
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 



 

 

                                                                        
 

  
 

ปณิธาน 

 

ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 

ซื่อสัตย์สจุริตและรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้รักษามาตรฐานให้มีคุณภาพ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ไม่ใช้อ านาจครอบง า ผิดท านองครองธรรมต่อนักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการ 

 

 



ค าน า 
 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและ
ภารกิจในการให้บริการและสนับสนุนการด าเนินการของมหาวิทยาลัยทางด้านการศึกษา จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนั กงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยยึดแนวทางตามประกาศ 
ก.พ.อ. เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีก าหนดไว้  

                  คณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัยซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย   
ได้จัดท าคู่มือขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางท่ี
ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมท้ังรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 
               
 
                                                             
 
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธ์ิ  ทองปรอน) 
                                                                        รักษาราชการแทน 
                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
                                                                            ธันวาคม ๒๕๖๕ 
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จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๑ 

 

สว่นท่ี 1 บททัว่ไป 

 

ข้อ 1 บุคลากรจะต้องยึดมั่นในหลักการดังต่อไปนี้ 
(๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  
(๒) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รักษามาตรฐานให้มี

คุณภาพ 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

 (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๖) ไม่ใช้อ านาจครอบง า ผิดท านองครองธรรมต่อนักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการ 

 ข้อ 2 บุคลากรต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง
กฎหมาย ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของบุคลากรอาจขัดต่อจรรยาบรรณ บุคลากรต้อง
ไม่กระท าการดังกล่าว หรือหากก าลังกระท าการดังกล่าว ต้องหยุดกระท าการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัยวินิจฉัย หากคณะกรรมการดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้วว่าสามารถกระท าได้ ให้
บุคลากรด าเนินการต่อไป แต่ในกรณีที่คณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่าการกระท านั้น
ขัดต่อจรรยาบรรณบุคลากรจะกระท าการนั้นมิได้ 

 ข้อ 3 บุคลากรพึงไม่กระท าการใด ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับ
กฎหมายหรือประโยชน์ส่วนรวม หรืออาจเข้าลักษณะขัดต่อจรรยาบรรณ 
 ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้บุคลากรผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัยวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

 ข้อ 4 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ บุคลากรมีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืน
ดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อผู้บังคับบัญชาและหรือคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ า
มหาวิทยาลัยโดยพลัน 
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณต้องรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย หรือ
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี 

 ข้อ 5 การสั่งราชการโดยปกติให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา
มีความจ าเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ แต่ให้ผู้รับค าสั่งนั้น
บันทึกค าสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเม่ือได้ปฏิบัติราชการตามค าสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงาน
ให้ผู้สั่งราชการทราบ ในบันทึกให้อ้างอิงค าสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย 

 

 
 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๒ 

 

สว่นท่ี 2 จรรยาบรรณและแนวปฏิบติัของบคุลากร 

 
 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 
๑.บุคลากรควรมีจรรยาบรรณต่อตนเอง (๑) พึงเป็นผู้มีศีลธรรมและประพฤติตนให้เหมาะสมกับ

การท าหน้าที่ในส่วนราชการ ไม่กระท าการใดๆ ให้เกิด
ความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
(๒) พึงประพฤติตนถูกต้องตามท านองคลองธรรมวางตน
เป็นแบบอย่างที่ดี  ด ารงตนโดยธรรมปราศจากอคติ        
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรอ่ืนโดยมิชอบ 
(๓) พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกบั
การท าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ไม่กระท าการใดๆ       
ให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
(๔) พึงละเว้นการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนโดย
มิได้ระบุแหล่งที่มา เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น 
(๕) พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่
วิชาชีพใดก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
นั้นด้วย 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๑ (๑) และ    
(๒) ไม่เป็นความผิดวินัย 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๑ (๓) , (๔) 
และ (๕) เป็นความผิดวินัย 

๒.บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  (๑) พึงพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอยู่เสมอ 
(๒) พึงไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของ
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยไป
กล่าวอ้างเพ่ือประโยชน์แห่งตน หรือในทางที่ท าให้
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเสื่อม
เสียชื่อเสียง 
(๓) พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพที่ตน
เป็นสมาชิกหรือสังกัดอยู่ 
(๔) พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อ่ืนตามที่         
สภามหาวิทยาลัยก าหนด 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๓ 

 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 
        การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๒ (๑)       

ไม่เป็นความผิดวินัย 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๒ (๒) เป็น
ความผิดวินัย 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๒ (๓) 
และ (๔) จะเป็นความผิดวินัยหรือไม่นั้น ให้พิจารณาเป็น
รายกรณีไป ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยจรรยาบรรณ
เฉพาะวิชาชีพนั้นๆ หรือหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดขึ้นเป็นกรณีเฉพาะเรื่อง 

