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	 	 การจัดท�าคู ่มือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและหลักยึดถือ					
ปฏิบัติในการท�างานให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดดรวมทั้ง
สร้างเสริมให้บุคลากรประพฤติตนในกรอบหลักธรรมที่ดีงาม	มีความสามัคคี
และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขดดอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อ	
มหาวิทยาลัยและประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

กองบริหารงานบุคคล
ส�านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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วันที่	11	กันยายน	2512		จังหวัดเชียงราย		ได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครู	โดยเสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณ
อ่างเก็บน�้าหนองบัว	ต.บ้านดู่	อ.เมือง	จ.เชียงราย	เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง

วันที่	29	กันยายน	2516		คณะรัฐมนตรีได้มีมติ	อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย		
โดยมีนายบัณฑิต	วงษ์แก้ว		ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการคนแรก

เริ่มเปิดอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อนส�าหรับครูประจ�าการและเปิดรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	เป็นรุ่นแรก		และระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาขั้นสูง	(ป.กศ.สูง)	ในปีต่อมา

มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเป็นสถาบันการศึกษาและ
วิจัย			สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี		โดยมีนายวิเชียร	เมนะเศวต	ด�ารง
ต�าแหน่งอธิการคนแรก	และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ปี	พ.ศ.	2522	จ�านวน	
2	สาขาวิชา	คือ	สาขาวิชาภาษาไทย	และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

พ.ศ.2512 :

พ.ศ.2516 :

พ.ศ.2518 :

พ.ศ.2520 :

พ.ศ.2528 :

พ.ศ.2535 :

พ.ศ.2538 :

พ.ศ.2547 :

พ.ศ.2556 :

เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นในระดับอนุปริญญา	สาขาวิชาศิลปศาสตร์และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งส่วนราชการ
ของวิทยาลัยครูเชียงราย	เป็น	10	หน่วยงาน	เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ
วิทยาลัยครูและให้รวมกลุ่มเป็นสหวิทยาลัย		โดยให้วิทยาลัยครูเชียงรายรวมอยู่ใน
กลุ่ม	“สหวิทยาล้านนา”

วันที่	14	กุมภาพันธ์	2535		ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันว่า	“สถาบันราชภัฏ
เชียงราย”	แทนชื่อวิทยาลัยครูเชียงราย	เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการ
ผลิตบัณฑิต
วันที่	6	มีนาคม	2538	ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจ�าสถาบัน	เพื่อเป็น
สิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ	โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ราชกาลที่	9	อยู่ในวงรี	และในวงรอบนอกด้านบน	มีตัวอักษรภาษาไทยว่าสถาบัน
ราชภัฏเชียงราย	ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า	RAJABHAT INSTITUTE CHIANGRAI  
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ	พงศ์ศรีวัฒน์	ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีคนแรก

วันที่	14	มิถุนายน	2547		ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มาณพ	ภาษิตวิไลธรรม	ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	เป็นคนแรก
วันที่	11	มกราคม	2556		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทศพล	อารีนิจ	ได้รับการ
โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ปรัชญา
	 สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
	 เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

พันธกิจ
	 1.	ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา	มีคุณลักษณะตาม
	 				อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
	 				ประเทศชาติ	และประชาคมอาเซียน
	 2.	มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้น�าในการพัฒนาท้องถิ่น	บนฐานของการ
	 				วิจัยรับใช้สังคม
	 3.	ให้โอกาสทางการศึกษา	ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
	 				และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
	 4.	ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	ให้เป็นไป
	 				ตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
	 5.	ประสาน	และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก
				 				เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนาในอนุภูมิภาค
				 				ลุ่มน�้าโขง
	 6.	สร้างความส�านึกรักท้องถิ่นและประเทศ	ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย	
	 				และด�ารงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา
	 7.	ศึกษา	วิจัย	ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
			 				ด�าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน



5

CHIANGRAI RAJABHAT UNIVERSITY |
 

 
 
 
 

 ข้อบังคับสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ว่าด้วยจรรยาบรรณและกระบวนการด าเนินการทางจรรยาบรรณ 

แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

--------------------------------- 
  เพื่ออนุวตัตามความในมาตรา  ๔๕   และมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗   

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗    
และดว้ยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี            
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐   จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้  ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย  วา่ดว้ยจรรยาบรรณ            
และกระบวนการด าเนินการทางจรรยาบรรณแก่ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” 

  ขอ้  ๒  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

  ขอ้  ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  หรือค าสั่งใดของมหาวทิยาลยัในส่วนท่ี
ก าหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 

  ขอ้  ๔  ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “มหาวทิยาลยั”   หมายความวา่  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
    “สภามหาวทิยาลยั”   หมายความวา่  สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
     “อธิการบดี”    หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

    “ขา้ราชการพลเรือน” หมายความวา่  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา
ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
   “ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณะ”  หมายความวา่  คณบดี  ผูอ้  านวยการสถาบนั  ผูอ้  านวยการ
ศูนย ์ ผูอ้  านวยการส านกั  หรือหวัหนา้ส่วนราชการซ่ึงเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ขอ้  ๕  ให้อธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี  และมีอ านาจในการวินิจฉยัช้ีขาด  
ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบัน้ี 
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 ๒ 
                หมวด  ๑   
        จรรยาบรรณทัว่ไป 
    ขอ้  ๖  ข้าราชการพลเรือนพงึมีจรรยาบรรณต่อตนเอง  วชิาชีพ  และการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
                  (๑)  ขา้ราชการพลเรือนพึงเป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี  และประพฤติตนให้เหมาะสม                            
กบัการเป็นขา้ราชการพลเรือน 
                 (๒)  ขา้ราชการพลเรือนพึงใชว้ชิาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์          
และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีท่ีวชิาชีพใดมีจรรยาวชิาชีพก าหนดไว ้ ก็พึงปฏิบติัตามจรรยา
วชิาชีพนั้นดว้ย 

