คู่มือจรรยาบรรณ
ของข้าราชการและบุคลากร

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๕
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บทนํา
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้กําหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร พ.ศ. 2551 ไว้เพื่อเป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้
ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากรอันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธาและยกย่องของบุคลากรโดยทั่วไป ซึ่งจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้ กําหนดโดยยึดมั่นในหลักการ
ดังต่อไปนี้
1. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษา
โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากร
- จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน
- จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
- จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผูใ้ ต้บังคับบัญชาและผูร้ ่วมงาน
- จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ สังคมและประชาชน
หมวดที่ 2
จรรยาบรรณคณาจารย์
คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวดที่ 3

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของบคุลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ ให้รกั ษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชือ่ เสียงให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่บุคคลทั้งหลาย ในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพอาจารย์ และวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นิยาม
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
“ข้าราชการพลเรือน” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจํา
ที่ปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัราชภัฏกําแพงเพชร
“บุคลากร” หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่ข้าราชการพลเรือน ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
คู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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“คณาจารย์” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง และหมายความรวมถึงบุคลากรที่
ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ผู้สอน
“ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อาํ นวยการสํานัก ผู้อํานวย
กลางกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง

แนวทางปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากร
หมวดที่ 1 จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากร
จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน
1. พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและบุคลากร
แนวทางปฏิบัติ
1)
2)
3)
4)

คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง
มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหลือผู้อื่น
มีความสํารวมทั้งทางกาย วาจา และใจ
มีความสุภาพเรียบร้อยไม่พูดคําหยาบหรือก้าวร้าว ไม่พูดจาส่อเสียด นินทา
กล่าวคําว่าร้ายผู้อื่น
5) ไม่ดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
6) ไม่ประพฤติตนให้มหาวิทยาลัยต้องเสียประโยชน์จากการประพฤติตน
ของผู้นั้น
ฯลฯ

2. พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว้พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
แนวทางปฏิบตั ิ
1) ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย และต่อผูอ้ ื่น
2) ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง มีความเคารพในศักดิ์ศรีของ
ตนเอง
3) ไม่ปฏิบัติงานโดยทุจริตต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อแสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้าง
จากผู้อื่น
4) ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตนกระทําการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์
โดยมิชอบ
5) ไม่เปิดเผยความลับของสถาบัน
ฯลฯ
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3. พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการทํางานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
แนวทางปฏิบตั ิ
1) มีความเชื่อมั่นในสถาบัน
2) ใส่ใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญใน
การพัฒนางานของตน และสถาบันให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
3) มีความขยันหมั่นเพียร มีความตั้งใจ และมีความหมายทีจ่ ะพัฒนาความสามารถ
เพื่อให้เกิดความชํานาญในวิชาชีพของตน
4) รู้จักสํารวจและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ
5) มีความรัก และความสามัคคีกันกับเพื่อนร่วมงาน
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
1. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
แนวทางปฏิบัติ
1) มีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและไม่ลําเอียง หรือโดยอาศัยความ
สนิทสนมเฉพาะบุคคล เลือกปฏิบัติตามความพอใจของตนเอง
2) ช่วยเหลือผู้ร่วมงาน และผู้บริหารโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
ฯลฯ
2. พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม กํ า ลั ง ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ ว ขยั น หมั่ น เพี ย ร ถู ก ต้ อ ง
สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสําคัญ
แนวทางปฏิบัติ
1)
2)
3)
4)
5)

กระตือรือร้น และปฏิบัติงานเต็มความสามารถอย่างสม่ําเสมอ
ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคในการทํางาน
มีความพยายามที่จะทํางานให้บรรลุเป้าหมาย
มีความละเอียดถี่ถ้วนในงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติกิจการทุกด้านได้ครบถ้วนตามความสามารถ
ฯลฯ

3. ประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างเต็มที่
แนวทางปฏิบัติ
1) ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ของตน
2) ปฏิบัติตนให้ตรงต่อเวลาและยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
3) มีการวางแผนการใช้เวลาอย่างเหมาะสม และปฏิบัติงานได้ทันเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ฯลฯ
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4. พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการและมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวัง
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
แนวทางปฏิบัติ
1)
2)
3)
4)

