งานนิตกิ าร กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คํานํา
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ ผลิตบุคลากรใหมีคุณภาพ ทั้งดานวิชาการและดาน
คุณธรรมจริยธรรม อาจารยเปนผูที่มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาบุคลากรของชาติ การประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย สงผลใหศิษยมีคุณธรรมจริยธรรมไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม
มหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณของคณาจารยขึ้นเพื่อ
จัดทําแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย จัดใหมีกระบวนการสงเสริม กํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ปองกันไมใหกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งจัดระบบการ
ดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
คูมือ จรรยาบรรณของคณาจารยจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหแกอาจารยในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
คณาจารยตอไป

สารบัญ
หนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บทนํา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยจรรยาบรรณของคณาจารย พ.ศ. 2549
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย
กระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย
แนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย
ระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย
แนวทางปองกันหรือแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณของคณาจารย
หลักเกณฑการปฏิบัติในการใชบังคับจรรยาบรรณของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1. กระบวนการพิจารณาดําเนินการ
2. การดําเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัย
3. การดําเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินัย
4. การอุทธรณคําสั่งผูบังคับบัญชา
10. ระบบกลไกเมื่อมีการกลาวหาวามีคณาจารยประพฤติผิดจรรยาบรรณ
11. การกํากับดูแลการใชบังคับจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาคผนวก
ก. รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานจรรยาบรรณของคณาจารย
ข. แบบรายงานการกระทําผิดวินัย เรื่องที่เกีย่ วกับจรรยาบรรณของคณาจารย
ค. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวย จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.
ง. ประกาศ กพอ.มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึ่งมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
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บทนํา
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่ใหการบมเพาะ สรางสรรค จรรโลง ถายทอดและประยุกต
วิชาการเพื่อประโยชนสุขของมวลมนุษย
แตความรูอันปราศจากคุณธรรมกํากับ ยอมไมเปนที่พึง
ประสงค อาจารยมีภาระหนาที่ในการใหการศึกษา และพัฒนาบุคลากรของชาติ อาจารยเปนวิชาชีพที่มีเกียรติ
และเปนที่มุงหวังของสังคมไทยในการสรางทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรม จําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตอง
มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของอาจารยในการรักษา
และธรรมรงคไวซึ่งเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของอาจารยที่ดี

คําจํากัดความ
จรรยาบรรณ หมายถึง ความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพตาง ๆ กําหนดขึ้นเพื่อรักษาชื่อเสียง
เกียรติคณ
ุ (พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ, 2530)
จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics) หมายถึง ประมวลความประพฤติ ขอบังคับ มรรยาท
ที่แตละสาขาวิชาชีพกําหนดขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพนั้น ๆ เพื่อ
รักษาและสงเสริม เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการ
และสังคมอันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
อาจารย คือ ผูยกสถานะทางวิญญาณของโลกใหสูงขึ้นอาจารยจึงเปนปูชนียบุคคลที่โลกตอง
บูชา ด วยเหตุนี้อาจารยจึงตองเปนผูเสีย สละ ตองปกใจแนวแน ในการที่จะปฏิบัติหนาที่โดยไมหวัง
ผลตอบแทน

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
1) คณาจารยตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจในการศึกษา

เลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา
2) คณาจารยตองอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงาม ใหเกิดแก

ศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
3) คณาจารยตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
4) คณาจารยตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคม

ของศิษย
5) คณาจารยตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และ

ไมใชใหศิษยกระทําการใดๆ อันเปนประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
6) คณาจารยยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนา

ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ
7) คณาจารยยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพและวิทยาลัย
8) คณาจารยพึงชวยเหลือเกื้อกูลบุคคล ชุมชนในทางสรางสรรค
9) คณาจารยพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญา และวัฒนธรรม

ไทย

มาตรการ / แนวทางการสงเสริมใหคณาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของคณาจารย
1. คณาจารยตองรักและเมตตาศิษย โดยให ความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริม ใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียน
แกศิษยโดยเสมอหนา
แนวทางปฏิบตั ิ
1. สรางความรูสึกเปนมิตร เปนที่พึ่งพาและไววางใจไดของศิษย แตละคนและทุกคน ตัวอยางเชน
1) ใหความเปนกันเองกับศิษย
2) รับฟงปญหาของศิษยและใหความชวยเหลือศิษย
3) รวมทํากิจกรรมกับศิษยเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม
4) สนทนาไตถามทุกขสุขของศิษย
2. ตอบสนองขอเสนอและการกระทําของศิษยในทางสรางสรรค ตามสภาพปญหาความตองการและ
ศักยภาพของศิษยแตละคนและทุกคน ตัวอยางเชน
1) สนใจคําถามและคําตอบของศิษยทุกคน
2) ใหโอกาสศิษยแตละคนไดแสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
3) ชวยแกไขขอบกพรองของศิษย
3. เสนอและแนะแนวทางการพัฒนาของศิษยแตละคนและทุกคน ตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพ
ของศิษย ตัวอยางเชน
1) มอบหมายงานตามความถนัด
2) จัดกิจกรรมหลากหลายตามสภาพความแตกตางของศิษยเพื่อใหแตละคนประสบความสําเร็จเปน
ระยะๆอยูเสมอ
3) แนะแนวทางที่ถูกใหแกศิษย
4) ปรึกษาหารือกับครู ผูปกครอง เพื่อนนักเรียน เพื่อหาสาเหตุและวิธแี กปญ
 หาของศิษย
4. แสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยแตละคน และทุกคนทั้งในและนอกสถานศึกษา ตัวอยางเชน
1) ตรวจผลงานของศิษยสม่ําเสมอ
2 ) แสดงผลงานของศิษยในหองเรียน (หองปฏิบัติการ)
3 ) ประกาศหรือเผยแพรผลงานของศิษยประสบความสําเร็จ

