
 

 

 

 

 

คู่มือจรรยาบรรณ 
สําหรับบุคลากร       

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๒) 

 
 

 
 



คํานํา 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ออกข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ. 
๒๕๕๕ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย อันประกอบไป
ด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างที่จ้างจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน งบประมาณที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
งบประมาณที่ เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความประพฤติดี สํานึกในหน้าที่ 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
รวมท้ังรักษาไว้ซึ่งศักด์ิศรีและช่ือเสียง เกียรติคุณของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เล่ือมใส ศรัทธาและยกย่อง
ของบุคคลโดยทั่วไป น้ัน 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้จัดทําคู่มือแนว
ปฏิบัติของบุคลากรข้ึนฉบับหนึ่ง เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันใน
มหาวิทยาลัย โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 

       กองบริหารงานบุคคล 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



สารบัญ 
            หน้า 

บริบทมหาวิทยาลัย            
 คณะกรรมการจรรยาบรรณ         ๑ 
 วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง     ๒ - ๓ 
 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ      ๔ 
 คณะอนกุรรมการจรรยาบรรณประจําหน่วยงาน     ๕ 
 วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง     ๖ - ๗ 
 อํานาจหน้าที่ของคณะอนกุรรมการจรรยาบรรณ     ๘ 
 จรรยาบรรณของบุคลากร         ๙ 
 จรรยาบรรณต่อตนเอง          ๑๐ 
 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ          ๑๑       
จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัยและการปฏิบตังิาน     ๑๒ 

 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบญัชา        ๑๓  
 จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา        ๑๔ 
 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน         ๑๕ 
 จรรยาบรรณต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและสังคม  ๑๖ – ๑๗ 
 การดําเนินการทางจรรยาบรรณ            ๑๘ 

     การอุทธรณ์                                                    ๑๙    

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



บริบทมหาวิทยาลัย 
 

 
วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 
(Smart Archetype University of the Society) 

 
 

วัฒนธรรม 
    ความดีงามและการปฏบิัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพ
ผู้อาวุโส (Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority 
Recognition) 

 
อัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏบิัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการส่ือสาร ชํานาญการคิด  

มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 



ค่านิยม  
๑. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

๒. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

๓. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ 

๔. P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

  
พันธกิจ  

๑. ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้
เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ใน
ระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่ รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี
แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัว
ล้มเหลว 

๒.  วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการ
ศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดผล
ประโยชน์ได้เพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ
แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบ
ผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม 
โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน และสังคม 

๔.  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) 
การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนา
และสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและช่ืน
ชมของมนุษยชาติ 



เสาหลัก 
๑. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 
๒. คุณธรรม (Morality) 
๓. เครือข่าย (Partnership) 
๔. ความเปน็มืออาชีพ (Professionalism) 
๕. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเปน็แบบอย่างที่ดีตามวิถี

ของรัตนโกสินทร์” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะ

อย่างย่ังยืน (Raise the University’s Potential to Become 
Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินอย่างย่ังยืน (Construct Academic Works for 
Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่าย
และท้องถ่ิน (Establish Relationship to Link Local to Network) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
(Elevate the Level of International Recognition) 

 

 

 

 



เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดเปา้หมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม

กรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทาในช่วงระยะ ๕ ปี
แรก (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือเปน็เป้าหมายความสําเร็จตาม
วิสัยทัศน์ 

เป้าหมายที่ ๑ : สร้างเอตทัคคะเพื่อใหไ้ด้รับการยอมรับ : 
มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

เป้าหมายที่ ๒ : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการ
วิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการ
นําไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการ
แก่สังคม 

เป้าหมายที่ ๓ : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา : 
มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้ง
ภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ ๔ : สร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เปน็ที่รู้จักและยอมรับ : 
มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อ
ความเปน็นานาชาติ และสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
 



 ๑ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความเป็น 

อิสระ เป็นกลางและเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมซ่ึง
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ดังนี้ 

(๑) ประธานแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๒ ) กรรมการแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ งเป็นบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านศาสนา ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์  ด้านกฎหมาย และด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านละหนึ่งคน 

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคน และอาจ
ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตาม (๒) ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

 

 

 
 
 
 
 
 



 ๒ 

วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 
ให้ประธานและกรรมการจรรยาบรรณมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึงแล้ว ประธาน

และกรรมการจรรยาบรรณพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นประธานหรือกรรมการ แล้วแต่กรณี 
(๔) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ

บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการจรรยาบรรณพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ

วาระ ให้ดําเนินการแต่งตั้งประธานหรือกรรมการแทนภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งดังกล่าวว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง
แทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน แต่ถ้าวาระ
การดํารงตําแหน่งของกรรมการจรรยาบรรณเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะ
ไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ประกอบด้วยกรรมการจรรยาบรรณเท่าที่มีอยู่ มีอํานาจและปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อ ๘ ต่อไปได้ 

 
 
 
 



 ๓ 

วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหนง่ (ต่อ) 
ในกรณีที่คณะกรรมการจรรยาบรรณพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้

คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที ่ต ่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั ้ง
คณะกรรมการข้ึนใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
(๒)ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่มหาวิทยาลัย หรือสภา

มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมจรรยาบรรณและ
การดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

(๓) พิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดทางจรรยาบรรณแก่
ผู้กระทําผิดจรรยาบรรณ 

(๔)ติดตามประเมินผลการปฏิบัติของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
ประจําหน่วยงาน  

(๕) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหน่ึง
คร้ัง 

(๖) ดําเนินการอื่นที่เก่ียวกับเร่ืองจรรยาบรรณตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือ 
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(๗) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

 

 
 
 
 



 ๕ 

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจําหน่วยงาน 
ให้มีคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจําหน่วยงาน ซ่ึงมหาวิทยาลัย

แต่งต้ัง ดังน้ี 
 (๑) หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานอนุกรรมการ  ในกรณีสํานักงาน

อธิการบดี ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการ 
และในกรณีสํานักงานวิทยาเขตให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบบริหารงานของ
วิทยาเขตน้ันเป็นประธานอนุกรรมการ 

 (๒) ผู้แทนบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับเลือกจากบุคลากรในหน่วยงาน 
ไม่น้อยกว่าสองแต่ไม่เกินห้าคน เป็นอนุกรรมการ 

 (๓) ให้หัวหน้าสํานักงานของหน่วยงานเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
ในกรณีสํานักงานอธิการบดีหรือสํานักงานวิทยาเขตให้ผู้อํานวยการกองที่
ดูแลงานด้านจรรยาบรรณ หรือผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตแล้วแต่กรณี
เป็นเลขานุการ และอาจให้มี ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคนตามที่
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจําหน่วยงานเห็นสมควร 

 หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกอนุกรรมการตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่
กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
 
 
 



 ๖ 

วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 
ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการจรรยาบรรณมีวาระอยู่ใน

ตําแหน่งคราวละสามปี 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึงแล้ว  ประธาน

อนุกรรมการและอนุกรรมการจรรยาบรรณพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นประธานหรือกรรมการ แล้วแต่กรณี 
(๔) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ

บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการจรรยาบรรณพ้นจาก

ตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ดําเนินการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการหรือ
อนุกรรมการแทนภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งดังกล่าว
ว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งของอนุกรรมการ
จรรยาบรรณเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่ง
แทนก็ได้ ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจําหน่วยงานประกอบด้วย
กรรมการจรรยาบรรณเท่าที่มีอยู่ มีอํานาจและปฏิบัติหน้าที ่ตามข้อ ๘ 
ต่อไปได้ 

 
 



 ๗ 

วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง (ต่อ) 
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้

คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบั ติหน้าที่ ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการข้ึนใหม่ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

อํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 
ให้คณะอนุกรรมการประจําหน่วยงานมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร

ในหน่วยงาน 
(๒) ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณของบุคลากร 
(๓) รายงานผลการปฏิบัติตามงานจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ 
(๔) ดําเนินการอื่นที่เก่ียวกับเร่ืองจรรยาบรรณตามที่คณะกรรมการ

จรรยาบรรณมอบหมาย 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 ๙ 

จรรยาบรรณของบุคลากร 
บททั่วไป 
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องรักษาและปฏิบัติตน ตามจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือนแห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนบท้าย
ข้อบังคับน้ี 

- คณาจารย์พิเศษจะต้องรักษาและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตาม
ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการแก่คณาจารย์พิเศษท่ี
ฝ่าฝืน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

       (๑) ตักเตือน 
       (๒) ยกเลิก และหรือไม่พิจารณาให้เป็นผู้สอนในมหาวิทยาลัย  
       (๓) พิจารณาเสนอให้ถอดถอนตําแหน่งทางวิชาการที่ได้รับจาก

