัฒนธรรม

(๙) คณาจารย์พึงมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งด้านการเรียน 

การสอน การวจิัย และงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมายจากมหาวทิยาลัย อย่างเคร่งครัด

(๑๐) คณาจารย์ต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำาการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์
ให้แก่ตนโดยมชิอบ



๖

การกระทำาผิดจรรยาบรรณของบุคลากร

๑. การกระทำาผิดจรรยาบรรณของบุคลากร ดังต่อไปนี้ อย่างน้อยให้ถือว่าเป็น           

การกระทำาผดิจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงและเป็นความผดิวนิัย

(๑) การนำาผลงานทางวชิาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยมชิอบ
(๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่

คู่สมรสของตน
(๓) การเรยีกรับ หรอืยอมจะรับทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดจากนักศกึษา

หรอืผู้รับบรกิารเพื่อกระทำาหรอืไม่กระทำาการใด
(๔) การเปิดเผยความลบัของนักศกึษาที่ได้มาจากการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืจาก

ความไว้วางใจ ทัง้นี้ โดยมชิอบ ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่นกัศกึษาหรอืผูรั้บบรกิาร      
(๕) การสอน หรอือบรมนกัศกึษาเพือ่ให้กระทำาการทีรู่อ้ยูว่่าผดิกฎหมายหรอื

ฝ่าฝืนศลีธรรมอันดขีองประชาชนอย่างร้ายแรง
(๖) การกระทำาความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนดตามสภาพและ

ความร้ายแรงของการกระทำา
๒. การกระทำาผดิจรรยาบรรณทีเ่ป็นความผดิวนิยัหรอืผดิวนัิยอย่างร้ายแรง 
ให้ดำาเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาหรือตามกฎหมายว่าด ้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวทิยาลัย ถ้าไม่เป็นความผดิวนิยัให้ผูบ้งัคบับญัชาดำาเนนิการ ดังนี้

(๑) ตักเตอืน หรอื   
(๒) สั่งให้ดำาเนนิการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำาหนด หรอื
(๓) ทำาทัณฑ์บน

เม่ือดำ�เนินก�รต�มวรรคหน่ึงแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย

๓. การริเร่ิมดำาเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระทำาได้โดยผู้กล่าวหาหรือผู้บังคับบัญชา
ขอให้ดำาเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน  

๔. การประพฤติผิดจรรยาบรรณในเร่ืองใดท่ีมิได้เป็นความผิดวินัย ถ้าผู้บังคับบัญชา                   
ส่ังให้ดำาเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำาหนด และหากข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่ดำาเนินการให้ถูกต้อง ให้ถือว่าเป็นการ
กระทำาผิดวินัย



๗

การกระทำาผิดจรรยาบรรณที่มีผลต่อโทษทางวินัยของบุคลากร

    ๑. การกระทำาผิดจรรยาบรรณต่อตนเอง 

จรรยาบรรณ บทลงโทษ

(๑) พึงมีทัศนคติที่ดี พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการทำางาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ดำาเนินการ
ทางจรรยาบรรณ

(๒) พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย

ดำาเนินการทางวินัย

(๓) พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และ 
ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมี
จรรยาวิชาชีพกำาหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพน้ันด้วย

ดำาเนินการทางวินัย

(๔) พึงละเว้นการนำาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เคารพ
และ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ดำาเนินการทางวินัย

    ๒. การกระทำาผิดจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  

จรรยาบรรณ บทลงโทษ

(๑) พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำานึงถึงประโยชน์
ของทางราชการเป็นสำาคัญ

ดำาเนินการ
ทางจรรยาบรรณ

(๒) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่

ดำาเนินการ
ทางจรรยาบรรณ

(๓) พึงดูแลรักษาและใช้สินทรัพย์ของทางราชการอย่างประหยัด
คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือส้ินเปลืองเย่ียงวิญญูชน 
จะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

ดำาเนินการ
ทางจรรยาบรรณ

(๔) พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและ
ปราศจากอคติ

ดำาเนินการ
ทางวินัย



๘

   ๓. การกระทำาผิดจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  

จรรยาบรรณ บทลงโทษ

(๑) พึงปฏิบัติงานโดยความมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน

ดำาเนินการ
ทางจรรยาบรรณ

(๒) พึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ดำาเนินการ
ทางจรรยาบรรณ

(๓) พึงมีอิสระทางความคิด ปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทน 
และเสียสละ

ดำาเนินการทาง
จรรยาบรรณ

(๔) พึงปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ของทางราชการและ
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติตนเป็นผู้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างเต็มที่ ให้ความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย

ดำาเนินการ
ทางวินัย

(๕) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ดำาเนินการ
ทางวินัย

  

๔. การกระทำาผิดจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  

จรรยาบรรณ บทลงโทษ

(๑) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมท้ังเสนอแนะในส่ิง
ท่ีเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย

ดำาเนินการ
ทางจรรยาบรรณ

(๒) พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาโดยซื่อสัตย์ ดำาเนินการทาง
จรรยาบรรณ

(๓) พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา โดยความจริงจัง เอาใจใส่ อดทน 
สู้งานหนัก มีความพากเพียร

ดำาเนินการ
ทางจรรยาบรรณ

(๔) พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา โดยการทำางานเพ่ืองาน ไม่ประพฤติ
ทุจริต ไม่คิดริษยา รู้คุณค่างานที่ทำา

ดำาเนินการ
ทางจรรยาบรรณ

(๕) พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้เกียรติต่อผู้บังคับบัญชา
โดยเหมาะสมแก่ฐานะตำาแหน่ง

ดำาเนินการ
ทางจรรยาบรรณ



๙

 ๕. การกระทำาผิดจรรยาบรรณต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

จรรยาบรรณ บทลงโทษ

(๑) ผู้บังคับบัญชาพึงดูแล เอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ท้ังในด้านปฏิบัติงาน ขวัญ กำาลังใจ สวัสดิการและยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง  

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้อง

ดำาเนินการ

ทางจรรยาบรรณ

(๒) ผู้บังคับบัญชา พึงมอบหมายงานที่เหมาะสมกับกำาลัง

ความสามารถ ไม่หนักเกินแรง ไม่เบาจนเสียงาน ให้กับ    

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

ดำาเนินการ

ทางจรรยาบรรณ

(๓) ผู้บังคับบัญชาพึงช่ืนชม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามสมควร 

สร้างขวัญ ให้กำาลังใจ ให้รางวัลตามโอกาสอันเหมาะสม 

ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร  

ดำาเนินการ

ทางจรรยาบรรณ

(๔) ผู้บังคับบัญชา พึงขวนขวายช่วยเหลือ จัดสวัสดิการท่ีดี

ให้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความโอบอ้อมอารี มีอัธยาศัย 

นุ่มนวล และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคลากร

ดำาเนินการ

ทางจรรยาบรรณ

(๕) ผู้บังคับบัญชาพึงมีวิสัยทัศน์ในการดำาเนินงาน มีความ

จริงใจในการบริหารงาน ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

ดำาเนินการทาง

จรรยาบรรณ

(๖) ผู้บังคับบัญชาพึงเสียสละเพ่ือประโยชน์สุขของประชาคม 

ดำารงอยู่ในความยุติธรรม และสามารถให้คำาปรึกษาที่ดี

แก่บุคลากร

ดำาเนินการทาง

จรรยาบรรณ

(๗) ผู้บังคับบัญชาพึงมีศาสตร์และศิลป์ในการแก้ปัญหา 

มีความอดทน อดกลั้น

ดำาเนินการทาง

จรรยาบรรณ



๑๐

๖. การกระทำาผิดจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน    

จรรยาบรรณ บทลงโทษ

(๑) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ดีและเหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงรวมใจ 
ในบรรดาเพือ่นร่วมงาน ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ส่วนรวม

ดำาเนนิการ
ทางจรรยาบรรณ

(๒) พงึปฏบิัตติ่อเพื่อนร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความ
สุภาพ มนีำา้ใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี

ดำาเนนิการ
ทางจรรยาบรรณ

(๓) พงึมคีวามจรงิใจต่อเพื่อนร่วมงานทัง้ต่อหน้าและลับหลัง  ดำาเนนิการ
ทางจรรยาบรรณ

(๔) พงึเคารพในศักดิ์ศรแีละสทิธขิองเพื่อนร่วมงาน ดำาเนนิการทางวนิัย

(๕) พงึเคารพในความเห็นทางวชิาการของเพื่อนร่วมงาน ดำาเนนิการทางวนิัย

๗. การกระทำาผิดจรรยาบรรณต่อผู้มาติดต่องานและสังคม

จรรยาบรรณ บทลงโทษ

(๑) พงึให้บรกิารผู้มาตดิต่องาน อย่างเต็มกำาลังความสามารถด้วย
ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มนีำ้าใจ  และกริยิาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน 
เมื่อเห็นว่าเรื่องใด ไม่สามารถปฏบิัตไิด้ หรอืไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่
ของตนจะต้องปฏบิัต ิ ควรชี้แจงเหตุผล หรอืแนะนำาให้ตดิต่อยัง
หน่วยงานหรอืบุคคลซึ่งตนทราบว่า มอีำานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนัน้ ๆ ต่อไป

ดำาเนินการทาง
จรรยาบรรณ

(๒) พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของบุคคลทั่วไป
ดำาเนินการทาง
จรรยาบรรณ

(๓) พึงรักษาเกียรติภูมิของตนเองและองค์กร โดยไม่กระทำาการ ใดๆ 
ที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร  

ดำาเนินการ
ทางวินัย

(๔) พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันใด ซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยท่ีวิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซ่ึง
อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและ
ทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับไว้มีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำาเนินการ
ตามสมควรแก่กรณี

