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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีภารกิจ

ในการ “พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถใน

การเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ” และ “พัฒนาระบบการศึกษา ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการ

บริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง” ดังนั้นใน

การบริหารจัดการองค์กรตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี จึงยึดถือการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 

โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ 

 

สารจากอธิการบดี
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เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ 

ลู กจ้ า ง ตระหนั กถึ งหน้ าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบ 

การประพฤติตน เ ป็นแบบอ ย่างที่ ดี ซึ่ ง จะก่ อ

ให้ เกิดความเชื่ อมั่นในศักยภาพประสิทธิภาพ 

การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งจากนักศึกษา

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยจึง

ได้จัดทำาคู่มือหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร 

(Code of Conduct) ซึ่งเป็นมาตรฐานจรรยาบรรณ

ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อที่บุคลากรทุกคน 

ของ มจธ. จะปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสมัคร

สมานสามัคคีเกื้อกูลกันภายใต้กฎระเบียบวินัย 

หลักธรรมาภิบาล ร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยให้ประสบความสำาเร็จก้าวสู่ความเป็น
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มหาวิทยาลัยชั้นนำาในระดับนานาชาติ เป็นองค์กรที่

มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การบริหารจัดการ อัน

จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สืบไป 

 

              (รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

               มีนาคม 2554  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีความ

มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาใน

ระดับโลก จึงได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ

ท่ีดี มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

อันประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 

หลักคุณธรรม (Morality) หลักความโปร่งใส (Accountability) 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation)หลักความรับผิดชอบ 

(Responsibility)และหลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness 

or Economy) ดังน้ันเพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ 

และลูกจ้าง ประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

บทนำา
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ในการทำางานให้กับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

จึงได้จัดทำ า หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร 

(Code of Conduct) ของมหาวิทยาลัยข้ึนโดยมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ขา้ราชการและ

ลูกจ้างรวมถึงคณะกรรมการต่างๆของมหาวิทยาลัย

ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงเจตนารมณ์

นโยบาย หลักการ และความคาดหวังขององค์กร 

มีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และสามารถนำาไป 

เป็นกรอบในการบริหารจัดการและทำางานต่างๆ

ตามภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วน

สมบูรณ์
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หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กรที่มหาวิทยาลัย

จัดทำาขึ้นนี้ สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 

กำาหนดให้องค์กรของรัฐจัดทำาและเสริมสร้างให้เกิด

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ และสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 

มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2551 มหาวิทยาลัย

จึงได้จัดทำาหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร เพื่อ

เป็นกรอบในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และปรัชญาของมหาวิทยาลัยต่อไป
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มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้

มุ่งสู ่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย

มุ่งธำารง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี

มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของ 

           ประชาคม

มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในระดับ 

           โลก

เป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม

(Professionalism and Integrity)

ค่านิยม 
(KMUTT CORE VALUES)

วิสัยทัศน์

(Vision)
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มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุ รี  

ตระหนักว่ า คนเป็นทรัพยากรที่ ลำ า้ค่ า ย่ิ งของ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรบุคคลอัน

ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ 

ศิษย์เก่า ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ ล้วนมีส่วนร่วมใน

การสร้างผลงาน ความสำาเร็จ ชื่อเสียง และอนาคต

ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะ 

• ปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำานึกในการใฝ่เรียนรู้ 

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่าง

มุ่งมั่น...

เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้
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ต่อเ น่ืองตลอดชีวิต ตั้ งแต่ เป็นนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย จนสำาเร็จไปเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

แขนงต่างๆ

• สนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัย ให้แสวงหา

ความรู้และประสบการณ์อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้

ทันต่อพลวัตทางวิชาการ

• พัฒนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้สามารถทำางาน

อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

• สร้างองค์กรให้มีระบบที่ เ อ้ือต่อการเ รียนรู้ 

กา ร ร ะดมสร รพกำ า ลั ง ท า งคว ามคิ ด และ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งมั่น

ที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทโดดเด่นด้าน

การวิจัย พัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะ

กับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อสร้าง

ประชาคมไทยที่มีความสุข และมีพลังการแข่งขันใน

ประชาคมโลก

มหาวิทยาลัยจะสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในสังคม 

ถึงผลประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อ

ชีวิตและสังคม ตลอดจนความสำาคัญของการกำากับ 

การใช้เทคโนโลยีด้วยสติปัญญา เพื่อการรักษา 

มุ่งสู่...

ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
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สภาพแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเหตุนี้

มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการนำา 

ผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โรงเรียน 

ภาคเอกชนและชุมชน
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีมปีณธิาน 

ที่จะอบรมส่ังสอนนักศึกษาให้มีฐานความรู้ทาง

วิชาการที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง มีระบบการคิดที่มี

เหตุผล มีทักษะทางภาษาไทยและมีความสันทัดใน

ภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อย 1 ภาษา มีความถนัด

เชิงเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับ 

การปลูกฝังให้ยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม มี

จิตสำานึกที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี มีจรรยาบรรณ 

ในวิชาชีพ มีวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ 

สนใจ ใฝ่ใจและมีใจเปิดกว้างที่จะรับวิทยาการใหม่ๆ  

มุ่งธำารง...

ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
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มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างระบบการศึกษาและระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

บูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ ทักษะทาง

สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยา และการศึกษาทาง

วิชาการเข้าด้วยกัน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำานึก 

ว่ามหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งสมกับความ

สนับสนุนที่ได้รับจากรัฐและสมกับการยอมรับของ

สังคม ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยจะมา

จากการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ การทำางานหนัก 

การทำางานอย่างฉลาด การมีความขยันหม่ันเพียร 

การเป็นพลเมืองดีของสังคม รวมทั้งการประพฤติตน

ที่เหมาะสมของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

ศิษย์เก่า ชื่อเสียงและเกียรติภูมิที่เป็นผลจากการ

ทำางานของทุกคนในประชาคมมหาวิทยาลัยจะนำา

มาซึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราและสร้างความ 

มุ่งสร้าง...

ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม 
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ภาคภู มิ ใ จ ใ นทุ ก ส่ ว นขอ ง สั ง คมที่ ผู กพั น กั บ

มหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะ

พัฒนาให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก 

ทั้งในด้านคุณภาพของบัณฑิตความรู้ความสามารถ

และคุณธรรมของบุคลากร ความเป็นเลิศของงาน

วิชาการ ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ความมี

ประสิทธิผลของงานวิจัย ตลอดจนความมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพของระบบการบริหารมหาวิทยาลัย 

มุ่งก้าว...

ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาในระดับโลก
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1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ 

พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาระบบการเรียนรู้ และระบบการบริหารงาน

ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3. วิจัยและนำาผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง

องค์ความรู้และการพัฒนาประชาคมไทย

การดำาเนินงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยจะ

ต้องดำาเนินการดังน้ี

ภารกิจ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย ที่เป็นทั้งสวนการศึกษาและสวน

อุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตและทรัพยากรมนุษย์ที่มี

คุณภาพและคุณธรรม ทำาการวิจัย พัฒนาและให้ 

บริการวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพ

ชีวิต

ปรัชญา
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หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

* พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
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“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

“คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดี

“จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 

ศีลธรรม กฎศีลธรรม 

“จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติ 

ที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำาหนดขึ้น

เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะ

ของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่

ก็ได้ 

“ความยุติ ธ รรม” หมายถึ ง ความเที่ ย งธรรม 

ความชอบธรรม

ข้อ 1 นิยามและความหมาย
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ความชอบด้วยเหตุผลไม่เอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง 

“ความเสมอภาค” หมายถึง มีส่วนเท่ากัน เท่าเทียม

กัน เช่น ในปัจจุบันบุรุษ และสตรีมีสิทธิเสมอภาคกัน

“ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้

เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อ

ความหมายน้ันจะทำาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือ

โดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำาไว้ในรูป

ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ 

ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การ

บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทำาให้

ส่ิงที่บันทึกไว้ปรากฏได้ (ที่มา : จากพระราชบัญญัติ 

ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540) 
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หมายเหตุ: นิยามของ คำาว่า คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ ความยุติธรรม และความเสมอภาค 

มาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
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ส่วนที่ 1  ขอบเขต

* อาคารสำานักงานอธิการบดี
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หลั กปฏิบั ติ ด้ านจรรยาบรรณองค์ กรนี้ ให้ ใ ช้ 

กั บประชาคม ของมหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย

2.1 สมาชิกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร 

รวมถึงคณะกรรมการ คณะทำางานที่แต่งตั้งโดย

มหาวิทยาลัย

2.2 สมาชิกของหน่วยงานท่ีอยู่ในการกำากับดูแลของ

มหาวิทยาลัย

2.3 ผู้บริหารทุกระดับ อาจารย์ นักวิจัย พนักงาน 

ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักศึกษา

2.4 บุคลากรท่ีได้รับการว่าจ้างโดยมหาวิทยาลัย ผู้ท่ี 

ใ ช้ท รัพยากรหรือสิ่ งอำ านวยความสะดวกของ

ข้อ 2 ขอบเขต 
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มหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย

2.5 บุคคล คณะบุคคล ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้

กระทำาการแทนมหาวิทยาลัย

2.6 ผู้ที่ทำางานร่วมกับมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 2  หลักการ

* สวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระชนม์พรรษา 5 รอบ
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ประชาคมของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันกำาหนด

ค่านิยมขึ้น เ ป็นกรอบของพฤติกรรมที่นำ าไปสู่

วัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ ค่านิยมของ

มหาวิทยาลัย คือ เป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรม  

จริยธรรม (Professionalism and Integrity) ซึ่งมี

ความหมายรวมถึง

3.1 การยึดมั่นตามสัญญา และรับผิดชอบต่อผล 

ของงาน

3.2 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

3.3 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 3 ค่านิยม ( Core Value) 
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3.4 การสื่อสารสร้างความเข้าใจ