มหาวิทยาลัย 
การพิจารณาดําเนินการตามท่ีกล่าวมาข้างต้นให้คํานึงถึงสภาพและ

ความร้ายแรงของความผิด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 ๑๐ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อตนเอง ดังน้ี 
(๑) มีศีลธรรมอันดี ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้องและ

เป็นธรรม ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากร  
(๒)  มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ประพฤติตนและ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา  
(๓) มีทัศนคติที ่ดี รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม

จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการทํางาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

(๔)  มีความอดทนอดกลั้น เสียสละ และรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติ 
(๕)  มีความสุภาพ อ่อนโยน สัมมาคารวะ และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพดังนี้ 
(๑) รัก ศรัทธา รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

วิชาชีพของตน 
(๒) ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ ในกรณีที่

วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว้ ก็ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพนั้นด้วย 

(๓) ร่วมมือและส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา ทราบแนวทางการสอนและการวัดผล

เมื่อเปิดภาคการศึกษา  
(๕) กําหนดตําราหรือเอกสารประกอบการสอนในปริมาณและระดับที่

เหมาะกับเน้ือหาการสอน 
(๖) สอนตรงเวลาที่กําหนด ไม่ทิ้งสอนกลางคัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุผล

อันควร ถ้ามีการงดสอนพึงจัดสอนชดเชย 
(๗) สอนด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบังความรู้หรือเลือกที่รักมักที่ชัง 
(๘) ผู้สอนต้องให้ความร่วมมือในการประเมินผลการสอน 
(๙) ประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักวิชาการ และส่งผลการ

ประเมินน้ันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(๑๐) ไม่แก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบโดยมิชอบ 
(๑๑) เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณแห่งนักวิจัย 
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ยอมตนให้ถูกครอบงํา

ด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์  
(๑๓) ไม่ล่วงละเมิดเสรีภาพหรือผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 

 



 ๑๒ 

จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน 
บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
(๑) รัก ศรัทธา และมีเจตคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ไม่ทําให้มหาวิทยาลัย

เส่ือมเสีย 
(๒) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด คุ้มค่า 

โดยระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือส้ินเปลืองเยี่ยงวิญญูชนปฏิบัติต่อ
ทรัพย์สินของตนเอง 

(๓) อุทิศตนและเวลาให้เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 
(๔)ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ 

รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร มุ่งสัมฤทธ์ิผลของงาน รักษาคุณภาพ มาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ และคํานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ 

(๕)ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

(๖) ละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตําแหน่ง
หน้าที่ของตน หรือของบุคลากรอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรอื่นโดยมิชอบ 

(๗) ไม่กระทําการใดหรือดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ
ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณีมีความเคลือบแคลง 
หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ยุติ
การกระทําดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน 
และคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณา เมือ่คณะกรรมการจรรยาบรรณ
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว จึงปฏบิตัิตามนั้น 
   (๘) ปฏบิัติหน้าที่โดยไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 



 ๑๓ 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 
บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
(๑)มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคําส่ังของ

ผู้บังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ และตามลําดับข้ันตอนของการบังคับบัญชา ในกรณีที่
เห็นว่าการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะไม่เป็น
การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือ
ทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็น
แล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายังยืนยันโดยให้เหตุผลเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตาม
คําส่ังเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามนั้น 

(๒) ให้ความเคารพนับถือและเสนอแนะความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
โดยสุจริต 

(๓) รายงานข้อราชการต่อผู้บังคับบัญชาตามความเป็นจริงและไม่ปกปิด
ข้อความท่ีต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 ๑๔ 

จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบญัชา ดังนี้ 
(๑) ดูแลเอาใจใส่และให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติ 

งาน  ขวัญกําลังใจ และสวัสดิการด้านต่างๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
และยึดมั่นระบบคุณธรรม 

(๒)รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและสอน แนะนํา ส่งเสริม 
ตักเตือน ท้วงติงด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง 

(๓)ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตาม
ทํานองคลองธรรม 

(๔)  มอบหมายงานที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ 
(๕) เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างสําคัญในการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๑๕ 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 
บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน ดังน้ี 
(๑) ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความ

สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
(๒) ปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ์ ให้เกียรติ 

