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พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน 
เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 

ปพุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 
 ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่
อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของแผนดินท้ังสิ้น . ทุกคน   
จึงตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถดวยอุดมคต ิ
ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่
เปนไปอยางถูกตองเที่ยงตรง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา     
การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกขของ
ประชาชน ตลอดจนความเจริญข้ึนหรือเสื่อมลงของประเทศชาต.ิ 
 
 
 

วังไกลกังวล 
วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 



สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
 มหาวิทยาลัยแมโจ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงเนนดานการเกษตร และ
มีประวัติยาวนานถึง ๘๐ ป ไดผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ โดยเฉพาะ
ดานการเกษตรรับใชประเทศมาเปนเวลาชานาน และไดสั่งสมองคความรูดาน
การเกษตรจนเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการอยางกวางขวาง มีคณาจารยและ
บุคลากรที่มีความรูความสามารถจํานวนมาก ในระยะเวลาที่ผานมาคณาจารย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดทําหนาที่ทั้งดานการวิจัย ฝกอบรม ผลิตบัณฑิต 
และใหบริการแกบุคคล องคกรตางๆ เพื่อไปพัฒนาประเทศชาติมาโดยตลอด 
พรอมกับการทําหนาที่ดังกลาว คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย        
ไดดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีตามฐานะของคณาจารยและผูปฏิบัติงานดานตางๆ 
ที่เปนผูที่นาเชื่อถือและศรัทธาในสังคมเสมอมา โดยประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเปนขอพึงปฏิบัติที่กําหนดไวกวางขวางครอบคลุม        
แตยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 
 ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณและชื่นชมในดําริของสภาคณาจารย และ   
สภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง ที่ไดรวมกันจัดทําแนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมโจขึ้น เพื่อสงเสริมจริยธรรมของ
บุคลากร อันจะเปนรากฐานที่สําคัญที่จะทําใหมหาวิทยาลัยดํารงไวซึ่งเกียรติคุณ 
ชื่อเสียงตอไปไดอยางมั่นคง 
 
    (ดร.อํานวย  ยศสุข) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยแมโจ 

ร.อํานวย  ยศส



   

   

สารจากอธิการบดี 
 

 ตามที่ สภาคณาจารย รวมกับสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 
ไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อใชเปนแนวทาง
ใหบุคลากรประพฤติ ปฏิบัติ อันจะเกิดผลดีตอการพัฒนาองคกร และตอตัว
บุคลากรเอง ความมุงมั่นของสภาคณาจารย และสภาขาราชการ พนักงาน
และลูกจางในครั้งนี้ จะเกิดผลดีไดก็ตอเมื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดไดตระหนักถึงคุณคาของการประกอบวิชาชีพ และความรับผิดชอบ
ตอองค กรและ สั งคมโดยรวมและแนวการประพฤติปฏิบั ติ ต าม             
หลักธรรมาภิบาล 
 หวั ง ว าแนวทางและคู มื อ ในการปฏิ บัติ ของบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยแมโจ ตามกรอบจรรยาบรรณนี้ จะไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ในการมุงม่ันที่จะกอใหเกิดการพัฒนา
องคกรที่ดีตอไป 

     
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร  ยศราช) 
       รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
 
 



  

คํานํา 
 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ      
วาดวยจรรยาบรรณขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๕๒      
เพื่อเปนแนวปฏิบัติตนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหประพฤติดี สํานึกใน
หนาที่ สามารถประสานงานกับทุกฝาย ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ราชการได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีและ
สงเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของบุคลากรและมหาวิทยาลัย อันจะสงผลให      
ผูประพฤติปฏิบัติเปนที่เลื่อมในศรัทธาและยกยองของบุคคลทั่วไป  
 สภามหาวิทยาลั ย ไดมอบหมายใหสภาคณาจารย ร วมกับ         
สภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง เปนองคกรที่ดําเนินการสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยแม โจ  จึงไดจัดทําคูมือ
จรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อจะไดใชเปนบรรทัดฐาน
เดียวกันทั้งองคกร  
 
 

สภาคณาจารย 
สภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 
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คูมือจรรยาบรรณบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

๑. จรรยาบรรณตอตนเอง 
 

บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณตอตนเองดังนี ้ 
 (๑) พึงมีทัศนคติที่ดี พัฒนาตนเองใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทํางาน เพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
           (๒) พึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการ
เปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
           (๓) พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย และ        
ไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพ
กําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย 
           (๔) พึงละเวนการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน เคารพและ      
ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 

การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม       
(๑) ไมเปนความผิดวินัย 

การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม       
(๒) (๓) และ (๔) เปนความผิดวินัย  
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๒. จรรยาบรรณตอหนวยงาน  

 บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน ดังนี้ 
(๑) พึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 

ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ 
         (๒) พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ 
 (๓) พึงดูแลรักษาและใชสินทรัพยของทางราชการอยางประหยัด
คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติ
ตอทรัพยสินของตนเอง 

(๔)  พึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาคและ
ปราศจากอคติ 

การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑) 
(๒) และ (๓) ไมเปนความผิดวินัย 

การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๔)         
เปนความผิดวินัย  

๓. จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 
บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 (๑) พึงปฏิบัติงานโดยความมุงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน 

(๒) พึงปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการเสริมสรางเอกลักษณไทย 
(๓) พึงมีอิสระทางความคิด ปฏิบัติงานดวยความขยัน อดทน และ

เสียสละ 
(๔) พึงปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ของทางราชการและมหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติตนเปนผูใชเวลาใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ ใหความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๕) พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตและเปนธรรม 
การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑) 

(๒) และ (๓) ไมเปนความผิดวินัย 
การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๔) 

และ (๕) เปนความผิดวินัย  

๔. จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 

บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ดังนี้  
(๑) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะในสิ่ง   

ที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 
(๒) พึงปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาโดยซื่อสัตย  
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(๓) พึงปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา โดยความจริงจัง เอาใจใส อดทน   
สูงานหนัก มีความพากเพียร 

(๔) พึงปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา โดยการทํางานเพื่องาน ไมประพฤติ
ทุจริต ไมคิดริษยา รูคุณคางานที่ทํา 

(๕) พึงปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา โดยใหเกียรติตอผูบังคับบัญชาโดย
เหมาะสมแกฐานะตําแหนง 

การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามขอนี ้        
ไมเปนความผิดวินัย  

 

๕. จรรยาบรรณตอผูอยูใตบังคับบัญชา 
บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณตอผูอยูใตบังคับบัญชา ดังนี้  
(๑) ผูบังคับบัญชาพึงดูแล เอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา ทั้งในดาน

ปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใต
บัง คับบัญชา  ตลอดจนปกครองผูอยู ใตบั งคับบัญชาดวยหลักการ         
และเหตุผลที่ถูกตอง 

(๒ )  ผูบั งคับบัญชา  พึงมอบหมายงานที่ เหมาะสมกับกําลั ง
ความสามารถ ไมหนักเกินแรง ไมเบาจนเสียงาน ใหกับผูอยูใตบังคับบัญชา 

(๓) ผูบังคับบัญชาพึงช่ืนชม ผูอยูใตบังคับบัญชาตามสมควร สราง
ขวัญ ใหกําลังใจ ใหรางวัลตามโอกาสอันเหมาะสม สงเสริมความ
เจริญกาวหนาของบุคลากร   
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(๔) ผูบังคับบัญชา พึงขวนขวายชวยเหลือ จัดสวัสดิการที่ดีใหแก   
ผูอยู ใตบั งคับบัญชา มีความโอบออมอารี  มีอัธยาศัยนุมนวล  และ
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอบุคลากร 

(๕) ผูบังคับบัญชาพึงมีวิสัยทัศนในการดําเนินงาน มีความจริงใจ   
ในการบริหารงาน สงเสริมบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

(๖) ผูบังคับบัญชาพึงเสียสละเพื่อประโยชนสุขของประชาคม ดํารง
อยูในความยุติธรรม และสามารถใหคําปรึกษาที่ดีแกบุคลากร 

(๗) ผูบังคับบัญชาพึงมีศาสตรและศิลปในการแกปญหา มีความ
อดทน อดกลั้น 

การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามขอนี ้            
ไมเปนความผิดวินัย   

๖. จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 
บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณตอผูรวมงาน ดังนี้  
(๑) พึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งสงเสริม

และสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาเพื่อนรวมงาน  
ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม 

(๒) พึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ 
มีน้ําใจ และมนุษยสัมพันธอันดี 
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(๓) พึงมีความจริงใจตอเพื่อนรวมงานทั้งตอหนาและลับหลัง 
(๔) พึงเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของเพื่อนรวมงาน  
(๕) พึงเคารพในความเห็นทางวิชาการของเพื่อนรวมงาน  
การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑) 