3.5 การทำางานเป็นทีม

3.6 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

3.7 การรักษาวินัย ใส่ใจ และตรงเวลา

3.8 การให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน

3.9 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

3.10 การยืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและ 

ถูกกฎหมาย

3.11 การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.12 การยึดมั่นในหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ 

ขององค์กร 
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ข้อ 4 ความรับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้าน

จรรยาบรรณองค์กร

นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณขององค์กร

นี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการตัดสินใจ 

และเป็นส่ิงเตือนถึงความมุ่งม่ันของมหาวิทยาลัย

ท่ี เ น้นการดำ า เนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ 

ดังนั้นประชาคมของมหาวิทยาลัยต้องยึดม่ันตาม

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กรขั้นสูงสุด
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ส่วนที่ 3  มาตรฐานหลักปฏิบัต ิ

ด้านจรรยาบรรณองค์กร

innovative learning insititute

เฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา

* อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
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ข้อ 5 มาตรฐานของหลักปฏิบัติ

ประชาคมของมหาวิทยาลัย ต้องยึดมั่นตามหลัก

ปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร ดังนี้

5.1 ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณองค์กร ซึ่งเป็นความคาดหวังพื้นฐาน

สำาหรับประชาคมของมหาวิทยาลัย ให้ยึดถือปฏิบัติ

และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณองค์กร ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของหลักปฏิบัติด้าน

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณองค์กรและวิชาชีพ 

(2) มีความรับผิดชอบในการกระทำาของตนเอง
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(3) ปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ที่มีต่อมหาวิทยาลัย

( 4 ) ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ที่ ผู กพั นกั บนั กศึ กษา และ 

ผู้ร่วมงานให้สำาเร็จลุล่วง 

(5) ปฏิบัติหน้าที่โดยคำานึงถึงส่วนรวมและองค์กร

ได้แก่ มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

(6) สื่อสาร ถ่ายทอดหลักปฏิบัติด้านคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณองค์กร และวิชาชีพผ่านการ

สอนและแสดงตัวอย่าง

(7) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

หลักการและเหตุผล

เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาคมมีความมุ่งมั่นกระทำาในสิ่งที่
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ถูกต้องด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ทั้งต่อตนเองและ

ผู้อ่ืน รวมถึงประพฤติตนให้อยู่ในกรอบคุณธรรมที่

ดีงาม ภายใต้จรรยาบรรณขององค์กรและวิชาชีพ 

ตลอดจนกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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5.2 มีความยุติธรรมและเคารพในสิทธิการกระทำา

และความคิดเห็นของผู้อื่น มหาวิทยาลัยเคารพใน

ความหลากหลายและความแตกต่าง สิทธิเสรีภาพ

ส่วนบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วง

ละเมิดจากการใช้ การเปิดเผยข้อมูลและการละเมิด 

สิทธิส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยคาดหวังให้ประชาคม

ยึดถือปฏิบัติตนเมื่อต้องทำางานและติดต่อกับผู้อ่ืน 

ดังนี้

(1) ให้ความยุติธรรมและเสมอภาค

(2) ทำางานอย่างโปร่งใส จริงใจ ตรงไปตรงมา และ

ตรวจสอบได้

(3) มีความเคารพผู้อื่น และหลีกเล่ียงการกระทำาที่

ละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลในทุกด้าน



40

(4) หลีกเลี่ยงการก่อกวน รบกวน รังควาน ข่มขู่  

คุกคาม และการใช้ความรุนแรง

(5) ให้ได้รับสวัสดิการและส่ิงอำานวยความสะดวก

ตลอดจนโอกาสในการทำางานและพัฒนาอย่างเท่า

เทียมกัน

(6) ส่งเสริมให้ใช้หลักเหตุผลในการแก้ไขข้อขัดแย้ง

หลักการและเหตุผล

การทำางานร่วมกันในองค์กรเพื่อให้เป็นไปอย่าง

เรียบร้อย ปราศจากความขัดแย้ง และเป็นสุข

จำาเป็นต้องมีความยุติธรรม และการเคารพสิทธิ

และความคิดเห็นส่วนบุคคลอย่างมีมาตรฐานที่ 

ทัดเทียมกัน
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5.3 ตั้งมั่นอยู่ในจรรยาบรรณด้านการสอนและ

การวิจัย อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุน

วิชาการของมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม

ภารกิจและวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณทั้ งต่อ 

มหาวิทยาลัยและต่อประชาคมโลก มหาวิทยาลัย

คาดหวังให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุน

วิชาการ ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

( 1 ) มีจิ ตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ พึ่ ง

เป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษา และปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

(2) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างสมำาเสมอ

(3) นำาเสนอโครงการวิจัย ดำาเนินการวิจัย และ

่
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เผยแพร่ผลการทดลองรวมถึงการรายงาน การวิจัย  

