
 

แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
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จรรยาบรรณวิชาชีพ แนวปฏิบัติ 



จรรยาบรรณต่อตนเอง  ได้แก ่
     1)  การเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและ 
          ประพฤติตนให้เหมาะสมกับ 
          การเป็นบุคลากรสายสนับสนุน 

 
1.1)  น าค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือเป็นแนวทางในการด าเนิน     

ชีวิตและเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ 
1.2)  ด ารงตนอย่างคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีหลักการ มีคุณธรรม เป็น

ที่ยอมรับของผู้มาติดต่อเกี่ยวข้อง 
     2)  พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่  
          ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหา 
          ประโยชนโ์ดยมิชอบ  ในกรณีที่ 
          วชิาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          ก าหนดไว้  ก็พึงปฏิบัติตาม 
         จรรยาบรรณวิชาชีพนัน้ด้วย 

2.1)  ประกอบอาชีพปฏิบัติราชการอย่างสุจริต  ไม่มุ่งหวังหรือ 
         แสวงหาประโยชน์อันมิควรจากการปฏิบัติงาน   
2.2)  ใช้วิชาความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานใน 
         ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  และเกิด 
         ประโยชน์สูงสุด   
2.3)  บุคลากรใดที่ปฏิบัติงานในสายงานที่มีจรรยาบรรณ 
        วิชาชีพก าหนดไว้โดยเฉพาะ  จะต้องปฏิบัติตาม 
        จรรยาบรรณวิชาชีพนัน้ ๆ ควบคู่ไปด้วย 

     3)  พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเอง 
          ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้ง 
          เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและ 
          ทักษะในการท างาน  เพ่ือให้การ 
          ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
          และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3.1)  มีความรู้  ความเข้าใจ  มีความรู้สึกท่ีดี  และมีความ 
        ภาคภูมิใจในอาชีพที่ปฏิบัติงาน  ว่าเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ 
        และมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่และความเจริญของ 
        ประเทศชาติ 
3.2)  ปฏิบัติตนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ยึดมั่นในคุณงาม 
        ความดี  ความถูกต้องและความชอบธรรม 
3.3)  พัฒนาตนให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และความ 
        ช านาญในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  มีความคิด 
        ที่ทันสมัยและรู้จักปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง 
        ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน   ได้แก่ 
     1)  พึงปฏิบัติราชการด้วยความ 
           สุจริต  เสมอภาคและปราศจาก 
           อคติ   
  

 
1.1) การปฏิบัติหน้าที่จะต้องกระท าอย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของ

ความสุจริต  ไม่พยายามหลีกเลี่ยง  หรือแสวงหา 
           ช่องโหว่ของกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  เพ่ือกระท าสิ่งที่ไม่     

ถูกต้อง 
1.2) ให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการอย่างเท่าเทียมกันและเป็น 
         ธรรม  โดยไม่เลือกปฏิบัติ    
 
 

      2)  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง 
           ความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว   
           ขยันหมั่นเพียร  สมเหตุสมผล   
           โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง 
           ราชการเป็นส าคัญ 

2.1)   ท างานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและทุ่มเทสติ            
ปัญญา  ความรู้  ความคิดที่มีอยู่กับงานอย่างเต็มที่ 

2.2)  ท างานในหน้าที่ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน  รวดเร็ว   
        ทันการ  ด้วยวิจารณญาณที่ดี 
2.3)  ท างานในหน้าที่โดยมีจิตส านึกและหลักการในการรักษา 
        ประโยชน์ของทางราชการ  และเอ้ือประโยชน์ต่อ 
        ส่วนรวม 

      3)  พึงปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา 3.1)  เป็นคนตรงต่อเวลา  รักษาเวลาและอุทิศเวลาในการปฏิบัติ  



           และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 
           ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
           อย่างเต็มที่ 

ราชการอย่างเต็มความสามารถ 
3.2)  ไม่ใช้เวลาราชการในการประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ว่ากรณีใด ๆ    

3      4)  พึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการ
อนุรักษ์  สนับสนุนส่งเสริม และ
เผยแพร่การแต่งกายด้วยผ้าไทย  