ช่วยกันรักษาและใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัด
รู้จักการนําทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
มีวิธีเก็บรักษาทรัพย์สินเป็นอย่างดีไม่ให้เกิดการสูญหาย
ในแต่ละหน่วยงานต้องให้บุคลากรที่รับผิดชอบจัดทํามีบัญชีควบคุม ดูแลการเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์ พัสดุ โดยละเอียด เพื่อการควบคุมการใช้ทรัพยากรอันเป็นทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
5) ไม่ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ฯลฯ
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บงั คับบัญชา และผู้ร่วมงาน
1. ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ
สวัสดิการและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ร่วมงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบตั ิ
1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
3) การแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ย รวมถึ ง การให้ ร างวั ล และการลงโทษผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ต้องกระทําด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและ
ความเหมาะสมของผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ๆ
4) ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้
โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ
5) รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานความรู้ ท างวิ ช าชี พ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงในหน้าที่การงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
8) ย้ําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในเรื่อง จรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชา
สามารถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึง
ทั้งมหาวิทยาลัย
9) เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแจ้งเรื่องการทําผิดกฎหมายของมหาวิทยาลัย
10) ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนดี มีคุณธรรม
ฯลฯ
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2. พึ ง ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ ร่ ว มงาน ตลอดจนผู้ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยความสุ ภ าพ มี น้ํ า ใจ ไมตรี
เอื้ออาทรและมนุษยสัมพันธ์อันดี
แนวทางปฏิบัติ
1) ให้เกียรติ เคารพภูมิปัญญา ของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
2) ไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ทําให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานเสียหาย
3) สนับสนุนผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานในทางที่ดี จริงใจ ดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุข
ฯลฯ
3. พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนเองและ
ส่วนร่วม ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทํางานและการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่ง
ที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
แนวทางปฏิบตั ิ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานจนเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รับฟังความคิดเห็น และข้อโต้แย้งของผู้อื่น
ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงผลกระทบของผู้อื่นเสมอ
มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อการปฏิบัติหน้าที่
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
ไม่กระทําพฤติการณ์อันแสดงออกทางกาย วาจา หรือใจ ทีจ่ ะทําให้เกิดความเสื่อมเสีย
แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
7) ไม่แสดงพฤติกรรมยกตนข่มท่านกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
ฯลฯ

4. พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีรว่ มแรงร่วมใจ
ในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางปฏิบตั ิ
1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความปรองดอง
2) รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ําหนึ่งในเดียวกันระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ ร่ ว มงานให้ ค วามร่ ว มมื อ และการประสานงานในทางที่ ช อบต่ อ งานและต่ อ
มหาวิทยาลัย
3) เคารพในสิทธิของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย
ฯลฯ

คู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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5. พึงละเว้นจากการนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
แนวทางปฏิบัติ
1) สร้างผลงานด้วยตนเอง และมีความพึงพอใจในผลงานที่ตนเองสร้างขึ้น
2) ไม่ทําลายชื่อเสียง หรือผลงานของผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายเพื่อประโยชน์แก่ผลงาน
ของตนเอง
3) ไม่ใช้ข้อมูลของผู้อื่นเพื่อผลสําเร็จของงานของตน
ฯลฯ
จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ สังคมและประชาชน
1. พึงให้บริ การผู้ม าติ ดต่องานอย่างเต็มกํ าลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และ
เป็นธรรม
แนวทางปฏิบัติ
1) แจ้งลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติ และระยะเวลาแล้วเสร็จให้ผู้รับบริการทราบ
2) ปฏิบัติต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3) บริการข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อ เท็ จ จริง ต่ อนั กศึ ก ษาและผู้ รับ บริ ก ารด้ ว ยความเต็ ม ใจและรวดเร็ วทั น เวลาตามที่
หน่วยงานกําหนด
4) ปฏิบัติต่อนักศึกษาและผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
5) พึงยินดีช่วยเหลือ ให้คําปรึกษาที่เหมาะสมแก่นักศึกษา และผู้รับบริการอย่างสร้างสรรค์
6) ให้บริการประชาชน นักศึกษา ผู้ร่วมงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ฯลฯ
2. พึงปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเอื้อเฟื้อ มีน้ําใจ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยนและปฏิบัติตน
ให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
แนวทางปฏิบัติ
1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพมีน้ําใจ เอื้ออาทรต่อนักศึกษา ผู้มารับบริการ
2) ให้การบริ การนักศึก ษาและผู้รับบริการด้วยความถูกต้องเป็ นธรรมด้วยจิตสํานึกที่ ดี
ยิ้มแย้มแจ่มใส
3) ต้องใช้กิริยา วาจาที่สุภาพอ่อนโยนแก่นักศึกษา ผู้รับบริการและประชาชน
4) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือแก่นกั ศึกษา ผู้รับบริการและประชาชน
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3. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ในมูลค่าเกินปกติวิสัย และการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่รับทรัพย์สินมีมูลค่าเกินปกติวิสัยให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
แนวทางปฏิบัติ
1) ละเว้นการแสวงหาผลประโยชนที่มิควรได้โดยมิชอบจากนักศึกษาและผู้รับบริการ
2) ไม่รับหรือแสวงหาอามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์อันมิควรจากนักศึกษา ผู้รับบริการและ
ประชาชน ตัวอย่างเช่น
- ไม่หารายได้จาการนําสินค้ามาขาย
- ไม่ตัดสินผลงานหรือผลการเรียน โดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน
3) ไม่ใช่นักศึกษาเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ให้กับคนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ขนมธรรมเนียม ประเพณีหรือความรู้สึกของสังคม ตัวอย่างเช่น
- ไม่นําผลงานของนักศึกษาไปแสวงหากําไรส่วนคน
- ไม่ใช้แรงงานนักศึกษาเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ไม่ใช้หรือจ้างวานนักศึกษาศิษย์ไปทําสิ่งผิดกฎหมาย
ฯลฯ