ดำาเนินการ
ทางวินัยร้ายแรง



๑๑

  ๘. การกระทำาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์  

จรรยาบรรณ บทลงโทษ

(๑) คณาจารย์พงึวางตนให้เป็นผู้ควรแก่การยกย่องและเป็น
แบบอย่างที่ดแีก่ศษิย์

ดำาเนนิการ
ทางจรรยาบรรณ

(๒) คณาจารย์พงึประพฤต ิปฏบิัต ิตามหลักจรยิธรรม โดยต้อง
กระตุ้นและส่งเสรมิให้นักศกึษาเกดิการเรยีนรู้ ไปสู่จุดหมาย
อย่างอสิระ

ดำาเนนิการ
ทางจรรยาบรรณ

(๓) คณาจารย์พงึพัฒนาตนเองทางด้านวชิาการอย่างสมำ่าเสมอ
และสามารถนำาองค์ความรูท้ีท่นัสมยั เหมาะกบัสถานการณ์ มาใช้
ประโยชน์ในการพฒันาการศกึษา การวจัิย ให้เกดิผลลพัธ์ทีม่คีณุภาพ 

ดำาเนนิการ
ทางจรรยาบรรณ

(๔) คณาจารย์พงึปฏบิัตหิน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ และปฏบิัตตินต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นมติร 
เสมอภาค และสร้างสรรค์

ดำาเนนิการ
ทางจรรยาบรรณ

(๕) คณาจารย์พงึมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคม สามารถเป็นผูช้ี้นำา
สังคมในแนวทางที่ถูกต้อง และมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม

ดำาเนนิการ
ทางจรรยาบรรณ

(๖) คณาจารย์ไม่กระทำาตนเป็นผูปิ้ดกัน้ความเจรญิทางสตปัิญญา 
จติใจ อารมณ์ และสังคมของศษิย์

ดำาเนนิการ
ทางจรรยาบรรณ

(๗) คณาจารย์พงึรับใช้สังคมด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วชิาการที่ดไีด้มาตรฐาน

ดำาเนนิการ
ทางจรรยาบรรณ

(๘) คณาจารย์พงึให้ความร่วมมอืในการดำาเนนิกจิการต่างๆ  
ของมหาวทิยาลยัทัง้ด้านการสอน วจิยั บรกิารพฒันาภมูปัิญญา 
และทำานุบำารุงศลิปวัฒนธรรม

ดำาเนนิการ
ทางวนิัย

(๙) คณาจารย์พงึมคีวามรับผดิชอบในหน้าที่ของตน ทัง้ด้าน 
การเรยีน การสอน การวจิัย และงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมายจาก
มหาวทิยาลัย อย่างเคร่งครัด

ดำาเนนิการ
ทางวนิัย

(๑๐) คณาจารย์ต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามสิสนิจ้าง
จากศษิย์ ในการปฏบิัตหิน้าที่ และไม่ใช้ให้ศษิย์กระทำาการใดๆ 
อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมชิอบ

ดำาเนนิการ
ทางวนิัยร้ายแรง



๑๒

๙. การกระทำาผิดจรรยาบรรณของบุคลากร

   การกระทำาผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังต่อไปนี้ อย่างน้อยให้ถือว่าเป็นการ

กระทำาผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และเป็นความผิดวินัย

การกระทำา บทลงโทษ

(๑) การนำาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของ

ตนโดยมิชอบ

ดำาเนินการ

ทางวินัย

(๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศ

กับนักศึกษา ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน

ดำาเนินการ

ทางวินัย

(๓) การเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใด จากนักศึกษาหรือผู้รับบริการเพื่อกระทำาหรือไม่

กระทำาการใด  

ดำาเนินการ

ทางวินัย

(๔) การเปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการ

ปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบ 

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ

ดำาเนินการ

ทางวินัย

(๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพ่ือให้กระทำาการท่ีรู้อยู่ว่า

ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่าง

ร้ายแรง

ดำาเนินการ

ทางวินัย

(๖) การกระทำาความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย

กำาหนดตามสภาพและความร้ายแรงของการกระทำา

ดำาเนินการ

ทางวินัย



๑๓

บทลงโทษต่อผู้กระทำาความผิด

๑. การกระทำาความผิดทางจรรยาบรรณ

การกระทำาผิดทางจรรยาบรรณให้ผู้บังคับบัญชาดำาเนินการทาง

จรรยาบรรณ โดยให้ผู้บังคับบัญชาดำาเนินการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(๑) ตักเตือน หรือ

(๒) สั่งให้ดำาเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำาหนด หรือ

(๓) ทำาทัณฑ์บน 

เมื่อดำาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ

บุคคลด้วย

 ๒. การกระทำาความผิดทางวินัย ให้ดำาเนินการทางวินัย มีโทษดังนี้

(๑) ภาคทัณฑ์

(๒) ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง

(๓) ลดขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง

เมื่อดำาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียน

ประวัติบุคคลด้วย

  ๓. การกระทำาความผิดทางวินัยร้ายแรง ให้ดำาเนินการทางวินัย    

 มีโทษดังนี้

(๑) ให้ออก

(๒) ไล่ออก

 เมื่อดำาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ

บุคคลด้วย



๑๔

คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำาผิดทางจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำาผิดทางจรรยาบรรณ 

แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 

 (๒) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีตามคำาแนะนำาของอธิการบดี

จำานวนสองคน เป็นกรรมการ

(๓) คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื ่ออย่างอื ่นที ่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ จำานวนสามคน เป็นกรรมการ

(๔) ประธานสภาพนักงาน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำานวนสามคน                   

เป็นกรรมการ

 ให้หัวหน้างานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 

และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ก็ได้

 ประธาน รองประธาน และกรรมการตาม (๓) และ (๕) มีวาระการ
ดำารงตำาแหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้)

 ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำาผิดทางจรรยาบรรณ 
มีอำานาจและหน้าที่สอบสวนและพิจารณาการกระทำาผิดทางจรรยาบรรณ 
รวมทั้งวินิจฉัยตีความว่าการประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณในข้อใดเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 



๑๕

ภาคผนวก



๑๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------

  โดยท่ีเป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี
ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ แห่งประพราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และข้อ ๓๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
  ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒”
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
   “อธิการบดี” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
   “ข้าราชการ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้



๑๗

   “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานในมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำางานในมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน 
จากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
   “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี คณบดี ผู้อำานวยการสถาบัน ผู้อำานวยการสำานัก        
ผู้อำานวยการวิทยาลัย ผู้อำานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง หรือหัวหน้างานส่วนงานภายในท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
  ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณคณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งประกอบด้วย
  (๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ
  (๒)  องอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
  (๓)  คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ จำานวนสามคน เป็นกรรมการ
  (๔)  ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ
  (๕)  ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง เป็นกรรมการ

  ให้ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วย
เลขานุการ ก็ได้
  ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จำานวนสามคน เป็นกรรมการตาม (๓)
  ประธาน รองประธาน และกรรมการตาม (๓) มีวาระการดำารงตำาแหน่ง
สองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
  ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอำานาจและหน้าท่ีส่งเสริมจรรยาบรรณ 
แก่บุคลากร และควบคุมการพิจารณาดำาเนินการตามจรรยาบรรณให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้ วินิจฉัยตีความในกรณีเกิดปัญหาตามข้อบังคับนี้
  ข้อ ๖  ให้มีคณะกรรมการพิจารณา และวินิจฉัยการกระทำาผิดทาง
จรรยาบรรณคณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย
  (๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒเป็นประธานกรรมการ
  (๒)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ



๑๘

  (๓ ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำานวนสามคน 
เป็นกรรมการ
  (๔) ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จำานวนสามคน 
เป็นกรรมการ
  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำานวนสามคนเป็นกรรมการ

  ให้หัวหน้างานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ และ
อาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ก็ได้
  ให้สภาคณาจารย์ เลือกผู้แทนจำานวนสามคน เป็นกรรมการตาม (๓)
  ให้สภาข้าราชการและลูกจ้าง เลือกผู้แทนจำานวนสามคน เป็นกรรมการ
ตาม (๔)
  ประธาน รองประธาน และกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการดำารง
ตำาแหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้
  ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำาผิดทางจรรยาบรรณ            
มีอำานาจและหน้าท่ีสอบสวนและพิจารณาการกระทำาผิดทางจรรยาบรรณ รวมท้ังวินิจฉัย
ตีความว่าการประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในข้อใดเป็นความผิดวินัย
ไม่ร้ายแรงหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

  ข้อ ๗ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง ดังน้ี
  (๑) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีทัศนคติท่ีดี พัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการทำางาน 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น   
           (๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และ
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
           (๓) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซ่ือสัตย์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพ
กำาหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพน้ันด้วย 
            (๔) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงละเว้นการนำาผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน เคารพและ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑) ไม่เป็นความผิดวินัย
 การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๒) (๓) และ (๔) เป็น
ความผิดวินัย  



๑๙

  ข้อ ๘ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีจรรยาบรรณ    
ต่อหน่วยงาน ดังนี้
  (๑) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำานึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำาคัญ          
  (๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรง
ต่อเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
  (๓) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย   พึงดูแลรักษาและใช้
สินทรัพย์ของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือส้ินเปลืองเย่ียง
วิญญูชน จะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
  (๔) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ

 การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑) (๒) และ (๓) 
ไม่เป็นความผิดวินัย
 การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๔) เป็นความผิดวินัย

  ข้อ ๙ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีจรรยาบรรณต่อการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (๑) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติงานโดยความมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
  (๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย
   (๓) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีอิสระทางความคิด 
ปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทน และเสียสละ
  (๔) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ของทางราชการและมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตนเป็นผู้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างเต็มที่ ให้ความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  (๕) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุจริตและเป็นธรรม 
  การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑) และ 
(๒) และ (๓) ไม่เป็นความผิดวินัย
  การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๔) และ 
(๕) เป็นความผิดวินัย



