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คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค�ำน�ำ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา
45 ก�ำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษา เป็นผูก้ ำ� หนดจรรยาบรรณของบุคลากร และตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความรูด้ า้ นจรรยาบรรณ และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบตั ิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารจรรยา
บรรณวิชาชีพส�ำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 และได้
จัดท�ำคูม่ อื จรรยาบรรณของบุคลากร ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ
และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดต่อไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเผยแพรคูมือจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรไดรับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อยางเครงครัดตอไป
ดร.สิรินทรทิพย บุญมี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ
สิงหาคม 2559
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จรรยาบรรณต่อตนเอง
- พึงประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่
กระท�ำการใดๆให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
- พึงประพฤติตนถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรม วางตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด�ำรงตนโดย
ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
- พึงไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย ไปกล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจแห่งตนและผู้อื่น หรือในทางที่ท�ำให้
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
- พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก�ำหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
นั้นด้วย
- พึงมีทศั นคติทดี่ ี และพัฒนาตนเองให้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม รวมทัง้ เพิม่ พูนความรู้ ความ
สามารถและทักษะในการท�ำงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน
- พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
- พึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะในการท�ำงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล และต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย�ำช�ำนาญ
- พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
- พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร
ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส�ำคัญ
- พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการอย่างเต็มที่
- พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวัง
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
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จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
- ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก�ำลังใจ
สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
- พึงปฏิบตั ติ อ่ ผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ว่ มงาน ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้องด้วยความสุภาพ มีนำ�้ ใจไมตรี
เอื้ออาทรและมนุษยสัมพันธ์อันดี
- พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ กลุ่มงานของตน
และส่วนรวมทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท�ำงานและแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
- พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
- พึงละเว้นจากการน�ำผลงานของผูอ้ นื่ มาเป็นของตน และต้องไม่คดั ลอกหรือลอกเลียนผล
งานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือน�ำผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้างวาน หรือใช้ผู้
อื่นท�ำผลงานทางวิชาการ เพื่อน�ำไปใช้ในการเสนอขอก�ำหนดต�ำแหน่ง หรือการเลื่อนต�ำแหน่ง
ให้สูงขึ้น หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น หรือในการอื่นใด
- พึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติในศักดิศ์ รีของเพือ่ นร่วมงาน

จรรยาบรรณต่อนักศึกษา และผู้รับบริการ
- พึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส
และเป็นธรรม และใช้ภาษา ถ้อยค�ำ  ส�ำนวนที่ชัดเจน สุภาพ เหมาะสม และเข้าใจง่าย ในการ
สื่อความหมายต่อนักศึกษา และผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ
- ต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษา หรือผู้รับ
บริการเพื่อกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใด
- ต้องไม่สอนหรืออบรมนักศึกษา ผูร้ บั บริการ เพือ่ ให้กระท�ำการทีร่ อู้ ยูว่ า่ ผิดกฎหมาย หรือ
ฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน
- ต้องไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผูร้ บั บริการ ทีไ่ ด้มาจากการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือ
จากความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ
ต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งไม่ใช่คู่สมรสของตน
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จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม
- พึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน ผูร้ บั บริการอย่างเต็มก�ำลังความสามารถด้วยความ
เป็นธรรม เอือ้ เฟือ้ มีนำ�้ ใจ และใช้กริ ยิ าวาจาทีส่ ภุ าพอ่อนโยน เมือ่ เห็นว่าเรือ่ งใดไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ หรือไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือแนะน�ำให้ติดต่อไปยัง
หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆต่อไป
- พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
- พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้
กันโดยเสน่หาจากผู้มารับบริการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น
- พึงวางตัวเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการใดๆ
อันมีลกั ษณะเป็นการทุจริตโดยการซือ้ สิทธิห์ รือขายเสียงในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือการเลือกตัง้ อืน่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระท�ำการใน
ลักษณะเดียวกัน
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จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ส�ำหรับผู้บังคับบัญชา)
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คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ส�ำหรับผู้บังคับบัญชา)
- พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค
- พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
- พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบที่มีต่อบุคลากร
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