2. คณาจารยตองอบรม สั่งสอน ฝกฝนสรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงาม ใหเกิดแกศิษย
อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
แนวทางปฏิบัติ
1. อบรม สั่งสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาศิษยอยางมุงมั่นและตั้งใจ ตัวอยางเชน
1) สอนเต็มเวลา ไมเบียดบังเวลาของศิษยหาผลประโยชนตอตนเอง
2) เอาใจใสอบรม สั่งสอนศิษยเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน
3) อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษยตามความจําเปนและเหมาะสม
4) ไมละทิ้งชั้นเรียนหรือขาดการสอน
2. อบรม สั่งสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาศิษยอยางเต็มศักยภาพ ตัวอยางเชน
1) เลือกใชวิธีการที่หลากหลายในการสอนใหเหมาะสมกับ สภาพของศิษย
2) ใหความรูโดยไมปดบัง
3) สอนเต็มความสามารถ
4) เปดโอกาสใหศิษยไดฝกปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ
5) สอนเต็มความสามารถและดวยความเต็มใจ
6) กําหนดเปาหมายที่ทาทาย พัฒนาขึ้น
7) ลงมือจัด เลือกกิจกรรมที่นําสูผลจริง
8) ประเมิน ปรับปรุง ใหไดผลจริง
3. อบรม สั่งสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาศิษยดวยความบริสุทธิ์ใจ ตัวอยางเชน
1) สั่งสอนศิษยโดยไมบดิ เบือนหรือปดบัง อําพราง
2) อบรมสั่งสอนศิษยโดยไมเลือกที่รักมักที่ชงั
3) มอบหมายงานและตรวจผลงานดวยความยุติธรรม
3. คณาจารยตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดแี กศิษยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ตระหนักวาพฤติกรรมการแสดงออกของครูมีผลตอการพัฒนา พฤติกรรมของศิษยยูเสมอ ตัวอยางเชน
1) ระมัดระวังในการกระทํา และการพูดของตนเองอยูเสมอ
2) ไมโกรธงายหรือแสดงอารมณฉุนเฉียวตอหนาศิษยมองโลกในแงดี
2. พูดจาสุภาพและสรางสรรคโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึน้ กับศิษยและสังคม ตัวอยางเชน
1) ไมพูดคําหยาบหรือกาวราว
2) ไมนินทาหรือพูดจาสอเสียด
3) พูดชมเชยใหกําลังใจศิษยดวยความจริงใจ

3. กระทําตนเปนแบบอยางที่ดี สอดคลองกับคําสอนของตน และ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตัวอยางเชน
1) ปฏิบัติตนใหมสี ุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดีอยูเสมอ
2) แตงกายสะอาดสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ
3) ตรงตอเวลา
4. คณาจารยตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอ ความเจริญ ทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและ
สังคมของศิษย
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ละเวนการกระทําที่ทําใหศิษย เกิดความกระทบกระเทือนตอจิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคมของศิษย
ตัวอยางเชน
1) ไมนําปมดอยของศิษยมาลอเลียน
2) ไมประจานศิษย
3) ไมพูดจาหรือกระทําการใดๆ ที่เปนการซ้ําเติมปญหาหรือ
ขอบกพรองของศิษย
4) ไมนําความเครียดมาระบายตอศิษย ไมวาจะดวยคําพูด
หรือสีหนา ทาทาง
5) ไมเปรียบเทียบฐานะความเปนอยูของศิษย
6) ไมลงโทษศิษยเกินกวาเหตุ
2. ละเวนการกระทําที่เปนอันตราตอสุขภาพและรางกายของศิษย
ตัวอยางเชน
1) ไมทํารายรางกายศิษย
2) ไมลงโทษศิษยเกินกวาระเบียบกําหนด
3) ไมจัดหรือปลอยปละละเลยใหสภาพแวดลอมเปนอันตรายตอ
ศิษย ไมใชศษิ ยทํางานเกินกําลังความสามารถ
3. ละเวนการกระทําที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของศิษย ตัวอยางเชน
1) ไมตัดสินคําตอบถูกผิดโดยยึดคําตอบของครู
2) ไมดุดาซ้าํ เติมศิษยทเี่ รียนชา
3) ไมขัดขวางโอกาสใหศษิ ยไดแสดงออกทางสรางสรรค
4) ไมตั้งฉายาในทางลบใหแกศษิ ย

5. คณาจารยตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบตั ิหนาที่ตามปกติ และไมใช
ใหศิษยกระทําการใดๆ อันเปนประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจางหรือผลประโยชนอันมิควรจาก ศิษย ตัวอยางเชน
1) ไมหารายไดจากการนําสินคามาขายใหศิษย
2) ไมตัดสินผลงานหรือผลการเรียน โดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน
3) ไมบังคับหรือสรางเงื่อนไขใหศษิ ยเพือ่ ใหศิษยเรียนพิเศษเพื่อ หารายได
2. ไมใชศิษยเปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับตนโดยมิชอบดวย กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ
ความรูสึกของสังคม
ตัวอยางเชน
1) ไมนําผลงานของศิษยไปแสวงหากําไรสวนตน
2) ไมใชแรงงานศิษยเพื่อประโยชนสวนตน
3) ไมใชหรือจางวานศิษยไปทําสิ่งผิดกฎหมาย
6. คณาจารยยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
แนวทางปฏิบัติ
1. ใสใจศึกษาคนควา ริเริ่มสรางสรรคความรูใหมที่เกีย่ วกับวิชาชีพอยูเสมอ ตัวอยางเชน
1) หาความรูจ ากเอกสาร ตํารา และสื่อตางๆอยูเสมอ
2) จัดทําและเผยแพรความรูผานสื่อตางๆ ตามโอกาส
3) เขารวมประชุม อบรม สัมมนา หรือฟงการบรรยาย หรืออภิปรายทางวิชาการ
2. มีความรอบรู ทันสมัย ทันเหตุการณ สามารถนํามาวิเคราะห กําหนดเปาหมาย แนวทางพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ ทันตอการ เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การอาชีพ และ เทคโนโลยี ตัวอยางเชน
1) นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชประกอบการเรียนการสอน
2) ติดตามขาวสารเหตุการณดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยูเสมอ
3) วางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
3. แสดงออกทางรางกาย กริยา วาจา อยางสงางาม เหมาะสมกับ กาลเทศะ ตัวอยางเชน
1) รักษาสุขภาพและปรับปรุงบุคลิกภาพอยูเสมอ
2) มีความเชือ่ มั่นในตนเอง
3) แตงกายสะอาดเหมาะสมกับกาลเทศะและทันสมั

) มีความกระตือรือรน ไวตอความรูสึกของสังคม
7. คณาจารยยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพและมหาวิทยาลัย
แนวทางปฏิบตั ิ
1. เชื่อมั่น ชื่นชม ภูมิใจในความเปนครูและองคกรวิชาชีพวามีความสําคัญและจําเปนตอสังคม ตัวอยางเชน
1) ชื่นชมในเกียรติและรางวัลที่ไดรับและรักษาไวอยางเสมอตนเสมอปลาย
2) ยกยองชมเชยเพื่อนครูที่ประสบผลสําเร็จเกีย่ วกับการสอน
3) เผยแพรผลสําเร็จของตนเองและตางวิชาชีพ
4) แสดงตนวาเปนครูอยางภาคภูมิ
2. เปนสมาชิกองคกรวิชาชีพครูและสนับสนุนหรือเขารวมหรือเปน ผูนําในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู
ตัวอยางเชน
1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดขององคกร
2) รวมกิจกรรมที่องคกรจัดขึ้น
3. ปกปองเกียรติภูมิของครูและองคกรวิชาชีพ ตัวอยางเชน
1) เผยแพรประชมสัมพันธผลงานของครูและองคกรวิชาชีพ
2) เมื่อมีผูเขาใจผิดเกีย่ วกับวงการวิชาชีพก็ชี้แจงทําความเขาใจ
ใหถูกตอง
8. ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลบุคคล และชุมชนในทางสรางสรรค
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ใหความรวมมือแนะนํา ปรึกษาแกเพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม ตัวอยางเชน
1) ใหคําปรึกษาการจัดทําผลงานทางวิชาการ
2) ใหคําแนะนําการผลิตสื่อการเรียนการสอน
2. ใหความชวยเหลือดานทุนทรัพย สิ่งของแดเพื่อนครูตามโอกาส และความเหมาะสม ตัวอยางเชน
1) รวมงานกุศล
2) ชวยทรัพยเมื่อเพื่อนครูเดือนรอน
3) จัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3. เขารวมกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําแนวทาง วิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนใน ชุมชน ตัวอยางเชน

1) แนะแนวทางการปองกัน และกําจัดมลพิษ
2) รวมกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน
9. คณาจารยพงึ ประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูน ําในการอนุรกั ษ และพัฒนาภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทย
แนวทางปฏิบตั ิ
1. รวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมที่ เหมาะสมมาใชจดั กิจกรรมการเรียนการ
สอน ตัวอยางเชน
1) เชิญบุคคลในทองถิ่นมาเปนวิทยากร
2) นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชจัดการเรียนการสอน
3) นําศิษยไปศึกษาในแหลงวิทยาการชุมชน
2. เปนผูนําในการวางแผน และดําเนินการเพื่ออนุรักษและพัฒนาภูมิปญ
 ญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
ตัวอยางเชน
1) ฝกการละเลนทองถิ่นใหแกศษิ ย
2) จัดตั้งชมรม สนใจศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
3) จัดทําพิพธิ ภัณฑในสถานศึกษา
3. สนับสนุนสงเสริมเผยแพรและรวมกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ
ตัวอยางเชน
1) รณรงคการใชสินคาพื้นเมือง
2) เผยแพรการแสดงศิลปะพื้นบาน
3) รวมงานประเพณีของทองถิ่น
4. ศึกษาวิเคราะห วิจัยภูมปิ ญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อนําผลมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตัวอยางเชน
1) ศึกษาวิเคราะหเกีย่ วกับการละเลนพื้นบาน นิทานพืน้ บาน เพลงกลอมเด็ก ตํานานและความเชื่อถือ
2) นําผลการศึกษาวิเคราะหมาใชในการเรียนการสอน

กระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของคณาจารย
1.
2.
3.
4.

แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกํากับ ติดตามจรรยาบรรณของคณาจารย
กําหนดแนวทางจรรยาบรรณของคณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดทําคูมือจรรยาบรรณของคณาจารย
จัดกิจกรรมสงเสริมใหคณาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประกาศจรรยาบรรณของคณาจารยของวิทยาลัยฯ
จัดทําคูมือจรรยาบรรณของคณาจารย
ยกยองผูที่ไดรบั รางวัลเกียรติคุณยกยองไมวาจากหนวยงานภายในหรือภายนอกโดยจัดใหมีเวที
แลกเปลี่ยน พูดคุย หรือประกาศลงในเว็ปไซดมหาวิทยาลัย
5. ติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารยทกุ ปการศึกษา

แนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย

คณะกรรมการกํากับ ติดตามจรรยาบรรณของคณาจารยตดิ ตาม กํากับผูท ี่อยูในความดูแล ใหปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของคณาจารย
1. มีการรวบรวมขอมูล หมายถึง ขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากการสังเกต การรับฟงความคิดเห็น
ของผูที่เกี่ยวของ การวิเคราะหจากขอเสนอแนะทายแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนจาก
อาจารย และอื่นๆตามความเหมาะสม
2. มีการตักเตือนผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย

ระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของคณาจารย
เมื่ อผูที่ เ กี่ย วข องไมปฏิบั ติตามจรรยาบรรณของคณาจารย มหาวิทยาลั ย มี วิธีดําเนิ นการโดยให
คณะกรรมการส งเสริ ม กํ ากั บ ติ ด ตามจรรยาบรรณวิชาชี พ คณาจารย สืบ สวนหาข อเท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับข อ
รองเรียนที่เกิดขึ้น
หากพบผูนั้นยังคงไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย และมีพฤติกรรมสอไปทางผิดวินัย
ขาราชการพลเรือน ผูนั้นจะตองไดรับบทลงโทษ

บทลงโทษผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย
1.
2.
3.
4.
5.

ภาคทัณฑ
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
ปลดออก
ไลออก

แนวทางปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณของคณาจารย
มหาวิทยาลัย ไดกําหนดนโยบายไวดังนี้
1. ไมใหอาจารยรับอามิสสินจางจากผูปกครองหรือคนภายนอกไมวากรณีใดๆ
2. ไมใหอาจารยแสวงหาผลประโยชนจากศิษย

หลักเกณฑการปฏิบัติในการใชบังคับจรรยาบรรณ
ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยีค
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องจรรยาบรรณของอาจารย ลงวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2549 เพื่อใหการบริหารการใชบังคับประกาศฉบับดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม
ความในขอ 31 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีจึงวางขอกําหนด
หลักเกณฑการปฏิบัติที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1) กระบวนการพิจารณาดําเนินการ
เมื่อมีการกลาวหาเปนหนังสือวาอาจารยประพฤติผิดจรรยาบรรณ ใหผูบังคับบัญชาออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย อาจารยคนหนึ่งซึ่งไดรับเลือกจากที่ประชุมอาจารยแหงคณะที่
อาจารยผูถูกกลาวหาอยู เปนประธาน ผูแทนสภาอาจารยประจําคณะ ประธานสภาอาจารย และผูอํานวยการ
สํานักนิติการ เปนกรรมการคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ และทํา
ความเห็นเสนอตอผูบังคับบัญชาวามีการกระทําผิดจรรยาบรรณเกิดขึ้นหรือไม และพฤติการณแหงการกระทํา
ผิด
จรรยาบรรณดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยหรือไมในการพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริง ให
ดําเนินการอยางลับ และจะตองเปดโอกาสใหอาจารยผูถูกกลาวหาไดมีโอกาสพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปน
ธรรมดวยคณะกรรมการตองดําเนินการตามวรรคกอนใหเสร็จสิ้นและรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบภายใน
สามสิบวันนับแตไดรับแตงตั้ง
หากมีเหตุผลความจําเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได คณะกรรมการอาจเสนอขยายระยะเวลาดําเนินการตาม
วรรคกอนตอผูบังคับบัญชา และใหเสนอขอขยายระยะเวลาไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
2) การดําเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัย
เมื่อปรากฏวาอาจารยผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณและพฤติการณแหงการกระทําผิดจรรยา
บรรณดังกลาว เปนการกระทําผิดวินยั ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยกับอาจารยผูนั้นตาม
หลักเกณฑวา ดวยการดําเนินการทางวินัยที่ใชบังคับสําหรับอาจารยนนั้ ๆ
3) การดําเนินการเมื่อมีการประพฤติผดิ จรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินัย
เมื่อปรากฏวาอาจารยผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณและพฤติการณแหงการกระทําผิดจรรยา
บรรณดังกลาว ไมเปนการกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการ ดังนี้
1. ในกรณีที่เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณครั้งแรก ใหทําการตักเตือน
2. หากยังประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องเดิมที่ถกู ตักเตือนแลวตามขอ 1. ใหออกคําสัง่ ให

ดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
3. สําหรับผูที่ฝาฝนคําสั่งตาม 2. ใหทําทัณฑบนไวเปนหนังสือ และเก็บรวบรวมไวในสมุด
ประวัติประจําตัว หรือเอกสารอื่นที่บันทึกประวัติการปฏิบัติงานของอาจารยผูนั้น
อนึ่ง การไมปฏิบัติตามคําตักเตือน คําสั่งใหดําเนินการใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบนขาง
ตน ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินยั
4) การอุทธรณคําสั่งผูบงั คับบัญชาตามขอ 3)
การอุทธรณคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามขอ 3) ใหเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายใน
สามสิบวันนับแตไดรับแจงคําสั่งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหเปนที่สุดโดยมีระบบ
และกลไกในการบังคับใชจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ดังนี้

ระบบกลไกเมื่อมีการกลาวหาวามีอาจารย
ประพฤติปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ

การดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

กลาวหาเปนหนังสือวาอาจารยประพฤติผิดจรรยาบรรณ ผูแจง/พบเหตุการณ

ผูแจง/พบเหตุการณ

ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
รวมรวมขอเท็จจริง ทําความเห็นเสนอวา
มีการกระทําผิดจรรยาบรรณที่ผิดวินยั หรือไม
ผิดจรรยาบรรณที่ผิดวินัย ผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินยั

คณบดี/ผูอํานวยการ

ใหดําเนินการทางวินยั ตามหลักเกณฑ
วาดวยการดําเนินการทางวินยั

คณะกรรมการที่
คณบดี/ผูอํานวยการ
คณบดี/ผูอํานวยการ

เห็นดวย ไมเห็นดวย
ดําเนินการตามหลักเกณฑการใชบังคับ
จรรยาบรรณ

คณบดี/ผูอํานวยการ
เห็นดวย ไมเห็นดวย

แจงผลใหอาจารยที่ทําผิด
จรรยาบรรณทราบ

คณบดี/ผูอํานวยการ

ปฏิบัติตามคําสั่ง

อาจารยที่ทําผิดวินยั
จรรยาบรรณ

อุทธรณ

อาจารยที่ทําผิดวินยั
จรรยาบรรณ

พิจารณาคําอุทธรณ

กบม.

การกํากับดูแลการใชบังคับจรรยาบรรณของ
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ใหงานนิติการ เปนหนวยงานที่กํากับดูแลการใชบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใหคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนรายงานผลการใชบังคับจรรยาบรรณ
วิชาชีพประจําปการศึกษา ภายในเวลาสามสิบวันนับจากสิ้นปการศึกษาเมื่อคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการ
สอนรายงานผลการใชบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยแลว ใหงานนิติการสรุปวิเคราะหขอมูลดังกลาว
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาวาจะมีการปรับปรุงแกไขจรรยาบรรณ หรือหาแนว
ทางแกไขปองกันการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือไม อยางไร
ในกรณีที่จะมีการแกไขจรรยาบรรณวิชาชีพหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ใหเสนอรางที่แกไข
ใหอาจารยใหความเห็น กอนเสนอสภามหาวิทยาใหความเห็นชอบโดยมีแผนภูมิการดําเนินการตาม
กระบวนการดังกลาว ดังนี้

การกํากับดูแลการใชบังคับจรรยาบรรณของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ทําบันทึกขอใหคณะรายงานผลการใชบงั คับ

งานนิติการ

รวบรวมรายงานของคณะเกี่ยวกับการใชบังคับ
จรรยาบรรณวิชาการอาจารย

งานนิติการ

เสนอ กบม.พิจารณา

งานนิติการ

วิเคราะหขอมูลเสนอแนวทางแกไขปองกัน
ปรับปรุงจรรยาบรรณฯ(โดยมีการสอบถาม
ความเห็นจากอาจารย)

กบม.

เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัย

การดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

เผยแพรจรรยาบรรณใหอาจารยทราบ
และถือปฏิบัติ

งานนิติการ

การกํากับดูแลการใชบังคับจรรยาบรรณ
ในระดับคณะ

คณบดี

การรายงานผลการใชบังคับจรรยาบรรณ
ในระดับคณะ

คณบดี

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
1. รายชื่อคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของคณาจารย
2. รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานจรรยาบรรณของคณาจารย
2.1 คําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการยกรางประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย เรื่องจรรยาบรรณของคณาจารย
2.2 คําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการรางจรรยาบรรณทีพึ่งมีใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาคผนวก ข.
แบบรายงานการกระทําผิดวินัยเรื่องที่เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของคณาจารย

แบบรายงานสถิติการลงโทษบุคลากรที่กระทําผิดวินัยเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ประจําป พ.ศ. .......................ระหวางวันที่..............................................- วันที่
...................................................................
ลําดับที…
่ …………
หนวยงาน (คณะ/ศูนย/สํานัก/สถาบัน)………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
การกระทําหรือพฤติการณ ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
ฐานความผิด …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
ระดับโทษ…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………ผูรายงาน
(................................................................)
.................................................ตําแหนง

ภาคผนวก ค.
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วาดวย จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2551

(ราง)

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วาดวย จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พ.ศ. .........
......................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมาตรา ๑๘ (๒) (๑๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งที่
........ เมื่อวันที่ .... จึงไดออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ข อ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ว า ด ว ยจรรยาบรรณใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. .........”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“อธิการบดี”
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“ขาราชการ”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และให
หมายความรวมถึง พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ” หมายความวา คณะกรรมการสอบสวน
จรรยาบรรณ ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ให ดํ า เนิ น การสอบสวนหามู ล ความผิ ด ทาง
จรรยาบรรณของขาราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริม
จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ไดรับแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามขอบังคับนี้
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“ผูรับบริการ”
หมายความวา ผูรับบริการดานการศึกษา หรือดานวิชาการ
หรือดานอื่นๆ ที่อาจอยูภายใตครอบงําของขาราชการ จากการใหบริการดานการศึกษาหรือดานวิชาการหรือ
อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยไดจัดขึ้น ทั้งนี้ไมวาจะไดจัดขึ้นในหรือนอกมหาวิทยาลัย

“จรรยาบรรณ” หมายความวา ประมวลความประพฤติ ข องข า ราชการใน
มหาวิทยาลัย ที่ควรยึดถือและปฏิบัติ เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของขาราชการใน
มหาวิทยาลัย
ขอ ๔ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ขาราชการจะตองยึดมั่นในหลักการดังตอไปนี้
(๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในกฎหมาย ศีลธรรม และจรรยาบรรณ
(๒) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(๔) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงานตามหนาที่
(๖) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา
(๗) สุภาพเรียบรอยและเอาใจใสตอผูมาติดตอราชการ
หมวด ๒
จรรยาบรรณของขาราชการ
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๗ ขาราชการตองมีจรรยาบรรณตอตนเอง ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสม
(๒) ใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย และไมแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ
(๓) มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู
ความสามารถและทักษะ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ขอ ๘ ขาราชการตองมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ ดังตอไปนี้
(๑) ตระหนักและประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของตน
(๒)พร อ มเสมอที่ จะอุ ทิ ศความรู ความสามารถในวิ ชาชี พ ของตนเพื่ อ
สาธารณประโยชน
(๓) ใฝเรียนรู เพื่อปรับปรุง เพิ่มพูน ความสามารถของตน เพื่อผดุงไว ซึ่งคุณคาและ
เกียรติคุณของวิชาชีพ
(๔) ละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนโดยมิชอบ
(๕) รับและปฏิบัติงานในขอบเขตที่ตนมีความสามารถ
(๖) รักและศรัทธาในวิชาชีพและเปนสมาชิกทีด่ ีขององคกร

จรรยาบรรณตอการปฏิบัตงิ าน
ขอ ๙ ขาราชการตองมีจรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมคดโกง
(๒) มีความเคารพในการปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความยุติธรรม เสมอภาคและ
ปราศจากอคติ
(๓) พัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ

จรรยาบรรณตอหนวยงาน
ขอ ๑๐ ขาราชการตองมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร
ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย
(๒) ประพฤติ ต นเป น ผู ต รงต อ เวลา และใช เ วลาในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห เ ป น
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่
(๓) ดู แ ลรั ก ษาและใช ท รั พ ย สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย อย า งประหยั ด คุ ม ค า โดย
ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(๔) พึงวางตนและปฏิบัติใหเหมาะสม ทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อธํารงไวซึ่ง
เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

(๕) พึงมีสวนรวมในการปองกัน แกไขการปฏิบัติงานที่ไมชอบ โดยอาจแจง
เบาะแสตอผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการจรรยาบรรณตามระเบียบ
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา
ขอ ๑๑ ขาราชการตองมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ดังตอไปนี้
(๑) ใหความเคารพ นับถือ และใหเกียรติตอผูบังคับบัญชา
(๒) ปฏิบั ติตามคําสั่งของผู บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดว ย
กฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัย อยางเต็มความสามารถ
(๓) ตองไมรายงานความเท็จตอผูบังคับบัญชาและหรือปกปดขอความอันควรตอง
แจงใหทราบ
จรรยาบรรณตอผูอยูใตบงั คับบัญชา
ขอ ๑๒ ขาราชการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาตองมีจรรยาบรรณตอจรรยาบรรณตอผูอยูใตบังคับ
บัญชา ดังตอไปนี้
(๑) ใหเกียรติตอผูใตบังคับบัญชา
(๒) ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักความยุติธรรมและเมตตาธรรม รับฟง
ความคิดเห็น และไมกลั่นแกลงผูอยูใตบังคับบัญชา
(๓) ดูแลเอาใจใสและนิเทศงานแกผูอยูใตบังคับบัญชา ตามความเหมาะสม
(๔) สรางขวัญและกําลังใจตามสมควร เพื่อใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู
อยูใตบังคับบัญชา
จรรยาบรรณตอผูรวมงาน
ขอ ๑๓ ขาราชการตองมีจรรยาบรรณตอผูรวมงาน ดังตอไปนี้
(๑) มีความสามัคคีใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงานของตนเองในดานการทํางาน
การแกปญหารวมกัน และการใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนากลุมงานของตนเอง
(๒) ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
สมานฉันท ตอเพื่อนรวมงานในมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
(๓) ใหเกียรติและปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานดวยความสุภาพ ภรดรภาพ มีน้ําใจและ
มนุษยสัมพันธอันดี
จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ
ขอ ๑๔ ขาราชการตองมีจรรยาบรรณตอนิสิตนักศึกษาและผูรับบริการ ดังตอไปนี้

(๑) สอนนัก ศึก ษาหรื อผู รับ บริ ก ารอย า งเต็ ม ใจ เต็ ม ความสามารถ ด ว ยความ
บริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือและปฏิบัติตอนักศึกษาหรือผูรับบริการอยางมีเมตตาและเปนธรรม
(๒) ไม สอน หรืออบรมนั กศึ กษาหรือผูรับบริการเพื่ อใหกระทําการที่ รูอยูว าผิ ด
กฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๓) ประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ ทั้งกาย วาจา
และจิตใจ
(๔) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือแสวงหาประโยชนอื่นใดแกตน
หรือผูอื่นโดยมิชอบจากนักศึกษาหรือผูรับบริการที่อยูภายใตอํานาจครอบงําของตน
(๕) ไมลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธฉันทชูสาวกับนักศึกษาหรือผูรับบริการ
(๖) ละเวนการเปดเผยความลับของนักศึกษาหรื อผูรับบริก าร ที่ได มาจากการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตนหรื อ ความไว ว างใจที่ มี ต อ ตน ทั้ ง นี้ โ ดยมิช อบ ซึ่ ง อาจก อให เ กิด ความเสี ย หายต อ
นักศึกษาหรือผูรับบริการ
จรรยาบรรณตอประชาชน
ขอ ๑๕ ขาราชการตองมีจรรยาบรรณตอประชาชน ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
(๒) ใหบริการประชาชนอยางเต็มใจ เต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจเปน
ธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน
เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตอง
ปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
กับเรื่องนั้น ๆ ตอไป
(๓) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซึ่งมีมูลคาเกินปกติ
วิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการหรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการนั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย
ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี
จรรยาบรรณตอสังคม
ขอ ๑๖ ขาราชการตองมีจรรยาบรรณตอสังคม ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๒) วางตัวเปนกลางทางการเมือง เคารพ สงเสริม และสนับสนุนใหผูมีสวนได
เสียไดใชสิทธิทางการเมืองในระดับตางๆ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