(๒) และ (๓) ไมเปนความผิดวินัย 
การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๔) 

และ (๕) เปนความผิดวินัย  

๗. จรรยาบรรณตอผูมาติดตองานและสังคม 
บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณตอผูมาติดตองานและสังคม ดังนี้   
(๑) พึงใหบริการผูมาติดตองาน อยางเต็มกําลังความสามารถดวย

ความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ และกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวา
เรื่องใด ไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ 
ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวา 
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป 

(๒) พึงปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธาของบุคคลทั่วไป 
(๓) พึงรักษาเกียรติภูมิของตนเองและองคกร โดยไมกระทําการ    

ใดๆ ที่เสื่อมเสียตอชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร  
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(๔) พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอันใด ซึ่งมีมูลคาเกิน
ปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตองาน หรือผูซึ่งอาจ
ไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลัง
วาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี 

การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑) 
และ (๒) ไมเปนความผิดวินัย 

การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๓)             
เปนความผิดวินัย  

การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๔)             
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 

๘. จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 
บุคลากรซึ่ งปฏิบัติหนาที่ สอน  นอกจากตองปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณในขอ ๑ ถึงขอ ๗ แลว ยังตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย ดังนี้ 

(๑) คณาจารยพึงวางตนใหเปนผูควรแกการยกยองและเปน
แบบอยางที่ดีแกศิษย 



๑๓

¤Ù‹Á×Í¨ÃÃÂÒºÃÃ³ºØ¤ÅÒ¡Ã ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ

  

  

(๒) คณาจารยพึงประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลักจริยธรรม โดยตอง
กระตุนและสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูไปสูจุดหมายอยางอิสระ 

(๓) คณาจารยพึงพัฒนาตนเองทางดานวิชาการอยางสมํ่าเสมอ
และสามารถนําองคความรูที่ทันสมัย เหมาะกับสถานการณ มาใชประโยชน
ในการพัฒนาการศึกษา การวิจัย ใหเกิดผลลัพธที่มีคุณภาพ  

(๔) คณาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ และปฏิบัติตนตอเพื่อนรวมงานอยางเปนมิตร เสมอภาค และ
สรางสรรค 

(๕) คณาจารยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถเปนผูชี้นํา
สงัคมในแนวทางที่ถูกตอง และมีสวนรวมในการสงเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนและสังคมทั้งทางตรงและทางออม 
         (๖) คณาจารยไมกระทําตนเปนผูปดกั้นความเจริญทางสติปญญา 
จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย 

(๗) คณาจารยพึงรับใชสังคมดวยการสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการที่ดีไดมาตรฐาน 

(๘) คณาจารยพึงใหความรวมมือในการดําเนินกิจการตางๆ         
ของมหาวิทยาลัยทั้งดานการสอน วิจัย บริการพัฒนาภูมิปญญาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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(๙) คณาจารยพึงมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน ทั้งดาน       
การเรียน การสอน การวิจัย และงานอื่นๆ ที่ไดมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
อยางเครงครัด 

(๑๐) คณาจารยตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจาก
ศิษย ในการปฏิบัติหนาที่ และไมใชใหศิษยกระทําการใดๆ อันเปนการ      
หาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 

การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ไมเปนความผิดวินัย 

การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๘) 
และ (๙) เปนความผิดวินัย  

การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตาม (๑๐)             
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

การกระทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากร 
๑. การกระทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากร ดังตอไปนี้อยางนอยใหถือ 

วาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง และเปนความผิดวินัย  
(๑) การนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดย             

มิชอบ 
(๒)  การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับ

นักศึกษา ซึ่งมิใชคูสมรสของตน 
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(๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด         
จากนักศึกษาหรือผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด 

(๔) การเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่
หรือจากความไววางใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษา
หรือผูรับบริการ       

(๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวา         
ผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง 

(๖) การกระทําความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตาม
สภาพและความรายแรงของการกระทํา 

๒. การกระทําผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยหรอืผิดวินัยอยาง 
รายแรง ใหดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายวาดวยการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ถาไมเปนความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ตักเตือน หรือ 
(๒) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ 
(๓) ทําทัณฑบน  
เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติ

บุคคลดวย 
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๓. การริเริ่มดําเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระทําไดโดยผูกลาวหา                
หรือผูบังคับบัญชาขอใหดําเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ
เห็นสมควรสอบสวน   