6

คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ส�ำหรับคณาจารย์)
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คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ส�ำหรับอาจารย์)
- พึงปฏิบตั ใิ ห้เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ศษิ ย์ และบุคคลทัว่ ไปทัง้ ด้านส่วนตัวและเรือ่ งการงาน
- พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือเกื้อกูล
ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติในทางสร้างสรรค์
- พึงอบรม สัง่ สอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมทีถ่ กู ต้องดีงาม
ให้แก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
- พึงปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตา ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ก�ำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
โดยเสมอภาคและเป็นธรรม
- พึงปฏิบตั งิ าน โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถกู ครอบง�ำโดยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด
- พึงหมัน่ ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทนั ต่อการพัฒนาทางวิชาการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง
- พึงเป็นนักวิจยั ทีม่ จี รรยาบรรณนักวิจยั ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
- พึงสร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมูค่ ณะ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
- พึงปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร
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คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การกระท�ำผิดจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(อย่างร้ายแรง)
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คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การกระท�ำผิดจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(อย่างร้ายแรง)
- การแอบอ้าง หรือการน�ำเอาผลงานทางวิชาการของผูอ้ นื่ มาเป็นผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง
- การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสันพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาทีไ่ ม่ใช่คสู่ มรสของตนเอง
- การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด จากนักศึกษาหรือของตนเอง
- การเปิดเผยความลับของนักศึกษาและผูร้ บั บริการ ทีไ่ ด้มาจากการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือผูร้ บั
บริการเพื่อกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใด
- การสอน อบรม หรือมีพฤติกรรมทีส่ อ่ ไปในทางฝ่าฝืน หรือผิดกฎหมายต่อนักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการ เพื่อให้กระท�ำการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนและ
สังคมอย่างร้ายแรง
- การกระท�ำความผิดอืน่ ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยก�ำหนดตามสภาพและความร้ายแรงของ
การกระท�ำ
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คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โทษทางจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โทษทางจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- การกระท�ำผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด�ำเนินการ
ทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- ถ้าไม่เป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาด�ำเนินการดังนี้
- ตักเตือน หรือ
- สั่งให้ด�ำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�ำหนด  หรือ
- ท�ำทัณฑ์บน
และบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคล
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ภาคผนวก
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คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒
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คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร
พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อเป็นการประมวลความประพฤติ และหลักปฏิบัติให้บุคลากรยึดเป็นอุดมการณ์ในการท�ำงาน
เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี ชื่อเสียง เกียรติคุณ สถานะของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรา ๑๕(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวัน
ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร
พ.ศ.๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่งหรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“อธิการบดี”       หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“คณาจารย์”
หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และ
ให้หมายรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ผู้บังคับบัญชา”
หมายถึง อธิการบดี คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
ผู้อ�ำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง
“บุคลากร”
หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“จรรยาบรรณ”
หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ดีงามเพื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อ ๕ อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
15

คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เคร่งครัด

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ บุคลากรมหาวิทยาลัยต้องรักษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก�ำหนดไว้ตามข้อบังคับนี้โดย
หมวดที่ ๒
จรรยาบรรณ
ส่วนที่ ๑
จรรยาบรรณต่อตนเอง

