คูมือ
จรรยาบรรณบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๒

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปพุทธศักราช ๒๕๕๒
การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ
ประชาชนทุ กคน ข าราชการทุ กฝ ายทุ กระดั บ จึ งต องทํ าความเข าใจในความสํ าคั ญข อนี้ ใ ห ถ องแท
แลวเพียรพยายามปฏิบัติงานของตนดวยความตั้งใจ จริงใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสูง เพื่อให
งานที่ทําบังเกิดผลประโยชนเปนความเจริญมั่นคงแกประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

๓

คูมือจรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คูมือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยจรรยาบรรณบุคลากร
ในมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่ อ ให บุ ค ลากรในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ได ป ระพฤติ ดี ปฏิ บั ติ ดี มี ค วามสํ า นึ ก ในหน า ที่ ตลอดจนปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการได อ ย า งถู ก ต อ ง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูไปกับความมีคุณธรรมและจริยธรรม
๑. จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบไปดวย
จรรยาบรรณ ดังตอไปนี้
๑.๑ จรรยาบรรณตอตนเอง
บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง ดังนี้
(๑) เป นผู มี ศีลธรรม ยึดมั่ นในคุ ณธรรมและจริยธรรม มีเจตคติที่ ดี และประพฤติ ตนให
เหมาะสมกับการเปนบุคลากร
(๒) ใชวิชาชี พในการปฏิบัติหน าที่ดวยความซื่อสัตย สุ จริ ต รั บผิ ดชอบ และไม แสวงหา
ประโยชน โดยมิ ชอบ ในกรณี ที่ วิชาชี พใดมี จรรยาบรรณวิ ชาชี พกํ าหนดไว ก็ พึ งปฏิ บัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพนั้นดวย
(๓) พัฒนาตนเอง ในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ และทักษะการทํางานเพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(๔) พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม และจริยธรรม
(๕) สงเสริมและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๖) ยืนหยัดประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๑.๒ จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน
บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ เสมอภาค และปราศจากอคติ
(๒) ปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความขยันหมั่นเพียร รอบคอบ
รวดเร็ว ถูกตองและสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติ และประชาชนเปนสําคัญ เหนือกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
(๓) เป น ผู ตรงต อเวลา และใช เวลาราชการให เ ป นประโยชน ต อมหาวิ ทยาลั ยและ
ทางราชการใหมากที่สุด

๔

(๔) ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคา โดยระมัดระวัง มิให
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(๕) ปฏิบัติหนาที่โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน ถูกตอง มีคุณภาพ โปรงใส
และตรวจสอบได
๑.๓ จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน ดังนี้
(๑) ผู บั งคั บบั ญชาพึ งดู แลเอาใจใส ผู ใต บั งคั บบั ญชาทั้ งในด านการปฏิ บั ติ งาน ขวั ญ
กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวย
หลักการและเหตุผล โดยมีจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
(๒) ปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวย
ความสุภาพ มีน้ําใจไมตรี เอื้ออาทร มนุษยสัมพันธอันดี และใหเกียรติตอกัน
(๓) มี ความรั บผิ ดชอบในการปฏิบัติงาน การให ความร วมมื อ ช วยเหลื อกลุ มงานของ
ตนเองและสวนรวม ทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางานและการแกปญหารวมกัน รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
(๔) ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี
รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
(๕) ละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
๑.๔ จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ
บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ ดังนี้
(๑) ใชภาษาดวยถอยคําและสํานวนที่ชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และเขาใจงายในการสื่อ
ความหมายตอนักศึกษาและผูรับบริการที่มาติดตอราชการ
(๒) ละเวนการแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบจากนักศึกษาและผูรับบริการ
(๓) บริการข อมูลข าวสารที่ สามารถเป ดเผยได อย างครบถ วน ถู กต อง และไม บิดเบื อน
ขอเท็จจริง ตอนักศึกษาและผูรับบริการดวยความเต็มใจและรวดเร็วทันเวลาตามที่หนวยงานกําหนด
(๔) ใหการบริการนักศึกษาและผูรับบริการดวยความถูกตองเปนธรรมดวยจิตสํานึกที่ดี
ยิ้มแยมแจมใส
(๕) ละเว นการแนะนํ านั กศึ กษาและผู รั บบริ การให ดํ าเนิ นการใดๆ อั นผิ ดไปจากหลั ก
ศีลธรรม กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการที่กําหนดไว

