คํานํา

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เดิมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยเฉพาะกลุมขาราชการครู จะตอง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด ตอมาเมื่อ ยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยและ
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ ก.พ.ร. มหาวิ ท ยาลั ย ได ป ระกาศกํ า หนด
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีจุดเนนคือใชเปนแนวทางในการประพฤติและ
ปฏิบัติตนสําหรับคณาจารยเปนหลัก และเมื่อ ก.พ.อ. ไดประกาศกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมี
ในสถาบั นอุดมศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏอุบลราชธานีจึงไดประกาศกําหนด
จรรยาบรรณขาราชการและพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๕๐
ดังกลาว
ตอมาเมื่อ ป ๒๕๕๑ ก.พ.อ. ไดยกเลิกประกาศกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับป ๒๕๕๐ และออกประกาศใหมเปนฉบับป ๒๕๕๑ ประกอบกับผูตรวจการ
แผนดินไดออกระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมของผูตรวจการแผนดินและเจาหนาที่ของสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก (Core Value)
๙ ประการ ดังนี้
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน
ทับซอน
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบตั ิ
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
ได พิ จ ารณาเห็ น ว า มาตรฐานจริ ย ธรรมที่ ผู ต รวจการแผ น ดิ น กํ า หนดและมาตรฐาน
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. กําหนด มีเปาหมายและวัตถุ ประสงคที่จะให

สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใช เ ป น แนวทางในการออกจรรยาบรรณ เพื่ อ เป น กรอบหรื อ แนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อ วั นที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และในคราวประชุ ม ครั้ง ที่
๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อ ความสะดวกในการศึกษาอ างอิงของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและผูสนใจทั่วไปจึงไดรวมพิมพเปนเลม ซึ่งหวังวาจะเปนประโยชนตอบุคลากรทุก
ประเภทของมหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติโดยรวมตอไป

(ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน บุณฑริก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
ปรัชญา ปณิธาน คติธรรม ของมหาวิทยาลัย
มาตรฐานจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ภาคผนวก
๑. ระเบียบผูตรวจการแผนดินวาดวยประมวลจริยธรรมของผูตรวจการแผนดินและ
เจาหนาที่ของสํานักผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

ปรัชญา

ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปญฺาชีวี ชีวติ มาหุ เสฏฐํ
“ชีวิตของผูที่เปนอยูดว ยปญญา นั้นประเสริฐ”

สวนประกอบตราสัญลักษณ
“เป น วงรี รู ป ไข ส องวงซ อ นกั น วงรี ว งนอกจะเป น เส น เดี่ ย ว ส ว นวงรี ว งในจะเป น เส น คู

ภายในวงรีวงในจะเปนดวงตราพระราชลัญจกรประจําพระองค ระหวางวงรีทั้งสอง ตอนบนจะเปน
อักษรไทยรูปทรงอักษรเปนแบบลานนาและอักษรขอม ความวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”
สวนตอนลางเปนอักษรอังกฤษรูปทรงเปนอักษรโรมันแบบ Gothic หรือตัวอักษรอังกฤษแบบ Old

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปนสถาบันอุดมศึกษา
สรางสรรคภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

English ความวา “UBON RATCHATHANI RAJABHAT UNIVERSITY” ความหมายของชุดอักษรไทยและ

อังกฤษ แทนคาความรูสึกในการสื่อสารรวมสมัยและแสดงความสูงสงแหงสถาบันพระมหากษัตริย”

สีของตราสัญลักษณ
สีน้ําเงิน
สีเขียว
สีทอง
สีสม
สีขาว

แทนคา
แทนคา
แทนคา
แทนคา
แทนคา

สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ ๔๑ แหง ในแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สวยงาม
ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา
ความรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ที่กาวไกลใน ๔๑ มหาวิทยาลัย
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

คติธรรม
ศึกษาดี มีกิจกรรม บํารุงอนามัย น้ําใจสูง

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณในสถาบันอุดมศึกษา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ กํ า หนดให ข า ราชการหรื อ
เจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทมีมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งใหมีกลไกและ
ระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม รัฐธรรมนูญกําหนดใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย การพิจารณา สรรหา
กลั่นกรองหรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกยาย
การเลื่อ นตํ าแหน ง การเลื่อ นเงิ นเดื อนและการลงโทษบุคคล ใหเปนไปตามระบบคุณธรรมและ
คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดวย

มาตรฐานจริยธรรม
ผูตรวจการแผนดินซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําใน
การจัดทําประมวลจริยธรรมไดกําหนดมาตรฐานอันเปนคานิยมหลัก (Core Value) ไว ๙ ประการ
ดังนี้
คานิยมหลัก ๙ ประการ
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน
ทับซอน
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
ในสวนของสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. ไดกําหนดหลักการสําคัญในการกําหนดจรรยาบรรณ
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือวาเปนมาตรฐานทางจริยธรรมไว ๖ ประการ ดังนี้

หลักการสําคัญในการกําหนดจรรยาบรรณ
๑. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๒. ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
๓. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
๔. ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
๕. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๖. ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา
สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไดกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักศึกษาไว ๗ ประการ ดังนี้
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา
๑. ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย/กฎหมายของบานเมือง
๒. แตงกายเรียบรอยเหมาะสมถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัย
๓. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับนักศึกษา
๔. มีจิตใจ สํานึก และมีความรับผิดชอบ
๕. ใหเกียรติแกตนเองและผูอื่น
๖. รักษาไวซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
๗. กลาแสดงออกในทางที่ถูกตองเหมาะสม

จรรยาบรรณวิชาชีพ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรวมทั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏอุ บ ลราชธานี ใ นคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อ วั นที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๒ และในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ไดออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว ดังนี้

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๒
.................................
เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความประพฤติดี สํานึกในหนาที่ และสามารถประสาน
กับทุกฝาย ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเพื่อความ
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะยังผลไปสูผูประพฤติและมหาวิทยาลัยใหเปนที่เลื่อมใส ศรัทธา และ
ยกยองของบุคคลทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ข าราชการพลเรื อ นในสถาบั นอุดมศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ มาตรา ๑๘ (๒),(๑๓) แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และในคราวประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๒ เมื่ อ วัน ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี จึ ง ออก
ขอบังคับวาดวย จรรยาบรรณของบุคลากรไวดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
................................
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วาดวยจรรยาบรรณ
ของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๑) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
พ.ศ. ๒๕๔๘
๒) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง จรรยาบรรณขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชขอบังคับนี้แทน

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“จรรยาบรรณ” หมายความวา ประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีและสงเสริม
ชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากรและมหาวิทยาลัย
“บุคลากร” หมายความวา คณาจารย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
“ประชาคมมหาวิทยาลัย” หมายถึง บุคลากรทุกกลุมในมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาและ
ผูรับบริการของมหาวิทยาลัย
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๒
จรรยาบรรณตอตนเอง
....................................
ขอ ๕ บุคลากรพึงประพฤติตนเปนผูมีศีลธรรมอันดี เหมาะสมกับวิชาชีพ ไมกระทําการใดๆ
ใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง และดํารงตนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขอ ๖ บุคลากรพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น ประชาคมมหาวิทยาลัย
สังคม และประเทศชาติ
ขอ ๗ บุคลากรพึงมีความมุงมั่น คิดคน สราง รักษา ใชทรัพยสินทางปญญาของตนในทางที่
ชอบและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
ขอ ๘ บุคลากรอนุรักษและพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย
ขอ ๙ บุคลากรพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม และไม
กระทําการใดๆอันเปนการแสวงหาผลประโยชน และหรือขัดผลประโยชน ทับซอนผลประโยชน
โดยมิชอบ