ข้อ ๗ บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ ๘ บุคลากรพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่กระท�ำการใดๆให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
ข้อ ๙ บุคลากรพึงประพฤติตนถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรม วางตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี ด�ำรงตนโดย
ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ข้อ ๑๐ บุคลากรต้องไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย ไปกล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจแห่งตนและผู้อื่น หรือในทางที่ท�ำให้มหาวิทยาลัย หรือหน่วย
งานในสังกัดมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
ข้อ ๑๑ บุคลากรึงใช้วชิ าชีพในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก�ำหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
การใช้วชิ าชีพในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการโดยไม่ซอื่ สัตย์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยกระท�ำ
การแก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษา หรือตนมีหน้าที่ออกข้อสอบแล้วเปิดเผยข้อสอบ เป็นความ
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๒ บุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและทักษะในการท�ำงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ส่วนที่ ๒
จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน
ข้อ ๑๓ บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ข้อ ๑๔ บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะในการท�ำงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และ
ต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย�ำช�ำนาญ
ข้อ ๑๕ บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต สมอภาค และปราศจากอคติ
ข้อ ๑๖ บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่น
เพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส�ำคัญ
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ข้อ ๑๗ บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการอย่างเต็มที่
ข้อ ๑๘ บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการอย่างประหยัดและคุม้ ค่า โดยระมัดระวัง
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
ส่วนที่ ๓
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
ข้อ ๑๙ ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก�ำลังใจ
สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตลอดจนปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยหลักการและ
เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อ ๒๐ บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน�้ำใจ
ไมตรีเอื้ออาทรและมนุษยสัมพันธ์อันดี
ข้อ ๒๑ บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ กลุ่มงานของ
ตน และส่วนรวมทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท�ำงานและแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะใน
สิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
ข้อ ๒๒ บุคลากรพึงช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในทางทีช่ อบ รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้อ ๒๓ บุคลากรต้องละเว้นจากการน�ำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอกหรือลอก
เลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือน�ำผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้างวาน หรือใช้ผู้อื่นท�ำ
ผลงานทางวิชาการ เพื่อน�ำไปใช้ในการเสนอขอก�ำหนดต�ำแหน่ง หรือการเลื่อนต�ำแหน่งให้สูงขึ้น หรือการให้ได้
รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น หรือในการอื่นใด
ข้อ ๒๔ บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติในศักดิ์ศรีของเพื่อน
ร่วมงาน
การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นักศึกษา หรือประชาชน
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ส่วนที่ ๔
จรรยาบรรณต่อนักศึกษา และผู้รับบริการ
ข้อ ๒๕ บุคลากรพึงให้บริการผูม้ าติดต่องานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส
และเป็นธรรม และใช้ภาษา ถ้อยค�ำ ส�ำนวนที่ชัดเจน สุภาพ เหมาะสม และเข้าใจง่าย ในการสื่อความหมายต่อ
นักศึกษา และผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ
ข้อ ๒๖ บุคลากรต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากนักศึกษา หรือผูร้ บั
บริการเพื่อกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใด
ข้อ ๒๗ บุคลากรต้องไม่สอนหรืออบรมนักศึกษา ผูร้ บั บริการ เพือ่ ให้กระท�ำการทีร่ อู้ ยูว่ า่ ผิดกฎหมาย
หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน
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ข้อ ๒๘ บุคลากรต้องไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ
ข้อ ๒๙ บุคลากรต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งไม่ใช่คู่สมรส
ของตน
ส่วนที่ ๕
จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม
ข้อ ๓๐ บุคลากรพึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็มก�ำลังความสามารถด้วย
ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน�้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือ
ไม่อยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องตนจะต้องปฏิบตั ิ ควรชีแ้ จงเหตุผล หรือแนะน�ำให้ตดิ ต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลซึง่
ตนทราบว่ามีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆต่อไป
ข้อ ๓๑ บุคลากรพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
ข้อ ๓๒ บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะ
ให้กันโดยเสน่หาจากผู้มารับบริการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น
หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด�ำเนินการตามสมควรต่อไป
ข้อ ๓๓ บุคลากรต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินการ
ใดๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์หรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒสิ ภา สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือการเลือกตัง้ อืน่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รวมทั้งไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระท�ำการในลักษณะเดียวกัน
ส่วนที่ ๖
จรรยาบรรณของผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๓๔ นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามหมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ส่วน
ที่ ๓ ส่วนที่ ๔ ส่วนที่ ๕ แล้ว ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตน ดังนี้
๓๔.๑ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค
            ๓๔.๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
๓๔.๓ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบทีม่ ตี อ่ บุคลากร
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
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จรรยาบรรณของคณาจารย์
ข้อ ๓๕ นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามหมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ส่วน
ที่ ๓ ส่วนที่ ๔ ส่วนที่ ๕ แล้ว คณาจารย์พึงปฏิบัติตน ดังนี้
๓๕.๑ คณาจารย์พงึ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ศษิ ย์ และบุคคลทัว่ ไปทัง้ ด้านส่วนตัวและ
เรื่องการงาน
             ๓๕.๒ คณาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต ช่วย
เหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติในทางสร้างสรรค์
             ๓๕.๓ คณาจารย์พงึ อบรม สัง่ สอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม
ที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
             ๓๕.๔ คณาจารย์พึงปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตา ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ก�ำลังใจในการ
ศึกษาเล่าเรียน โดยเสมอภาคและเป็นธรรม
                ๓๕.๕ คณาจารย์พึงปฏิบัติงาน โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถูกครอบง�ำโดยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชน์ใด
  
