


จรรยาบรรณ

อาญาวินยั

ละเมิด



จรรยาบรรณ

ต่อตนเอง

ต่อวชิาชีพ

ต่อการ
ปฏิบตัิงาน

ต่อหน่วยงาน

ต่อผู้บงัคบั
บัญชาต่อ

ผู้ใต้บงัคบั
บญัชา

ต่อเพือ่น
ร่วมงาน

ต่อนักศึกษา

ต่อผู้รับบริการ

ต่อประชาชน
และสังคม



จรรยาบรรณต่อตนเอง
ประพฤติตนเหมาะสมกบัการเป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
มาตรา 388 ประมวลกฎหมายอาญา “ผูใ้ดกระท าการอนัควรขายหนา้

ต่อหนา้ธารก านลั โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระท าการลามก
อยา่งอ่ืน  ระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท”



จรรยาบรรณต่อตนเอง (ต่อ)
หมัน่คน้ควา้เพิ่มพนูความรู้ พฒันาตนเองใหมี้
ทกัษะในการท างาน
ละเวน้การน าผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้น

มาเป็นของตนโดยมิชอบ (วนิยัร้ายแรง)



ขอ้พึงระวงั
การน าผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้น ไม่วา่จะอยูใ่นรูป
ของขอ้ความ รูปภาพ แผนภูมิ ภาพถ่าย หรือท่ีปรากฏ
ในรูปแบบใด ๆ มาอา้งอิงในเอกสาร ผลงานทาง
วิชาการของตน ใหอ้า้งช่ือเจา้ของผลงานในเชิงอรรถ
และบรรณานุกรมดว้ยเสมอ มิฉะนั้น ถือเป็นการลอก
เลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้นมาเป็นของตน       
โดยมิชอบ ตอ้งไดรั้บโทษทางวินยัอยา่งร้ายแรง



จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ

ใชว้ชิาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย์
วชิาชีพใดมีจรรยาบรรณวชิาชีพก าหนดไว้
พึงปฏิบติัตามจรรยาวชิาชีพท่ีก าหนดไว้



จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังาน
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความยติุธรรม (ไม่เลือกปฏิบติั
อยา่งไม่เป็นธรรม) 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบ รวดเร็ว ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นหลกั
ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของมหาวทิยาลยั
กลา้คิด กลา้ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ชอบดว้ยกฎหมาย



จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังาน (ต่อ)

ตรงต่อเวลา ใชเ้วลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อทางราชการ



จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังาน (ต่อ)
ละเวน้การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดย

ชอบแก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในการปฏิบติัหนา้ท่ี
(วนิยัร้ายแรง) และ

อาญา



มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา

ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี
โดยมิชอบ เพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบติั
หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
สองพนับาทถึงสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
ดูแลรักษาและใชท้รัพยสิ์นราชการอยา่ง
ประหยดั คุม้ค่า มิใหเ้สียหาย/ส้ินเปลือง
+ (อาญา)





มาตรา 358 ป.อ. “ผูใ้ดท าใหเ้สียหาย ท าลาย ท าใหเ้ส่ือมค่า หรือ
ท าใหไ้ร้ประโยชน์ ซ่ึงทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวม    
อยูด่ว้ย ผูน้ั้นกระท าความผดิฐานท าใหเ้สียทรัพย ์ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”

มาตรา 360 ป.อ. “ผูใ้ดท าใหเ้สียหาย ท าลาย ท าใหเ้ส่ือมค่า หรือ
ท าใหไ้ร้ประโยชน์ ซ่ึงทรัพยท่ี์ใชห้รือมีไวเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ”



จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน (ต่อ)
รักษาเกียรติภูมิของมหาวทิยาลยั มิให้
เส่ือมเสียต่อช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์



จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา

ใหค้วามร่วมมือในดา้นการใหค้วามเห็น/
การช่วยท างาน/การแกปั้ญหา
ปฏิบติัตามค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสัง่ในหนา้ท่ี
ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมาย/ระเบียบ



ขอ้เสนอแนะ
- ถา้เห็นวา่การปฏิบติัตามค าสัง่จะท าใหร้าชการเสียหาย หรือ
เป็นการไม่รักษาประโยชนข์องทางราชการ

เสนอความเห็นเป็นหนงัสือทนัทีเพื่อใหท้บทวนค าสัง่

ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัใหป้ฏิบติัตามค าสัง่เดิม 
ใหป้ฏิบติัตาม



จรรยาบรรณต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ดูแลเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดา้นการปฏิบติั/
ขวญัก าลงัใจ/สวสัดิการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ปกครองดว้ยหลกัความยติุธรรม เมตตาธรรม
ไม่กลัน่แกลง้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา



จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน

ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในทางท่ีชอบ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดความสามคัคี
ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม (วนิยัไม่ร้ายแรง)