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ และสุจริต

(4) ศึกษา ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีความรับผิดชอบ

เพื่อให้งานวิจัยตอบสนองความต้องการของผู้ให้การ

สนับสนุน และหน่วยงานผู้ควบคุมดูแล และที่

เกี่ยวข้องต่างๆ

(5) มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล การค้นพบสิ่ง

ใหม่ การนำาเสนอผลงานที่เป็นความจริงทั้งหมด

(6) ให้ระบุสัดส่วนผลงานของผู้ร่วมงาน และกล่าว

ยกย่องผู้สนับสนุน ผู้ให้ความช่วยเหลือต่างๆ อย่าง

ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ รวมถึงการอ้างอิง

ถึงผลงานหรือข้อมูลที่ ได้จากผู้ วิจัย และ/หรือ 

นักวิชาการอื่น
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(7) คุ้มครอง และคำานึงถึงความปลอดภัยของมนุษย์

และทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ

และกระทำาต่อสัตว์ทดลองอย่างมีมนุษยธรรมและถูก

ต้องตามกฎหมาย

(8) ปกป้องสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งของส่วนตน และของมหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสนับสนุนวิชาการต้อง

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณ

องค์กร มจธ. อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต้องประพฤติ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีของเพื่อนร่วมงาน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับมหาวิทยาลัย
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5.4 รักษาเสรีภาพทางวิชาการอย่างมีความรับผิดชอบ

เสรีภาพทางวิชาการมีความสำาคัญต่อความสำาเร็จ

ในการบรรลุตามวิ สั ยทัศน์ ของมหา วิทยา ลัย 

มหาวิทยาลัยคาดหวังให้ประชาคมยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

(1) ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการ ได้แก่ เสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ การแสวงหา

แหล่ง ทุน การทำ าวิ จั ย และการนำ า เสนออย่ าง

สร้างสรรค์ ตลอดจนการพูดหรือเขียนในฐานะ

พลเมืองของสังคมโดยปราศจากข้อห้ามและข้อ

กำากับทางวินัย

(2) มีความรับผิดชอบทางวิชาการ ได้แก่

 2.1 แสวงหา และแถลงข้อเท็จจริง พัฒนา และ
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คงไว้ซึ่งศักยภาพทางวิชาการ

 2.2 เคารพต่อความเห็นที่แตกต่าง เสนอความรู้ 

และสิ่งที่ค้นพบให้คนในวงวิชาการ (peer) ทบทวน 

ตรวจสอบ ส่งเสริมและปกป้องความซื่อสัตย์ ทาง

วิชาการและความเป็นอิสระ ในการสอบถามและการ

ให้ความรู้

 2.3 เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสม เพ่ือเสริมสร้าง

ความมั่นคงและเข้มแข็งของสังคมประเทศชาติ และ

นานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมบทบาททางวิชาการ

และวิชาชีพของมหาวิทยาลัย โดยคำานึงถึงความรับ

ผิดชอบต่อสังคม 
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หลักการและเหตุผล  

มหาวิทยาลัย สนับสนุนเสรีภาพทางวิชาการอย่างมี

ความรับผิดชอบโดยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์ นักวิจัย เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยมีผลงาน

ทางด้านวิชาการเผยแพร่อยู่เสมอควบคู่ไปกับการ

สอน และการวิจัย รวมถึงส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

ในการศึกษา ให้ เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ตามมาตรา 50 

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษา

อบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร ่

งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง

ทั้ งนี้ เ ท่ าที่ ไม่ ขั ด ต่อหน้ าที่ ของพล เมื อ งหรื อ 

ศีลธรรมอันดีของประชาชน” และสอดคล้องกับ 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
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5.5 บริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบในหน้าที ่

มหาวิทยาลัยมอบอำานาจและความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและ

ประชาคมด้วยความไว้วางใจ เพื่อทำางานตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร

โดยมหาวิทยาลัยคาดหวังให้ประชาคมยึดถือและ

ปฏิบัติตน ดังนี้

( 1 ) ต้ องปฏิบัติ ง านตามภาระหน้ าที่ ที่ ได้ รั บ 

มอบหมายภายใต้นโยบาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ที่

เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

(2) มีการฝึกอบรม หรือถ่ายทอดให้บุคลากรและ 
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ผู้เกี่ยวข้องได้รับคำาแนะนำาที่ถูกต้อง เกี่ยวกับนโยบาย 

และแนวทางปฏิบัติตาม ข้อบังคับ กฎระเบียบ รวมถึง 

หลักปฏิบัตินี้ด้วย

(3) สร้างวัฒนธรรมการทำางานเป็นทีมอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นต่อความสำาเร็จของงาน   

สู่ความเป็นมืออาชีพ

(4) สร้างบรรยากาศที่เอ้ืออำานวยต่อการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ และตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในองค์กร

ได้อย่างเหมาะสมทันการณ์

(5) ปลูกฝังบุคลากร และนักศึกษาให้มีจิตสำานึกใน

การใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง

(6) ทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียด 
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ถูกต้อง และเป็นธรรม