หมวดที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
จรรยาบรรณของอาจารย์ มีดังนี้
1. พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรตามหมวด 1
2. พึงดํารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และบุคคลทั่วไป
แนวทางปฏิบตั ิ
1) ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษาในเรื่องการแต่งกาย การพูด และการใช้
ชีวิตประจําวัน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) วางตัวให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประสาทความรู้แก่นักศึกษา
3. พึงสอนศิษย์อย่างเต็มใจ ตรงต่อเวลา และเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ช่วยเหลือและ
ปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็นธรรม
แนวทางปฏิบัติ
1) เสนอและแนะแนวทางการพัฒนาของนักศึกษาแต่ละคนและทุ กคนตามความถนั ด
ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา
2) อบรม สั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาอย่าง
มุ่งมั่นและตั้งใจ
3) สอนเต็มเวลา ไม่เบียดบังเวลาของนักศึกษาไปหาผลประโยชน์ส่วนตน เช่น
- เอาใจใส่ อบรม สั่งสอนนักศึกษาจนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน
คู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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- อุทิศเวลาเพื่อพัฒนานักศึกษาตามความจําเป็นและเหมาะสม
- ไม่ละทิ้งชั้นเรียนหรือขาดการสอน ฯลฯ
4) สั่งสอนนักศึกษาโดยไม่บิดเบือนหรือปิดบังอําพราง
- อบรมสั่งสอนนักศึกษาโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
- มอบหมายงานและความผลงานด้วยความยุติธรรม
ฯลฯ
4. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสํานึกและความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
แนวทางปฏิบตั ิ
1) จัดทําเค้าโครงการสอน และแจ้งนักศึกษาทราบเมื่อเปิดภาคการศึกษา
2) กําหนดตําราหรือเอกสารประกอบการสอนในปริมาณและระดับที่เหมาะสมกับเนื้อหา
การสอน
3) สอนตรงเวลาที่กําหนด ไม่ทอดทิ้งการสอนกลางคัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุอันควร
ถ้ามีการงดการสอนพึงจัดการสอนชดเชย
4) สอนด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบังความรู้ เลือกที่รักมักที่ชัง
5) มีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมกับลักษณะวิชา และประกาศผลในเวลาอันควร
6) ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการสอน
ฯลฯ
5. พึงส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยปราศจากความครอบงําด้วย
อิทธิพลหรือผลประโยชน์ใดๆ
แนวทางปฏิบัติ
1) เคารพและปกป้องสิทธิของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และมหาวิทยาลัย
2) แสดงน้ําใจ และให้ความเป็นมิตร หลีกเลี่ยงจากการกระทําที่เป็นการเลือกปฏิบัติแก่
เพื่อนร่วมงาน
3) มีความเป็นกลาง ปราศจากอคติในการวินิจฉัยใด ๆ
4) เคารพความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานในการแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการ
ฯลฯ
6. พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
1)
2)
3)
4)

มั่นหาความรู้จากเอกสาร ตํารา และสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ
จัดทําและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ตามโอกาส
นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน
ติดตามข่าวสารเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยู่เสมอ
คู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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5) วางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู่เสมอ
ฯลฯ
7. พึงกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก ภายในกรอบความเชี่ยวชาญทางวิชาการของตนเอง
แนวทางปฏิบัติ
1) การคิดในสิ่งที่ดีงาม คิดสร้างสรรค์ คิดในทางบวกและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง นักศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
2) มีความประพฤติดี มีวินัย ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
8. พึ ง ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด้ า นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน ทํ า นุบํ า รุ ง ศิ ล ป
วัฒนธรรม และภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
แนวทางปฏิบัติ
1) ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นํา ในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
2) ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างเต็มความสามารถ
ฯลฯ
9. พึงปฏิบัติหน้าที่วิจัยตามจรรยาบรรณของนักวิจัยในประกาศของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวทางปฏิบัติ
1) ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) ตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย
และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
3) มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
4) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
5) เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยโดยเฉพาะการปฏิบัติตาม
มาตรฐานข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม และคํา
ประกาศของสมาคมแพทย์โลกว่าด้วยหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในคน
6) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติ ในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
7) นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
8) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
9) คํานึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมทุกระดับ
ฯลฯ
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10. พึงสร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
ชุมชน และประเทศชาติ
แนวทางปฏิบัติ
1) รักษาชื่อเสียงและประโยชน์อันชอบธรรมของสถาบัน
2) เป็นผู้ชี้นําการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องและชอบธรรมแก่สังคม
3) เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
4) ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ชุมชน และประเทศชาติ
ฯลฯ
11. ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ชุมชน และประเทศชาติ
แนวทางปฏิบัติ
1) มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานเต็มที่ไม่ทิ้งงานกลางคัน