จรรยาบรรณต่อนกัศึกษา/ผูรั้บบริการ/
ประชาชนและสังคม

ประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของบุคคลทัว่ไป
ใหบ้ริการอยา่งเตม็ความสามารถ
ดว้ยความเป็นธรรม



จรรยาบรรณต่อนกัศึกษา/ผูรั้บบริการ/
ประชาชนและสงัคม (ต่อ)

ใชกิ้ริยาวาจาท่ีสุภาพ อ่อนโยน(วินยั+อาญา)
มาตรา 393 ประมวลกฎหมายอาญา “ผูใ้ดดูหมิน่ 

ผูอ่ื้นซ่ึงหนา้หรือดว้ยการโฆษณา ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ



จรรยาบรรณต่อนกัศึกษา/ผูรั้บบริการ
/ประชาชนและสงัคม (ต่อ)

ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ผูรั้บบริการอยา่งครบถว้น
ถูกตอ้ง ไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง



จรรยาบรรณต่อนกัศึกษา/ผูรั้บบริการ/
ประชาชนและสังคม (ต่อ)

รักษาความลบัของนกัศึกษา/ผูรั้บบริการท่ีได้

จากการปฏิบติัหนา้ท่ี (วินยัร้ายแรง+อาญา)
มาตรา 164 ประมวลกฎหมายอาญา “ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน รู้หรืออาจรู้
ความลบัในราชการ กระท าโดยประการใด ๆ อนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ีให้ผูอ่ื้น
ล่วงรู้ความลบันั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”



จรรยาบรรณต่อนกัศึกษา/ผูรั้บบริการ/
ประชาชนและสงัคม (ต่อ)

ละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด
ซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวสิยัท่ีวญิญูชนใหก้นั 
โดยเสน่หา



ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. (19 ก.พ. 2563)

หลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจา้พนกังานของรัฐ

ธรรมจรรยา-โอกาสเทศกาล/วนัส าคญั/การแสดง
ความยนิดี การตอ้นรับ แสดงความขอบคุณ
รับจากผูอ่ื้นท่ีมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท



จรรยาบรรณต่อนกัศึกษา/ผูรั้บบริการ/
ประชาชนและสังคม

ละเวน้การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสมัพนัธ์
ทางเพศกบันกัศึกษาซ่ึงมิใช่คู่สมรสของตน (วินยั
ร้ายแรง + อาญา)

ละเวน้การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากนกัศึกษา เพื่อกระท าหรือ
ไม่กระท าการใด (วินยัร้ายแรง + อาญา)



โทษทางจรรยาบรรณ

มี 3 สถาน
ตกัเตือน
สัง่ใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด
ท าทณัฑบ์น
บันทึกการประพฤติผดิไว้ในทะเบียนประวัติ



การฝ่าฝืนโทษทางจรรยาบรรณ

เป็นการกระท าผดิวนัิย



เม่ือถูกลงโทษทางจรรยาบรรณ
สิทธิ

ร้องทุกขต่์อคณะกรรมการอุทธรณ์

และร้องทุกขฯ์ (ก.อ.ม.)

ภายใน 30 วนันบัแต่ไดรั้บแจง้การถูกลงโทษ



มูลเหตุ
การกระท าผิด

ท าตามใจ
ไม่เขา้ใจ/
ไม่รู้

ไม่ใส่ใจ

ชะล่าใจ

เผลอใจ

ล่อใจ

ไม่มีจิตใจ

จ าใจ

เจ็บใจ

ตั้งใจ



การป้องกนัการประพฤติผดิจรรยาบรรณ/วนัิย

ตนเอง
ศึกษากฎ ระเบียบ และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด
ควบคุมอารมณ์ตนเอง
เม่ือมีปัญหา ปรึกษาผูรู้้/ผูบ้งัคบับญัชา
ด ารงชีวติอนัควรแก่ฐานะ
มุ่งสร้างความดี



การป้องกนัการประพฤติผดิจรรยาบรรณ/วนัิย

เพือ่นร่วมงาน
ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบักฎ ระเบียบอยา่งจริงจงั
หาทางเตือนเม่ือเห็นวา่จะกระท าผดิ
ไม่ร่วมมือ ยยุง ส่งเสริมใหท้ าผดิ
ปฏิบติัต่อกนัโดยสุภาพและจริงใจ
รักษาความสามคัคีในหมู่ผูร่้วมงาน



การป้องกนัการประพฤติผดิจรรยาบรรณ/วนัิย

ผู้บังคบับัญชา
ท าตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี
มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ใหค้วามเป็นธรรมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
แนะน า ตกัเตือน



การป้องกนัการประพฤติผดิจรรยาบรรณ/วนัิย

คนในครอบครัว
ไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวในเร่ืองราชการของคู่สมรส บิดา  
มารดา
ไม่กระท าการอนัจะท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีของคู่สมรส บิดา มารดา
ไม่เรียกร้อง ชกัชวน บีบคั้นใหคู่้สมรส บิดา มารดา หา
ประโยชน์ในราชการ