(7) มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำาเสมอจน

เป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างที่ดี

หลักการและเหตุผล

การบริหารกิจการมหาวิทยาลัยต้องเป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ รวมทั้งนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เน้นการนำาวิธีบริหาร

จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพมาใช้ในการ

ดำาเนินงานทุกด้านและทุกภารกิจ 
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5.6 ปกป้องและรักษาทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเน้นในความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อดูแล 

รักษาทรัพยากรและทรัพย์สินขององค์กร จึงให้

ประชาคมถือปฏิบัติ ดังนี้

 

(1) ใช้ทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์  เงิน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นๆ ของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน

(2) ป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์

และใช้ทรัพยากรไปในทางที่ผิด

(3) ใช้ระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและ

สอดคล้องกับหลักปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) รวมถึง 

การจัดทำารายงานการเงินที่ถูกต้อง และจัดให้มี 
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กระบวนการในการป้องกันความเส่ียงเก่ียวกับทรัพย์สิน  

การบริหารงบประมาณและการควบคุมภายในอย่าง

มีประสิทธิภาพ

(4)  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ปกป้อง และรักษา

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่จะดูแลรักษา 

และใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้ได้ประโยชน์

อย่างเต็มที่ โดยไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
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5.7 ส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ

ขององค์กร มหาวิทยาลัยมุ่งให้มีการปฏิบัติตาม 

ข้อกำาหนดทางกฎหมายและให้ความสำาคัญด้าน 

จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎร่วมกัน โดยมี

ความคาดหวังให้ประชาคม ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

( 1 ) เ รี ยน รู้ และ ให้ ค วามร่ วมมื อปฏิ บั ติ ต าม 

กฎระเบียบ สัญญาจ้าง และนโยบายของมหาวิทยาลัย

รวมถึงแนวทางการปฏิบัติของภาครัฐ ที่นำามาใช้กับ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

(2) มีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ สิ่งที่ได้รับ 

มอบหมายให้ประสบผลสำาเร็จไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติ

ด้วยตนเองหรือการปฏิบัติงานเป็นทีม
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(3) มีส่วนร่วมในการป้องกัน และรายงานสิ่งที่ต้อง

สงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ แก่ผู้ดูแลหรือผู้

บังคับบัญชา

(4) มั่นใจว่ารายงานการฝ่าฝืนในพื้นที่ และหรืองาน 

ที่รับผิดชอบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้

รวมถึงการแจ้งผลต่อมหาวิทยาลัย บุคคล และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

(5) ห้ามไม่ให้ดำาเนินการใดๆ ที่เป็นการโต้ตอบ หรือ

เป็นปรปักษ์ต่อผู้ท่ีรายงานการกระทำาท่ีสงสัยว่าอาจ

ฝ่าฝืน ข้อบังคับ กฎระเบียบ ฯลฯ 

หลักการและเหตุผล

การดำาเนินการใดๆ และการปฏิบัติหน้าที่ของ
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ประชาคมตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  

ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ 

มาตรฐานของจรรยาบรรณองค์กร และจรรยา

บรรณวิชาชีพ ประชาคมจะต้องให้ความร่วมมือ

ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รวมถึงการปกป้อง 

การกระทำาอันเป็นการละเมิดกฎหมายต่างๆ  
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5.8  การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ความลับ ข้อมูล

ส่วนตัวและข้อมูลที่เปิดเผยได้ด้วยความระมัดระวัง

ประชาคมมหาวิทยาลัยเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน และ

รับผิดชอบในการดูแลการใช้งานของข้อมูลหลาก

หลายประเภท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้เป็น

ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของสาธารณะใน

การเข้าถึงข้อมูล และสิทธิส่วนบุคคล  มหาวิทยาลัย

คาดหวังให้ประชาคมยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ

นโยบายของมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงข้อมูล การ

ใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ การป้องกัน การปกปิด
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การรักษาความลับของหน่วยงาน และข้อมูลส่วน

บุคคล

(2) รักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้วิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกายภาพ และวิธีการอื่นๆ 

ที่เหมาะสม

(3) ปฏิบัติหน้าที่โดยคำานึงถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่หน่วยงานภาครัฐได้กำาหนดขึ้น

หลักการและเหตุผล

การให้และการใช้ข้อมูลข่าวสารใดๆของมหาวิทยาลัย 

ทั้งในรูปเอกสาร การบอกกล่าวและหรือส่งข้อมูล

อิ เล็กทรอนิกส์ ประชาคมต้องปฏิบัติด้วยความ

ระมัดระวัง ในกรณีท่ีเหมาะสมให้เผยแพร่ข้อมูล
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ที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็นและเป็นความจริง

เท่านั้น โดยปฏิบัติตาม ข้อบังคับ กฎระเบียบของ

มหาวิทยาลัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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5.9 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้านผลประโยชน์และ