๒๐

  ข้อ ๑๐ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้
บังคับบัญชา ดังนี้ 
  (๑) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ด้วย 
  (๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
โดยซื่อสัตย์ 
  ๓) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา 
โดยความจริงจัง เอาใจใส่ อดทน สู้งานหนัก มีความพากเพียร
  (๔) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา 
โดยการทำางานเพื่องาน ไม่ประพฤติทุจริต ไม่คิดริษยา รู้คุณค่างานที่ทำา
  (๕) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา 
โดยให้เกียรติต่อผู้บังคับบัญชาโดยเหมาะสมแก่ฐานะตำาแหน่ง

 การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามข้อนี้ ไม่เป็นความ
ผิดวินัย

  ข้อ ๑๑ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีจรรยาบรรณต่อ   
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ดังนี้ 
   (๑) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแล
เอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ท้ังในด้านปฏิบัติงาน ขวัญ กำาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ
และเหตุผลที่ถูกต้อง
  (๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึง
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับกำาลังความสามารถ ไม่หนักเกินแรง ไม่เบาจนเสียงาน 
ให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
  (๓) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา 
พึงชื่นชมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามสมควร สร้างขวัญ ให้กำาลังใจ ให้รางวัลตามโอกาส
อันเหมาะสม ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร
  (๔) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ ่งเป็นผู ้บังคับบัญชา
พึงขวนขวายช่วยเหลือ จัดสวัสดิการ ที่ดีให้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความโอบอ้อมอารี 
มีอัธยาศัย นุ่มนวล และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคลากร



๒๑

  (๕) ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพงึมี
วิสัยทัศน์ในการดำาเนินงาน มีความจริงใจในการบริหารงาน ส่งเสริมบรรยากาศที่ดี
ในการปฏบิัตงิานของบุคลากร 
  (๖) ข้าราชการและพนกังานมหาวทิยาลยั ซึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชาพงึเสยีสละ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาคม ดำารงอยู่ในความยุตธิรรม และสามารถให้คำาปรกึษาที่ดี
แก่บุคลากร
  (๗) ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพงึมี
ศาสตร์และศลิป์ในการแก้ปัญหา มคีวามอดทน อดกลัน้
 การประพฤตผิดิหรอืละเว้นการปฏบิัตติามจรรยาบรรณตามข้อนี้ ไม่เป็นความ
ผดิวนิัย

  ข้อ ๑๒ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีจรรยาบรรณต่อ
ผู้ร่วมงานดังนี้ 
  (๑) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในทางทีด่แีละเหมาะสม รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิความสามคัคร่ีวมแรงรวมใจ
ในบรรดาเพื่อนร่วมงาน ในการปฏบิัตหิน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  (๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย พงึปฏบิัตติ่อเพื่อนร่วมงาน
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มนีำ้าใจ และมมีนุษย์สัมพันธ์อันดี
   (๓) ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย พงึมคีวามจรงิใจต่อเพื่อน
ร่วมงานทัง้ต่อหน้าและลับหลัง
   (๔) ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย พงึเคารพในศักดิ์ศรแีละ
สทิธขิองเพื่อนร่วมงาน 
   (๕) ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย พงึเคารพในความเห็นทาง
วชิาการของเพื่อนร่วมงาน 

 การประพฤตผิดิหรอืละเว้นการปฏบิัตติามจรรยาบรรณตาม (๑) และ (๒) และ 
(๓) ไม่เป็นความผดิวนิัย

 การประพฤตผิดิหรอืละเว้นการปฏบิัตติามจรรยาบรรณตาม และ (๔) และ (๕) 
เป็นความผดิวนิัย  
  



๒๒

  ข้อ ๑๓ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีจรรยาบรรณต่อ
ผู้มาตดิต่องานและสังคม ดังนี้
  (๑) ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย พงึให้บรกิารผู้มาตดิต่องาน 
อย่างเต็มกำาลงัความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟ้ือ มนีำา้ใจ และกริยิาวาจาทีส่ภุาพ
อ่อนโยน เมือ่เห็นว่าเรือ่งใดไม่สามารถปฏบิตัไิด้ หรอืไม่อยู่ในอำานาจหน้าทีข่องตนจะต้องปฏบิตั ิ
ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำาให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำานาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ ๆ ต่อไป 
  (๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย พงึปฏบิัตตินให้เป็นที่เชื่อถอื 
ศรัทธาของบุคคลทั่วไป
  (๓) ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย พงึรักษาเกยีรตภิูมขิอง
ตนเองและองค์กร โดยไม่กระทำาการ ใด ๆ ที่เสื่อมเสยีต่อชื่อเสยีงและภาพลักษณ์ของ
องค์กร 
  (๔) ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย พงึละเว้นการรับทรัพย์สนิ
หรอืประโยชน์อนัใด ซึง่มมีลูค่าเกนิปกตวิสิยัทีว่ญิญชูนจะให้กนัโดยเสน่หาจากผูม้าตดิต่องาน 
หรอืผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏบิัตหิน้าที่นัน้ หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลัง
ว่าทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดทีไ่ด้รบัไว้มมีลูค่าเกนิปกตวิสัิย กใ็ห้รายงานผู้บงัคบับญัชา
ทราบโดยเร็ว เพื่อดำาเนนิการตามสมควรแก่กรณี 

 การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑) และ (๒) 
ไม่เป็นความผดิวนิัย

 การประพฤตผิิดหรอืละเว้นการปฏบิัตติามจรรยาบรรณตาม (๓) เป็นความผดิ
วนิัย 
 การประพฤตผิิดหรอืละเว้นการปฏบิัตติามจรรยาบรรณตาม (๔) เป็นความผดิ
วนิัยอย่างร้ายแรง
 
  ข้อ ๑๔ ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย ซึ่งปฏบิัตหิน้าที่สอน 
นอกจากต้องปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณในข้อ ๗ ถงึข้อ ๑๓ แล้ว ยังต้องมจีรรยาบรรณ
วชิาชพีคณาจารย์ ดังนี้
  (๑) คณาจารย์พงึวางตนให้เป็นผู้ควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่าง
ที่ดแีก่ศษิย์ 
  (๒) คณาจารย์พงึประพฤต ิปฏบิัต ิตามหลักจรยิธรรม โดยต้องกระตุ้น
และส่งเสรมิให้นักศกึษาเกดิการเรยีนรู้ไปสู่จุดหมายอย่างอสิระ 



๒๓

  (๓) คณาจารย์พงึพัฒนาตนเองทางด้านวชิาการอย่างสมำ่าเสมอและ
สามารถนำาองค์ความรูท้ีทั่นสมยั เหมาะกบัสถานการณ์ มาใช้ประโยชน์ในการพฒันาการ
ศกึษา การวจิัย ให้เกดิผลลัพธ์ที่มคีุณภาพ  
  (๔) คณาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความ
สามารถ และปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นมิตร เสมอภาค และสร้างสรรค์ 
  (๕) คณาจารย์พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้ชี้นำาสังคม
ในแนวทางที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
            (๖) คณาจารย์ไม่กระทำาตนเป็นผู้ปิดก้ันความเจริญทางสติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมของศิษย์
  (๗) คณาจารย์พึงรับใช้สังคมด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการท่ีดี
ได้มาตรฐาน
  (๘) คณาจารย์พึงให้ความร่วมมือในการดำาเนินกิจการต่างๆ  ของ
มหาวิทยาลัยทั้งด้านการสอน วิจัย บริการพัฒนาภูมิปัญญาและทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรม 
  (๙) คณาจารย์พึงมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งด้านการเรียน 
การสอน การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่ได้มอบหมายจากมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด 
  (๑๐) คณาจารย์ต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำาการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตน
โดยมิชอบ
 การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) และ (๗) ไม่เป็นความผิดวินัย
 การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๘) และ (๙) เป็น
ความผิดวินัย 
 การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑๐) เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

  ข้อ ๑๕ การกระทำาผิดจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้อย่างน้อยให้ถือว่าเป็นการกระทำาผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 
และเป็นความผิดวินัย
   (๑) การนำาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ



๒๔

  ๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา 
ซึ่งมใิช่คู่สมรสของตน
  (๓) การเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จาก
นักศกึษาหรอืผู้รับบรกิาร เพื่อกระทำาหรอืไม่กระทำาการใด
  (๔) การเปิดเผยความลับของนักศกึษาที่ได้มาจากการปฏบิัตหิน้าที่
หรอืจากความไว้วางใจ ทัง้นี้ โดยมชิอบ ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่นักศกึษาหรอืผู้รับ
บรกิาร      
  (๕) การสอน หรอือบรมนักศกึษาเพือ่ให้กระทำาการทีรู่อ้ยูว่่าผดิกฎหมาย 
หรอืฝ่าฝืนศลีธรรมอันดขีองประชาชนอย่างร้ายแรง
  (๖) การกระทำาความผดิอื่นตามที่สภามหาวทิยาลัยกำาหนดตามสภาพ
และความร้ายแรงของการกระทำา

  ข้อ ๑๖ การกระทำาผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยหรือผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ให้ดำาเนนิการทางวนิัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรอืนใน
สถาบนัอดุมศกึษาหรอืตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลของพนกังานมหา วทิยาลยั    
ถ้าไม่เป็นความผดิวนิัยให้ผู้บังคับบัญชาดำาเนนิการ ดังนี้

  (๑) ตักเตอืน หรอื
  (๒) สั่งให้ดำาเนนิการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำาหนด หรอื
  (๓) ทำาทัณฑ์บน 