และเคารพนับถือต่อกัน 
(๓) ละเว้นการกระทําหรือการแสดงท่าทีที่ส่อถึงการล่วงละเมิดทาง

เพศทั้งทางกายและทางวาจาต่อผู้ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 
(๔) ละเว้นจากการนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยมิชอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๑๖ 

จรรยาบรรณต่อนักเรียน นกัศึกษา ประชาชนและสังคม 
บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและสังคม 

ดังนี้ 

(๑) รักและเมตตานักเรียน นักศึกษา เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้
กําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนโดยเสมอหน้าเท่าเทียมกัน 

(๒) อบรมส่ังสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดี
งาม ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

(๓) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ  

(๔) ละเว้นจากการล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
นักเรียน นักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 

(๕) ละเว้นจากการจัดการเรียนการสอนหรืออบรมนักเรียน นักศึกษา
เพ่ือให้กระทําการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอย่างร้ายแรง 

(๖) ละเว้นจากการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือกระทํา
หรือไม่กระทําการตามหน้าที่ 

(๗) ละเว้นจากการใช้ข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ และละเว้นจากการ
เปิดเผยข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนผู้รับบริการโดยมิชอบ 

(๘) ให้บริการประชาชนผู้รับบริการอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วย
ความรวดเร็ว เอื้อเฟ้ือ มีนํ้าใจ ใช้กิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยน และไม่เลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เมื่อเห็นว่าเร่ืองใดไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ตน ควร 
 



 ๑๗ 

จรรยาบรรณต่อนกัเรียน นกัศึกษา ประชาชนและสังคม (ต่อ) 
ช้ีแจงเหตุผลให้ทราบหรือแนะนําให้ติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลซ่ึงตน
ทราบว่ามีอํานาจหรือหน้าที่เก่ียวข้องกับเร่ืองนั้นต่อไป 

 (๙) ช่วยเหลือเก้ือกูลชุมชนในทางสร้างสรรค์ ให้ความร่วมมือ และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อมและยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

(๑๐) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทําการให้กระทบสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอํานาจตามกฎหมาย 

(๑๒) ละเว้นจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงมีมูลค่าเกิน
กว่าปกติวิสัยวิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากนักเรียน นักศึกษา หรือ
ประชาชนผู้รับบริการ หรือหากได้รับไว้แล้วและรู้ภายหลังว่าทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดนั้นมีมูลค่าเกินปกติ ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เพ่ือดําเนินการต่อไป 

(๑๓) ให้ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

 
 
 
 
 



 ๑๘ 

การดําเนนิการทางจรรยาบรรณ 
การกระทําผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยหรือผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง ให้ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลซ่ึงใช้บังคับกับบุคลากรประเภทนั้นๆ ถ้าไม่เป็น
ความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการดังน้ี 

  (๑) ตักเตือน หรือ 
  (๒) ส่ังให้ดําเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีกําหนด หรือ 
  (๓) ทําทัณฑ์บน  
เมื่อได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคล

ด้วย 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๑๙ 

การอุทธรณ์ 
บุคลากรผู้ใดถูกดําเนินการทางจรรยาบรรณ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภา

มหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการดําเนินการ
ดังกล่าว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Note 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
 



 

Note 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
 



 

Note 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
 



 

Note 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
 



 

Note 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
 



 

Note 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
 



 

Note 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
 



 

Note 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
 



 

Note 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
 



 

Note 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
 



 

Note 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
 



 

Note 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
 



 

Note 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 
 



 

Note 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

__________________________________________________ 



 

 
 

เอกสารคู่มือจรรยาบรรณฉบบัน้ี  
 

จดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนสุนันทา  ซ่ึ งประกอบด้วยข้าราชการพลเ รือนใน
สถาบัน อุดม ศึกษา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งท่ีจา้งจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั และงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจาก
เงินรายไดข้องมหาวิทยาลยัในสังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ใช้เป็นคู่ มือในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความประพฤติดี สํานึกในหน้าท่ีการปฏิบัติ
ราชการ  ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อนัจะเป็นท่ีเล่ือมใส
ศรัทธาและเป็นท่ียกยอ่งของบุคคลโดยทัว่ไป 
 

___________________________________________________ 

จัดทําโดย : กองบริหารงานบุคคล สํานักอธิการบด ี

โทร. ๐ ๒๑๖๐ ๑๐๓๔ , ๐ ๒๑๖๐ ๑๒๕๙ 