๓.บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน (๑) พึงอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ 
รวมทั้งกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย ทั้งนี้ต้อง  
ไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
(๒) พึงใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรู้  ความสามารถเช่นเดียวกับกรณีที่ ได้ปฏิบัติ           
ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมในแต่ละกรณี 
(๓) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
(๔) พึงมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขการปฏิบัติงานที่     
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่  ต้องรีบแก้ ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยพลัน 
(๕) พึงละเว้นการขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่
มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่
เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการ
ตรวจสอบ 
(๖) พึงละเว้นการน าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคล
อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือ        



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๔ 

 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 
 ผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ

หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๓ ไม่เป็น
ความผิดวินัย 

๔.บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน (๑) พึงปฏิบัติหน้าที่ อย่ างเต็มก าลั งความสามารถ 
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียรถูกต้องสมเหตุสมผลโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็น
ส าคัญ 
(๒) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอยู่เสมอ 
(๓) พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้ เสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของ
ตนเอง 
(๔) พึงวางตนและปฏิบัติให้เหมาะสม ทั้งในและนอก
เวลาราชการ เพื่อธ ารงไว้ซึ่งเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
(๕ ) พึงละเว้นการใช้ เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน 
บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้ อ่ืน    
เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(๖) พึงยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณี
ที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือ
ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนของคณะ
บุคคล อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์
ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) 
และ (๔) ไม่เป็นความผิดวินัย 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๔ (๕) และ 
(๖) เป็นความผิดวินัย 
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๕.บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา (๑)  พึงให้ความเคารพ นับถือ และให้ เกียรติต่อ

ผู้บังคับบัญชา 
(๒) พึงปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่ง
ผู้บั งคับบัญชา หรือการด าเนินการใดที่ตนมีส่ วน
เกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือประกาศของทางราชการ ต้องทักท้วงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ 
(๓) พึงละเว้นรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาหรือละเว้น
รายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งให้ทราบ 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๕ (๑) และ 
(๒) ไม่เป็นความผิดวินัย 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๕ (๓) เป็น
ความผิดวินัย 
 

๖.บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา (๑) พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ เพ่ือให้เกิดศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตาม
ท านองครองธรรม 
(๒) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความยุติธรรมและเมตตา
ธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล รับฟังความคิดเห็น และ     
ไม่กลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
(๓) พึงดูแลเอาใจใส่และนิเทศงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตามความเหมาะสม เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือ     
ไม่ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ในส่ วนร าชการของตน 
ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการนั้นต้องด าเนินการที่
จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 
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 (๔) พึงไม่สั่งราชการในเรื่องที่อาจก่อให้ เกิดความ

เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ งราชการด้วยวาจา       
ในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็น       
ลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 
(๕) พึงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนด
ขึ้ น  ซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ องกับมาตรฐานที่ ส านั ก ง าน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด 
(๖) พึงจัดให้มีแผนการบริหารราชการตลอดระยะเวลา
การก ากับดูแลส่วนราชการและผู้ใต้บังคับบัญชา 
(๗) พึงจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ   
การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้บังคับบัญชาให้แก่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการในเรื่องนั้นๆ 
โดยตรงเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ  
       ทั้งนี้ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจดังกล่าว
ต้องมุ่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ โดยไม่สร้าง
ขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ ไม่จ า เป็นในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
       ในการนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โ ท รคมนาคม แล้ ว จ ะ เป็ น ก า ร ลด ขั้ น ต อน  เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผล
เสียหายแก่ราชการ  ให้ส่วนราชการด าเนินการให้
ผู ้ใ ต ้บ ังค ับบ ัญชา ใช ้เ ทคโน โลย ีส ารสน เทศหร ือ
โ ท รคมนาคม ตามความเหมาะสมและก าลั ง เงิน
งบประมาณ 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๖ ไม่เป็น
ความผิดวินัย 
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๗.บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน (๑) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความ

ร่วมมือ ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความ
คิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน 
(๒) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วม 
ใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 
(๓) พึงให้ เกียรติและปฏิบัติต่อผู้ ร่ วมงานตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีน้ าใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๗ ไม่เป็น
ความผิดวินัย 

๘.บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อนักศึกษาและ
ผู้รับบริการ 

(๑ ) พึงสอนนักศึกษาหรือผู้ รับบริการอย่างเต็มใจ       
เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ช่วยเหลือและ
ปฏิบัติต่อนักศึกษาหรือผู้รับบริการอย่างมีเมตตาและ
เป็นธรรม 
(๒) พึงให้บริการผู้รับบริการอย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่
สุภาพอ่อนโยน 
(๓) พึงสอน หรืออบรมนักศึกษาหรือผู้รับบริการให้กระท า
การที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
(๔) พึงประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษาหรือผู้รับบริการ ทั้งกาย วาจาและจิตใจ 
(๕) พึงละเว้นการเปิดเผยความลับของนักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือ
ความไว้วางใจที่มีต่อตน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อนักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
(๖) พึงละเว้นการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินที่มี
มูลค่าสูงกว่าปกติวิสัยหรือแสวงหาประโยชน์อ่ืนใดแก่ตน
หรือผู้อื่นโดยมิชอบจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
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 (๗ ) พึ ง ล ะ เ ว้ น ก า ร ล่ ว ง ล ะ เ มิ ด ท า ง เพศ  ห รื อ มี

ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับนักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
(๘) พึงละเว้นการเปิดเผยข้อสอบโดยมิชอบ 
(๙) พึงละเว้นการแก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของ
นักศึกษาโดยมิชอบ 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๘ (๑) (๒) 
(๓) และ (๔) ไม่เป็นความผิดวินัย 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๘ (๕) (๖) 
(๗) (๘) และ (๙) เป็นความผิดวินัย 
 

๙.บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชน (๑) พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของบุคคลทั่วไป 
(๒) พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มใจ เต็มความสามารถ          
ด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้
กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน 
       เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติหรือถ้าหากตนรับมา
ด าเนินการจะเกิดความเสียหาย ควรชี้แจงเหตุผลหรือ
แนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามี
อ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ โดยตรงต่อไป 
(๓) พึงให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด   เชื้อ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ   เว้นแต่จะ
ด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น เพ่ือขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
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 (๔) พึงละเว้นการเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้
กันโดยเสน่หาจากประชาชนหรือผู้ ซึ่ งอาจ ได้ รั บ
ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้
แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๙ (๑) (๒) 
และ (๓) ไม่เป็นความผิดวินัย 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๙ (๔) เป็น
ความผิดวินัย 
 

๑๐.บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อสังคม (๑) พึงสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๒ ) พึงละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย  การ
ปราศรัย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการ
เมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา  
(๓) พึงเคารพ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้ใช้สิทธิทางการเมืองในระดับต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
(๔) พึงประพฤติและปฏิบัติตน เป็นผู้อนุรักษ์ และพัฒนา
ภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 
(๕ ) พึ งตระหนั กถึ งการมี ส่ วนร่ วมในการอนุ รั กษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๑๐ ไม่เป็น
ความผิดวินัย 
 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๑๐ 

 

 ทั้งนี้ บุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอน นอกจากจะต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในข้อ ๑ ถึง 
ข้อ ๑๐ แล้ว ยังต้องไม่แสวงหาประโยชน์ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(๑) พึงไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากนักศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่และไม่ใช้ให้
นักศึกษากระท าการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 

(๒) พึงปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปทั้งด้านส่วนตัวและเรื่องการงาน 

(๓) พึงมีความเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้ อ่ืน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติในทางสร้างสรรค์ 

(๔) พึงอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้องดีงาม
อย่าง เต็มความสามารถแก่นักศึกษาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ปิดกั้นความเจริญทางสติปัญญาจิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของนักศึกษา 

(๕) พึงปฏิบัติต่อนักศึกษาอย่างมีเมตตา ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่า
เรียน โดยเสมอภาคและเป็นธรรม 

(๖) พึงหมั่นศึกษา วิจัย ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ และน าองค์ความรู้ที่ทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ มาใช้ประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ  

(๗) พึงให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการสอน วิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
         การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๑๑ (๖) และ (๗) ไม่เป็นความผิดวินัย 
        การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อ ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) เป็นความผิดวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๑๑ 

 

                     สว่นท่ี ๓ การด าเนินการทางจรรยาบรรณ 

 

บุคลากรผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัย มีบทลงโทษดังนี้ 
  (๑) ท าการตักเตือน หรือ 

  (๒) สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด หรือ 

  (๓) ท าทัณฑ์บน 

 บุคลากรผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณและพฤติการณ์แห่งการกระท าเป็นความผิดวินัยหรือ

ผิดวินัยร้ายแรง ให้ด าเนินการทางวินัยกับบุคลากรผู้นั้นตามกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของ

บุคลากรประเภทนั้นๆ  

 การกระท าดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 (๑) กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 (๒) การน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ 
 (๓) กรณีการแก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ 
 (๔) การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศ หรือประพฤติในทางชู้สาวกับนักศึกษา 
บุคลากร ผู้รับบริการ ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 
 (๕) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการ
เพ่ือกระท าหรือไม่กระท าการใด 
 (๖) การเปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจโดย
มิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
 (๗) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรม
อันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง 
 (๘) การกระท าความผิดอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามสภาพและความร้ายแรงของ
การกระท า 

 

   

 

 
 
 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๑๒ 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๑๓ 

 

 
 
 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๑๔ 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๑๕ 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๑๖ 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๑๗ 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๑๘ 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๑๙ 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๒๐ 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๒๑ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๒๒ 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๒๓ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๒๔ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๒๕ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๒๖ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๒๗ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๒๘ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๒๙ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๓๐ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๓๑ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๓๒ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๓๓ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๓๔ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๓๕ 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๓๖ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๓๗ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๓๘ 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๓๙ 
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จรรยาบรรณของบุคลากร |  ๔๒ 

 

 

 