ขอ ๑๐ บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูน
ความรูความสามารถ ทักษะในการทํางานเพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลและตองฝกฝนตนเองใหแตกฉานและชํานาญ
ขอ ๑๑ บุคลากรตองละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน และตองไมคัดลอก
หรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือจาง
วานหรือใชผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือจางวานหรือใชผูอื่นทําผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อนําไปใชในการเสนอกําหนดตําแหนงหรือการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นหรือการให
ไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
หมวด ๓
จรรยาบรรณตอหนวยงาน
............................
ขอ ๑๒ บุคลากรพึงยึดมั่นและปฏิบัติตามปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน ปณิธาน วัตถุประสงค
และนโยบายของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ บุคลากรพึงมีสวนรวม สงเสริมและสรางความสามัคคีแสวงหา ความกาวหนาและ
ชื่อเสียงใหแกหมูคณะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ บุค ลากรต อ งไมกลาวอางหรือใชสัญ ลัก ษณห รือ ชื่อ ของมหาวิทยาลัย หรือ สวน
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยไปกลาวอางเพื่อประโยชนแหงตน หรือในทางที่ทําใหมหาวิทยาลัยหรือ
สวนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
ขอ ๑๕ บุคลากรพึงรวมสราง รักษาศักดิ์ศรี ชื่อเสียงและประโยชนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ บุคลากรพึงปฏิบัติงานดวยความสุจริต และปราศจากอคติตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ บุคลากรพึงปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง
สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และสังคมเปนสําคัญ
ขอ ๑๘ บุคลากรพึ งดูแล รักษา และใชทรัพยากรของมหาวิท ยาลัยอยางประหยัดคุม คา
ระมั ด ระวั ง มิ ใ ห สิ้ น เปลื อ งเสี ย หาย หรื อ สู ญ หาย และพึ ง ระมั ด ระวั ง ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย สิ น ของ
มหาวิทยาลัย เยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง

หมวด ๔
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
นักศึกษา และผูรับบริการ
.................................
ข อ ๑๙ บุ ค ลากรซึ่ ง เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา พึ ง ดู แ ลเอาใจใส ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาทั้ ง ในด า นการ
ปฏิบัติงานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ การจัดสวัสดิการ และการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด
ยอมรับ ฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับ บัญ ชาดวยหลักการและ
เหตุผลที่ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล
ขอ ๒๐ บุคลากรพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันโดยใชสติปญญาไปในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน
สวนรวมและอยูรวมกันอยางสันติ
ขอ ๒๑ บุคลากรพึงปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพมีน้ําใจ และมี
มนุษยสัมพันธอันดี
ขอ ๒๒ บุค ลากรพึง สรางและสง เสริมความสามัค คีในหมูคณะ และมีสวนร วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
ขอ ๒๓ บุคลากรพึงเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกยองใหเกียรติศักดิ์ศรี
ของเพื่อนรวมงานไมทับถมใหรายปายสี พูดจาสอเสียดและกลั่นแกลงซึ่งกันและกัน โดยตองรักษา
ชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ขอ ๒๔ บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือกลุม
งานของตน ทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยงานและการแกปญหารวมกัน ตลอดจนเสนอแนะ
ในสิ่งที่เห็นวามีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ขอ ๒๕ บุคลากรพึงมีอิสระทางความคิดดานวิชาการที่สรางสรรค รับผิดชอบการเสนอ
ความคิดและปฏิบัติตนอยางเปนกัลยาณมิตรกับผูที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๖ บุค ลากรพึงดํา รงตนใหเปน แบบอยา งที่ดีแ กนั กศึก ษาและบุค คลทั่วไปทั้งดา น
บทบาทหนาที่การงาน และการดําเนินชีวิต
ขอ ๒๗ บุคลากรตองไมกลาวรายหรือดูถูก คณาจารยหรือบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย
ตอหนาบุคคลหรือหนวยงานภายนอก

หมวด ๕
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ และการปฏิบัติงาน
..................................
ขอ ๒๘ บุคลากรพึงพัฒนาตนใหมีความรูความสามารถตามไดมาตรฐานแหงวิชาชีพ
ข อ ๒๙ บุ ค ลากรพึ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ เสี ย สละ อดทน ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
ชวยเหลือเกื้อกูลตอผูอื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติในทางสรางสรรค
ขอ ๓๐ บุคลากรพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชนอื่นใด
ขอ ๓๑ บุคลากรพึงหมั่นศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันตอการ
พัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางตอเนื่อง
ข อ ๓๒ คณาจารย พึ ง เป น นั ก วิ จั ย ที่ มี จ รรยาบรรณเป น นั ก วิ จั ย ตามข อ กํ า หนดของ
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ขอ ๓๓ คณาจารยพึงรับผิดชอบ ตั้งใจเอาใจใสการสอนและพัฒนาศิษยใหรูจริงทําไดจริง
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง พึงสอนและพัฒนาศิษยอยางเต็มความสามารถ และปฏิบัติตอศิษย
ดวยความเมตตากรุณาและเปนธรรม
ขอ ๓๔ คณาจารยพึงปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย และบุคคลทั่วไปในดานสวนตัว
และหนาที่การงาน
ข อ ๓๕ คณาจารย พึ ง อบรม สั่ ง สอน ฝ ก ฝน สร า งเสริ ม ความรู ทั ก ษะ คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมที่ถูกตองดีงามใหแกศิษย อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข อ ๓๖ คณาจารย พึ ง ปฏิ บั ติ ต อ ศิ ษ ย อ ย า งมี เ มตตา ช ว ยเหลื อ และส ง เสริ ม ให กํ า ลั ง ใจ
ในการศึกษาเลาเรียนโดยเสมอภาคและเปนธรรม
หมวด ๖
บทลงโทษ
............................
ข อ ๓๗ เมื่ อ ปรากฏว า บุ ค ลากรผู ใ ดประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณที่ ไ ม เ ป น ความผิ ด วิ นั ย
ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่เปนความผิดจรรยาบรรณครั้งแรก ใหทําการตักเตือน

(๒) หากยั ง ประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณในเรื่ อ งเดิ ม ที่ ถู ก ตั ก เตื อ นแล ว ตาม (๑) ให
ออกคําสั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ผูใดฝาฝนคําสั่งตาม (๒) ใหทําทัณฑบนไวเปนหนังสือ และเก็บรวบรวมไวกับ
ทะเบียนประวัติประจําตัวบุคลากร
ขอ ๓๘ การกระทําผิดจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณ
อยางรายแรง
(๑) การนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ
(๒) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาหญิงหรือชายอื่น
ที่มิใชคูสมรสของตน
(๓) การเรียกรับ หรือ ยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด
(๔) การเป ด เผยความลั บ ของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ม าจากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ จาก
ความไววางใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
(๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
(๖) การกระทํ า ความผิ ด อื่ น ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดตามสภาพและความ
รายแรงของการกระทํา
(๗) การยุยงใหแตกความสามัคคีในสังคมของมหาวิทยาลัยจนเปนเหตุใหสวนงาน
ตาง ๆ ไมสามารถดําเนินงานไดตามปกติ
ขอ ๓๙ ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณนี้ ใหใชขอบังคับกับบุคลากรโดยเครงครัด การไม
ยึดถือและปฏิบัติตาม หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนขอบังคับนี้ จนเปนเหตุกอใหเกิดความ
เสี ย หายหรื อ สู ญ หายต อ บุ ค คล หรื อ ทรั พ ย สิ น ของทางราชการ หากเป น กรณี ค วามผิ ด วิ นั ย อย า ง
ไมรายแรงใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง หากเปนกรณี
ความผิดวินัยอยางรายแรงใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง
แลวแตกรณี
ขอ ๔๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้

ในกรณีที่มี ปญ หาเกี่ย วกับการปฏิบัติตามขอบังคับ นี้ ใหอ ธิการบดี มีอํ านาจตีค วามและ
วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายพิศิษฐ วรอุไร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คูมือการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คูมือการปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วาดวย จรรยาบรรณของ
บุ ค ลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทางให บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วาม
ประพฤติดี สํานึกในหนาที่ สามารถประสานงานกับทุกฝาย ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยาง
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ประสิ ท ธิผ ลยิ่ง ขึ้ น และเพื่ อ ความมี คุ ณธรรมและจริ ย ธรรม อัน จะยั ง ผลให ผู
ประพฤติเปนที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกยองของบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัย รักษาและสงเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียงใหเปนที่เชื่อถือแกบุคคลทั่วไป
๒. เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกบุคลากรมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
รักษามาตรฐานแหงความดีงาม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ สรางความเลื่อมใสศรัทธาแกบุคคล
ทั่วไป
จรรยาบรรณตอตนเอง มีแนวทางปฏิบัตดิ ังนี้
(๑) ประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ดําเนินชีวิตโดยยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและดํารง
ตนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาที่และปฏิบัติหนาที่เต็มตามศักยภาพ
(๓) เอาใจใส หวงใย อาทรเกื้อกูลตอผูอื่น
(๔) เปนผูชี้นําการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ เพื่อพัฒนาสังคม
(๕) เปนผูมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบตอสังคม
(๖) พึงรับใชสังคมดวยการสรางสรรคผลงานที่ไดมาตรฐาน และนําไปใชใหเกิดประโยชน
(๗) ซื่อสัตยตอตนเอง ไมลอกเลียนแบบผลงานและทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
(๘) พึงรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวยความเคารพ
(๙) พึ ง เผยแพร อ งค ค วามรู ที่ มี ป ระโยชน แ ละส ง เสริ ม ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ต อ ชุ ม ชนและ
ทองถิ่น

(๑๐) มีความรักชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย
(๑๑) สรางสรรคผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
(๑๒) เปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีไทย
(๑๓) มีจิตสํานึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
(๑๔) แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
จรรยาบรรณตอหนวยงาน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
(๑) ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
(๒) ซื่อสัตยและมีคุณธรรมจริยธรรมในทางวิชาการ
(๓) ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการหาผลประโยชนแกตนโดยมิชอบ หรือมีผลประโยชน
ทับซอน
(๔) สงเสริมและสรางความสามัคคีในหมูคณะ
(๕) ติ ด ตามความก า วหน า หมั่ น พั ฒ นาวิ ธี ส อนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ทั น สมั ย เป น
ประโยชนตอนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
(๖) เขารวมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ประสบการณ ในหมูนักวิชาการ
และผูเกี่ยวของ
(๗) สงเสริมและรักษาชื่อเสียงและประโยชนของมหาวิทยาลัย ไมพึงใชชื่อและทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนสวนตน หรือเพื่อหมูคณะโดยมิชอบ
(๘) เสนอแนะมีสวนรวม และเสียสละในการพัฒนามหาวิทยาลัยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๙) ใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยางประหยัดและคุมคา
(๑๐) ดูแลและพิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยใหเปรียบเสมือนผลประโยชนของตน
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน นักศึกษาและผูรับบริการ มีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
(๑) พึงปฏิบัติตน เคารพผูบังคับบัญชา และปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกตอง
(๒) พึงปกครองผูใตบังคับบัญชาโดยใชหลักธรรมาภิบาล

(๓) ประพฤติตนใหเปนตัวอยางที่ดีของนักศึกษาในเรื่องการแตงกาย การพูด และการใช
ชีวิตในดานอื่น ๆ
(๔) ไมแสวงหาผลประโยชนจากผลงานที่เปนของผูอื่นที่เปนเจาของรวมกันมาเปนของตน
(๕) สงเสริมและผดุงเกียรติแหงความเปนคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๖) สงเสริมความกาวหนาซึ่งกันและกันดวยเหตุผลและความเอื้ออาทร
(๗) ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และบทบาทตามหนาที่การงาน
(๘) มีความเปนกัลยาณมิตร เมตตา ใหอภัย เอาใจใส ใหกําลังใจแกนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
(๙) พึงปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของคนทั่วไปและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(๑๐) ใหเกียรติ ใหความนับถือเพื่อนรวมงานทั้งสายวิชาการและสนับสนุน
(๑๑) พึงชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นในทางสรางสรรค
(๑๒) รักษาและแสวงหามิตรภาพระหวางผูรวมงานและผูรวมอาชีพ
(๑๓) ยกยองและนับถือผูรวมงาน ผูรวมอาชีพทุกระดับ ที่มีความรูความสามารถและความ
ประพฤติดี
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ และการปฏิบัติงาน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
(๑) เปดใจกวางเพื่อพัฒนาความรูที่เกี่ยวของ และมุงมั่นพัฒนาศาสตรของตนเองอยางจริงจัง
และสม่ําเสมอ พรอมทั้ง ติดตามวิทยาการใหม ๆ เพื่อพัฒนาตนเองทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๒) จัดทําแผนบริหารการสอนและแจงใหนักศึกษาทราบเมื่อเปดภาคการศึกษา
(๓) สอนเพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมั่นและตั้งใจ โดยไมเรียกรับผลประโยชน
(๔) พั ฒ นาเทคนิ ค วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน วิ ธี ก ารสอน วิ ธี ก ารวั ด ผลประเมิ น ผลให ทั น สมั ย
แลวนํามาใชในการปฏิบัติงานการสอน การวัดผลประเมินผล ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๕) ตรงเวลา สอนดวยความเต็มใจ ไมปดบังความรู และสอนโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง
(๖) เคารพศักดิ์และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย รับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย
ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
(๗) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนในการทําวิจัย
(๘) มีน้ําใจในการใหบริการและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

บทลงโทษ มีดังนี้
(๑) ผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการดังนี้
๑.๑ ในกรณีที่เปนความผิดจรรยาบรรณครั้งแรกใหทําการตักเตือน
๑.๒ หากยังประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องเดิมที่ถูกตักเตือนแลว ตาม (๑.๑)
ใหออกคําสั่งดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
๑.๓ ผูใดฝาฝนคําสั่ง ตาม (๑.๒) ใหทําทัณฑบนไวเปนหนังสือและ เก็บรวบรวม
ไวกับทะเบียนประวัติประจําตัวบุคลากร
๑.๔ ในกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณ ที่เปนความผิดทางวินัยดวยใหดําเนินการ
ทางวินัยในสวนที่เกี่ยวของนั้น
(๒) การกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงมีดังตอไปนี้
๒.๑ การนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนเองโดยมิชอบ
๒.๒ การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาหรือหญิง
หรือชายอื่นซึ่งมิใชคูสมรสของตน
๒.๓ การเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการเพื่อการกระทําหรือไมกระทําการใด
๒.๔ การเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความ
ไววางใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบและกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
๒.๕ การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหการกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมาย
หรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
๒.๖ การกระทําความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความ
รายแรงของการกระทํา

(นายพิศิษฐ วรอุไร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่ ๑๓๐๔ /๒๕๕๒
เรื่อง แตงตั้งกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
........................................................
ตามประกาศ ก.พ.อ. ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี
ในสถาบันอุดมศึกษา กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา ตองจัดใหมีการกําหนด จรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาและตองจัดใหมีการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ได
กํ า หนดขึ้ น นั้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให การดํ า เนิ น งานตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของบุ ค ลากรภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย จึ ง แต ง ตั้ ง บุ ค คลต อ ไปนี้ เ ป น
คณะกรรมการดําเนินงาน
๑. รองศาสตราจารยนพดล จันทรเพ็ญ
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (บริหารและทรัพยสิน)
๒. ผูชวยศาสตราจารยอนันต ขัมภรัตน
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (กิจการนักศึกษา)
๓. รองศาสตราจารยธรรมรักษ ละอองนวล
กรรมการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
๔. ผูชวยศาสตราจารยดํารงคฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อารี หลวงนา
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รักชาติ ทาโพธิ์
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติมา จึงสุวดี
กรรมการ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิตรกร โพธิ์งาม
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๙. ผูชวยศาสตราจารยเกษม บุญรมย
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยแผนไทย
๑๐. อาจารยอรวรรณ อุทัยเสน
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๑๑. อาจารย ดร. พัชรีสาร ฐิติธนานนท
กรรมการ
อาจารยประจําคณะเกษตรศาสตร
๑๒. อาจารยวาที่รอยตรีเชษฐ ศรีไมตรี
กรรมการ
อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยวยุภา สุขอูด
กรรมการ
อาจารยประจําคณะครุศาสตร
๑๔. อาจารยอมรรัตน วงษกลม
กรรมการ
อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร
๑๕. อาจารยหทัยรัตน ควรรูดี
กรรมการ
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
๑๖. อาจารยไวกูณฐ ครองยุทธ
กรรมการ
อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑๗. อาจารยออมใจ แตเจริญวิริยะกุล
กรรมการ
อาจารยประจําวิทยาลัยแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
๑๘. นายอุทัย ศรีจันทร
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๑๙. อาจารยนันทยุทธ ละมายจีน
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
๒๐. นายนาคิน กากแกว
กรรมการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

๒๑. นายพงศเดช พุฒิเปรมเดช
กรรมการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
๒๒. นางจันทิมา วงศวรรณ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในและเลขานุการ
๒๓. นางสาวอนุรักษ สายแวว
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
๒๔. นางสาวกฤษฎา อุกาพรหม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้
๑. พิจารณาจัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๒. จัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๓. ดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร
๔. ดําเนินการเพื่อใหมหาวิทยาลัยมีชองทางการติดตอสื่อสารอยางเปนระบบ ระหวาง
ผู รั บ บริ ก ารหรื อ ผู มี ส ว นได เ สี ย ประโยชน เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ไปใช ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร
๕. วางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณและพิจารณาแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรที่เปนแบบอยางที่ดี
๖. ติดตามความกาวหนาและประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เสนอตอมหาวิทยาลัย
๗. อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน บุณฑริก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระเบียบผูตรวจการแผนดิน
วาดวยประมวลจริยธรรมของผูต รวจการแผนดิน
และเจาหนาที่ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาคผนวก

........................................................
โดยที่มาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจีกรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให
มีประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกลาว อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาพ
พ.ศ. 2552 ผูจรวจการแผนดินจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
............................
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บผู ต รวจการแผ น ดิ น ว า ด ว ยประมวลจริ ย ธรรมของ
ผูตรวจการแผนดิน และเจาหนาที่ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหนกเลิกระเบียบผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาวาดวยคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาและพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดไปจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้

“ผูตรวจการแผนดิน” หมายความวา ประธานผูตรวจการแผนดิน และผูตรวจการ
แผนดิน
“เจาหนาที่” หมายความวา พนักงานและลูกจางของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ขอ ๕ ใหประธานผูตรวจการแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
............................
ขอ ๖ ผูตรวจการแผนดินและเจาหนาที่ทุกคน ตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในมาตรฐาน
จริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบ
ได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

สวนที่ 2
มาตรฐานจริยธรรมขององคกร
ขอ ๗ ผูตรวจการแผนดินและเจาหนาที่ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
ขอ ๘ ผูตรวจการแผนดินและเจาหนาที่ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๙ ผูตรวจการแผนดินและเจาหนาที่ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๑๐ ผูตรวจการแผนดินและเจาหนาที่ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อม
เสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ ๑๑ ผูตรวจการแผนดินและเจาหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ดวย
ความเสียสละ ทุ มเทสติปญ ญา ความรูความสามารถ ใหบ รรลุผลสําเร็จและมีประสิท ธิภาพตาม
ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ ๑๒ ผูตรวจการแผนดินและเจาหนาที่ ตองมุงแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
ขอ ๑๓ ผูตรวจการแผนดินและเจาหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มี
อัธยาศัย
ขอ ๑๔ ผูตรวจการแผนดินและเจาหนาที่ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การ
เปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยเจาหนาที่ จะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจาก
ผูตรวจการแผนดิน หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๕ ผูตรวจการแผนดินและเจาหนาที่ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวาง
ผูรวมงานพรอมใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข อ ๑๖ ผู ต รวจการแผ น ดิ น และเจ า หน า ที่ ต อ งไม ใ ช ส ถานะหรื อ ตํ า แหน ง ไปแสวงหา
ประโยชนมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ตลอดจน ไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประโยชนตาง ๆ อันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยจรรยาหรือการให
ตามประเพณี

ขอ ๑๗ เจาหนาที่ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มี
มนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อรวมงาน และไมนําผลงาน
ของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
หมวด 3
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๘ ผูตรวจการแผนดินและเจาหนาที่ตองประพฤติปฏิบัติวางตนอยูในกรอบประมวล
จริ ย ธรรมนี้ อ ย า งเคร ง ครั ด ตลอดจนเป น แบบอย า งที่ ดี ควรแก ก ารยกย อ งให เ ป น ที่ ป ระจั ก ษ ต อ
สาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ ใหผูตรวจการแผนดินกํากับดูแลการประพฤติของเจาหนาที่ใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๑๙ กรณีมรการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา เลขาธิการประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา ผูตรวจการแผนดินคนหนึ่งคนใดประพฤติ
ปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูตรวจการแผนดินที่เหลืออยู เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ข อ ๒๐ การดํ า เนิ น การตามข อ ๑๙ ให ผู ที่ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ าณาดํ า เนิ น การ แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินหาคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๑ หากดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอ เท็จ จริ งวามีการฝาฝน
ประมวลจริ ย ธรรม ให ผู รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามข อ ๑๙ สั่ ง ยุ ติ เ รื่ อ ง แต ห ากปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งลงโทษ
ผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๒๒ การดําเนินการทางจริยธรรมตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑ ใหนําแนวทางและ
วิธีการสอบสวนตามระเบียบสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา วาดวยการดําเนินการทางวินัย
และการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๔ มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๓ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๑ ใหถือเปนที่สุด เวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๒๔ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งการลงโทษตามขอ 21
แลวใหสาํ นักงานผูตรวจการแผนดินดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ข อ ๒๕ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ า ฝ น ประมวลจริ ย ธรรมนี้ จ ะถื อ เป น การฝ า ฝ น จริ ย ธรรม
ร า ยแรงหรื อ ไม ให พิ จ ารณาจากพฤติ ก รรมของการฝ า ฝ น ความจงใจหรื อ เจตนา มู ล เหตุ จู ง ใจ
ความสําคัญ และระดับตําแหนงตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติและความ
ประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามา
ประกอบการพิจารณา
ขอ ๒๖ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง
หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือสั่งการใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ
ไดรบั การพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๒๗ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้
ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พลเอก
(ธีรเดช มีเพียร)
ประธานผูตรวจการแผนดิน

ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
........................................................
โดยที่ เ ป น การสมควรยกเลิ ก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ งมาตรฐานจรรยาบรรณที่ พึ ง มี ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และเพื่อใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย
ก.พ.อ. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึ ง กํ า หนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่ พึ ง มี ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ จรรยาบรรณที่กําหนดจะตองครอบคลุมขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุก
ประเภทตําแหนง โดยตองคํานึงถึงลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพและลักษณะวิชาการดวย
ขอ ๒ จรรยาบรรณที่กําหนดตองยึดมั่นในหลักการตอไปนี้
(๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
(๒) ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(๔)ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๖) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา
ขอ ๓ จรรยาบรรณที่กําหนดตองครอบคลุม
(๑) จรรยาบรรณตอตนเอง
(๒) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
(๓) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน
(๔) จรรยาบรรณตอหนวยงาน
(๕) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา
(๖) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา
(๗) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน

(๘) จรรยาบรรณตอนิสิตนักศึกษาและผูรับบริการ
(๙) จรรยาบรรณตอประชาชน
(๑๐) จรรยาบรรณตอสังคม
ขอ ๔ การกระทําผิดจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้อยางนอยใหถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
(๑) การนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ
(๒) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคูสมรสของตน
(๓) การเรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดจากนั ก ศึ ก ษาหรื อ
ผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด
(๔) การเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ
ทั้งนี้ โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
(๕) การสอน หรือการอบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
(๖) การกระทําความผิดอื่นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามสภาพและความรายแรง
ของการกระทํา
ขอ ๕ ใหมีองคกรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณซึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) องคกรพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณ จะตองเปนคณะบุคคลที่มี
ความเปนอิสระและเปนกลาง
(๒) การริเริ่มดําเนินการทางจรรยาบรรณอาจจะทําไดโดยผูกลาวหา หรือผูบังคับบัญชา
ขอใหดําเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน
(๓) การสอบสวนและพิจารณาตองยึดหลักการใหผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา การรับฟง
การแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ การเปดโอกาสใหมีการคัดคานผูสอบสวนหรือ
กรรมการไดการคุมครองผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักศึกษา
ขอ ๖ การกระทําผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยหรือผิดวินัยอยางรายแรงใหดําเนินการ
ทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ถาไมเปนความผิดวินัย
ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการดังนี้

(๑) ตักเตือน หรือ
(๒) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ
(๓) ทําทัณฑบน
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลใหบนทึกไวในทะเบียนประวัติบุคคลดวย
ขอ ๗ จรรยาบรรณที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดจะตองกําหนดใหชัดเจนวาการประพฤติผิด
จรรยาบรรณในเรื่องใดไมเปนความผิดวินัย หรือเปนความผิดวินัย หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๘ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีมาตรการสงเสริมจรรยาบรรณแกบุคลากรอยาง
สม่ํ า เสมอ โดยอาจกํ าหนดใหคณะกรรมการจรรยาบรรณหรื อ หน วยงานอื่ นมี ห น า ที่ ดํ า เนิ น การ
ดังกลาว
ข อ ๙ ในการกํ า หนดจรรยาบรรณให ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษารั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สมชาย วงศสวัสดิ์
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ

คณะทํางานจัดทําคูมอื
ที่ปรึกษา
๑. ผศ.ชัยวัฒน บุณฑริก
๒. รศ.นพดล จันทรเพ็ญ
๓. ผศ.อนันต ขัมภรัตน
๔. คณบดีทุกคณะ

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

คณะผูจัดทํา
๑. นายอุทัย ศรีจันทร
๒. นางรุงทิพย บุญจํารูญ
๓. นางจันทิมา วงศวรรณ
๔.นางเพ็ญภรณ ตรีภพ
๕. นางสาวจินตนา พรหมพาณิชย
๖. นางสาวอนุรักษ สายแวว
๗. นางกฤษฏา อุกาพรหม
๘. นางศิริรัตน ทาลา

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
หัวหนางานการประชุม
นักบริหารงานทั่วไป
นักตรวจสอบภายใน
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ผูปฏิบัติงานบริหาร