๓๕.๖ คณาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง
              ๓๕.๗ คณาจารย์พงึ เป็นนักวิจยั ทีม่ จี รรยาบรรณนักวิจยั ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
              ๓๕.๘ คณาจารย์พงึ สร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมูค่ ณะ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
              ๓๕.๙ คณาจารย์พึงปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร
หมวดที่ ๓
องค์กรและกระบวนการด�ำเนินงานทางจรรยาบรรณ
ข้อ ๓๖ ให้มคี ณะกรรมการก�ำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ทีม่ คี วามเป็นอิสระและเป็นกลางซึง่ แต่ง
ตัง้ โดยอธิการบดี เป็นคณะกรรมการเพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล และด�ำเนินการทางจรรยาบรรณตามทีก่ ำ� หนด โดย
ให้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
             ๓๖.๑ ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
               ๓๖.๒ พิจารณาและวินิจฉัยการกระท�ำผิดทางจรรยาบรรณที่มีการร้องเรียนโดยตรงจากผู้
กล่าวหา หรือจากหน่วยงาน โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อท�ำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้
               ๓๖.๓ จัดท�ำระบบการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
           ๓๖.๔ จัดท�ำระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในด้านความส�ำเร็จ และ
มาตรการการด�ำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
               ๓๖.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๓๗ ในการด�ำเนินการทางจรรยาบรรณ อาจกระท�ำได้โดยผู้กล่าวหาหรือผู้บังคับบัญชา ขอให้
ด�ำเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน
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ทัง้ นี้ การสอบสวนและพิจารณาต้องยึดหลักการให้ผถู้ กู กล่าวหาทราบข้อกล่าวหา การรับฟังการแก้ขอ้
กล่าวหาของผูถ้ กู กล่าวหาอย่างเพียงพอ การเปิดโอกาสให้มกี ารคัดค้านผูส้ อบสวนหรือกรรมการได้ การคุม้ ครอง
ผู้กล่าวหาหรือพยานที่เป็นนักศึกษา
ข้อ ๓๘ หลักเกณฑ์และวิธีการในการด�ำเนินการทางจรรยาบรรณ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หมวดที่ ๔
บทลงโทษ
ข้อ ๓๙ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณนี้ ให้ใช้บังคับกับบุคลากรโดยเคร่งครัด หากบุคลากรคนใด
กระท�ำผิดจรรยาบรรณ หรือกระท�ำการใดๆอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�ำความผิดจรรยา
บรรณ และให้ลงโทษตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับนี้
ข้อ ๔๐ ให้ถือว่าการกระท�ำผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังต่อไปนี้ เป็นการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ
อย่างร้ายแรง
           ๔๐.๑ การแอบอ้าง หรือการน�ำเอาผลงานทางวิชาการของผูอ้ นื่ มาเป็นผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง
           ๔๐.๒ การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสันพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาที่ไม่ใช่คู่สมรสของ
ตนเอง
           ๔๐.๓ การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากนักศึกษาหรือของ
ตนเอง
           ๔๐.๔ การเปิดเผยความลับของนักศึกษาและผูร้ บั บริการ ทีไ่ ด้มาจากการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือ
ผู้รับบริการเพื่อกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใด
          ๔๐.๕ การสอน อบรม หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางฝ่าฝืน หรือผิดกฎหมายต่อนักศึกษา
หรือผู้รับบริการ เพื่อให้กระท�ำการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนและสังคมอย่าง
ร้ายแรง
           ๔๐.๖ การกระท�ำความผิดอืน่ ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยก�ำหนดตามสภาพและความร้ายแรง
ของการกระท�ำ
ข้อ ๔๑ การกระท�ำผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด�ำเนินการทาง
วินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ถ้าไม่เป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาด�ำเนินการดังนี้
           ๔๑.๑ ตักเตือน หรือ
           ๔๑.๒ สั่งให้ด�ำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�ำหนด หรือ
           ๔๑.๓ ท�ำทัณฑ์บน
เมื่อได้ด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย
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คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หมวด ๕
การด�ำเนินการทางจรรยาบรรณ
ข้อ ๔๒ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือหน่วยงานอื่นจัดให้มีมาตรการส่งเสริมจรรยาบรรณแก่
บุคลากรอย่างสม�่ำเสมอ
ข้อ ๔๓ การกระท�ำผิดจรรยาบรรณ ในข้อ ๘ ข้อ ๑๓ ข้อ ๒๔ วรรคแรก และข้อ ๓๒ ให้ถือว่าเป็นการ
กระท�ำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และการกระท�ำผิดจรรยาบรรณในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ วรรคสอง
ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ วรรคสอง ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ให้ถอื ว่าเป็นการกระท�ำความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน   จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณ
ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
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คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้า ๓๕
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง           ราชกิจจานุเบกษา                     ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
โดยที่ เ ป็ น การสมควรยกเลิ ก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่ พึ ง มี
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบั บ ลงวั น ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
ก.พ.อ. อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการ
พลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึ ง ก� ำ หนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่ พึ ง มี
ในสถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ จรรยาบรรณที่ ก� ำ หนดจะต้ อ งครอบคลุ ม ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ทุกประเภทต�ำแหน่ง โดยต้องค�ำนึงถึงลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพและลักษณะวิชาการด้วย
ข้อ ๒   จรรยาบรรณที่ก�ำหนดต้องยึดมั่นในหลักการต่อไปนี้
           
(๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
           
(๒) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
           
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
           
(๔) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
           
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
           
(๖) ไม่ใช้อ�ำนาจครอบง�ำผิดท�ำนองคลองธรรมต่อนักศึกษา
ข้อ ๓ จรรยาบรรณที่ก�ำหนดต้องครอบคลุม
           
(๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง
           
(๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
           
(๓) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน
           
(๔) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
           
(๕) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
           
(๖) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
           
(๗) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
           
(๘) จรรยาบรรณต่อนิสิตนักศึกษาและผู้รับบริการ
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คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้า ๓๖
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง           ราชกิจจานุเบกษา                     ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
           
           

(๙) จรรยาบรรณต่อประชาชน
(๑๐) จรรยาบรรณต่อสังคม
ข้ อ ๔ การกระท� ำ ผิ ด จรรยาบรรณของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดังต่อไปนี้อย่างน้อยให้ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง
           
(๑) การน�ำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ
           
(๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน
           
(๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการ
เพื่อกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใด
           
(๔) การเปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ
ทั้งนี้ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ
           
(๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อให้กระท�ำการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรม
อันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง
          
(๖) การกระท�ำความผิดอืน่ ตามทีส่ ภาสถาบันอุดมศึกษาก�ำหนดตามสภาพและความร้ายแรง
ของการกระท�ำ
ข้ อ ๕ ให้ มี อ งค์ ก รและกระบวนการด� ำ เนิ น การทางจรรยาบรรณซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี
มาตรฐานดังต่อไปนี้
           
(๑) องค์กรพิจารณาและวินิจฉัยการกระท�ำความผิดจรรยาบรรณ จะต้องเป็นคณะบุคคลที่
มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง
           
(๒) การริเริ่มด�ำเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระท�ำได้โดยผู้กล่าวหา หรือผู้บังคับบัญชา
ขอให้ด�ำเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน
           
(๓) การสอบสวนและพิจารณาต้องยึดหลักการให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา การรับฟัง
การแก้ขอ้ กล่าวหาของผูถ้ กู กล่าวหาอย่างเพียงพอ การเปิดโอกาสให้มกี ารคัดค้านผูส้ อบสวนหรือกรรมการได้การ
คุ้มครองผู้กล่าวหาหรือพยานที่เป็นนักศึกษา
ข้อ ๖ การกระท� ำ ผิ ด จรรยาบรรณที่ เ ป็ น ความผิ ด วิ นั ย หรื อ ผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
ให้ดำ� เนินการทางวินยั ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ถ้าไม่เป็นความผิด
วินัยให้ผู้บังคับบัญชาด�ำเนินการดังนี้
ตักเตือน หรือ
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คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้า ๓๗
เล่ม  ๑๒๕   ตอนพิเศษ ๑๔๑   ง           ราชกิจจานุเบกษา                     ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
(๒) สั่งให้ด�ำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�ำหนด หรือ
(๓) ท�ำทัณฑ์บน
เมื่อได้ด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย
ข้อ ๗ จรรยาบรรณที่ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก� ำ หนดจะต้ อ งก� ำ หนดให้ ชั ด เจนว่ า การ
ประพฤติผดิ จรรยาบรรณในเรือ่ งใดไม่เป็นความผิดวินยั หรือเป็นความผิดวินยั หรือเป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้ อ ๘ ให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี ม าตรการส่ ง เสริ ม จรรยาบรรณแก่ บุ ค ลากร
อย่างสม�่ำเสมอ โดยอาจก�ำหนดให้คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือหน่วยงานอื่นมีหน้าที่ด�ำเนินการดังกล่าว
ข้ อ ๙ ในการก� ำ หนดจรรยาบรรณให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
และข้อเสนอแนะของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สมชาย  วงศ์สวัสดิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ.
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