ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------------โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ว า ด ว ย
จรรยาบรรณของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๙ ให ส อดคล อ งกั บ สภาวการณ แ ละ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่ออนุวัตตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน
ของจรรยาบรรณที่ พึ ง มี ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ลงวั น ที่
๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๐ และเพื่ อ ให บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มิ ใ ช ข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐เมื่อ
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย จรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย จรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๔ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในขอบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นายกสภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

-๒-

ซึ่งเปนผูมีอํานาจและหนาที่ตามมาตรา ๓๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเปนผูบังคับบัญชาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
“จรรยาบรรณ”
หมายความวา ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงาน
แตละอยางกําหนดขึ้น เพื่อรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรี และสงเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ
เกียรติฐานะของสมาชิก อันจะยังใหผูประพฤติเปนที่เลื่อมใสศรัทธา และยกยองของบุคคลโดยทั่วไป
“ก.จ.ม.” หมายความวา คณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
“คณะกรรมการสอบสวน” หมายความวา คณะกรรมการสอบสวนการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ
“คณะกรรมการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ” หมายความวา คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการอุทธรณและรองทุกข
“บุคลากรมหาวิทยาลัย” หมายความวา ผูบริหาร คณาจารยประจําหรือบุคลากรสาย
วิชาการ ( Academic ) และบุคลากรสายสนับสนุน ( Non-academic ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
“ผูบริหาร” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และใหหมายความรวมถึงหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากองขึ้นไป ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
จัดตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูบังคับบัญชาสวนราชการของมหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับนี้
“คณาจารยประจํา” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ดํารงตําแหนงวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหหมายความรวมถึงบุคลากรสายวิชาการที่มีสัญญาจาง
ไมต่ํากวา ๙ เดือน พนักงานราชการซึ่งทําหนาที่สอน เปนผูใตบังคับบัญชาตามขอบังคับนี้
“บุคลากรสายสนับสนุน” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ดํารง
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ (ค) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงานราชการประเภททั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป พนักงานสัญญาจาง และลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย
เปนผูใตบังคับบัญชาตามขอบังคับนี้

-๓-

“ผูกลาวหา” หมายความวา บุคคลผูซึ่งไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ และไดยื่นขอกลาวหาตอสภามหาวิทยาลัยหรือผูบังคับบัญชาวามีบุคลากร
มหาวิทยาลัยประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับนี้
“ผูกลาวโทษ” หมายความวา ผูบังคับบัญชา กรรมการ ก.จ.ม. หรือบุคคลอื่น ซึ่งไมใช
ผูไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และไดยื่นขอกลาวโทษตอ
สภามหาวิทยาลัยวามีบุคลากรมหาวิทยาลัยประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับนี้
ขอ ๖ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้
หมวด ๑
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
_____________________
ขอ ๗ จรรยาบรรณที่กําหนดตามขอบังคับนี้ใหใชกับบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกประเภท
ตําแหนง โดยตองคํานึงถึงลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพและลักษณะวิชาการดวย
ขอ ๘ จรรยาบรรณที่กําหนดตามขอบังคับนี้ยึดมั่นในหลักการตอไปนี้
(๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
(๒) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ
(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(๔) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๖) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา
ขอ ๙ จรรยาบรรณตอตนเอง มีดังตอไปนี้
(๑) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงเปนผูมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม
ละเวนจากอบายมุข ความชั่วทั้งปวง
(๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย
สุจริต และไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว
ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
(๓) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-๔-