   (๓)  ขา้ราชการพลเรือนพึงมีทศันคติท่ีดี และพฒันาตนเองใหมี้คุณธรรม จริยธรรม            
รวมทั้งเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถและทกัษะในการท างานเพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิง่ข้ึน 

   (๔)  ขา้ราชการพลเรือนพึงละเวน้จากการน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน  เคารพ
และไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

  ขอ้  ๗  ข้าราชการพลเรือนพึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  ดังนี้ 
   (๑)  ขา้ราชการพลเรือนพึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 
   (๒) ขา้ราชการพลเรือนพึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ รอบคอบ             
รวดเร็ว ขยนัหมัน่เพียร  ถูกตอ้งสมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวทิยาลยัเป็นส าคญั 
   (๓) ขา้ราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผูต้รงต่อเวลา และใชเ้วลาในการปฏิบติั
หนา้ท่ีใหเ้ป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัอยา่งเตม็ท่ี 
   (๔)  ขา้ราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใชท้รัพยสิ์นของมหาวทิยาลยั                         
อยา่งประหยดั  คุม้ค่า โดยระมดัระวงัมิใหเ้สียหายหรือส้ินเปลืองเยีย่งวญิญูชนจะพึงปฏิบติัต่อทรัพยสิ์น               
ของตนเอง  

  ขอ้  ๘  ข้าราชการพลเรือนพึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา                    
และผู้ร่วมงาน ดังนี้ 
               (๑)  ขา้ราชการพลเรือนพึงมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน การใหค้วามร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในดา้นการใหค้วามคิดเห็น การช่วยท างานและการแกปั้ญหาร่วมกนัรวมทั้ง                 
การเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นวา่จะมีประโยชน์ต่อการพฒันาในความรับผดิชอบดว้ย 
                (๒)  ขา้ราชการพลเรือนซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชา พึงดูแลเอาใจใส่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา                 
ทั้งในดา้นการปฏิบติังาน  ขวญัก าลงัใจ  สวสัดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา                  
ตลอดจนปกครองผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ยหลกัการและเหตุผลท่ีถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม  

                             (๓)  ขา้ราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในทางท่ีชอบ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหเ้กิดความสามคัคี ร่วมแรงใจในบรรดาผูร่้วมงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
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                             (๔)  ขา้ราชการพลเรือนพึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงานตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยความสุภาพ       
มีน ้าใจและมนุษยสัมพนัธ์อนัดี 

  (๕)  ขา้ราชการพลเรือนพึงมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์รและผูป้ฏิบติังานร่วมกนัใน
มหาวทิยาลยั  การแสดงความคิดเห็นใด ๆ พึงหลีกเล่ียงอคติหรือใส่ความอนัอาจท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บความเส่ือมเสีย  
เวน้แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตอนัเป็นวสิัยของวญิญูชนยอ่มกระท า 

   ขอ้  ๙  ข้าราชการพลเรือนพึงมีจรรยาบรรณต่อนักศึกษา  ผู้รับบริการ  ประชาชน และสังคม             
ดังนี ้
               (๑)  ขา้ราชการพลเรือนพึงใหบ้ริการผูรั้บบริการอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ                      
ดว้ยความเป็นธรรม  เอ้ือเฟ้ือ  มีน ้าใจ  และใชกิ้ริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน เม่ือเห็นวา่เร่ืองใดไม่สามารถปฏิบติัได้
หรือไม่อยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของตนจะตอ้งปฏิบติั ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยงัหน่วยงานหรือบุคคล                     
ซ่ึงตนทราบวา่มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ ต่อไป 
                (๒)  ขา้ราชการพลเรือนพึงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลทัว่ไป 
    (๓)  ขา้ราชการพลเรือนพึงละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อนัใดซ่ึงมี               
มูลค่าเกินปกติวสิัยท่ีวญิญูชนจะใหก้นัโดยเสน่หาจากผูม้าติดต่องาน หรือผูซ่ึ้งอาจไดรั้บประโยชน์จากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีนั้น หากไดรั้บไวแ้ลว้และทราบภายหลงัวา่ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีรับไวมี้มูลค่าเกิน
ปกติวสิัยก็ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
    (๔)  ตอ้งไม่น าหรือยอมใหน้ าผลงานทางวชิาการของตนไปใชใ้นทางทุจริตหรือ
เป็นภยัต่อสังคมหรือมนุษยชาติ 
               หมวด  ๒ 
     จรรยาบรรณส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าทีส่อน 
  ขอ้  ๑๐  ข้าราชการพลเรือนซ่ึงปฏิบัติหน้าทีส่อน  นอกจากต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ                         
ในข้อ  ๖  ถึงข้อ ๙  แล้ว  ยังต้องมีจรรยาบรรณอืน่อกี  ดังนี้  
   (๑)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามท่ี ก.พ.อ.  ก าหนด 
   (๒)  อุทิศเวลาและเสียสละใหก้บังานสอนดว้ยความรับผิดชอบ 
   (๓)  สั่งสอน  สร้างเสริมความรู้ท่ีถูกตอ้งดีงามใหเ้กิดแก่ศิษยอ์ยา่งเตม็ความสามารถ  
ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  เป็นแบบอยา่งทั้งทางวชิาการและจริยธรรมแก่ศิษย ์ รวมถึงใหค้วามรัก  ความเมตตา              
เอ้ืออาทรต่อศิษยด์ว้ยความเสมอภาค 
   (๔) พฒันาตนเองทางดา้นวชิาการและวชิาชีพใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 
   (๕)  ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางสติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และ
สังคมของศิษย ์  
   (๖)  ไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี              
และไม่ใชใ้หศิ้ษยก์ระท าการใด ๆ อนัเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยมิชอบ 
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    (๗)  ไม่มีพฤติกรรมในลกัษณะชูส้าวต่อศิษย ์ หรือประพฤติผดิศีลธรรมต่อเน้ือตวั  
ร่างกายของศิษย ์    
    (๘)  รักษาความลบัของศิษย ์ ไม่พึงเปิดเผยความลบัใด ๆ ของศิษยอ์นัอาจท าให้
เกิดความเสียหายต่อศิษย ์
     (๙)  ปฏิบติัตามระเบียบ  ประกาศ  และขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนโดยเคร่งครัด  เวน้แต่จะมีเหตุสุดวสิัยหรือมีความจ าเป็นอยา่งอ่ืนอนัไม่อาจปฏิบติัได ้  