(๓) ประพฤติและปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญาแหง
ทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย
(๔) ตระหนักถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
หมวด ๓
โทษทางจรรยาบรรณ
ขอ ๑๗ โทษทางจรรยาบรรณ ประกอบไปดวย
(๑) การตักเตือน
(๒) ทําทัณฑบน
(๓) ภาคทัณฑ
(๔) ประณาม
(๕) บันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล
(๖) งดขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณภายในเวลาตามความเหมาะสมแตไมเกิน ๓ ป
(๗) หามขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการภายในเวลาตามความเหมาะสมแตไมเกิน ๓ ป
(๘) โทษอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความรายแรงของความผิด
ขอ ๑๘ ความผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับนี้มี ๓ ลักษณะคือ
(๑) ความผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินัย
(๒) ความผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยไมรายแรง
(๓) ความผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๑๙ การกระทําที่เปนความผิดจรรยาบรรณที่กําหนดในขอบังคับนี้ ที่ไมเปนความผิด
วินัยที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไมถือวาเปนความผิด
วินัยขาราชการ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณแกขาราชการผูนั้นตาม ขอบังคับ
นี้ตามความเห็นของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ขาราชการผูใดถูกลงโทษทางจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดทางวินัยไปแลว แตไมปฏิบัติตาม
หรือทําการฝาฝน หรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณนั้น
ใหถือวาการไมปฏิบัติหรือการฝาฝนหรือไมกระทําการตามคําสั่งลงโทษนั้น เปนการกระทําผิดวินัยขาราชการ
ขอ ๒๐ การกระทําของขาราชการดังตอไปนี้ เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ดวย
(๑) การนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนของตนโดยมิชอบ
(๒) การลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคู
สมรสของตน

(๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษา
หรือผูรับบริการ เพื่อกระทําการหรือละเวนไมกระทําการใด
(๔) การเปดเผยความลับของนักศึกษา ที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือความ
ไววางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ จนกอใหเกิดความเสียหายตอนักศึกษาหรือผูรับบริการ
(๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูวาผิดกฎหมายหรือ ฝา
ฝนศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
(๖) การกระทําความผิดอื่น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความ
รายแรงของการกระทํา
ขอ ๒๑ ความผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยไมรายแรง คือ ความผิดจรรยาบรรณกรณี
อื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวในขอ ๒๐ ตามขอบังคับนี้ และเปนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๔
วิธีสอบสวนพิจารณาและวิธีอุทธรณโทษทางจรรยาบรรณ
ขอ ๒๒ เมื่อมีการกลาวหาเปนหนังสือหรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวามีการกระทํา
ผิดจรรยาบรรณเกิดขึ้น ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณโดยพลัน และตอง
สอบสวนใหแลวเสร็จโดยไมชักชา เวนแตเปนกรณีความผิดปรากฏชัดแจง จะไมแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจรรยาบรรณก็ได แตตองใหผูถูกกลาวหาไดมีโอกาสโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตนได
ใหอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ
สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ อธิการบดี ขาราชการตั้งแตระดับ ๑๐
ขึ้นไป หรือศาสตราจารย ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูสั่งแตงตั้งตามความเห็นของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ ใหแตงตั้งจากขาราชการ พนักงาน หรือผูปฏิบัติงาน
ประจําของมหาวิทยาลัยจํานวนอยางนอยสามคน และกรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองเปนขาราชการ
คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงไม
ต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา และกรรมการอยางนอยอีกสองคน โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปน
เลขานุการและอาจใหมีผูชวยเลขานุการก็ได
คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทาง
กฎหมายหรื อ ผู ไ ดรั บ การฝ ก อบรมตามหลั ก สู ต รการดํา เนิ น การทางวินั ย หรื อผู มี ป ระสบการณ ด า นการ
ดําเนินการทางวินัยอยางนอยหนึ่งคน

เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณแลว แมภายหลังประธานกรรมการ
สอบสวนจรรยาบรรณจะดํารงตําแหนงระดับต่ํากวาหรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหา ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับ
แตงตั้งเปนประธานกรรมการ
ขอ ๒๓ คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่รวบรวมขอเท็จจริง ที่
เกี่ยวของและทําความเห็นเสนอตอผูบังคับบัญชาวามีการกระทําผิดจรรยาบรรณเกิดขึ้นและพฤติการณแหง
การกระทําความผิดจรรยาบรรณดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยหรือไม หากเห็นวาเปนความผิดวินัย ให
รายงานตอผูบังคับบัญชาดวย
การสอบสวนและการพิจารณาตองยึดหลักการใหผูถุกกลาวหาทราบขอกลาวหา การรับฟงการ
แกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ การเปดโอกาสใหมีการคัดคานกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ
และการคุมครองผูถูกกลาวหาหรือพยาน
คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณตองดํ าเนิ นการสอบสวนใหเสร็ จสิ้ นและรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประธานกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณรับทราบคําสั่งแตงตั้ง
หากมีเหตุผลความจําเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณอาจเสนอขอขยายระยะเวลาได
ไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๔ เมื่อไดทําการสอบสวนจรรยาบรรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาขาราชการผูนั้นประพฤติผิด
จรรยาบรรณ และพฤติการณแหงการกระทําผิดจรรยาบรรณดังกลาวไมเปนความผิดวินัย ใหกรรมการสอบสวน
จรรยาบรรณเสนอโทษตามข อ ๑๗ ตามลั กษณะความร ายแรงและพฤติ การณ แห งการกระทํ าความผิ ดต อ
ผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษ ในกรณีที่เปนการกระทําความผิดจรรยาบรรณครั้งแรกอาจถือเปนเหตุ
บรรเทาโทษทางจรรยาบรรณดวยก็ได
ขอ ๒๕ เมื่อปรากฏวาขาราชการผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณและพฤติการณแหงการ
กระทําผิดดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัย ใหคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณดําเนินการตามขอ ๒๔
และรายงานตอผูบังคับบัญชาเพื่อดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการ
ดําเนินการทางวินัยตอไป
ขอ ๒๖ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนความผิดทางจรรยาบรรณขอใดซึ่งขอบังคับนี้มิได
กําหนดไวโดยเฉพาะ ใหนําวิธีการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการดําเนินการทางวินัย การ
สอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การ
อุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับเทาที่ไมขัดกับขอบังคับนี้ โดยอนุโลม