 เมื่อดำาเนนิการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทกึไว้ในทะเบยีนประวัตบิุคคลด้วย 

  ข้อ ๑๗ การรเิริม่ดำาเนนิการทางจรรยาบรรณอาจกระทำาได้โดยผูก้ล่าวหา 
หรอืผูบ้งัคบับญัชาขอให้ดำาเนนิการหรอื คณะกรรมการจรรยาบรรณเหน็สมควรสอบสวน

  ข้อ ๑๘ การประพฤตผิดิจรรยาบรรณในเรือ่งใดทีม่ไิด้เป็นความผดิวนิยั         
ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งให้ดำาเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำาหนด และหากข้าราชการ
หรอืพนักงานมหาวทิยาลัยผู้ใดไม่ปฏบิัตติามและหรอืไม่ดำาเนนิการให้ถูกต้อง ให้ถอืว่า
เป็นการกระทำาผดิวนิัย

  ข้อ ๑๙ ในการสอบสวนและพจิารณา ให้คณะกรรมการพจิารณาและ
วนิจิฉัยการกระทำาผดิทางจรรยาบรรณ มอีำานาจแสวงหาข้อเท็จจรงินอกเหนอืจากพยาน
หลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสมและจำาเป็น โดยคำานึงถึงความเป็นธรรม
แก่ข้าราชการหรอืพนักงานมหาวทิยาลัย ผู้นัน้ด้วย  



๒๕

  ในการพิจารณากรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัย
การกระทำาผิดทางจรรยาบรรณ แจ้งข้อเท็จจริงแก่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณทราบอย่างเพียงพอ พร้อมท้ังให้โอกาสข้าราชการ 
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานประกอบอย่างเต็มที่ 
และต้องเปิดโอกาสให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นได้คัดค้านผู้สอบสวน
หรือกรรมการได้ 

  ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำาผิดทาง
จรรยาบรรณได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้วให้ประชุมพิจารณาลงมติว่าผู้ถูก
กล่าวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดจรรยาบรรณกรณีใด ตาม
ข้อใด ถ้ากรณีมีเหตุว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำาผิดวินัยด้วย ให้ระบุว่าเป็นผิดวินัยกรณีใด ตาม
มาตราใด  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๔๗  หรือตามข้อใดแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑  และให้ส่งสรุปผลการสอบสวน พร้อมทั้งระบุ
พฤติการณ์หรือรายละเอียดแห่งการประพฤติผิดจรรยาบรรณให้ชัดเจน เสนอต่อผู้บังคับ
บัญชาของผู้ถูกกล่าวหา ให้ดำาเนินการตามข้อ ๑๖ หรือ ไม่ดำาเนินการตามข้อ ๑๖ หรือ
เสนอให้มหาวิทยาลัยสอบสวนทางวินัย แก่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูก
กล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ ต่อไป 

  ข้อ ๒๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  

   ประกาศ  ณ วันที่  ๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      (นายอำานวย  ยศสุข)
          นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้



๒๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๐

---------------------

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และข้อ ๓๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับ ไว้ ดังนี้

  ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”

  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย 
จรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความ
ดังต่อไปนี้แทน
  “ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำาผิดทาง
จรรยาบรรณ คณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย
  (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
  (๒) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีตามคำาแนะนำาของอธิการบดี 
จำานวน สองคน เป็นกรรมการ
  (๓) คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

จำานวนสามคน เป็นกรรมการ



๒๗

  (๔) ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ
  (๕) ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เป็นกรรมการ
  (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำานวนสามคน เป็น
กรรมการ

  ให้หัวหน้างานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าท่ี เป็นเลขานุการ และ
อาจให้มี ผู้ช่วยเลานุการ ก็ได้
  ประธาน รองประธาน และกรรมการตาม (๓) และ (๖) มีวาระ
การดำารงตำาแหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

  ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำาผิดทางจรรยาบรรณ         
มีอำานาจและหน้าท่ีสอบสวนและพิจาณาการกระทำาผิดทางจรรยาบรรณ รวมท้ังวินิจฉัย 
ตีความว่าการประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในข้อใดเป็นความผิด
วินัยไม่ร้ายแรงหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”

  ข้อ ๔  ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๐ วรรคสอง แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

  “คำาขอเลื่อนการพิจาณา ให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาและ
วินิจฉัยการกระทำาผิดทางจรรยาบรรณ ก่อนการลงมติวินิจฉัยตามวรรคก่อนแล้วเสร็จ 
มิฉะนั้นไม่ให้รับไว้พิจารณา”

  ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  

   ประกาศ  ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

           (นายอำานวย  ยศสุข)
    นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้



๒๘

หลักธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อ

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการ

ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ

งบประมาณมาดำาเนนิการ รวม ถงึสามารถเทยีบเคยีงกับส่วนราชการ หรอืหน่วยงาน

ทีม่ภีารกจิคล้ายคลงึกันและมผีลการปฏบิตั ิ งานในระดบัชัน้นำาของประเทศ เพือ่ให้

เกดิประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏบิตัริาชการจะ ต้องมทีศิทางยุทธศาสตร์

และเป้าประสงค์ทีช่ดัเจน มกีระบวนการปฏบิตังิาน และระบบงานทีเ่ป็น มาตรฐาน 

รวมถงึมกีารตดิตามประเมนิผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๒)  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตาม

แนวทางการกำากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้

เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้

ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการ

พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่

สามารถดำาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด และสร้างความเชื่อมั่น 

ความไว้วางใจ รวมถงึตอบสนอง ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน

ผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่มคีวามหลากหลายและมคีวามแตกต่าง

๔) หลกัภาระรบัผดิชอบ (Accountability) หมายถงึ การแสดงความรบัผดิชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น

ควรอยู่ในระดบัทีส่นองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ รวมทัง้การแสดงถงึความ

สำานกึในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๕) หลกัความโปร่งใส (Transparency) หมายถงึ กระบวนการเปิดเผย อย่าง

ตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้อง

ห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำาเนิน

กจิกรรม หรอืกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้



๒๙

๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่
ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ทำาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา / ประเด็นที่สำาคัญ
ทีเ่กีย่วข้อง ร่วมคดิแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

   ๗) หลักการกระจายอำานาจ (Decentralization) หมายถงึ การถ่ายโอนอำานาจ 
การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการ
ปกครองอืน่ (ราชการบรหิารส่วนท้องถิน่) และภาคประชาชนดำาเนนิการแทนโดยมี
อิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำานาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
และการดำาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้
บรกิารต่อผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี การปรับปรุง กระบวนการ และเพิ่ม
ผลติภาพ เพื่อผลการดำาเนนิงานที่ดขีองส่วนราชการ

๘)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อำานาจของกฎหมาย 
กฎระเบยีบ ข้อบงัคับในการบรหิารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลอืกปฏบิตั ิและ
คำานงึถงึสทิธ ิเสรภีาพของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี

๙)  หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถงึ การได้รับการปฏบิัตแิละได้
รบับรกิารอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่มกีารแบ่งแยกด้านชาย /หญงิถิน่กำาเนดิ เชื้อชาต ิ
ภาษา เพศ อายุ ความพกิารสภาพทางกาย หรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกจิและสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษา การฝึกอบรม และอืน่ ๆ

๑๐) หลักมุ ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหา
ข้อตกลงทัว่ไปภายในกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้อง ซึง่เป็นข้อตกลงทีเ่กดิจาก
การใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงซึง่ต้องไม่มข้ีอคดัค้านทีย่ตุไิม่ได้
ในประเด็นที่สำาคัญโดยฉันทามติ ไม่จำาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้อง
โดยเอกฉันท์ 

เอกสารอ้างอิง :  

เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ ๒๕๖๐. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
           ที่ดีประกอบไปด้วย ๑๐ องค์ประกอบ. [ระบบออนไลน์] 
            แหล่งที่มา http://www.drmanage.com (วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐)



๓๐

                             ผู้จัดทำา

สภาคณาจารย์  และสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

(คณะอนุกรรมการจัดทำา ปี ๒๕๕๗)

๑. อาจารย์ชัช  พชรธรรมกุล  ประธานอนุกรรมการ
๒. นายประศาสน์  ก้องสมุทร  อนุกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น อนุกรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์  จรัสรัตนไพบูลย์ อนุกรรมการ
๕. อาจารย์พสุนิต  สารมาศ  อนุกรรมการ 
๖. นายสุมิตร  เชื่อมชัยตระกูล  อนุกรรมการ
๗. นางจิณาภา  ใคร้มา   อนุกรรมการ

๘. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ไพศาลสุทธิชล   อนุกรรมการและเลขานุการ

สภาพนักงาน  

(คณะกรรมการปรับปรุง ปี ๒๕๖๐)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  เอี้ยงกุญชร ประธานสภาพนักงาน
๒. อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์  ภู่น้อย  ประธานอนุกรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์  ธรรมปัญญา อนุกรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ประเจต  อำานาจ  อนุกรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารา  ภูสง่า อนุกรรมการ
๖. นายสมพร  เกตุตะคุ   อนุกรรมการ 
๗. นายธวัชชัย  มนนิตย์   อนุกรรมการ
๘. นางสาวช่อทิพย์  สิทธิ   อนุกรรมการ
๙. นายอดิศร  สุวรรณ   อนุกรรมการ

๑๐. น.ส.เพชรประกายแก้ว  ดวงหฤทัยทิพย์  อนุกรรมการและเลขานุการ

กองจัดการ

๑. นางประนอม  จันทรังษี    ๔.  นางสาวสุนัดดา  สัตตวัตรกุล
๒. นายวรภาส    ปูระณะพงษ์           ๕.  นางพรรณรัตน์   ตันติเสรี
๓. นางเพ็ญนภา  กันทะตา

ผู้ออกแบบปก: นางสาวปวริศา  จันทราช 