  ขอ้  ๑๑  การประพฤติผิดจรรยาบรรณในขอ้  ๖ (๒)  และ  (๔)  ขอ้  ๙ (๔)  ขอ้ ๑๐ (๖) (๗) 
และ (๘)  ใหถื้อเป็นการประพฤติท่ีเป็นความผิดวนิยัดว้ย   

                  หมวด ๓ 
    การด าเนินการแก่ผู้ประพฤติผดิจรรยาบรรณ   

ขอ้  ๑๒  ขา้ราชการพลเรือนผูใ้ดประพฤติผิดจรรยาบรรณตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี                    
และพฤติการณ์แห่งการกระท าผดิจรรยาบรรณดงักล่าวเป็นการกระท าผดิวินยัหรือผดิวินยัอยา่งร้ายแรง                      
ใหด้ าเนินการทางวนิยักบัขา้ราชการพลเรือนผูน้ั้น  ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  

ในกรณีท่ีการประพฤติผดิจรรยาบรรณตามวรรคหน่ึงมิไดมี้ลกัษณะเป็นความผดิวนิยั                       
ใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการตกัเตือน สั่งใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด หรือการท าทณัฑบ์น                  
แลว้แต่กรณีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นหมวดน้ี  

ขอ้  ๑๓  ขา้ราชการพลเรือนผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าตกัเตือน  ด าเนินการใหถู้กตอ้ง  หรือฝ่าฝืน
ทณัฑบ์น  ใหถื้อวา่เป็นการกระท าผดิวนิยั  

ขอ้  ๑๔  เม่ือปรากฏวา่ขา้ราชการพลเรือนผูใ้ดประพฤติผดิจรรยาบรรณท่ีไม่เป็นความผิดวนิยั  
ใหด้ าเนินการ  ดงัน้ี 
                                           (๑) ใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้ขอ้เทจ็จริงแก่ขา้ราชการพลเรือนท่ีถูกกล่าวหาวา่                     
ประพฤติผดิจรรยาบรรณทราบ  เพื่อใหโ้อกาสขา้ราชการพลเรือนผูน้ั้นไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐาน
ประกอบ  ในการน้ี  ใหผู้บ้งัคบับญัชามีอ านาจแสวงหาขอ้เทจ็จริงนอกเหนือจากพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง                    
ไดต้ามความเหมาะสม โดยใหค้  านึงถึงความเป็นธรรมแก่ขา้ราชการพลเรือนผูน้ั้นดว้ย 

               (๒)  หากขา้ราชการพลเรือนท่ีถูกกล่าวหายอมรับวา่ไดป้ระพฤติผดิจรรยาบรรณ                      
ดงัท่ีถูกกล่าวหา ใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณตามขอ้ ๑๕ 

    กรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาปฏิเสธขอ้กล่าวหา  ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ                    
พิจารณาจรรยาบรรณ  จ านวนสามถึงหา้คน จากบุคคลซ่ึงเป็นกลางและไม่มีส่วนไดเ้สีย  เพื่อพิจารณาและ
วนิิจฉยัการกระท าของผูถู้กกล่าวหา  
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   ผูถู้กกล่าวหามีสิทธิคดัคา้นผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณได ้  
เม่ืออธิการบดีพิจารณาแลว้เห็นวา่ขอ้คดัคา้นมีเหตุผลรับฟังได ้ ก็ใหส้ั่งใหผู้ซ่ึ้งถูกคดัคา้นพน้จากการเป็น
กรรมการพิจารณาจรรยาบรรณ 

 (๓)  เม่ือผลการพิจารณาและวนิิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณ ปรากฏวา่                        
ผูถู้กกล่าวหาประพฤติผดิจรรยาบรรณ  ใหผู้บ้งัคบับญัชาลงโทษทางจรรยาบรรณตามควรแก่กรณี  หากผล                 
การพิจารณาและวนิิจฉยัปรากฏวา่การประพฤติผดิจรรยาบรรณนั้นเป็นความผิดวนิยัดว้ย ก็ใหด้ าเนินการ                      
ทางวนิยัแก่ขา้ราชการพลเรือนผูน้ั้นดว้ย  

ขอ้  ๑๕  ขา้ราชการพลเรือนผูใ้ดประพฤติผดิจรรยาบรรณ  ใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการ 
ตกัเตือน  สั่งใหด้ าเนินการให้ถูกตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด  หรือท าทณัฑบ์น  