ขอ ๑๐ จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และหนวยงาน มีดังตอไปนี้
(๑) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นในเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย ไมประพฤติและ
ไมปฏิบัติในทางที่ทําใหมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
(๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมายดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
(๓) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุผล โดยคํานึงถึงประโยชนของ
มหาวิทยาลัยเปนสําคัญ
(๔) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใหเวลาในการปฏิบัติ
หนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่
(๕) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยางประหยัด
คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(๖) ศึกษา หาความรู วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอยางสม่ําเสมอ
ขอ ๑๑ จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
มีดังตอไปนี้
(๑) บุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาพึงมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือสวนราชการหรือหนวยงานของตนเอง ทั้งในดาน
การใหความคิดเห็น การรวมทํางานและการแกปญหารวมกัน รวมทั้งการเสนอแนะ
ในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
(๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา
ทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนการปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตอง
ตามทํานองคลองธรรม
(๓) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชนสวนรวม
(๔) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ
มีน้ําใจ และมนุษยสัมพันธอันดี
(๕) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
ขอ ๑๒ จรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม มีดังตอไปนี้
(๑) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงใหบริการนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และผูมาติดตองาน
ดวยความมีน้ําใจ เอื้อเฟอ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่องใด
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ไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําให
ติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ
(๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของนักศึกษา ผูรับบริการ
ประชาชน และผูมาติดตองาน
(๓) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงละเวนการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนดหรือเกินกวาปกติวิสัยที่วิญูชนจะพึงใหกันโดยเสนหาจากนักศึกษา
ผูรับบริการ ประชาชน และผูมาติดตองาน หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น
หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย
ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี
ขอ ๑๓ จรรยาบรรณของผูบริหาร มีดังตอไปนี้
(๑) ผูบริหารพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา ทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ
สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
(๒) ผูบริหารพึงปฏิบัติหนาที่ดวยการยึดหลักความเปนธรรมและเสมอภาค
(๓) ผูบริหารพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย สุจริต
ทํางานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
(๔) ผูบริหารพึงคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ คํานึงถึงผลกระทบที่มีตอบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย
(๕) ผูบริหารพึงมีคุณธรรมในการบริหารจัดการ เชน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การมอบหมายงาน ฯลฯ
หมวด ๒
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
_____________________
ขอ ๑๔ จรรยาบรรณตอวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) นอกเหนือจาก
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามหมวด ๑ แลว คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
พึงปฏิบัติตน ดังนี้
(๑) อาจารยพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคลทั่วไป
ทั้งดานความประพฤติสวนตัวและการปฏิบัติงาน
(๒) อาจารยพึงสอนศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
ไมปดบังความรูทางวิชาการ ชวยเหลือและปฏิบัติตอศิษยอยางเมตตาและเปนธรรม

-๖-

(๓) อาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย สุจริต
(๔) อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการไมถูกครอบงําดวยอิทธิพลหรือ
ประโยชนอื่นใด
(๕) อาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี
ใหทันสมัยอยางตอเนื่องตลอดเวลา
(๖) อาจารยพึงเปนนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามขอกําหนดของคณะกรรมการการ
วิจัยแหงชาติ
(๗) อาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร ชวยเหลือ สงเสริมและเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน
(๘) อาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
(๙) อาจารยพึงละเวนจากการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นไปใช
โดยอางวาเปนผลงานของตนเอง
(๑๐) อาจารยพึงเปนนักวิชาการที่รอบรูในสาขาวิชาของตนเองเพื่อชี้นําสังคมทองถิ่นและ
ประเทศชาติ
(๑๑) อาจารยพึงรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศ และภูมิธรรมแหงตนใหเหมาะสมกับความเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ จรรยาบรรณตอวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุนตอง
ปฏิบัติงานตามที่สวนราชการของมหาวิทยาลัยกําหนด และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง
(ในกรณีพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสัญญาจาง) และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาสวนราชการซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามหมวด ๑ แลว บุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตน ดังนี้
(๑) บุคลากรสายสนับสนุนพึงเปนผูใฝรูในวิทยาการใหม ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ในการทํางานที่ตนไดรับมอบหมาย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และพรอมรับฟง
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูอื่นเพื่อพิจารณานําไปใชในทางที่เปนประโยชนตองาน
ของสวนราชการมหาวิทยาลัย
(๒) บุคลากรสายสนับสนุนพึงหลีกเลี่ยงการนําขอมูลหรือเรื่องราวของบุคลากร
มหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เรื่องสวนบุคคล และ/หรือ เรื่องความเปนไป
ในสวนราชการออกไปเปดเผยหรือวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล
และภาพลักษณโดยรวมของมหาวิทยาลัย

-๗-

(๓) บุคลากรสายสนับสนุนพึงรับฟงคําแนะนําและยอมรับในการสั่งการของ
ผูบังคับบัญชา ผูบริหารสวนราชการ ในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ขามขั้นตอน
การบังคับบัญชา
(๔) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปรับตนใหสามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นดวยความ
สุภาพ มีน้ําใจและมีมนุษยสัมพันธอันดี ไมปดบังขอมูลและเทคนิคที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
ผูรวมงาน
(๕) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ ในกรณีที่วิชาชีพใด
มีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
หมวด ๓
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
_____________________
ขอ ๑๖ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะบุคคลขึ้นคณะหนึ่งที่มีความเปนอิสระและ
เปนกลาง เรียกวา “คณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย” เรียกชื่อโดยยอวา “ก.จ.ม.”
ประกอบดวย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน ประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปน รองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ คน เปน กรรมการ
(๔) บุคลากรมหาวิทยาลัย จํานวน ๖ คน เปน กรรมการ
(๕) รองอธิการบดีคนหนึ่งโดยคําแนะนําของอธิการบดี เปน กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ตองแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล หรือดานกฎหมาย หรือดานการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หรือแตงตั้งจากบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประสบการณบริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัย
ไมต่ํากวาระดับหัวหนาสาขาวิชาหรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท
กรรมการตาม (๔) ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมาจากบุคลากรมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน
ประเภทละ ๑ คน โดยใหบุคลากรมหาวิทยาลัยแตละประเภทคัดเลือกกันเอง
ในกรณีที่กรรมการตาม (๒) ไมมีผูดํารงตําแหนงหรือไมมีผูรักษาราชการแทนหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ให ก.จ.ม. ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยูมีอํานาจและปฏิบัติหนาที่ตอไปได

-๘-

ขอ ๑๗ ประธานกรรมการ และกรรมการ ตามขอ ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระอยู
ในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว ประธานกรรมการ และ
กรรมการ ตามขอ ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภามหาวิทยาลัยใหออก
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการ
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีประธานกรรมการ และกรรมการ ตามขอ ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) วางลงกอนครบวาระ
และไดมีการดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน
จะไมดําเนินการเพื่อใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได ให ก.จ.ม. ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
มีอํานาจและปฏิบัติหนาที่ตอไปได ยกเวนประธานกรรมการใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหดํารงตําแหนงแทนโดยเร็ว
ในกรณีประธานกรรมการ และกรรมการ ตามขอ ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) วางลงกอนครบ
วาระ ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งประธานกรรมการ และกรรมการ ตามขอ ๑๖ (๓) (๔) และ (๕)
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง
ในกรณีประธานกรรมการ และกรรมการ ตามขอ ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) จะครบวาระ
ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งประธานกรรมการ และกรรมการ ตามขอ ๑๖ (๓) (๔) และ (๕)
ภายในหกสิบวันกอนครบวาระ
ขอ ๑๘ ก.จ.ม. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีมาตรการสงเสริมจรรยาบรรณและการวางแผนปองกันการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณแกบุคลากรมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ
(๒) กํากับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาใหความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยตามที่ผูบังคับบัญชาขอใหดําเนินการหรือมีผูกลาวหา แลวแตกรณี
(๔) พิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย เมื่อเห็นสมควร
สอบสวน และพิจารณาดําเนินการกลาวโทษตอไป
(๕) พิจารณาใหความเห็นการทบทวนจรรยาบรรณใหเหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น

-๙-

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๙ การประชุมของ ก.จ.ม. ใหใชขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่วาดวยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
การประชุมของ ก.จ.ม. ตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย แตในกรณีจําเปนที่
ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมไดใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน ในกรณีที่
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการตามขอ ๑๖ (๓) คนหนึ่งทําหนาที่แทน
ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร ถามีความเห็นแยงใหบันทึก
ความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม และถากรรมการฝายขางนอยเสนอ
ความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกความเห็นแยงนั้นไวดวย
หมวด ๔
กระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ
_____________________
ขอ ๒๐ การดําเนินการเมื่อประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินัย ประกอบดวย
(๑) ตักเตือน
(๒) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ทัณฑบน
บุคลากรมหาวิทยาลัยผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ดําเนินการใหถูกตองหรือฝาฝนทัณฑ
บน ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย
ขอ ๒๑ การกลาวหาหรือการกลาวโทษวาบุคลากรมหาวิทยาลัยประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ตามขอบังคับนี้ ตองทําเปนหนังสือใชถอยคําสุภาพยื่นตอสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และอยางนอย
ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยูของผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ
(๒) ชื่อและที่อยูของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ
(๓) การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการกลาวหาหรือการกลาวโทษ พรอมทั้ง
ขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควรที่เกี่ยวกับการกระทําดังกลาว
(๔) คําขอของผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ
(๕) ลงลายมือชื่อผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ
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ในกรณีหนังสือกลาวหาหรือหนังสือกลาวโทษขาดสาระสําคัญตามวรรคหนึ่ง
หรือไมชัดเจนหรือไมอาจเขาใจได ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยหรือผูที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย แนะนําผูกลาวหาหรือกลาวโทษแกไข หรือเพิ่มเติมสาระสําคัญใหถูกตองครบถวน
ขอ ๒๒ การยื่นขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษตามขอ ๒๑ ใหยื่นได ๒ วิธี ดังนี้
(๑) ยื่นที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒) ยื่นทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
การยื่นขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษตาม (๑) ใหเจาหนาที่ผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ
ประทับตรารับหนังสือและลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบ
วาดวยงานสารบรรณและใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสือขอกลาวหา
หรือขอกลาวโทษตอสภามหาวิทยาลัย หรือ ก.จ.ม.
กรณีที่สงหนังสือขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษตาม (๒) ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตน
ทางออกใบรับฝากเปนหลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซอง
หนังสือเปนวันยื่นหนังสือขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษตอสภามหาวิทยาลัย หรือ ก.จ.ม.
กรณีที่ ก.จ.ม. ดําเนินการกลาวโทษตามขอ ๑๘ (๔) ใหดําเนินการตามขอ ๒๓ ตอไป
ขอ ๒๓ เมื่อสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
ตามขอ ๒๒ (๑) หรือ (๒) แลว ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอเรื่องใหผูบังคับบัญชา
ใหแลวเสร็จภายในสามวันทําการ ในกรณีเชนนี้ผูบังคับบัญชาอาจเสนอเรื่องให ก.จ.ม. ดําเนินการ
ตามขอ ๑๘ (๓) ตอไปก็ได
ขอ ๒๔ เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับหนังสือขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษตามขอ ๒๓
ใหผูบังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และตองสอบสวนใหแลวเสร็จโดยไมชักชา
กรณีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่มิใชการประพฤติผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
จะไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ไดแตตองใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีโอกาสโตแยง
หรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตนได
กอนตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหบุคคลใดสืบสวนเบื้องตน
วาการกลาวหาหรือการกลาวโทษนั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไมก็ได
ในกรณีอธิการบดีถูกกลาวหาหรือกลาวโทษวาประพฤติผิดจรรยาบรรณ คําวา
ผูบังคับบัญชาตามขอบังคับนี้ ใหหมายถึงผูบังคับบัญชาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๒๕ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหแตงตั้งจํานวนอยางนอยสามคน
ประกอบดวยประธานกรรมการสอบสวนซึ่งตองเปนขาราชการพลเรือนดํารงตําแหนงระดับไมต่ํากวา
หรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ และกรรมการสอบสวนอยางนอยอีกสองคน
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ซึ่งตองเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาสามป และไมเคยกระทําผิด
จรรยาบรรณหรือผิดวินัย โดยใหกรรมการสอบสวนคนหนึ่งเปนเลขานุการ
ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได
คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย
หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยหรือผูมีประสบการณดานการ
ดําเนินการทางวินัยอยางนอยหนึ่งคน
เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการสอบสวน
จะดํารงตําแหนงระดับต่ํากวาหรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษก็ไมกระทบ
ถึงการที่ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการสอบสวน
ในกรณีมีเหตุจําเปนอาจแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือขาราชการในสังกัดของสวนราชการอื่น เปนประธานกรรมการ
สอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได
ขอ ๒๖ การประชุม การลงมติ การคัดคาน และวิธีการสอบสวน ของคณะกรรมการ
สอบสวน ใหดําเนินการตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการสอบสวนพิจารณา
เพื่อการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลม
ขอ ๒๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนเสร็จแลวใหประชุมพิจารณา
ลงมติวา
(๑) ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม
(๒) ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใด และเห็นควร
ลงโทษทางจรรยาบรรณสถานใด
(๓) ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษประพฤติผิดจรรยาบรรณแลวเขาขายกระทําผิดวินัย
หรือไม ถากระทําผิดวินัยเปนความผิดวินัยไมรายแรง หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
การประพฤติผิดจรรยาบรรณที่กําหนดตามขอบังคับนี้ ในเรื่องใดไมเปนความผิดวินัย
หรือเปนความผิดวินัยไมรายแรง หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหคณะกรรมการสอบสวน
เปนผูวินิจฉัย
การกําหนดโทษทางจรรยาบรรณ ตองคํานึงถึงสภาพ ขอเท็จจริงแหงพฤติกรรม
และความรายแรงของความผิด และอาจกําหนดโทษอยางเดียวหรือหลายอยางรวมกันได
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไมวาจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไมก็ตาม
ขอ ๒๘ เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ ๒๗ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวน
ทํารายงานการสอบสวน เสนอตอผูบังคับบัญชา กรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง
ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวนโดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงาน
การสอบสวนดวย
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รายงานการสอบสวนตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมวาดวยการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยอนุโลม

ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลวใหผูบังคับบัญชา
ตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไมไดประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณสมควรยุติเรื่องใหผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการตามเห็นสมควรโดยเร็ว
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณตามขอ ๒๗ (๒) ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการตักเตือน สั่งใหดําเนินการ
ใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือทําทัณฑบน แลวแตกรณี
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณแลวเขาขายกระทําผิดวินัยตามขอ ๒๗ (๓) ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการ
ทางวินัยตอไป
การตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการ
ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษ
ทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลม
หมวด ๕
การอุทธรณ
_____________________
ขอ ๓๐ การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณตามขอบังคับนี้ ใหอุทธรณ
ตอสภามหาวิทยาลัยไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งลงโทษ
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
(ก.จ.ม.) เปนผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาดําเนินการ
ขอ ๓๑ การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณตามขอบังคับนี้ ใหดําเนินการ
ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวยการอุทธรณโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