๔. การประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดที่มิไดเปนความผิดวินัย           
ถาผูบังคับบัญชาสั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด และหาก
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  ผู ใดไมปฏิบัติต ามและหรือ            
ไมดําเนินการใหถูกตอง ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย 

๕. ในการสอบสวนและพิจารณา ใหคณะกรรมการพิจารณาและ 
วินิจฉัยการกระทําผิดทางจรรยาบรรณ มีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริง
นอกเหนือจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสมและจําเปน 
โดยคํานึงถึงความเปนธรรมแกขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย         
ผูนั้นดวย 

ในการพิจารณากรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการพิจารณาและ
วินิจฉัยการกระทําผิดทางจรรยาบรรณ แจงขอเท็จจริงแกขาราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ถูกกลาวหาวาประพฤติผิดจรรยาบรรณทราบ
อยางเพียงพอ พรอมทั้งใหโอกาสขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย          
ผูนั้นไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานประกอบอยางเต็มที่ และตองเปด
โอกาสใหขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผูนั้นไดคัดคานผูสอบสวน
หรือกรรมการได  
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๖. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดทางจรรยา 
บรรณ ไดรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เสร็จแลวใหประชุมพิจารณาลงมติ
วาผูถูกกลาวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือไม  ถาผิดเปนความผิด
จรรยาบรรณกรณีใด ตามขอใด ถากรณีมีเหตุวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิด
วินัยดวย ใหระบุวาเปนผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗ หรือตาม    
ขอใดแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และใหสงสรุปผลการสอบสวนพรอมทั้ง
ระบุพฤติการณหรือรายละเอียดแหงการประพฤติผิดจรรยาบรรณใหชัดเจน 
เสนอตอผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา ใหดําเนินการตามขอ ๒ หรือ        
ไมดําเนินการตามขอ ๒ หรือเสนอใหมหาวิทยาลัยสอบสวนทางวินัยแก
ข าราชการหรือพนักงานมหาวิทยา ลัยที่ ถู กกล าวหาว าประพฤติ         
ผิดจรรยาบรรณ ตอไป 
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การกระทําผิดจรรยาบรรณที่มีผลตอโทษทางวินัยของบุคลากร 
 

จรรยาบรรณ การกระทําความผิด โทษทางวินัย 
ตอตนเอง 

 
           (๒) พึงเปนผูมีศีลธรรม
อั น ดี  แ ล ะ ป ร ะพ ฤ ติ ต น ใ ห
เหมาะสมกับการเปนขาราชการ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
           (๓) พึงใชวิชาชีพในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 
และไมแสวงหาผลประโยชนโดย
มิชอบ  ในกรณีที่ วิชาชีพใดมี
จรรยาวิชาชีพกําหนดไว ก็พึง
ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้น
ดวย 
           (๔) พึงละเวนการนํา
ผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 
เคารพและไมละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาของผูอื่น 
 

ภาคทัณฑ 
ตัดเงินเดือน 

ลดขั้นเงินเดือน 
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จรรยาบรรณ การกระทําความผิด โทษทางวินัย 
ตอหนวยงาน (๔ )  พึ งปฏิบั ติหน าที่

ร า ช ก า ร ด ว ย ค ว า ม สุ จ ริ ต  
เสมอภาคและปราศจากอคติ 

ภาคทัณฑ 
ตัดเงินเดือน 

ลดขั้นเงินเดือน 
ตอการ
ปฏิบัติงาน 

(๔)  พึงปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ ของทางราชการ
และมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตนเปน
ผูใชเวลาใหเปนประโยชนตอทาง
ราชการอยางเต็มที่ ใหความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๕) พึงปฏิบัติหนาที่ดวย
ความสุจริตและเปนธรรม 

ภาคทัณฑ 
ตัดเงินเดือน 

ลดขั้นเงินเดือน 

ตอผูรวมงาน (๔) พึงเคารพในศักดิ์ศรี
และสิทธิของเพื่อนรวมงาน  

( ๕ )  พึ ง เ ค า ร พ ใ น
ความเห็นทางวิชาการของเพื่อน
รวมงาน  

 

ภาคทัณฑ 
ตัดเงินเดือน 

ลดขั้นเงินเดือน 

 



๒๐
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จรรยาบรรณ การกระทําความผิด โทษทางวินัย 
ตอผูมา
ติดตองาน
และสังคม 

(๓) พึงรักษาเกียรติภูมิ
ของตนเองและองคกร โดยไม
กระทําการใดๆ ที่เสื่อมเสียตอ
ชื่อ เสียงและภาพลักษณของ
องคกร 
 

ภาคทัณฑ 
ตัดเงินเดือน 

ลดขั้นเงินเดือน 
 
 
 

          (๔ )  พึ งละเวนการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอันใด ซึ่ง
มีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชน
จะให กันโดยเสนหาจากผูมา
ติดตองาน หรือผูซึ่งอาจไดรับ
ประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่
นั้น หากไดรับไวแลวและทราบ
ภ า ย ห ลั ง ว า ท รั พ ย สิ น ห รื อ
ประโยชนอื่นใดที่ไดรับไวมีมูลคา
เ กิ นปกติ วิ สั ย  ก็ ใ ห ร าย งาน
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อ
ดําเนินการตามสมควรแกกรณี 

 

ใหออก 
ไลออก 
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จรรยาบรรณ การกระทําความผิด โทษทางวินัย 
ตอวิชาชีพ
(อาจารย) 

(๘ )  คณาจารยพึ ง ให
คว ามร วมมื อ ในการดํ า เ นิ น
กิจการตางๆ  ของมหาวิทยาลัย
ทั้งดานการสอน วิจัย บริการ
พัฒนาภูมิปญญาและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

(๙ )  คณาจ า ร ย พึ ง มี
ความรับผิดชอบในหนาที่ของตน 
ทั้งดานการเรียน การสอน การ
วิ จั ย  แ ล ะ ง า น อื่ น ๆ  ที่ ไ ด
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
อยางเครงครัด 

 

ภาคทัณฑ 
ตัดเงินเดือน 

ลดขั้นเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(๑๐) คณาจารยตองไม
แสวงหาประโยชนอันเปนอามิส
สินจางจากศิษย ในการปฏิบัติ
หนาที่ และไมใชใหศิษยกระทํา
การใดๆ อันเปนการหาประโยชน
ใหแกตนโดยมิชอบ 

ใหออก 
ไลออก 
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คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดทาง
จรรยาบรรณ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ประกอบดวย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
กรรมการ 

(๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปน    
รองประธานกรรมการ 

(๓) ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน
สามคน  เปนกรรมการ 

(๔) ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จํานวน
สามคน เปนกรรมการ 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนสามคน                   
เปนกรรมการ 

 ใหหัวหนางานวินัยและนิติการ กองการเจาหนาที่ เปนเลขานุการ 
และอาจใหมีผูชวยเลขานุการ ก็ได 
 ใหสภาคณาจารย เลือกผูแทนจํานวนสามคน เปนกรรมการ      
ตาม (๓) 
 ใหสภาขาราชการและลูกจาง เลือกผูแทนจํานวนสามคน เปน
กรรมการตาม (๔) 
 ประธาน รองประธาน และกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) มีวาระ
การดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 



๒๓
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 ใหคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดทาง
จรรยาบรรณ มีอํานาจและหนาที่สอบสวนและพิจารณาการกระทําผิดทาง
จรรยาบรรณ รวมทั้งวินิจฉัยตีความวาการประพฤติผิดหรือละเวนการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในขอใดเปนความผิดวินัยไมรายแรงหรือเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จัดทําโดย 
 

สภาคณาจารย 
สภาขาราชการ พนกังานและลูกจาง 

 

คณะอนุกรรมการจัดทํา 
๑. อาจารยชัช  พงษศิวัตม   ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายประศาสน  กองสมุทร  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. ผศ. ดร.จักรพงษ  พวงงามชื่น  อนุกรรมการ 
๔. อาจารย ดร.อนุวัฒน  จรัสรัตนไพบูลย อนุกรรมการ 
๕. อาจารยพสุนิต  สารมาศ  อนุกรรมการ  
๖. นายสุมิตร  เชื่อมชัยตระกูล  อนุกรรมการ 
๗. นางจิณาภา  ใครมา   อนุกรรมการ 
๘. ผศ. ดร.ศิริรัตน  ไพศาลสุทธิชล   อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

กองจัดการ 
๑. นางประนอม จันทรังษี 
๒. นางเพ็ญนภา  กันทะตา 
๓. นางสาวสุนัดดา  สัตตวัตรกุล 
๔. นางสาวภิญญาพัตร  พรมมิจิตร 
๕. นายวรภาส  ปูระณะพงษ 

 

ผูออกแบบปก: อาจารยพีราวิชญ ภาคนนทกุล 