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณะหรือท่ีต ่ากวา่จะสั่งลงโทษผูป้ระพฤติผดิจรรยาบรรณซ่ึงสังกดั                 
ส่วนราชการของตนก็ไดเ้ฉพาะแต่ในกรณีท่ีผูป้ระพฤติผดิจรรยาบรรณไดย้อมรับวา่ไดป้ระพฤติผดิจริง                     
เม่ือไดล้งโทษแลว้ใหแ้จง้ให้อธิการบดีทราบโดยเร็วต่อไป  
  ผูบ้งัคบับญัชาจะลงโทษทางจรรยาบรรณอยา่งเดียวหรือหลายอยา่งรวมกนัก็ไดต้ามความ
เหมาะสม  หากปรากฏวา่ขา้ราชการพลเรือนผูใ้ดประพฤติผดิจรรยาบรรณในเร่ืองเดิมท่ีเคยถูกลงโทษมาแลว้   
ใหถื้อวา่การประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้น  เป็นความผดิวินยั 

ขอ้  ๑๖   การตกัเตือน  การมีค าสั่งใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด  หรือการท า
ทณัฑบ์น  ใหท้  าเป็นหนงัสือโดยระบุพฤติการณ์หรือรายละเอียดแห่งการประพฤติผิดจรรยาบรรณใหช้ดัเจน  
และใหผู้ป้ระพฤติผดิจรรยาบรรณลงช่ือรับทราบการตกัเตือน  การมีค าสั่งใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งภายในเวลา              
ท่ีก าหนด  หรือการท าทณัฑ์บน  แลว้แต่กรณี 

กรณีท่ีขา้ราชการพลเรือนผูป้ระพฤติผดิจรรยาบรรณมิไดส้ังกดัในมหาวทิยาลยั  ใหด้ าเนินการ
ตามวรรคหน่ึงแลว้แจง้ให้ตน้สังกดัทราบต่อไป  

  ขอ้  ๑๗  ใหก้องบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานในการรับเร่ืองเก่ียวกบัจรรยาบรรณของ                         
ขา้ราชการพลเรือน  และมีหนา้ท่ีจดัใหมี้มาตรการส่งเสริมพฒันาจรรยาบรรณแก่บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ                         
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง   

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 (นายค ารณ  บุญเชิด) 
 นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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             ข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                   ว่าด้วยจรรยาบรรณและกระบวนการด าเนินการทางจรรยาบรรณ 
                                                  แก่พนักงานมหาวทิยาลยั   

                                 พ.ศ. ๒๕๕๐ 
          --------------------------------- 

เพื่อใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั  ยดึถือและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
เช่นเดียวกบับุคคลซ่ึงเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยั  ตลอดจนมีกระบวนการ                      
ด าเนินการทางจรรยาบรรณอนัเป็นมาตรฐานเดียวกนั  จึงเห็นเป็นการสมควรท่ีจะก าหนดใหพ้นกังานมหาวทิยาลยั             
อยูภ่ายใตก้รอบจรรยาบรรณอนัเดียวกนันั้น 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. 
๒๕๔๗  และดว้ยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๐            
เม่ือวนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้  ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  วา่ดว้ยจรรยาบรรณ             
และกระบวนการด าเนินการทางจรรยาบรรณแก่พนกังานมหาวทิยาลยั  พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ้  ๒  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้  ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั ประกาศ  หรือค าสั่งใดของมหาวทิยาลยัในส่วนท่ี
ก าหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน  

  ขอ้  ๔  ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “อธิการบดี”    หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
 “พนกังานมหาวทิยาลยั”   หมายความวา่  พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บการจา้ง  บรรจุ  

และแต่งตั้งใหเ้ขา้ปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั  ไม่วา่จะไดรั้บค่าจา้งจากงบประมาณแผน่ดินหรืองบประมาณ            
เงินรายไดข้องมหาวทิยาลยั  และใหร้วมถึงพนกังานราชการดว้ย 
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 ๒ 

  ขอ้  ๕  ใหน้ าขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  วา่ดว้ยจรรยาบรรณและกระบวนการ
ด าเนินการทางจรรยาบรรณแก่ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  มาใชบ้งัคบัแก่พนกังาน
มหาวทิยาลยัโดยอนุโลม     

  ขอ้  ๖  ใหอ้ธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี  และมีอ านาจในการวินิจฉยัช้ีขาด       
ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบัน้ี 

           ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

      

 
            (นายค ารณ  บุญเชิด) 

    นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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แบบประเมินผลการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

ชื่อผู้รับการประเมิน ……………………………………………………………………………………………………….…………………….  
ต าแหน่ง ......................................................................... สังกัด ………………………………………………………………… 
ประเมินโดย   ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
    คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการศูนย์/ผู้อ านวยการกอง 

 
กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความเห็นของท่าน 

รายการประเมิน 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ปฏิบัติ

สม่่าเสมอ 
(2) 

ปฏิบัติ 
บางคร้ัง 

(1) 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 
(0) 

1. ความเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็น 
(  ) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   (  ) ลูกจ้างประจ า   
(  ) พนักงานราชการ     (  ) พนักงานมหาวิทยาลัย 

   

2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์             
โดยมิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น และงดเว้นจากการรับทรัพย์สิน               
หรือประโยชน์อันใดจากผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 

   

3. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล ตรงต่อเวลาเสียสละและค านึง               
ถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

   

4. การละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนและเคารพ                    
ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 

   

5. การมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานและเพ่ือนร่วมงาน และพัฒนาตนเอง          
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ          
และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ 

   

6. การดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 
ระมัดระวัง  มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง 

   

7. การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย            
ของหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน 

   