ข้อผูกพัน ประชาคมมหาวิทยาลัย ผู้มีหน้าที่ใน

การตัดสินใจในนามของมหาวิทยาลัย ต้องดำาเนิน

การอย่างยุติธรรม และมีจรรยาบรรณ โดยยึดถือ

วัตถุประสงค์และประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 

ต้องถือปฏิบัติ ดังนี้

(1) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ส่วนตัว

และของมหาวิทยาลัย

(2) เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่

อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อมหาวิทยาลัย

(3) ไม่นำาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาแทรกแซงผล

การตัดสินใดๆ ที่กระทบต่อการดำาเนินงาน ตาม
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วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

(4) ไม่ดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

ต่อมหาวิทยาลัย

(5)  ไม่กระทำาการอันเป็นการผิดต่อกฎหมาย  

หลักการและเหตุผล

ประชาคม ต้องทำางานในนามของมหาวิทยาลัย

และเพื่อมหาวิทยาลัย ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

ส่วนตัวจากการปฏิบัติหน้ าที่ ซึ่ งจะก่อให้ เกิด 

ความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ต้องมีหน้าที่ในการ

ป้องกันการทุจริตโดยการเปิดเผยและรายงานผู้

กระทำาความผิดต่อมหาวิทยาลัย
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5.10 ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการทำางานอย่างมี 

สวัสดิภาพปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย   

ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบร่วมกัน

เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสุขภาพและอนามัย แก่

ประชาคมของมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน โดย

มหาวิทยาลัยคาดหวังให้ประชาคมยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของการ

ทำางาน รวมถึงเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์เพื่อ

ความปลอดภัยอย่างถูกวิธี

(2) ปฏิบัติหน้าที่ โดยคำานึงถึงสุขภาพและความ

ปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงานเป็นสำาคัญ

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน



62

(3) รักษาส่ิงแวดล้อม รวมถึงการควบคุม วัสดุ ของเสีย 

หรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจก่อให้ เกิด อันตรายอย่าง

ระมัดระวัง

(4) รายงานการกระทำาอันต้องสงสัย ที่อาจเป็นภัย

ต่อประชาคม เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิด

ขึ้น

(5) เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยในสถานที่ทำางาน

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมให้เกิดสวัสดิภาพ และความปลอดภัยใน 

สถานที่ทำางาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมของ 

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่ดี  
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มีความสุข ความปลอดภัย และมีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการส่ิงแวดล้อม 

การรักษาความปลอดภัย การจัดการเรียนการสอน  

และการบริหารจัดการงานสวัสดิภาพและความปลอดภัย  

ดังน้ัน จึงต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย

ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือสร้างแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

และความปลอดภัยของประชาคมร่วมกันดังกล่าว 

รวมไปถึงการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ของมหาวิทยาลัย (Corporate Social Responsibility : CSR) 

อีกด้วย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ว่าด้วย  จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2553
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เ พ่ือให้พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย

อำานาจตามความในข้อ 36 และข้อ 8 (2) แห่งข้อ

บังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่า

ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 และมาตรา 18  

แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2541 ในคราวประชุม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ครั้งที่ 137 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 จึงออก

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง ให้

พนักงานและลูกจ้างรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
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ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงาน 

และลูกจ้าง พ.ศ. 2553”

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ 

เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ

จ ร ร ย า บ ร รณขอ งมห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี

พระจอมเกล้าธนบุรี
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“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคล 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคล

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“ผู้ รับบริการ” หมายความว่า ผู้ รับบริการจาก

พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

และให้มีอำานาจออกประกาศ คำาสั่ง หรือข้อปฏิบัติ
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เกี่ยวกับการดำาเนินการดังกล่าว ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้
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หมวด 1

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
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ข้ อ 5 ให้ มี คณะกรรมการจรรยาบรรณของ 

มหาวิทยาลัยประกอบด้วย

(1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็น

ประธานกรรมการซึ่งมาจากการเสนอชื่อของคณะ

กรรมการบริหารงานบุคคล

( 2 ) รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล เป็นกรรมการ

( 3 ) ผู้ แ ทนจากสภาคณาจา รย์ แ ล ะพนั ก ง าน

จำานวน 1 คนเป็นกรรมการ

(4) นิติกร เป็นกรรมการ

(5 ) ผู้ อำ านวยการส่ วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เป็นกรรมการและเลขานุการ
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อธิการบดีอาจแต่งตั้งพนักงานที่เกี่ยวข้อง อีกจำานวน

ไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ให้คณะ

กรรมการมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจ

ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

ข้อ  6 คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที่ ดังนี้

(1) กำาหนดมาตรการ กลยุทธ์ และการส่งเสริมให้มี 

การปฏิบัติงานของบุคลากรและตัวแทนมหาวิทยาลัย 

ทุกระดับชั้น ตามจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงภายใน

มหาวิทยาลัย

(2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้พนักงานและ

ลูกจ้างรักษาจรรยาบรรณ

(3) วินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบฉบับนี้ 
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และเสนอการปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย 

ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างให้

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

(4 ) พิ จารณาเรื่ อ งและกรณีต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ 