๕

๑.๕ จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม ดังนี้
(๑) ใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความรวดเร็ว เปนธรรมไมเลือก
ปฏิบัติ เอื้อเฟอมีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพ เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจ
หนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้ แจงเหตุ ผลหรื อแนะนํ าใหติดต อหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามี
อํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป
(๒) ปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
(๓) ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกัน
โดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการหรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น หากไดรับไว
แลวและภายหลังทราบวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัยใหรายงานผูบังคับบัญชา
ทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี
๑.๖ จรรยาบรรณที่บุคลากรตําแหนงวิชาการพึงมี
บุคลากรตําแหนงวิชาการนอกจากปฏิบัติตามจรรยาบรรณขางตนแลว พึงมีจรรยาบรรณ
ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย และบุคคลทั่วไปทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ
(๒) อบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะนิสัย คุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกตอง
ดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๓) ปฏิบัติตอศิษยดวยความเมตตา โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจใน
การศึกษาเลาเรียนดวยความเสมอภาคและเปนธรรม
(๔) สงเสริมและสนับสนุนใหศิษยมีความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและ
สังคม
(๕) ไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และ
ไมใช จาง วาน ใหศิษยกระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
(๖) พัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาการ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ
(๗) สอนศิ ษย อย างเต็ ม ใจ ตรงต อเวลาและเต็ ม ความสามารถด วยความบริ สุ ทธิ์ ใ จ
ชวยเหลือและปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตาและเปนธรรม
(๘) ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกและความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละและอดทน
(๙) สงเสริมสนับสนุนบรรยากาศแหงเสรีภาพทางวิชาการ โดยปราศจากการครอบงําดวย
อิทธิพลหรือผลประโยชนใดๆ
(๑๐) หมั่นศึกษา คนควา และพัฒนาวิชาการ ใหทันสมัยอยางตอเนื่อง