ค่าชี้แจง   
การประเมินในครั้งนี้ ขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริง เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป  มหาวิทยาลัยฯ ขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
 ข้อ 1 – 12   แบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน 
 ข้อ 1 – 16   แบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรสายวิชาการ 
 ข้อ 1 – 17   แบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรสายผู้บริหาร 
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รายการประเมิน 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ปฏิบัติ

สม่่าเสมอ 
(2) 

ปฏิบัติ 
บางคร้ัง 

(1) 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 
(0) 

8. ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน            
ด้วยความเต็มใจ ทั้งในด้านการให้ความเห็น การช่วยท างาน  การแก้ไข
ปัญหา และเสนอแนะแนวทางพัฒนางานของตนและหน่วยงาน 

   

9. การปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานตลอดจนผู้ที่มาติดต่อด้วยความสุภาพ 
และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

   

10. การให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถด้วยความเป็นธรรม 
เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจา ที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใด
ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน ได้มีการชี้แจง
เหตุผลหรือแนะน าผู้รับบริการให้ไปติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคล          
ซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าในเรื่องนั้น ๆ 

   

11. การปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป ไม่กระท าการใด ๆ              
ให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย 

   

12. การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาเพ่ือน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

   

13. การสั่งสอน สร้างเสริมความรู้ที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์                       
อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ให้ความรัก ความเมตตา 
เอ้ืออาทร ต่อศิษย์ด้วยความเสมอภาค 

   

14. การรักษาความลับของศิษย์ ไม่เปิดเผยความลับใด ๆ ของศิษย์ในอันที่
อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ศิษย์ 

   

15. การกระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ 
และสังคมของศิษย์ 

   

16. การกระท าพฤติกรรมทางชู้สาวต่อศิษย์ หรือประพฤติผิดศีลธรรม             
ต่อเนื้อตัวร่างกายของศิษย์ 

   

17. การดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน                 
ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้            
บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ           
และเหตุผลที่ถูกต้อง 

   

 

หลักเกณฑ์การประเมิน การประเมิน 
จ่านวนข้อ คูณด้วย คะแนน 

จ านวนจรรยาบรรณ  ที่มีการปฏิบัติสม่ าเสมอ  2  
จ านวนจรรยาบรรณ  ที่มีการปฏิบัติบางครั้ง  1  
จ านวนจรรยาบรรณ  ที่ไม่เคยปฏิบัติ  0  

ผลรวมคะแนน  
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ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ =  ผลรวมคะแนน                                     = 
                                                               
(บุคลากรสายผู้บริหาร N = 17 , บุคลากรสายวิชาการ N = 16 , บุคลากรสายสนับสนุน N = 12) 

 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
จุดเด่น …………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
สิ่งท่ีควรปรับปรุงแก้ไข ................................................................................................................................. ...... 
................................................................................................................................ ..............................................
..................................................................................... .........................................................................................  
หมายเหตุ ช่วงของค่าเฉลี่ยคะแนน 
  0 – 0.50 ความหมาย ไม่เคยปฏิบัติ 
  0.51 – 1.50 ความหมาย ปฏิบัติบางครั้ง 
  1.51 – 2.00 ความหมาย ปฏิบัติสม่ าเสมอ 
 

รายงานของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
 

การปฏิบัติงานของ ............................................................................................................ ..... 
ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ    ปฏิบัติสม่ าเสมอ    ปฏิบัติบางครั้ง  ไม่เคยปฏิบัติ 
เพราะ ..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .................................................................... 

 
 ลงชื่อ ............................................................... 
        (...............................................................) 
 ต าแหน่ง …………………………………………………… 
 
 

ความเห็นของคณบดี/ผู้อ่านวยการส่านัก 
ผู้อ่านวยการสถาบัน/ผู้อ่านวยการศูนย์/ผู้อ่านวยการกอง 

 
การปฏิบัติงานของ ............................................................................................................ ..... 

ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ    ปฏิบัติสม่ าเสมอ    ปฏิบัติบางครั้ง  ไม่เคยปฏิบัติ 
เพราะ ....................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 

 
 ลงชื่อ ............................................................... 
        (...............................................................) 
 ต าแหน่ง …………………………………………………… 

N 
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การด�าเนินการทางจรรยาบรรณ
	 ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา	พ.ศ.2547	ได้ก�าหนดว่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณท่ีสภามหาวิทยาลัยก�าหนด4ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยจรรยาบรรณและกระบวนการด�าเนินการทาง
จรรยาบรรณแก่ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	พ.ศ.	2550	แล้ว
	 ส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
ว่าด้วยจรรยาบรรณและกระบวนการด�าเนินการทางจรรยาบรรณแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2550		ข้อ	5	ก�าหนดให้น�าจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา	ไปบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย	

นิติกรรับเรื่องจากมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ข้อมูลในเบื้องต้น

พิจารณาข้อกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏ		
หากปรากฏว่าเป็นกรณีที่ผู้กระท�าผิดจรรยาบรรณ
ได้ยอมรับผิดหรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏ						
ชัดแจ ้ง นิติกรผู ้รับเรื่องจะแจ้งให ้หน่วยงาน				 
ต ้นสังกัดของผู ้นั้น สามารถด�าเนินการทาง 
จรรยาบรรณแก ่ ผู ้ กระท� า ผิดตามข ้อ บัง คับ 
มหาวิทยาลัยฯหากเป ็นกรณีที่ ผู ้ กระท� า ผิด 
ไม ่ยอมรับผิดและต ้องมีการสอบสวนหาข ้อ 
เท็จจริง มหาวิทยาลัยฯ ต้องเป็นผู ้ด�าเนินการ 
ก็เสนอให้มหาวิทยาลัยด�าเนินการต่อไป

ขั้นตอนการด�าเนินการ

1.

2.