จรรยาบรรณ เพ่ือให้ เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ  

การป้องกัน การจัดการและดำาเนินการ รวมไป

ถึงการกำาหนดความผิดและบทลงโทษที่เหมาะสม 

ต่อการกระทำาผิด

(5) วินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใด 

เป็นความผิดวินัยหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

กรณีท่ีกระทำาผิดจรรยาบรรณใดๆ เข้าข่ายการกระทำา 

ผิดวินัยด้วย ให้ดำาเนินการตามกระบวนการทางวินัย

ของพนักงานและลูกจ้าง 
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(6 ) เสนออธิการบดีแต่ งตั้ งคณะทำ างาน หรือ 

คณะอนุกรรมการ เพื่อดำาเนินการตามความจำาเป็น

(7) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 7 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการ

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีการพิจารณาเร่ือง

เกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ กรรมการผู้นั้น

ไม่มีสิทธิเข้าประชุม
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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หมวด 2

จรรยาบรรณ

* ศาลาวีระชน
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ข้อ 8 พนักงานและลูกจ้างตลอดจนบุคลากรและ

สมาชิกที่ทำาหน้าที่ ปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนของ

มหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติตามส่วนท่ี 3 แห่งหลัก

ปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดขึ้น 

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักปฏิบัติดังกล่าวบนฐาน

ของค่านิยม (Core Value) ขององค์กร และหลักการ

และมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรในกำากับ

ของรัฐพึงมี ไ ว้ เ ป็นเกณฑ์ และมหาวิทยาลัยได้ 

จัดทำาเพื่อให้บุคลากรและตัวแทนของมหาวิทยาลัย

ทุกระดับได้ใช้ประกอบการทำางานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
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หมวด 3

การกระทำาผิดจรรยาบรรณ

* อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี
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ข้อ  9 ห ากพนั ก ง านและลู ก จ้ า ง ก ร ะทำ า ผิ ด 

จรรยาบรรณที่ เป็นความผิดวินั ยหรื อผิดวินั ย 

อย่างร้ายแรงให้ดำาเนินการทางวินัยตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ถ้าไม่

เป็นความผิดทางวินัยและไม่ได้มีการกำาหนดเกณฑ์

และวิธีการไว้ในระเบียบและหรือข้อบังคับอื่นของ

มหาวิทยาลัย ให้ผู้บังคับบัญชาดำาเนินการตามคำา

วินิจฉัยของคณะกรรมการ ดังนี้  

(1) ตักเตือน

(2) สั่งให้ดำาเนินการให้ถูกต้องภายในกำาหนดเวลา

(3) ทำาทัณฑ์บน
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ข้อ 10 การกระทำาผิดจรรยาบรรณของพนักงานและ

ลูกจ้างดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำาผิดวินัย

อย่างร้ายแรง 

(1) การนำาผลงานหรือผลงานทางวิชาการของผู้อื่น

มาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ

(2) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทาง

เพศกับนักศึกษา หรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมิใช่คู่สมรส

ของตน

(3) การเรียก รับ หรือยอมรับสินบน ทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการ หรือผู้

ซ่ึงอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าท่ีน้ัน รวมถึง

การใช้ตำาแหน่งหน้าที่ ชื่อเสียงของหน่วยงานไปเพื่อ

แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
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(4) การเปิดเผยความลับของนักศึกษา ผู้รับบริการ 

หรือผู้ร่วมงานท่ีได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือ

จากความไว้วางใจ โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 

นักศึกษา เ พ่ือนร่วมงาน หรือผู้ รับบริการ หรือ

แสวงหาประโยชน์จากการเปิดเผยความลับดังกล่าว

(5) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อให้กระทำา

การที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนอย่างร้ายแรง

(6) การกระทำาผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ 

ที่จะก่อผลเสียหายและความไม่ถูกต้องอย่างร้ายแรง
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ข้อ 11   การประพฤติผิดจรรยาบรรณในเร่ืองใดที่

ไม่เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือเป็นความ

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง รวมทั้งการดำาเนินการกรณี

พนักงานและลูกจ้างถูกกล่าวหา กล่าวโทษ ร้องเรียน

หรือมีข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานและลูกจ้างฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งระเบียบนี้ ให้

เป็นไปตามคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการ

ประกาศ  ณ  วันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2553

(ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

ว่าด้วย  จรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. 2553
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เพื่อให้ข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย

อำานาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 45 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ในคราวประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คร้ังท่ี 137   

เ ม่ือ วันที่ 20 สิ งหาคม 2553 จึ งออกข้อบั งคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย 

จรรยาบรรณของข้าราชการ ให้ข้าราชการรับทราบ 

และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
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ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณ

ของข้าราชการ พ.ศ. 2553”

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวัน

ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

“มหา วิทยาลัย หมายความว่ า มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“ อ ธิ ก า ร บ ดี ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า อ ธิ ก า ร บ ดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะก ร รมก า ร

จรรยาบรรณของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

ธนบุรี
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“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา และให้หมายความรวมถึงลูกจ้าง

ประจำาที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้รับบริการจากข้าราชการ 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

และให้มีอำานาจออกประกาศ คำาสั่ง หรือข้อปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดำาเนินการดังกล่าว ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับ

ข้อบังคับนี้
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หมวด 1

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

* อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
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ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย

(1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธาน

กรรมการ 

ซึ่งมาจากการเสนอชื่อของ อ.ก.พ.อ. มหาวิทยาลัย

(2) รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล เป็นกรรมการ  

(3) ผู้แทนจากข้าราชการ สาย ก. สาย ข. และสาย ค. 

