คู่มือ
จรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒๕๖๐

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำ�แหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่
อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสำ�คัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคน
จึงต้องตั้งใจปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยเต็มกำ�ลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ
ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่
เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า
การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผ ลเกี่ ย วเนื่ อ งถึ ง สุ ข ทุ ก ข์ ข อง
ประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ
วังไกลกังวล
วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ เ ป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่มุ่ ง เน้ น ด้ า นการเกษตร
และมีประวัตยิ าวนานถึง ๘๐ ปี ได้ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ โดยเฉพาะ
ด้านการเกษตรรับใช้ประเทศมาเป็นเวลาช้านานและได้ส่งั สมองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรจนเป็นทีย่ อมรับ ในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และ
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถจำ�นวนมาก ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมาคณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ท�ำ หน้าที่ ทัง้ ด้านการวิจยั ฝึกอบรม ผลิตบัณฑิตและ
ให้บริการ แก่บคุ คล องค์กรต่างๆ เพือ่ ไปพัฒนาประเทศชาติมาโดยตลอด พร้อม
กับการทำ�หน้าที่ดังกล่าว คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ดำ�รงตน
เป็นแบบอย่างที่ดีตามฐานะของคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เป็นผู้ที่
น่าเชื่อถือและศรัทธาในสังคมเสมอมา โดยประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึ่งเป็นข้อพึงปฏิบัติที่กำ�หนดไว้กว้างขวางครอบคลุม แต่ยังไม่มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณและชื่นชมในดำ�ริของสภาคณาจารย์ และ
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ทีไ่ ด้รว่ มกันจัดทำ�แนวทางปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมของบุ ค ลากร
อันจะเป็นรากฐานที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้มหาวิทยาลัยดำ�รงไว้ซึ่งเกียรติคุณชื่อเสียง
ต่อไปได้อย่างมั่นคง

				(ดร.อำ�นวย ยศสุข)
			

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารจากอธิการบดี
ตามที่ สภาคณาจารย์ ร่วมกับสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ได้จดั ทำ�คูม่ อื จรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัยขึน้ เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ให้บคุ ลากรประพฤติ ปฏิบตั ิ อันจะเกิดผลดีตอ่ การพัฒนาองค์กร และต่อตัว
บุคลากรเอง ความมุ่งมั่นของสภาคณาจารย ์และสภาข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างในครัง้ นี้ จะเกิดผลดีได้กต็ อ่ เมือ่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยทัง้ หมด
ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการประกอบวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อองค์กร
และสังคมโดยรวมและแนวการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
หวังว่าแนวทางและคูม่ อื ในการปฏิบตั ขิ องบุคลากรของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ตามกรอบจรรยาบรรณนี้ จะได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย ในการมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป
				
		
			

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำ�เนียร ยศราช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำ�นำ�
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติตนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ประพฤติดี สำ�นึกในหน้าที่ สามารถ
ประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของ
บุคลากรและมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นที่เลื่อมในศรัทธา
และยกย่องของบุคคลทั่วไป
สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สภาคณาจารย์รว่ มกับ สภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง เป็นองค์กรทีด่ �ำ เนินการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดทำ�คู่มือจรรยาบรรณ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี ๒๕๕๗ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักในเรื่อง
จรรยาบรรณ และใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั้งองค์กร
เพื่อให้คู่มือจรรยาบรรณ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สภาคณาจารย์และ
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จึงได้ร่วมกันปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ปี ๒๕๖๐ เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการส่ ง เสริ ม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สภาคณาจารย์
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง
บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง ดังนี้
(๑) พึงมีทศั นคติทด่ี ี พัฒนาตนเองให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม รวม
ทัง้ เพิม่ พูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำ�งาน เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(๒) พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
(๓) พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำ�หนดไว้ ก็พึงปฏิบัติ
ตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย
(๔) พึงละเว้นการนำ�ผลงานของผูอ้ น่ื มาเป็นของตน เคารพ และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

๒. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ดังนี้
(๑) พึงปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมัน่ เพียร
ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำ�คัญ
(๒) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
(๓) พึงดูแลรักษาและใช้สินทรัพย์ของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สิน
ของตนเอง
(๔) พึงปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ

๑

๓. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน
บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑) พึงปฏิบตั งิ านโดยความมุง่ ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
(๒) พึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย
(๓) พึงมีอสิ ระทางความคิด ปฏิบตั งิ านด้วยความขยัน อดทน และเสียสละ
(๔) พึ ง ปฏิ บัติตนตามกฎระเบียบของทางราชการและมหาวิ ทยาลัย
ปฏิบตั ติ นเป็นผูใ้ ช้เวลาให้เป็นประโยชน์ตอ่ ทางราชการอย่างเต็มที่ ให้ความร่วมมือ
ในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(๕) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเป็นธรรม

๔. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้
(๑) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เสนอแนะในสิง่ ทีเ่ ห็นว่า
จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
(๒) พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาโดยซื่อสัตย์
(๓) พึงปฏิบตั ติ อ่ ผูบ้ งั คับบัญชาโดยความจริงจัง เอาใจใส่ อดทน สูง้ านหนัก
มีความพากเพียร
(๔) พึงปฏิบตั ติ อ่ ผูบ้ งั คับบัญชา โดยการทำ�งานเพือ่ งาน ไม่ประพฤติทจุ ริต
ไม่คิดริษยา รู้คุณค่างานที่ทำ�
(๕) พึงปฏิบตั ติ อ่ ผูบ้ งั คับบัญชา โดยให้เกียรติตอ่ ผูบ้ งั คับบัญชา โดยเหมาะสม
แก่ฐานะตำ�แหน่ง

๒

๕. จรรยาบรรณต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ดังนี้
(๑) ผูบ้ งั คับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ทัง้ ในด้านปฏิบตั งิ าน
ขวัญ กำ�ลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง
(๒) ผู้บังคับบัญชาพึงมอบหมายงานที่เหมาะสมกับกำ�ลังความสามารถ
ไม่หนักเกินแรง ไม่เบาจนเสียงาน ให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
(๓) ผู้บังคับบัญชาพึงชื่นชม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามสมควร สร้างขวัญ
ให้กำ�ลังใจ ให้รางวัลตามโอกาสอันเหมาะสม ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของ
บุคลากร
(๔) ผู้บังคับบัญชาพึงขวนขวายช่วยเหลือ จัดสวัสดิการที่ดีให้แก่ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา มีความโอบอ้อมอารี มีอัธยาศัยนุ่มนวล และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ
บุคลากร
(๕) ผู้บังคับบัญชาพึงมีวิสัยทัศน์ในการดำ�เนินงาน มีความจริงใจในการ
บริหารงาน ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร
(๖) ผู้บังคับบัญชาพึงเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของประชาคม ดำ�รงอยู่ใน
ความยุติธรรม และสามารถให้คำ�ปรึกษาที่ดีแก่บุคลากร
(๗) ผู้บังคับบัญชาพึงมีศาสตร์และศิลป์ในการแก้ปัญหา มีความอดทน
อดกลั้น

๓

๖. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน ดังนี้
(๑) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงรวมใจในบรรดาเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(๒) พึงปฏิบตั ติ อ่ เพือ่ นร่วมงานตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้องด้วยความสุภาพ มีนำ�้ ใจ
และมนุษย์สัมพันธ์อันดี
(๓) พึงมีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง
(๔) พึงเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของเพื่อนร่วมงาน
(๕) พึงเคารพในความเห็นทางวิชาการของเพื่อนร่วมงาน

๗. จรรยาบรรณต่อผู้ผู้มาติดต่องานและสังคม
บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้มาติดต่องานและสังคม ดังนี้
(๑) พึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ด้วยความ
เป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน�้ำใจ และกิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใด
ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจง
เหตุผลหรือแนะน�ำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ�ำนาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
(๒) พึงปฏิบัตติ นให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป
(๓) พึงรักษาเกียรติภูมิของตนเองและองค์กร โดยไม่กระท�ำการใดๆ
ที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
(๔) พึงละเว้นการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนั ใดซึง่ มีมลู ค่าเกินปกติวสิ ยั
ที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์
จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อนื่ ใดทีไ่ ด้รบั ไว้มมี ลู ค่าเกินปกติวสิ ยั ก็ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ว
เพื่อด�ำเนินการตามสมควรแก่กรณี

๔

๘. จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
บุคลากรซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อน นอกจากต้องปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณใน
ข้อ ๑ ถึงข้อ ๗ แล้ว ยังต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ดังนี้
(๑) คณาจารย์พึงวางตนให้เป็นผู้ควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย์
(๒) คณาจารย์พึงประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลักจริยธรรม โดยต้องกระตุ้น
และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปสู่จุดหมายอย่างอิสระ
(๓) คณาจารย์พึงพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างสม�่ำเสมอและ
สามารถน�ำองค์ความรู้ที่ทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษา การวิจัย ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
(๔) คณาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความ
สามารถ และปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นมิตร เสมอภาค และสร้างสรรค์
(๕) คณาจารย์พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้ชี้น�ำสังคม
ในแนวทางที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
และสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
(๖) คณาจารย์ไม่กระท�ำตนเป็นผู้ปิดกัน้ ความเจริญทางสติปัญญา จิตใจ
อารมณ์ และสังคมของศิษย์
(๗) คณาจารย์พึงรับใช้สังคมด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ดี
ได้มาตรฐาน
(๘) คณาจารย์ พึ ง ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด�ำเนิ น กิ จ การต่ า งๆ ของ
มหาวิท ยาลั ย ทั้ง ด้ า นการสอน วิจั ย บริก ารพั ฒ นาภู มิป ั ญ ญาและท�ำนุ บ�ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
(๙) คณาจารย์พึงมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมายจากมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด
(๑๐) คณาจารย์ต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์
ในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระท�ำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์
ให้แก่ตนโดยมิชอบ

๕

การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณของบุคลากร
๑. การกระท�ำผิดจรรยาบรรณของบุคลากร ดังต่อไปนี้ อย่างน้อยให้ถือว่าเป็น
การกระท�ำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดวินัย
(๑) การน�ำผลงานทางวิชาการของผู้อ่นื มาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ
(๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่
คู่สมรสของตน
(๓) การเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดจากนักศึกษา
หรือผู้รับบริการเพื่อกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใด
(๔) การเปิดเผยความลับของนักศึกษาทีไ่ ด้มาจากการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือจาก
ความไว้วางใจ ทัง้ นี้ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นกั ศึกษาหรือผูร้ บั บริการ
(๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพือ่ ให้กระท�ำการทีร่ อู้ ยูว่ า่ ผิดกฎหมายหรือ
ฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง
(๖) การกระท�ำความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยก�ำหนดตามสภาพและ
ความร้ายแรงของการกระท�ำ
๒. การกระท�ำผิดจรรยาบรรณทีเ่ ป็นความผิดวินยั หรือผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ให้ด�ำเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาหรื อ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ถ้าไม่เป็นความผิดวินยั ให้ผบู้ งั คับบัญชาด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ตักเตือน หรือ
(๒) สั่งให้ด�ำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�ำหนด หรือ
(๓) ท�ำทัณฑ์บน
เมือ่ ดำ�เนินการตามวรรคหนึง่ แล้วให้บนั ทึกไว้ในทะเบียนประวัตบิ คุ คลด้วย
๓. การริเริม่ ดำ�เนินการทางจรรยาบรรณอาจกระทำ�ได้โดยผูก้ ล่าวหาหรือผูบ้ งั คับบัญชา
ขอให้ดำ�เนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน
๔. การประพฤติผดิ จรรยาบรรณในเรือ่ งใดทีม่ ไิ ด้เป็นความผิดวินยั ถ้าผูบ้ งั คับบัญชา
สัง่ ให้ดำ�เนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำ�หนด และหากข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่ดำ�เนินการให้ถูกต้อง ให้ถือว่าเป็นการ
กระทำ�ผิดวินัย

๖

การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณที่มีผลต่อโทษทางวินัยของบุคลากร
๑. การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณ

(๑) พึงมีทัศนคติที่ดี พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการทำ�งาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

บทลงโทษ

ดำ�เนินการ
ทางจรรยาบรรณ

(๒) พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม ดำ�เนินการทางวินัย
กับการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
(๓) พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และ ดำ�เนินการทางวินัย
ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมี
จรรยาวิชาชีพกำ�หนดไว้ ก็พงึ ปฏิบตั ติ ามจรรยาวิชาชีพนัน้ ด้วย
(๔) พึงละเว้นการนำ�ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เคารพ ดำ�เนินการทางวินัย
และ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

๒. การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
จรรยาบรรณ
(๑) พึงปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำ�นึงถึงประโยชน์
ของทางราชการเป็นสำ�คัญ
(๒) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
(๓) พึงดูแลรักษาและใช้สนิ ทรัพย์ของทางราชการอย่างประหยัด
คุม้ ค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิน้ เปลืองเยีย่ งวิญญูชน
จะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
(๔) พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและ
ปราศจากอคติ

๗

บทลงโทษ
ดำ�เนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ดำ�เนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ดำ�เนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ดำ�เนินการ
ทางวินัย

๓. การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณ

(๑) พึงปฏิบัติงานโดยความมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
(๒) พึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย
(๓) พึงมีอิสระทางความคิด ปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทน
และเสียสละ
(๔) พึงปฏิบตั ติ นตามกฎระเบียบ ของทางราชการและ
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติตนเป็นผู้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างเต็มที่ ให้ความร่วมมือในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
(๕) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเป็นธรรม

๔. การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
จรรยาบรรณ

บทลงโทษ
ดำ�เนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ดำ�เนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ดำ�เนินการทาง
จรรยาบรรณ
ดำ�เนินการ
ทางวินัย
ดำ�เนินการ
ทางวินัย

บทลงโทษ

(๑) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เสนอแนะในสิง่
ดำ�เนินการ
ทีเ่ ห็นว่าจะมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
ทางจรรยาบรรณ
(๒) พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาโดยซื่อสัตย์
ดำ�เนินการทาง
จรรยาบรรณ
(๓) พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา โดยความจริงจัง เอาใจใส่ อดทน
ดำ�เนินการ
สู้งานหนัก มีความพากเพียร
ทางจรรยาบรรณ
(๔) พึงปฏิบตั ติ อ่ ผูบ้ งั คับบัญชา โดยการทำ�งานเพือ่ งาน ไม่ประพฤติ
ดำ�เนินการ
ทุจริต ไม่คิดริษยา รู้คุณค่างานที่ทำ�
ทางจรรยาบรรณ
(๕) พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้เกียรติต่อผู้บังคับบัญชา
ดำ�เนินการ
โดยเหมาะสมแก่ฐานะตำ�แหน่ง
ทางจรรยาบรรณ

๘

๕. การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จรรยาบรรณ

(๑) ผู้บังคับบัญชาพึงดูแล เอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ทัง้ ในด้านปฏิบตั งิ าน ขวัญ กำ�ลังใจ สวัสดิการและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้อง
(๒) ผู้บังคับบัญชา พึงมอบหมายงานที่เหมาะสมกับกำ�ลัง
ความสามารถ ไม่หนักเกินแรง ไม่เบาจนเสียงาน ให้กับ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
(๓) ผูบ้ งั คับบัญชาพึงชืน่ ชม ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาตามสมควร
สร้างขวัญ ให้กำ�ลังใจ ให้รางวัลตามโอกาสอันเหมาะสม
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร
(๔) ผูบ้ งั คับบัญชา พึงขวนขวายช่วยเหลือ จัดสวัสดิการทีด่ ี
ให้แก่ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา มีความโอบอ้อมอารี มีอธั ยาศัย
นุ่มนวล และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคลากร
(๕) ผูบ้ งั คับบัญชาพึงมีวสิ ยั ทัศน์ในการดำ�เนินงาน มีความ
จริงใจในการบริหารงาน ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
(๖) ผูบ้ งั คับบัญชาพึงเสียสละเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาคม
ดำ�รงอยู่ในความยุติธรรม และสามารถให้คำ�ปรึกษาที่ดี
แก่บุคลากร
(๗) ผู้บังคับบัญชาพึงมีศาสตร์และศิลป์ในการแก้ปัญหา
มีความอดทน อดกลั้น

๙

บทลงโทษ

ดำ�เนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ดำ�เนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ดำ�เนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ดำ�เนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ดำ�เนินการทาง
จรรยาบรรณ
ดำ�เนินการทาง
จรรยาบรรณ
ดำ�เนินการทาง
จรรยาบรรณ

๖. การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
จรรยาบรรณ

(๑) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ดีและเหมาะสม รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ร ่ ว มแรงรวมใจ
ในบรรดาเพือ่ นร่วมงาน ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์สว่ นรวม
(๒) พึงปฏิบัตติ ่อเพื่อนร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความ
สุภาพ มีน�้ำใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี
(๓) พึงมีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง
(๔) พึงเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของเพื่อนร่วมงาน
(๕) พึงเคารพในความเห็นทางวิชาการของเพื่อนร่วมงาน

บทลงโทษ

ด�ำเนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ด�ำเนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ด�ำเนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ด�ำเนินการทางวินัย
ด�ำเนินการทางวินัย

๗. การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณต่อผู้มาติดต่องานและสังคม
จรรยาบรรณ

บทลงโทษ

(๑) พึงให้บริการผู้มาติดต่องาน อย่างเต็มก�ำลังความสามารถด้วย
ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน�้ำใจ และกิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน
เมื่อเห็นว่าเรื่องใด ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ ดำ�เนินการทาง
ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือแนะน�ำให้ตดิ ต่อยัง
จรรยาบรรณ
หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่า มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้น ๆ ต่อไป
ดำ�เนินการทาง
(๒) พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของบุคคลทั่วไป
จรรยาบรรณ
(๓) พึงรักษาเกียรติภมู ขิ องตนเองและองค์กร โดยไม่กระทำ�การ ใดๆ
ดำ�เนินการ
ที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
ทางวินัย
(๔) พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันใด ซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติวสิ ยั ทีว่ ญ
ิ ญูชนจะให้กนั โดยเสน่หาจากผูม้ าติดต่องาน หรือผูซ้ ง่ึ
ดำ�เนินการ
อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและ ทางวินัยร้ายแรง
ทราบภายหลังว่าทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดทีไ่ ด้รบั ไว้มมี ลู ค่าเกิน
ปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำ�เนินการ
ตามสมควรแก่กรณี

๑๐

๘. การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
จรรยาบรรณ
(๑) คณาจารย์พงึ วางตนให้เป็นผู้ควรแก่การยกย่องและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศษิ ย์
(๒) คณาจารย์พงึ ประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลักจริยธรรม โดยต้อง
กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ไปสู่จุดหมาย
อย่างอิสระ
(๓) คณาจารย์พงึ พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างสม�่ำเสมอ
และสามารถน�ำองค์ความรูท้ ที่ นั สมัย เหมาะกับสถานการณ์ มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา การวิจยั ให้เกิดผลลัพธ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
(๔) คณาจารย์พงึ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ และปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นมิตร
เสมอภาค และสร้างสรรค์
(๕) คณาจารย์พงึ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผูช้ นี้ �ำ
สังคมในแนวทางที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
(๖) คณาจารย์ไม่กระท�ำตนเป็นผูป้ ดิ กัน้ ความเจริญทางสติปญ
ั ญา
จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
(๗) คณาจารย์พงึ รับใช้สังคมด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการที่ดีได้มาตรฐาน
(๘) คณาจารย์พงึ ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินกิจการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยทัง้ ด้านการสอน วิจยั บริการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญา
และท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
(๙) คณาจารย์พงึ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทัง้ ด้าน
การเรียน การสอน การวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด
(๑๐) คณาจารย์ต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้าง
จากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ใช้ให้ศษิ ย์กระท�ำการใดๆ
อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ

๑๑

บทลงโทษ

ด�ำเนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ด�ำเนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ด�ำเนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ด�ำเนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ด�ำเนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ด�ำเนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ด�ำเนินการ
ทางจรรยาบรรณ
ด�ำเนินการ
ทางวินัย
ด�ำเนินการ
ทางวินัย
ด�ำเนินการ
ทางวินัยร้ายแรง

๙. การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณของบุคลากร

การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังต่อไปนี้ อย่างน้อยให้ถือว่าเป็นการ
กระทำ�ผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และเป็นความผิดวินัย
การกระทำ�

บทลงโทษ

(๑) การนำ�ผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของ
ตนโดยมิชอบ

ดำ�เนินการ
ทางวินัย

(๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศ
กับนักศึกษา ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน

ดำ�เนินการ
ทางวินัย

(๓) การเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด จากนักศึกษาหรือผู้รับบริการเพื่อกระทำ�หรือไม่
กระทำ�การใด

ดำ�เนินการ
ทางวินัย

(๔) การเปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ

ดำ�เนินการ
ทางวินัย

(๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพือ่ ให้กระทำ�การทีร่ อู้ ยูว่ า่
ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่าง
ร้ายแรง

ดำ�เนินการ
ทางวินัย

(๖) การกระทำ�ความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
กำ�หนดตามสภาพและความร้ายแรงของการกระทำ�

ดำ�เนินการ
ทางวินัย

๑๒

บทลงโทษต่อผู้กระทำ�ความผิด
๑. การกระทำ�ความผิดทางจรรยาบรรณ
การกระทำ�ผิดทางจรรยาบรรณให้ผู้บังคับบัญชาดำ�เนินการทาง
จรรยาบรรณ โดยให้ผู้บังคับบัญชาดำ�เนินการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(๑) ตักเตือน หรือ
(๒) สั่งให้ดำ�เนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำ�หนด หรือ
(๓) ทำ�ทัณฑ์บน
เมื่อดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ
บุคคลด้วย
๒. การกระทำ�ความผิดทางวินัย ให้ดำ�เนินการทางวินัย มีโทษดังนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๓) ลดขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง
เมื่อดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียน
ประวัติบุคคลด้วย
๓. การกระทำ�ความผิดทางวินัยร้ายแรง ให้ดำ�เนินการทางวินัย
มีโทษดังนี้
(๑) ให้ออก
(๒) ไล่ออก
เมื่อดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ
บุคคลด้วย
๑๓

คณะกรรมการพิจารณาและวินจิ ฉัยการกระทำ�ผิดทางจรรยาบรรณ
คณะกรรมการพิจารณาและวินจิ ฉัยการกระทำ�ผิดทางจรรยาบรรณ
แต่งตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีตามคำ�แนะนำ�ของอธิการบดี
จำ�นวนสองคน เป็นกรรมการ
(๓) คณบดีหรือ หัว หน้าหน่ว ยงานที่เ รียกชื ่ อ อย่ า งอื ่ น ที ่ มี ฐานะ
เทียบเท่าคณะ จำ�นวนสามคน เป็นกรรมการ
(๔) ประธานสภาพนักงาน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำ�นวนสามคน
เป็นกรรมการ
ให้หัวหน้างานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ก็ได้
ประธาน รองประธาน และกรรมการตาม (๓) และ (๕) มีวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่งสองปี และอาจได้รบั แต่งตัง้ ใหม่อกี ได้)
ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินจิ ฉัยการกระทำ�ผิดทางจรรยาบรรณ
มีอำ�นาจและหน้าที่สอบสวนและพิจารณาการกระทำ�ผิดทางจรรยาบรรณ
รวมทั้งวินิจฉัยตีความว่าการประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณในข้อใดเป็นความผิดวินยั ไม่รา้ ยแรงหรือเป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง

๑๔

ภาคผนวก

๑๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒
--------------------		
โดยทีเ่ ป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี
ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
		
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 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 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “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

๑๖

			
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานในมหาวิทยาลัย
ซึง่ ได้รบั การจ้างตามสัญญาจ้างให้ท�ำ งานในมหาวิทยาลัย โดยได้รบั ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
จากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
			
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี คณบดี ผู้อำ�นวยการสถาบัน ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย ผู้อำ�นวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง หรือหัวหน้างานส่วนงานภายในทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัติ
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
		
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณคณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งประกอบด้วย
		
(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ
		
(๒) องอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
		
(๓) คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ จำ�นวนสามคน เป็นกรรมการ
		
(๔) ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ
		
(๕) ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง เป็นกรรมการ
		
ให้ผู้อำ�นวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วย
เลขานุการ ก็ได้
		
ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จำ�นวนสามคน เป็นกรรมการตาม (๓)
		
ประธาน รองประธาน และกรรมการตาม (๓) มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
สองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
		
ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอ�ำ นาจและหน้าทีส่ ง่ เสริมจรรยาบรรณ
แก่ บ ุ ค ลากร และควบคุม การพิ จ ารณาดำ�เนิ นการตามจรรยาบรรณให้เ ป็ น ไปตาม
ข้อบังคับนี้ วินิจฉัยตีความในกรณีเกิดปัญหาตามข้อบังคับนี้
		
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณา และวินิจฉัยการกระทำ�ผิดทาง
จรรยาบรรณคณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย
		
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒเป็นประธานกรรมการ
		
(๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีทอ่ี ธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ

๑๗

		
เป็นกรรมการ
		
เป็นกรรมการ
		

(๓ ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำ�นวนสามคน
(๔) ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบตั กิ าร จำ�นวนสามคน
(๕) ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกมหาวิทยาลัย จำ�นวนสามคนเป็นกรรมการ

		
ให้หัวหน้างานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ และ
อาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ก็ได้
		
ให้สภาคณาจารย์ เลือกผูแ้ ทนจำ�นวนสามคน เป็นกรรมการตาม (๓)
		
ให้สภาข้าราชการและลูกจ้าง เลือกผู้แทนจำ�นวนสามคน เป็นกรรมการ
ตาม (๔)
		
ประธาน รองประธาน และกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งสองปี และอาจได้รบั แต่งตัง้ ใหม่อกี ได้
		
ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำ�ผิดทางจรรยาบรรณ
มีอ�ำ นาจและหน้าทีส่ อบสวนและพิจารณาการกระทำ�ผิดทางจรรยาบรรณ รวมทัง้ วินจิ ฉัย
ตีความว่าการประพฤติผดิ หรือละเว้นการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณในข้อใดเป็นความผิดวินยั
ไม่รา้ ยแรงหรือเป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
		
ข้อ ๗ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง ดังนี้
		
(๑) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีทศั นคติทด่ี ี พัฒนาตนเอง
ให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถและทักษะในการทำ�งาน
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
		
(๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และ
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
		
(๓) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงใช้วชิ าชีพในการปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความซือ่ สัตย์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีทว่ี ชิ าชีพใดมีจรรยาวิชาชีพ
กำ�หนดไว้ ก็พงึ ปฏิบตั ติ ามจรรยาวิชาชีพนัน้ ด้วย
		
(๔) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงละเว้นการนำ�ผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน เคารพและ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
การประพฤติผดิ หรือละเว้นการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณตาม (๑) ไม่เป็นความผิดวินยั
การประพฤติผดิ หรือละเว้นการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณตาม (๒) (๓) และ (๔) เป็น
ความผิดวินยั

๑๘

		
ข้อ ๘ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีจรรยาบรรณ
ต่อหน่วยงาน ดังนี้
		
(๑) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำ�คัญ
		
		
(๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรง
ต่อเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
		
(๓) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงดูแลรักษาและใช้
สินทรัพย์ของทางราชการอย่างประหยัดคุม้ ค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิน้ เปลืองเยีย่ ง
วิญญูชน จะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
		
(๔) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ
การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑) (๒) และ (๓)
ไม่เป็นความผิดวินัย
การประพฤติผดิ หรือละเว้นการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณตาม (๔) เป็นความผิดวินยั
		
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 ให้ความร่วมมือในการดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
		
(๕) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุจริตและเป็นธรรม
		
การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑) และ
(๒) และ (๓) ไม่เป็นความผิดวินัย
		
การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๔) และ
(๕) เป็นความผิดวินัย

๑๙

		
ข้อ ๑๐ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้
บังคับบัญชา ดังนี้
		
(๑) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เสนอแนะในสิง่ ทีเ่ ห็นว่าจะมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ด้วย
		
(๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
โดยซื่อสัตย์
		
๓) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
โดยความจริงจัง เอาใจใส่ อดทน สู้งานหนัก มีความพากเพียร
		
(๔) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
โดยการทำ�งานเพื่องาน ไม่ประพฤติทุจริต ไม่คิดริษยา รู้คุณค่างานที่ทำ�
		
(๕) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
โดยให้เกียรติต่อผู้บังคับบัญชาโดยเหมาะสมแก่ฐานะตำ�แหน่ง
การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามข้อนี้ ไม่เป็นความ
ผิดวินัย
		
ข้อ ๑๑ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีจรรยาบรรณต่อ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ดังนี้
		
(๑) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแล
เอาใจใส่ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ทัง้ ในด้านปฏิบตั งิ าน ขวัญ กำ�ลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครองผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาด้วยหลักการ
และเหตุผลที่ถูกต้อง
		
(๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึง
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับกำ�ลังความสามารถ ไม่หนักเกินแรง ไม่เบาจนเสียงาน
ให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
		
(๓) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
พึงชื่นชมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามสมควร สร้างขวัญ ให้กำ�ลังใจ ให้รางวัลตามโอกาส
อันเหมาะสม ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร
		
(๔) ข้ า ราชการและพนักงานมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น ผู ้บ ั ง คั บ บั ญ ชา
พึงขวนขวายช่วยเหลือ จัดสวัสดิการ ที่ดีให้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความโอบอ้อมอารี
มีอัธยาศัย นุ่มนวล และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคลากร

๒๐

		
(๕) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงมี
วิสัยทัศน์ในการด�ำเนินงาน มีความจริงใจในการบริหารงาน ส่งเสริมบรรยากาศที่ดี
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
		
(๖) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาพึงเสียสละ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาคม ด�ำรงอยู่ในความยุตธิ รรม และสามารถให้ค�ำปรึกษาที่ดี
แก่บุคลากร
		
(๗) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงมี
ศาสตร์และศิลป์ในการแก้ปัญหา มีความอดทน อดกลัน้
การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามข้อนี้ ไม่เป็นความ
ผิดวินัย
		
ข้อ ๑๒ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีจรรยาบรรณต่อ
ผู้ร่วมงานดังนี้
		
(๑) ข้ า ราชการและพนัก งานมหาวิท ยาลั ย พึง ช่วยเหลือ เกื้อ กู ลกั น
ในทางทีด่ แี ละเหมาะสม รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีรว่ มแรงรวมใจ
ในบรรดาเพื่อนร่วมงาน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
		
(๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน�้ำใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี
		
(๓) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีความจริงใจต่อเพื่อน
ร่วมงานทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง
		
(๔) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงเคารพในศักดิ์ศรีและ
สิทธิของเพื่อนร่วมงาน
		
(๕) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงเคารพในความเห็นทาง
วิชาการของเพื่อนร่วมงาน
การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑) และ (๒) และ
(๓) ไม่เป็นความผิดวินัย
การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม และ (๔) และ (๕)
เป็นความผิดวินัย
		

๒๑

		
ข้อ ๑๓ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงมีจรรยาบรรณต่อ
ผู้มาติดต่องานและสังคม ดังนี้
		
(๑) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงให้บริการผู้มาติดต่องาน
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอือ้ เฟือ้ มีนำ�้ ใจ และกิรยิ าวาจาทีส่ ภุ าพ
อ่อนโยน เมือ่ เห็นว่าเรือ่ งใดไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ หรือไม่อยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องตนจะต้องปฏิบตั ิ
ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน�ำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ�ำนาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
		
(๒) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธาของบุคคลทั่วไป
		
(๓) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงรักษาเกียรติภูมิของ
ตนเองและองค์กร โดยไม่กระท�ำการ ใด ๆ ที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
องค์กร
		
(๔) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พึงละเว้นการรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อนั ใด ซึง่ มีมลู ค่าเกินปกติวสิ ยั ทีว่ ญ
ิ ญูชนจะให้กนั โดยเสน่หาจากผูม้ าติดต่องาน
หรือผู้ซ่งึ อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลัง
ว่าทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีไ่ ด้รบั ไว้มมี ลู ค่าเกินปกติวสิ ยั ก็ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชา
ทราบโดยเร็ว เพื่อด�ำเนินการตามสมควรแก่กรณี
การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑) และ (๒)
ไม่เป็นความผิดวินัย
การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๓) เป็นความผิด
วินัย
การประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๔) เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
		
ข้อ ๑๔ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัตหิ น้าที่สอน
นอกจากต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในข้อ ๗ ถึงข้อ ๑๓ แล้ว ยังต้องมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ ดังนี้
		
(๑) คณาจารย์พงึ วางตนให้เป็นผู้ควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย์
		
(๒) คณาจารย์พงึ ประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลักจริยธรรม โดยต้องกระตุ้น
และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปสู่จุดหมายอย่างอิสระ

๒๒

		
(๓) คณาจารย์พงึ พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างสม�่ำเสมอและ
สามารถน�ำองค์ความรูท้ ที่ นั สมัย เหมาะกับสถานการณ์ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
ศึกษา การวิจัย ให้เกิดผลลัพธ์ท่มี ีคุณภาพ
		
(๔) คณาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความ
สามารถ และปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นมิตร เสมอภาค และสร้างสรรค์
		
(๕) คณาจารย์พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้ชี้นำ�สังคม
ในแนวทางที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
		
(๖) คณาจารย์ไม่กระทำ�ตนเป็นผูป้ ดิ กัน้ ความเจริญทางสติปญ
ั ญา จิตใจ
อารมณ์ และสังคมของศิษย์
		
(๗) คณาจารย์พงึ รับใช้สงั คมด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการทีด่ ี
ได้มาตรฐาน
		
(๘) คณาจารย์พึงให้ความร่วมมือในการดำ�เนินกิจการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยทั้งด้านการสอน วิจัย บริการพัฒนาภูมิปัญญาและทำ�นุบำ�รุงศิลป
วัฒนธรรม
		
(๙) คณาจารย์พึงมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่ได้มอบหมายจากมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด
		
(๑๐) คณาจารย์ต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์
ในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำ�การใด 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 การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้อย่างน้อยให้ถือว่าเป็นการกระทำ�ผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง
และเป็นความผิดวินัย
		
(๑) การนำ�ผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ

๒๓

		
๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา
ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน
		
(๓) การเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จาก
นักศึกษาหรือผู้รับบริการ เพื่อกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใด
		
(๔) การเปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือจากความไว้วางใจ ทัง้ นี้ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับ
บริการ
		
(๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพือ่ ให้กระท�ำการทีร่ อู้ ยูว่ า่ ผิดกฎหมาย
หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง
		
(๖) การกระท�ำความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยก�ำหนดตามสภาพ
และความร้ายแรงของการกระท�ำ
		
ข้อ ๑๖ การกระท�ำผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยหรือผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ให้ด�ำเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหา วิทยาลัย
ถ้าไม่เป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาด�ำเนินการ ดังนี้
		
(๑) ตักเตือน หรือ
		
(๒) สั่งให้ด�ำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�ำหนด หรือ
		
(๓) ท�ำทัณฑ์บน
เมื่อด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย
		
ข้อ ๑๗ การริเริม่ ด�ำเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระท�ำได้โดยผูก้ ล่าวหา
หรือผูบ้ งั คับบัญชาขอให้ด�ำเนินการหรือ คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน
		
ข้อ ๑๘ การประพฤติผดิ จรรยาบรรณในเรือ่ งใดทีม่ ไิ ด้เป็นความผิดวินยั
ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งให้ด�ำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�ำหนด และหากข้าราชการ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามและหรือไม่ด�ำเนินการให้ถูกต้อง ให้ถอื ว่า
เป็นการกระท�ำผิดวินัย
		
ข้อ ๑๙ ในการสอบสวนและพิจารณา ให้คณะกรรมการพิจารณาและ
วินิจฉัยการกระท�ำผิดทางจรรยาบรรณ มีอ�ำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงนอกเหนือจากพยาน
หลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสมและจ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรม
แก่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้นนั้ ด้วย		

๒๔

		
ในการพิจารณากรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัย
การกระทำ�ผิดทางจรรยาบรรณ แจ้งข้อเท็จจริงแก่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ทีถ่ กู กล่าวหาว่าประพฤติผดิ จรรยาบรรณทราบอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้ ให้โอกาสข้าราชการ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานประกอบอย่างเต็มที่
และต้องเปิดโอกาสให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นได้คัดค้านผู้สอบสวน
หรือกรรมการได้
		
ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำ�ผิดทาง
จรรยาบรรณได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้วให้ประชุมพิจารณาลงมติว่าผู้ถูก
กล่าวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดจรรยาบรรณกรณีใด ตาม
ข้อใด ถ้ากรณีมเี หตุวา่ ผูถ้ กู กล่าวหาได้กระทำ�ผิดวินยั ด้วย ให้ระบุวา่ เป็นผิดวินยั กรณีใด ตาม
มาตราใด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ หรือตามข้อใดแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ส่งสรุปผลการสอบสวน พร้อมทั้งระบุ
พฤติการณ์หรือรายละเอียดแห่งการประพฤติผดิ จรรยาบรรณให้ชดั เจน เสนอต่อผูบ้ งั คับ
บัญชาของผู้ถูกกล่าวหา ให้ดำ�เนินการตามข้อ ๑๖ หรือ ไม่ดำ�เนินการตามข้อ ๑๖ หรือ
เสนอให้มหาวิทยาลัยสอบสวนทางวินัย แก่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูก
กล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ ต่อไป
		
ข้อ ๒๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้		
			

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

						
(นายอำ�นวย ยศสุข)
					
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
--------------------		 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
		
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๔
มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญตั มิ หาวิทยาลัยแม่โจ้ 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 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “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 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำ�ผิดทาง
จรรยาบรรณ คณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย
		
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
		
(๒) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีตามคำ�แนะนำ�ของอธิการบดี
จำ�นวน สองคน เป็นกรรมการ
		
(๓) คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ
จำ�นวนสามคน เป็นกรรมการ

๒๖

		
(๔) ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ
		
(๕) ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เป็นกรรมการ
		
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำ�นวนสามคน เป็น
กรรมการ
		
ให้หวั หน้างานวินยั และนิตกิ าร กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ และ
อาจให้มี ผู้ช่วยเลานุการ ก็ได้
		
ประธาน รองประธาน และกรรมการตาม (๓) และ (๖) มีวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
		
ให้คณะกรรมการพิจารณาและวินจิ ฉัยการกระทำ�ผิดทางจรรยาบรรณ
มีอ�ำ นาจและหน้าทีส่ อบสวนและพิจาณาการกระทำ�ผิดทางจรรยาบรรณ รวมทัง้ วินจิ ฉัย
ตีความว่าการประพฤติผิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในข้อใดเป็นความผิด
วินัยไม่ร้ายแรงหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
		
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๐ วรรคสอง แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
		
“คำ�ขอเลื่อนการพิจาณา ให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาและ
วินิจฉัยการกระทำ�ผิดทางจรรยาบรรณ ก่อนการลงมติวินิจฉัยตามวรรคก่อนแล้วเสร็จ
มิฉะนั้นไม่ให้รับไว้พิจารณา”
		
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้		
			

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอำ�นวย ยศสุข)
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒๗

หลักธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อ
๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการ
ที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของแผนการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณมาด�ำเนินการ รวม ถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ทีม่ ภี ารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบตั ิ งานในระดับชัน้ น�ำของประเทศ เพือ่ ให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบตั ริ าชการจะ ต้องมีทศิ ทางยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ทชี่ ดั เจน มีกระบวนการปฏิบตั งิ าน และระบบงานทีเ่ ป็น มาตรฐาน
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตาม
แนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้
เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ การบริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสมให้ อ งค์ ก ารสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
๓) หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้ บริการที่
สามารถด�ำเนิ น การได้ ภ ายในระยะเวลาที่ ก�ำหนด และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น
ควรอยู่ในระดับทีส่ นองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทัง้ การแสดงถึงความ
ส�ำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผย อย่าง
ตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้อง
ห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด�ำเนิน
กิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

๒๘

๖) หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participation) หมายถึ ง กระบวนการที่
ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ท�ำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา / ประเด็นที่ส�ำคัญ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
๗) หลักการกระจายอ�ำนาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ�ำนาจ
การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการ
ปกครองอืน่ (ราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ) และภาคประชาชนด�ำเนินการแทนโดยมี
อิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ�ำนาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด�ำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้
บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพิ่ม
ผลิตภาพ เพื่อผลการด�ำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อ�ำนาจของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบตั ิ และ
ค�ำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๙) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัตแิ ละได้
รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มกี ารแบ่งแยกด้านชาย /หญิงถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอืน่ ๆ
๑๐) หลั ก มุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหา
ข้อตกลงทัว่ ไปภายในกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็นข้อตกลงทีเ่ กิดจาก
การใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงซึง่ ต้องไม่มขี อ้ คัดค้านทีย่ ตุ ไิ ม่ได้
ในประเด็นที่ส�ำคัญโดยฉันทามติ ไม่จ�ำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้อง
โดยเอกฉันท์
เอกสารอ้างอิง :
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ ๒๕๖๐. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีประกอบไปด้วย ๑๐ องค์ประกอบ. [ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา http://www.drmanage.com (วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐)
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ผู้จัดทำ�
สภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
(คณะอนุกรรมการจัดทำ� 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
๒. อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย		
๓. อาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
๔. อาจารย์ ดร.ประเจต อำ�นาจ		
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า
๖. นายสมพร เกตุตะคุ			
๗. นายธวัชชัย มนนิตย์			
๘. นางสาวช่อทิพย์ สิทธิ			
๙. นายอดิศร สุวรรณ			
๑๐. น.ส.เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์
กองจัดการ
๑. นางประนอม จันทรังษี		
๒. นายวรภาส ปูระณะพงษ์
๓. นางเพ็ญนภา กันทะตา

ประธานสภาพนักงาน
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

๔. นางสาวสุนัดดา สัตตวัตรกุล
๕. นางพรรณรัตน์ ตันติเสรี

ผู้ออกแบบปก: นางสาวปวริศา จันทราช
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