ขั้นตอนการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ
การก�ากับติดตามประเมินผลในการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

และการวางแผนป้องกันการกระท�าผิดจรรยาบรรณ
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ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งข้อเท็จจริงแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณทราบ	เพื่อ
ให้โอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานประกอบ		ในการนี้	ให้ผู้บังคับบัญชามีอ�านาจ
แสวงหาข้อเท็จจริงนอกเหนือจากพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม		
โดยให้ค�านึงถึงความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา	ผู้นั้นด้วย

หากผู ้ ถูกกล ่าวหายอมรับว ่าได ้ประพฤติผิดจรรยาบรรณดังที่ ถูกกล ่า วหา
ให้ผู้บังคับบัญชาด�าเนินการสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณและจัดท�ารายงานการท�าผิด													
จรรยาบรรณเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ	กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหา		ให้บันทึก
เสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณจ�านวนสามถึงห้าคน	
จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและไม่มีส่วนได้เสียเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยการกระท�าของ				
ผู้ถูกกล่าวหา	 	ทั้งนี้	 ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้าน	ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
พิจารณาจรรยาบรรณได้ เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ก็ให้
แต่งตั้งกรรมการคนใหม่ขึ้นแทน

เมื่อผลการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณ ปรากฏ
ว่าผู ้ถูกกล่าวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณ ให้เสนอให้มหาวิทยาลัยส่ังลงโทษทาง 
จรรยาบรรณตามควรแก่กรณี หากผลการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ปรากฏว่าการประพฤติผิดจรรยาบรรณน้ันเป็นความผิดวินัยด้วย ก็ให้ด�าเนินการ 
ทางวินัยแก่ผู้นั้นด้วย

นิติกรเป็นผู้จัดท�าสถิติการลงโทษผู้ท�าผิดจรรยาบรรณและรายงานการด�าเนินการ
กับผู้ที่ท�าผิดจรรยาบรรณและก�าหนดมาตรการป้องกันการท�าผิดทางจรรยาบรรณ 
เพื่อรายงาน	ต่อมหาวิทยาลัยฯ	

การก�ากับติดตามประเมินผลในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
	 1.	นิติกรเป็นผู้รับรายงานการท�าผิดจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด
	 2.	จัดท�าสถิติการลงโทษผู้ท�าผิดจรรยาบรรณ
	 3.	สรุปผลรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ

การวางแผนป้องกันการกระท�าผิดจรรยาบรรณ
	 1.	จัดท�าแผนป้องกันการท�าผิดจรรยาบรรณ
	 2.	เผยแพร่ข้อบังคับจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ	ทุกประเภท
	 3.	จัดท�าตารางป้องกันการกระท�าผิดทางจรรยาบรรณ

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
	 น�าสถิติผู ้กระท�าผิดจรรยาบรรณและสรุปรายการกระท�าผิดทางจรรยา
บรรณมาวิเคราะห์เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงแผนป้องกันการกระท�าผิดทางจรรยาบรรณ

3.

4.

5.

6.
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จัดเตรียมห้องประชุม 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูล
เบ้ืองต้นและเชิญผู้เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล 

บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก
ถ้อยค�า	แล้วให้ลงลายมือช่ือ 

สรุปผลการพิจารณาเสนอมหาวิทยาลยัฯ 

มหาวิทยาลัยฯ	 
พิจารณาผล 

เห็นชอบ 

ออกค�าสั่งลงโทษและแจ้งผู้เก่ียวข้อง 

ไม่เห็นชอบ 

จบ 

จัดท�าสถิติการลงโทษผู้กระท�าผดิ 

เริ่มต้น 

มหาวิทยาลัย	หรือต้นสังกัด 
รับเรื่องหรือได้รับรายงาน 

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับคณะ		ศูนย์		ส�านัก	
หรือเทียบเท่าของผู้กระท�าผิดรับทราบ 

ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ 

รายงานให้มหาวิทยาลัยฯ	รับทราบ 
ท�าบันทึกเสนอความเห็นและขออนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการและท�าค�าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ 

นัดประชุมคณะกรรมการและเชิญ
ผู้เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล 

ไม่ 

ใช่ 

ไม่ 

ใช่ 

จัดท�าสถิติการลงโทษ
ผู้กระท�าผิด 

จัดเตรียมห้องประชุม 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูล
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นัดประชุมคณะกรรมการและเชิญ
ผู้เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล 

ไม ่

ใช่ 

ไม ่

ใช่ 

จัดท�าสถิติการลงโทษ
ผู้กระท�าผิด 

จัดเตรียมห้องประชุม 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูล
เบ้ืองต้นและเชิญผู้เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล 

บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก
ถ้อยค�า	แล้วให้ลงลายมือช่ือ 

สรุปผลการพิจารณาเสนอมหาวิทยาลยัฯ 

มหาวิทยาลัยฯ	 
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ไม่เห็นชอบ 
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จัดท�าสถิติการลงโทษผู้กระท�าผดิ 

เริ่มต้น 

มหาวิทยาลัย	หรือต้นสังกัด 
รับเรื่องหรือได้รับรายงาน 

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับคณะ		ศูนย์		ส�านัก	
หรือเทียบเท่าของผู้กระท�าผิดรับทราบ 

ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ 

รายงานให้มหาวิทยาลัยฯ	รับทราบ 
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นัดประชุมคณะกรรมการและเชิญ
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จัดท�าสถิติการลงโทษ
ผู้กระท�าผิด 

กระบวนการด�าเนินการทางจรรยาบรรณ

พิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณว่า

เป็นความผิดโดยชัดแจ้งหรือความผิด

ที่ผู้กระท�าผิดยอมรับแล้วหรือไม่

พิจารณาว่าพร้อมประชุม

หรือไม่
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กระบวนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
และวางแผนป้องกันการกระท าผิดจรรยาบรรณ 