๖

(๑๑) กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก ภายในกรอบความรูความสามารถประสบการณ
และความเชี่ยวชาญทางวิชาการของตนเอง
(๑๒) ปฏิบัติภารกิจ ดานการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกชุมชน ทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และภารกิจอื่นตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
(๑๓) ปฏิบัติหนาที่วิจัยตามจรรยาบรรณของนักวิจัยตามที่คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
กําหนด
(๑๔) สร างและส งเสริ มความสามั คคี ในหมู คณะและมี ส วนร วมสนั บสนุ นการพั ฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ
(๑๕) ปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอื่น ชุมชน และประเทศชาติ
(๑๖) ปฏิบัติตนตอเพื่อนรวมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร
๒. การกระทําผิดจรรยาบรรณ
๒.๑ การกระทําผิดจรรยาบรรณ ที่ถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยาง
รายแรง
(๑) นําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ
(๒) ล วงละเมิ ดทางเพศหรื อมี ความสั มพั นธ ทางเพศกั บนั กศึ กษาหรื อบุ คลากรภายใน
มหาวิทยาลัยซึ่งมิใชคูสมรสของตน
(๓) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ
เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการใด
(๔) เปดเผยความลับของนักศึกษาหรือผูรับบริการที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจาก
ความไววางใจโดยมิชอบกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
(๕) สอนหรื ออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทํ าการที่ รูอยูวาผิดกฎหมายหรื อฝาฝนศีลธรรม
อันดีของประชาชนอยางรายแรง
(๖) เปดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง
(๗) ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๘) ละทิ้ งหรื อทอดทิ้ งหน าที่ ราชการโดยไม มี เหตุ ผลอั นสมควร เป นเหตุ ให เกิ ดความ
เสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเกินกวาสิบหาวันโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร
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๒.๒ การกระทําผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดทางวินัย
(๑) ใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต เลือกปฏิบัติ อคติ ไมซื่อสัตย และแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กําหนดไวตามวิชาชีพนั้นๆ
(๒) ปฏิ บั ติ หน าที่ ราชการโดยทุ จริ ต เลื อกปฏิ บั ติ อคติ และไม มี ความรั บผิ ดชอบ
ไมซื่อสัตยสุจริต ไมเสียสละ และไมอดทน
(๓) ใช ทรั พย สิ นของทางราชการอย างฟุ มเฟ อยโดยไม ระมั ดระวั งมิ ให เสี ยหายหรื อ
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(๔) นําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
(๕) แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบจากนักศึกษาและผูรับบริการ
(๖) แนะนํ านั กศึ กษาและผู รั บบริ การให ดํ าเนิ นการใดๆ อั นผิ ดไปจากหลั กศี ลธรรม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการที่เกี่ยวของกําหนดไว
(๗) รั บทรั พย สิ น หรื อประโยชน อื่นใดซึ่ งมี มู ลค าเกิ นปกติ วิ สั ยที่ วิญู ชนจะให กั นโดย
เสนหาจากผูมาติดตอราชการ หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น เมื่อไดรับไวแลว
และภายหลังทราบวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัยไมรายงานผูบังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี
(๘) แสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และ
ใช จาง วาน ใหศิษยกระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
(๙) ไมปฏิบัติหนาที่วิจัยตามจรรยาบรรณของนักวิจัยตามที่คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
กําหนด
การกระทําผิดจรรยาบรรณตามที่กําหนดในขอใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงใหถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
๓. การดําเนินการทางจรรยาบรรณ
เมื่ อปรากฏว า บุ คลากรผู ใ ดถู กกล าวหาโดยมี หลั กฐานตามสมควรว า ได ก ระทํ าผิ ด
จรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรง หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาบุคลากรผูใดกระทําผิด
จรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรง หรือคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณเห็นสมควรใหสอบสวน
จรรยาบรรณ ใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณโดยพลัน และตอง
สอบสวนใหแลวเสร็จโดยไมชักชา เวนแตเปนกรณี การกระทําผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดทางวินั ย
และเป นกรณี การกระทํ าผิ ดจรรยาบรรณที่ เป นความผิ ดวิ นั ยอย างไม รายแรง ให คณะกรรมการส งเสริ ม
จรรยาบรรณเปนผูดําเนินการสอบสวนได
หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการและพิจารณาทางจรรยาบรรณ ใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการดําเนินการและพิจารณาทางวินัยของมหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม
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๓.๑ การดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
บุ คลากรผู ใดประพฤติ ผิ ดจรรยาบรรณตามที่ กํ าหนดไว ให อธิ การบดี เป นผู มี อํ านาจ
สั่งลงโทษ และหากการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้น เปนความผิดทางวินัยดวยก็ใหบุคลากรผูนั้นไดรับโทษ
ทางวินัยดวย
บุ ค ลากรผู ใ ดประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณในเรื่ อ งที่ มิ ไ ด กํ า หนดว า เป น ความผิ ด วิ นั ย
ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือทําทัณฑบนแลวแตกรณี
เมื่อไดดําเนินการแลวใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติบุคคล และหากบุคลากรผูใดไมปฏิบัติ ตามคําตักเตือน
ไมดําเนินการใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย
หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบน ใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
๑. ใหอธิ การบดี เป นผูบังคั บบั ญชามี อํานาจตั กเตื อน สั่ งให ดําเนิ นการให ถูกต อง
ภายในเวลาที่กําหนด หรือทําทัณฑบนบุคลากรแลวแตกรณี
๒. กรณีที่ผูประพฤติผิดจรรณยาบรรณเปนบุคลากรในสังกัดสํานัก คณะ สถาบั น
หรือหนวยงานอื่นที่เทียบเทา ใหผูอํานวยการสํานัก คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน หรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาเปนผูบังคับบัญชามีอํานาจตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายใน
เวลาที่กําหนด หรือทําทัณฑบนบุคลากรแลวแตกรณี
ผูใดไมปฏิบัติตาม ใหถือวากระทําผิดวินัย ตองถูกดําเนินการทางวินัยทันที
๔. การอุทธรณและพิจารณาอุทธรณโทษทางจรรยาบรรณ
บุ คลากรผู ใดถู กสั่ งลงโทษทางจรรยาบรรณ มี สิ ทธิ อุ ทธรณ ต อคณะกรรมการอุ ทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง
หลั กเกณฑ และวิ ธี การในการดํ าเนิ นการและพิ จารณาอุ ทธรณ โทษทางจรรยาบรรณ
ใหนําหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการการอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณโทษทางวินัยของมหาวิทยาลัย
มาใชบังคับโดยอนุโลม คําวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณใหถือเปนที่สุด