หมวด ๕
การอุทธรณ
ข อ ๒๗ ข า ราชการผู ใ ดถู ก ลงโทษทางจรรยาบรรณตามข อ บั งคั บ นี้ มี สิ ทธิ อุ ท ธรณ ต อ
คณะกรรมการการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือที่เรียกวา “ก.อ.ม.” ไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ
การอุทธรณคําสั่งลงโทษเปนกรณีเฉพาะตัว จะอุทธรณแทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอื่น
อุทธรณแทนไมได
การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาถูก
ลงโทษอยางไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร ลงลายมือชื่อ และที่อยูของผูอุทธรณ
ในกรณีที่มีปญ
 หาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณที่จะไดรับไวพิจารณาหรือไม ให ก.อ.ม. เปนผู
พิจารณาวินิจฉัย หาก ก.อ.ม. มีมติไมรับอุทธรณไวพิจารณาใหแจงมติพรอมทั้งสิทธิที่จะนําคดีขึ้นสูศาลปกครอง
ใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว และใหแจงผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษใหทราบดวย
ขอ ๒๘ ให ก.อ.ม. พิจารณาอุทธรณ ที่รับไวพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่
ไดรับอุทธรณ
หมวด ๖
คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งแตงตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธาน
(๒) รองอธิการบดีผูกํากับดูแลดานงานบริหารงานบุคคล เปน รองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการ แตงตั้งจากสภาคณาจารยและขาราชการ จํานวน ๒ คน
(๔) กรรมการ แตงตั้งจากผูแทนพนักงานราชการ จํานวน ๒ คน
(๕) กรรมการ แตงตั้งจากผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน
(๖) หัวหนางานบริหารงานบุคคล เปนเลขานุการ
ประธานกรรมการคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการอีก ก็
ได แตไมเกิน ๒ คน
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ ตาม (๓) (๔) และ (๕) ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจ
ไดรับแตงตั้งใหมอีกก็ได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระไมได

กรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ ตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสอง
ป ในกรณีตําแหนงวางลงกอนครอบวาระใหดําเนินการสรรหากรรมการสงเสริมจรรยาบรรณใหมภายในหก
สิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นไดวางลง เวนแตวาระกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณนั้นเหลือไมถึงเกาสิบวัน
และใหกรรมการผูไดรับการแตงตั้งแทนนั้นอยูในวาระเทาที่เหลืออยู
ในกรณีที่กรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ พนจากตําแหนงตามวาระแตยังไมไดดําเนินการให
ไดมาซึ่งกรรมการคนใหม ใหกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการสงเสริม
จรรยาบรรณใหมจะเขารับหนาที่
ขอ ๓๐ คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ เพื่อเสนอให สภา
มหาวิทยาลัยดําเนินการ
(๑) วางนโยบาย กําหนดแนวทาง ในการดําเนินงานสงเสริมจรรยาบรรณ ให
เปนไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) สงเสริม และพัฒนาจรรยาบรรณแกขาราชการผูปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัย
อยางสม่ําเสมอ
(๓) กําหนดมาตรการ เสนอขอควรปรับปรุง หรือเพิ่มเติมการกระทําที่เปนความผิด
จรรยาบรรณเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๓๑ ใหคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ มีการประชุมสามัญทุกๆ สามเดือน หรือ
อาจกํ า หนดให มี ก ารประชุ ม มากกว า นั้ น ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ใ ห เ ป น ไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการส ง เสริ ม
จรรยาบรรณ
ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ประธานกรรมการคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณอาจ
เรียกใหมีการประชุมวิสามัญก็ได
ขอ ๓๒ เรื่องที่จะเสนอที่ประชุม ตองเสนอเขาสูวาระการประชุม โดยจะตองเสนอเรื่อง
ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอยสิบวัน และใหเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณเสนอเปนลาย
ลักษณอักษรตอที่ประชุ
หนวยงานหรือผูมีสิทธิเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม ไดแก
(๑) สภามหาวิทยาลัย
(๒) ประธานกรรมการคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ
(๓) กรรมการคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ
(๔) เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ
(๕) หน ว ยงานหรื อ บุ ค คลใดๆ ที่ ป ระธานกรรมการคณะกรรมการส ง เสริ ม
จรรยาบรรณ พิจารณาเห็นสมควรอนุญาตใหเสนอได

ขอ ๓๓ ในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณขอใดซึ่งขอบังคับนี้มิไดกําหนด
ไวโดยเฉพาะ ใหนําวิธีการประชุมและการลงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลยวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ. .........

(นาย................................................)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาคผนวก ง.
ประกาศ กพอ. มาตรฐานจรรยาบรรณ
ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2550