 
 
 
 
 
  

 

เริ่มต้น 

นิติกรรับรายงานการกระท าผิด
จรรยาบรรณของพนักงานในสังกัด 

จัดท าสถิติการลงโทษผู้กระท าผิด
ทางจรรยาบรรณ 

จัดท าสรุปรายงานการด าเนินการ
กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่กระท า

ผิดจรรยาบรรณ 

น าเสนอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 

จบ 

น าไปวิเคราะห์จัดท าแผนป้องกันการท า
ผิดทางจรรยาบรรณ 

ด าเนินการตามแผนที่วางไว้และ 
เผยแพร่ความรู้ทางจรรยาบรรณแก่

พนักงานมหาวิทยาลัยฯ 

ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการ
ป้องกันการท าผิดจรรยาบรรณ 

กระบวนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 
และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และวางแผนป้องกันการกระท�าผิดจรรยาบรรณ

นิติกรรับรายงานการกระท�าผิด
จรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด

จัดท�าสรุปรายงานการด�าเนินการ
กับบุคลากรที่กระท�า

ผิดจรรยาบรรณ

ด�าเนินการตามแผนที่วางไว้และ
เผยแพร่ความรู้ทางจรรยาบรรณแก่

บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความมุ ่ งหมายจะพัฒนาบุคลากร 
ทุกต�าแหน่งให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยอยู ่บนพื้นฐานของจิตส�านึกแห่งจรรยาบรรณ จึงเป็นการสมควร 
วางแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยถือเป็นแนวการปฏิบัติต่อไป	 และแนวการปฏิบัตินี้เป็นเพียง
การวางตัวอย่างในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเท่าน้ัน ดังนั้น หากบุคลากรกระท�า
การที่มิได้ระบุไว้ในแนวปฏิบัตินี้	 ก็อาจเป็นกระท�าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ	 ซึ่งต้องรับโทษ 
ทางจรรยาบรรณตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย	เช่นเดิม

1.จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน

แนวการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จรรยาบรรณตามข้อบังคับ แนวการปฏิบัติ

1.1	ด�ารงตนเป็นผู้มีความรู้

					คู่คุณธรรม	เป็นที่เชื่อถือ

					ของคนทั่วไป

1.	ด�ารงตนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม	เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป

2.	เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

3.	ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพของตน

1.2	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

					ซื่อสัตย์	สุจริต

1.	ด�าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต

2.	ไม่แสวงหาประโยชน์	ไม่ว่าในรูปแบบใด	ๆ

3.	ไม่ใช้ชื่อเสียงและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์

			ส่วนตัว

1.3	พัฒนาตนเองให้มีความรู้

					ความสามารถ	ทักษะ	และ

					มีคุณธรรม

1.	พัฒนาตน	พัฒนางานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

2.	ปฏิบัติตนและพัฒนาตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม

1.4	ละเว้นจากการลอกเลียน

					ผลงานของผู้อื่น

1.	สร้างสรรค์ผลงานด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง

2.	อ้างอิงทุกครั้งที่น�าผลงานของผู้อื่นไปใช้

3.	ซื่อสัตย์	มีคุณธรรม	ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น	และจ้างวาน	

			ผู้อื่นท�าผลงานให้	หรือไม่รับจ้างท�าผลงานให้ผู้อื่น
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2. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

3.จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

จรรยาบรรณตามข้อ

บังคับ
แนวการปฏิบัติ

2.1	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

						สุจริต	เสมอภาค		

						เต็มความสามารถ	

						รับผิดชอบ	เสียสละ

						เห็นแก่ประโยชน์

						มหาวิทยาลัยเป็นหลัก

1.	ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทน

2.	ตรงต่อเวลา	รักษาเวลา	และอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการ

3.	ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักรอบคอบ	รวดเร็ว	ขยันหมั่นเพียร

			ถูกต้องสมเหตุผล

4.	รักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

2.2	ใช้สอยทรัพย์สินของ

						มหาวิทยาลัยอย่าง

						ประหยัด

1.	ดูแลรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

2.	ใช้สอยทรัพยากรอย่างประหยัด	คุ้มค่า	ระมัดระวังมิให้เกิด

			ความเสียหาย

จรรยาบรรณตามข้อบังคับ แนวการปฏิบัติ

3.1	การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับ

					บัญชา

1.	ดูแลเอาใจใส่ในด้านการปฏิบัติงาน	ขวัญก�าลังใจ	สวัสดิการ	

2.	รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา

3.	ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผล

3.2	การปฏิบัติต่อผู้บังคับ

					บัญชา	

1.	ปฏิบัติตามค�าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา

				และมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

2.	มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

3.3	การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน 1.	มีความรับผิดชอบร่วมกัน	การให้ความร่วมมือ	ช่วยเหลือ

			กลุ่มงานในการปฏิบัติงาน	แก้ไขปัญหาและเสนอแนะความคิด

			อันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

2.	ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกที่ควร	ส่งเสริมและสนับสนุน

			ให้เกิดความสามัคคี	ร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์

			ของส่วนรวม

3.	ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ	มีน�้าใจ	

4.	หลีกเลี่ยงอคติหรือใส่ความอันอาจท�าให้ผู้อื่นเสียหาย
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4. จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม

5.จรรยาบรรณส�าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน

จรรยาบรรณตามข้อบังคับ แนวการปฏิบัติ

4.1	บริการนักศึกษา	

					ผู้รับบริการ	ประชาชน	

					และผู้มาติดต่อด้วยความ

					มีน�้าใจ	เอื้อเฟื้อ	สุภาพ	

					มีเหตุผล

1.	มีจิตส�านึกในการบริการที่ดี	แสดงออกด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ

2.	ปฏิบัติต่อนักศึกษา	ผู้รับบริการ	ประชาชน		และผู้มาติดต่อ

			ด้วยความเสมอภาค	สุภาพ	และไม่เลือกปฏิบัติ

3.	เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้	หรือไม่อยู่ในอ�านาจ

			ของตนจะต้องปฏิบัติควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน�าให้ติดต่อ

			ยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ�านาจหน้าที่

			ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น	ๆ

4.2	พึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น

					ที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป	

1.	ให้บริการด้วยใจเป็นธรรม	ด้วยจิตส�านึกที่ดี	ยิ้มแย้มแจ่มใส

2.	ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคมด้วยความเต็มใจ

3.	ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์จากการให้บริการแก่

			นักศึกษา	ผู้รับบริการ	ประชาชน	และผู้มาติดต่อ

4.	ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันมีค่าเกินวิสัยธรรมดา

			ที่คนทั่วไปจะให้แก่กัน

4.3	ต้องไม่น�าหรือยินยอมให้

					ผู้อื่นน�าผลงานของตน

					ไปใช้ในทางทุจริตหรือเป็น

					ภัยแก่สังคม

1.	ต้องไม่น�าหรือยินยอมให้ผู้อื่นน�าผลงานของตนไปใช้ในทาง

			ทุจริตหรือเป็นภัยแก่สังคม

จรรยาบรรณตามข้อบังคับ แนวการปฏิบัติ

5.1	มีจริยธรรม	และ

					จรรยาบรรณ	ตามที่	

					ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 

					ก�าหนด	

1.	ปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

				อย่างเคร่งครัด

2.	ปฏิบัติตามกฎ	ประกาศ	ที่	ก.พ.อ.	ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

3.	รักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ	อย่างเคร่งครัด

5.2	อุทิศเวลา	เสียสละ	และ

					รับผิดชอบต่องานสอน

1.	เข้าสอนตรงเวลา	

2.	เสียสละเวลาส่วนตัวให้แก่งานสอน

5.3	สั่งสอน	สร้างเสริมสิ่งที่

					ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์	

					เป็นแบบอย่างที่ดี	

					ให้ความรัก	ความเมตตา

					เอื้ออาทรต่อศิษย์

1.	ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับต�าแหน่ง

2.	มีความรับผิดชอบ	มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติอาชีพผู้สอน

3.	ปฏิบัติหน้าที่สอนด้วยความรัก	ความเมตตา	ต่อศิษย์
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จรรยาบรรณตามข้อบังคับ แนวการปฏิบัติ

5.4	พัฒนาตนเองทางด้าน

					วิชาการและวิชาชีพ

					ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	

1.	พัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอให้ทันต่อวิทยาการ

2.	พัฒนาความรู้ด้านวิชาการอย่างสม�่าเสมอ

3.	ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	และน�ามาพัฒนาเทคนิค

				วิธีสอน

5.5	ไม่กระท�าตนเป็นปฏิบัติปักษ์

						ต่อความเจริญทางสติปัญญา

					จิตใจ	อารมณ์และสังคม

					ของศิษย์

1.	เอาใจใส่	อบรม	สั่งสอน	ศิษย์อย่างถูกต้อง

2.	ไม่ขัดขวางต่อการแสวงหาความรู้	ความก้าวหน้าในการศึกษา

			ของศิษย์ในทางที่ชอบ

5.6	ไม่แสวงหาประโยชน์

					อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์	

					ในการปฏิบัติหน้าที่	และ

					ไม่ใช้ศิษย์กระท�าการใด	ๆ	

					อันเป็นการหาประโยชน์

					แก่ตนโดยมิชอบ

1.	ไม่แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าเป็นรูปแบบใด	ๆ	จากศิษย์

5.7	ไม่มีพฤติกรรมทางชู้สาว

					กับศิษย์	หรือประพฤติผิด

					ศีลธรรมต่อเนื้อตัวร่างกาย

					ของศิษย์	

1.	ไม่ประผิดทางชู้สาวต่อศิษย์	ไม่ว่ากรณีใด	ๆ

2.	ไม่ประพฤติ	หรือกระท�าต่อเนื้อตัวร่างกายของศิษย์	

				ที่ผิดศีลธรรม	จริยธรรม

5.8	รักษาความลับของศิษย์	

					ไม่เปิดเผยความลับของศิษย์	

					อันอาจท�าให้เกิดความ

					เสียหายต่อศิษย์

1.	รักษาความลับของศิษย์	

2.	ไม่เปิดเผยข้อมูลใด	ๆ	ของศิษย์	แก่บุคคลภายนอกอาจารย์

			และศิษย์คนอื่น	ในทางที่จะท�าให้ศิษย์เสียหายโดย	มิชอบ

5.9	ปฏิบัติตามระเบียบ	ประกาศ	

					ข้อบังคับ	ของมหาวิทยาลัย

					เกี่ยวกับการเรียนการสอน

					อย่างเคร่งครัด	เว้นแต่จะมี

					เหตุสุดวิสัย	หรือมีความ

				จ�าเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจ

				ปฏิบัติได้

1.	ปฏิบัติตามระเบียบ	ประกาศ	ข้อบังคับ	ของมหาวิทยาลัย

				เกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด

2.	หากเกิดกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตาม	ระเบียบ	ข้อบังคับ	

			ดังกล่าวได้ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

3.	หากเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบ	ข้อบังคับ	

			ของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย	ให้รายงาน

			ต่อมหาวิทยาลัยทราบทันที
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