หมวด 3 คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดีเป็นคณะกรรมการ
เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแล และดําเนินการทางจรรยาบรรณตามที่กําหนด โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
1) จัดทําและปรับปรุงจรรยาบรรณของบุคลากร ให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
2) เผยแพร่จรรยาบรรณให้เป็นที่ยอมรับ
3) ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ประพฤติตามจรรยาบรรณจนได้รับการยกย่องจากสังคม
4) กํากับดูแล และพิจารณาลงโทษ ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
5) ส่งเสริมจรรยาบรรณ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผนและปรับเปลี่ยนข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร ว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณของข้ า ราชการและบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัย
6) ดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

การกระทําผิดจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรอย่างร้ายแรง
การกระทําผิดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าการกระทําผิดจรรยาบรรณเป็นการทําผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง
1) การนําผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองโดยมิชอบ
2) การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา ซึ่งมิใช่คู่สมรส
ของตน
3) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการเพื่อกา
ระทํากรหรือไม่กระทําการใด
4) การเปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้ โดย
มิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ
5) การสอนหรืออบรมนักศึกษาเพื่อให้กระทําการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง
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บทลงโทษผู้ประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
การลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษดังต่อไปนี้
1) การตักเตือน หรือ
2) สั่งให้ดําเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด หรือ
3) ทําทัณฑ์บน
เมื่อได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย

การอุทธรณ์
หากผู้ถูกกล่าวหาไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินของคณะกรรมการ ให้ยืนอุทธรณ์โดยทําเป็นหนังสือ
พร้ อ มทั้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ หลั ก ฐานต่ อ อธิ ก ารบดี ภายใน 30 วั น นั บ แต่ ไ ด้ รั บ ทราบการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ คําวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด

กระบวนการส่งเสริมการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณที่ กํ า หนด ในเบื้ อ งต้ น ของ
การพัฒนาระบบการสร้างเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัย ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ขึ้นมา เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแล ให้คําแนะนํา พัฒนาและจัดทําระบบ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรตามที่กําหนด ซึ่งคระกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ จะร่วมกันพิจารณาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรให้แก่บุคลากรทั้ง
สถาบันต่อไป รวมถึงการสร้างเครือข่ายไปยังหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัย สํานักให้ร่วมกันจัดกิจกรรม
เสริมสร้างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรด้วย

แนวทางกํากับดูแลการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
นอกเหนือจากการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ เพื่อทํา
หน้าที่พัฒนา และจัดทําระบบการสร้างเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรแล้ว คณะกรรมการ ฯ
ดังกล่าวยังมีหน้าที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนด โดยเน้นการกํากับดูแลคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งหากพบว่า คณาจารย์มีการประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ
ก็สามารถให้คําแนะนํา ตักเตือน เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนดได้เช่นเดียวกัน

การดําเนินการกับผู้ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
กรณีที่พบว่า มีผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร ผู้บังคับบัญชา
หรือบุคลากรที่พบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าว ส่งมายังคณะกรรมการกํากับดูแล
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้อต้น หากพบว่า เข้าข่ายการกระทํา
ผิดตามจรรยาบรรณจริง จะเข้าสู่กระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ ซึ่งจะนําหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการทางวินัยมาใช้บังคับ โดยอนุโลม (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการดําเนินการ
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
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แนวทางป้องกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ
 จัด ให้ มี ค ณะกรรมการกํ ากั บ ดู แ ลจรรยาบรรณเพื่อ ทํ า หน้ า ที่ กํา กั บ ดู แ ลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
 ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติ อย่า งทั่วถึ ง เพื่ อให้ เกิด ความเข้าใจแนวทางยึ ดถือ ปฏิบัติอ ย่างถู กต้อ ง
ร่วมกัน
 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ฯลฯ

*************
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