เป็นกรรมการจำานวน 1 คน

(4) นิติกร เป็นกรรมการ

(5) ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็น

กรรมการและเลขานุการ
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อธิการบดีอาจแต่งตั้งข้าราชการที่ เกี่ยวข้อง อีก

จำานวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

ให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละ 2 ปี 

และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

ข้อ 6 คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที่ ดังนี้

(1) กำาหนดมาตรการ กลยุทธ์ และการส่งเสริมให้มี

การปฏิบัติงานของบุคลากรและตัวแทนมหาวิทยาลัย

ทุกระดับชั้น ตามจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงภายใน

มหาวิทยาลัย

(2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ข้าราชการรักษา

จรรยาบรรณ



89

(3) วินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบฉบับ

นี้ และเสนอการปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย 

ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการให้สอดคล้องกับ

สภาพปัจจุบัน

(4) พิจารณาเร่ืองและกรณีต่างๆ ท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณ 

เพื่ อให้ เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ การป้องกัน 

การจัดการและดำาเนินการ รวมไปถึงการกำาหนด

ความผิดและบทลงโทษที่เหมาะสมต่อการกระทำาผิด

(5) วินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใด  

เป็นความผิดวินัยหรือเป็นความผิดวิ นัยอย่าง 

ร้ายแรง กรณีที่กระทำาผิดจรรยาบรรณใดๆ เข้าข่าย 

กา รก ระทำ า ผิ ด วิ นั ย ด้ ว ย ให้ ดำ า เ นิ นก า รตาม 

กระบวนการทางวินัยของข้าราชการ
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(6 ) เสนออธิการบดีแต่ งตั้ งคณะทำ างาน หรือ 

คณะอนุกรรมการ เพื่อดำาเนินการตามความจำาเป็น

(7) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 7 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการ

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีการพิจารณาเรื่อง

เกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ กรรมการผู้น้ัน

ไม่มีสิทธิเข้าประชุม
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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หมวด 2

จรรยาบรรณ

* อาคารวิศววัฒนะ
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ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามส่วนที่ 3 แห่งหลัก

ปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดขึ้น 

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักปฏิบัติดังกล่าวบนฐาน

ของค่านิยม (Core Value) ขององค์กร และ 

หลักการและมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ธรรมาภิบาล รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่องค์กรในกำากับของรัฐพึงมีไว้ เป็นเกณฑ์ และ

มหาวิทยาลัยได้จัดทำาเพื่อให้บุคลากรและตัวแทน

ของมหาวิทยาลัยทุกระดับได้ใช้ประกอบการทำางาน

ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
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หมวด 3

การกระทำาผิดจรรยาบรรณ

* ธรรมรักษา ชื่อดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย



95

ข้อ 9 หากข้าราชการกระทำาผิดจรรยาบรรณที่

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดำาเนินการ

ทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ

สอบสวน ถ้าไม่เป็นความผิดทางวินัยให้อธิการบดี 

ดำาเนินการ ดังนี้

(1) ตักเตือน

(2) สั่งให้ดำาเนินการให้ถูกต้องภายในกำาหนดเวลา

(3) ทำาทัณฑ์บน

ข้อ 10 การกระทำาผิดจรรยาบรรณของข้าราชการ 

ดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นการกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



96

(1) การนำาผลงานหรือผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 

มาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ

(2) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทาง

เพศกับนักศึกษา หรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมิใช่คู่สมรส

ของตน

(3) การเรียก รับ หรือยอมรับสินบน ทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการ หรือผู้

ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น รวม

ถึงการใช้ตำาแหน่งหน้าที่ ชื่อเสียงของหน่วยงานไป

เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

(4) การเปิดเผยความลับของนักศึกษา ผู้รับบริการ 

หรือผู้ร่วมงานท่ีได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือ

จากความไว้วางใจ โดยก่อให้เกิดความเสียหาย
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แก่นักศึกษา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้รับบริการ หรือ

แสวงหาประโยชน์จากการเปิดเผยความลับดังกล่าว

(5) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อให้กระทำา

การที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนอย่างร้ายแรง

ข้อ 11   การประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดที่ไม่

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง รวมทั้งการดำาเนินการกรณีข้าราชการ

ถูกกล่าวหา กล่าวโทษ ร้องเรียน หรือมีข้อเท็จ

จริงปรากฏว่าข้าราชการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม 
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จรรยาบรรณแห่ งข้ อบั งคั บนี้ ให้ เป็ น ไปตาม 

คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการ

ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2553

(ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี




