ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙
----------------------------เพื่ อ อนุ วั ต ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใชขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามที่สภามหาวิ ทยาลัยกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๙ เมื่อ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยจรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“จรรยาบรรณ”
หมายความวา ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบ
อาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น เพื่อรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรี และสงเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ
เกียรติฐานะของสมาชิก อันจะยังใหผูประพฤติเปนที่เลื่อมใสศรัทธา และยกยองของบุคคลโดยทั่วไป
“บุคลากรมหาวิทยาลัย” หมายความวา ผูบริหาร คณาจารยประจําหรือบุคลากร
สายวิชาการ (Academic) และบุคลากรสายสนับสนุน (Non-academic) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

-๒-

“ผูบริหาร”
หมายความวา ผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตาม
มาตรา ๑๘ (ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และใหหมายความรวมถึงหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากองขึ้นไป ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจัดตั้ง
ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูบังคับบัญชาสวนราชการของมหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับนี้
“คณาจารยประจํา”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ดํารงตําแหนงวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรืออาจารยพนักงาน
อาจารยประจําที่มีสัญญาจางไมต่ํากวา ๙ เดือน พนักงานราชการซึ่งทําหนาที่สอน
เปนผูใตบังคับบัญชาตามขอบังคับนี้
“บุคลากรสายสนับสนุน” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ (ค)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงาน
ราชการประเภททั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป พนักงานสัญญาจาง และลูกจางประจํา
ของมหาวิทยาลัย เปนผูใตบังคับบัญชาตามขอบังคับนี้
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูมีอํานาจและหนาที่
ตามมาตรา ๓๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนผูบังคับบัญชา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และเปนผูบังคับบัญชาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๑
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ จรรยาบรรณตอตนเอง มีดังตอไปนี้
(๑) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงเปนผูมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม
ละเวนจากอบายมุข ความชั่วทั้งปวง
(๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนด
ไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
(๓) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-๓-

ขอ ๗ จรรยาบรรณตอหนวยงาน มีดังตอไปนี้
(๑) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นในเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย ไมประพฤติและ
ไมปฏิบัติในทางที่ทําใหมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
(๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมายดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
(๓) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
กําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุผล โดยคํานึงถึงประโยชน
ของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ
(๔) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใหเวลาในการ
ปฏิบัติหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่
(๕) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยาง
ประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสิน
ของตนเอง
ขอ ๘ จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน มีดังตอไปนี้
(๑) บุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาพึงมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือสวนราชการหรือหนวยงานของตนเอง
ทั้งในดานการใหความคิดเห็น การรวมทํางานและการแกปญหารวมกัน รวมทั้งการเสนอแนะ
ในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
(๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับ
บัญชา ทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนการปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตอง
ตามทํานองคลองธรรม
(๓) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชนสวนรวม
(๔) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความ
สุภาพ มีน้ําใจ และมนุษยสัมพันธอันดี
(๕) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน

-๔-

ขอ ๙ จรรยาบรรณของผูบริหาร มีดังตอไปนี้
(๑) ผูบริหารพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา ทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ
กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
(๒) ผูบริหารพึงปฏิบัติหนาที่ดวยการยึดหลักความเปนธรรมและเสมอภาค
(๓) ผูบริหารพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย
สุจริต ทํางานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
(๔) ผูบริหารพึงคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ คํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย
(๕) ผูบริหารพึงมีคุณธรรมในการบริหารจัดการ เชน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การมอบหมายงาน ฯลฯ
ขอ ๑๐ จรรยาบรรณตอผูมาติดตองานและสังคม มีดังตอไปนี้
(๑) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงใหบริการผูมาติดตองานดวยความมีน้ําใจ เอื้อเฟอ
และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจ
ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวา
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ
(๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
(๓) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงละเวนการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งมี
มูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะพึงใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตองาน หรือผูซึ่งอาจไดรับ
ประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตาม
สมควรแกกรณี
หมวด ๒
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ขอ ๑๑ จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) นอกเหนือจาก
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามหมวด ๑ แลว คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
พึงปฏิบัติตน ดังนี้
(๑) อาจารยพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคลทั่วไป
ทั้งดานความประพฤติสวนตัวและการปฏิบัติงาน

-๕-

(๒) อาจารยพึงสอนศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
ไมปดปงความรูทางวิชาการ ชวยเหลือและปฏิบัติตอศิษยอยางเมตตาและเปนธรรม
(๓) อาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย
สุจริต
(๔) อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการไมถูกครอบงําดวยอิทธิพล
หรือประโยชนอื่นใด
(๕) อาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ
เทคโนโลยีใหทันสมัยอยางตอเนื่องตลอดเวลา
(๖) อาจารยพึงเปนนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ
(๗) อาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร ชวยเหลือ สงเสริมและ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
(๘) อาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
(๙) อาจารยพึงละเวนจากการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นไปใช
โดยอางวาเปนผลงานของตนเอง
(๑๐) อาจารยพึงเปนนักวิชาการที่รอบรูในสาขาวิชาของตนเองเพื่อชี้นําสังคม
ทองถิ่นและประเทศชาติ
(๑๑) อาจารยพึงรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศ และภูมิธรรมแหงตนใหเหมาะสมกับ
ความเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุนตอง
ปฏิบัติงานตามที่สวนราชการของมหาวิทยาลัยกําหนด และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง
(ในกรณีพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสัญญาจาง) และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาสวนราชการซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามหมวด ๑ แลว บุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตน ดังนี้
(๑) บุคลากรสายสนับสนุนพึงเปนผูใฝรูในวิทยาการใหม ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะในการทํางานที่ตนไดรับมอบหมาย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และพรอมรับฟง
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูอื่นเพื่อพิจารณานําไปใชในทางที่เปนประโยชนตองาน
ของสวนราชการมหาวิทยาลัย

-๖-

(๒) บุคลากรสายสนับสนุนพึงหลีกเลี่ยงการนําขอมูลหรือเรื่องราวของบุคลากร
มหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เรื่องสวนบุคคล และ/หรือ เรื่องความเปนไป
ในสวนราชการออกไปเปดเผยหรือวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล
และภาพลักษณโดยรวมของมหาวิทยาลัย
(๓) บุคลากรสายสนับสนุนพึงรับฟงคําแนะนําและยอมรับในการสั่งการของ
ผูบังคับบัญชา ผูบริหารสวนราชการ ในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ขามขั้นตอน
การบังคับบัญชา
(๔) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปรับตนใหสามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นดวย
ความสุภาพ มีน้ําใจและมีมนุษยสัมพันธอันดี ไมปดบังขอมูลและเทคนิคที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ของผูรวมงาน
(๕) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ ในกรณีที่วิชาชีพใด
มีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
หมวด ๓
การดําเนินการทางจรรยาบรรณ
ขอ ๑๓ บุคลากรมหาวิทยาลัยผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณ หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาบุคลากรมหาวิทยาลัยผูใดประพฤติผิด
จรรยาบรรณ ใหผูบังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงโดยพลัน และตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จโดยไมชักชา
กอนตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหบุคคลใด
สืบสวนเบื้องตนวาการกลาวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไมก็ได
หลักเกณฑและวิธีการสอบขอเท็จจริงบุคลากรมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๔ บุคลากรมหาวิทยาลัยผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
และพฤติกรรมแหงการกระทําผิดจรรยาบรรณดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัย หรือผิดวินัยอยาง
รายแรง ใหดําเนินการทางวินัยกับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาผูนั้นตามกฎหมายที่วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในกรณีที่ผูประพฤติผิดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการหรืออาจารยประจําสัญญาจางหรือบุคลากรสายสนับสนุน ใหดําเนินการตามกฎหมายที่วา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยอนุโลม

-๗ในกรณีที่ผูประพฤติผิดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่งเปนพนักงานราชการ ใหดําเนินการตาม
กฎหมายที่วาดวยพนักงานราชการ
ในกรณีที่การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่งไมเปนความผิดวินัย ใหอธิการบดีใน
ฐานะผูบังคับบัญชากฎหมายที่วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา ดําเนินการตักเตือน สั่ง
ใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือทําทัณฑบน แลวแตกรณี และหากบุคลากรมหาวิทยาลัยผูใด
ไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ไมดําเนินการใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบนใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
ในกรณีที่อธิการบดีถูกกลาวหาวากระทําผิดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง
คําวาผูบังคับบัญชาตามกฎหมายที่วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานี้
ใหหมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมายที่วาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๑๕ ผูบริหารที่เปนผูบังคับบัญชาสวนราชการของมหาวิทยาลัยผูใด เมื่อปรากฏวา
มีมูลที่ควรกลาวหาวาบุคลากรมหาวิทยาลัยผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัย
ละเลยไมดําเนินการทางวินัยตามขอบังคับนี้ ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
ผูบริหารผูใดกลั่นแกลงบุคลากรมหาวิทยาลัย ผูใตบังคับบัญชา ในการกลาวหาหรือ
ดําเนินการทางวินัยใหถือวาผูบริหารผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๑๖ บุคลากรมหาวิทยาลัยผูใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน มีสิทธิ
อุทธรณตอสภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่ง
การอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในขอบังคับที่สภามหาวิทยาลัยออกตามกฎหมายที่วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
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