4.1)  แต่งกายผ้าไทย ทุกครั้งที่มีวาระและโอกาสพิเศษท่ีหน่วยงาน   
ก าหนด 

4.2)  มีการรณรงค์ เข้าร่วมโครงการอบรม สัมนา การเผยแพร่ 
ส่งสริม สนับสนุน ให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย  การแต่งกายด้วย
ผ้าไทย 

        5)  พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของ  
ทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า  
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติ
ต่อทรัพย์สินของตนเอง 

   

5.1)  ดูแลรักษา ทะนุถนอมและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง 
        ราชการ  โดยไม่ปล่อยปละละทิ้งให้เสียหายหรือช ารุด 
        ทรุดโทรม  
5.2) ใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ได้มาให้คุ้มค่ากับ 
        งบประมาณที่เสียไป  และหากทรัพย์สินบางอย่าง 
        สามารถน ามาหมุนเวียนใช้ได้อีกก็ควรกระท า  เช่น  
        การน ากระดาษท่ีพิมพ์หรือถ่ายเอกสารหน้าเดียวมา 
        ท าเป็นบันทึกข้อความ  หรือกระดาษส าเนา  เป็นต้น 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา  และผู้ร่วมงาน  ได้แก่ 
      1)  พึงมีความรับผิดชอบในการ 
           ปฏิบัติงาน  การให้ความร่วมมือ 
           ช่วยเหลือกลุ่มงานของตน  ทั้งใน 
           ด้านความคิดเห็น  การช่วยท างาน 
           และการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 

 
 
1.1)  ให้ความร่วมมือ  ร่วมใจ  รักใคร่ปรองดองและช่วยกัน 

ปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จร่วมกัน  โดยไม่หลีกเลี่ยง  บ่าย
เบี่ยงหรือเกี่ยงงอนกัน 

1.2)   ร่วมกันศึกษา  วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและ
การพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
 

      2)  ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ 
           ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ทั้งในด้าน

การปฏิบัติงาน  ขวัญ  ก าลังใจ   
           สวัสดิการ  และยอมรับฟังความ 
           คิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา   
           ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ 
           บัญชาด้วยหลักการและเหตุผล 
           ที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม    
           หรือผู้ใต้บังคับบัญชาพึงมีความ 
           รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
           ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
          ให้ความเคารพนับถือและเสนอ 
          ความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 
          โดยสจุริต  รายงานข้อเท็จจริงต่อ 

2.1)   ดูแล  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความมั่นใจ   
และมีความสุขในการท างาน  หรือรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
หรือที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

2.2)   ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ 
         ถูกต้องตามระบบคุณธรรม  พร้อมที่จะรับฟังความ 
        คิดเห็น  เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุข  และให้ความช่วยเหลือ 
        ตามควรแก่กรณี 



          ผู้บังคับบัญชาตามความเป็นจริง   
          ไม่ปกปิด 
     3)  ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในทางที่ชอบ   
           รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน 
           ให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง  
           รว่มใจในบรรดาเพื่อนร่วมงาน 
           ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ 
           ประโยชนส์่วนรวม       

3.1)  ให้ความอนุเคราะห์และหยิบยื่นความช่วยเหลือแก่ผู้ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องการสนับสนุนด้วยความเต็มใจ 

3.2)  เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือประสานสัมพันธ์ 
        และสร้างสรรค์ความรัก  ความสามัคคีภายในหน่วยงาน 

      4) ปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจน 
     ผู้เกี่ยวข้อง  ด้วยความสุภาพ   
     มีน้ าใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี  

4.1)  แสดงออกด้วยกิริยาที่สุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ 
4.2)  มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นในวิสัยที่ช่วยได้  โดยไม่ลังเลหรือต้องรอ

ให้ร้องขอ 
4.3)  มีความจริงใจและยินดีที่จะสมาคมกับบุคคลอื่น 

จรรยาบรรณต่อผู้มาติดต่องานและสังคม  
ได้แก่ 
      1.  ให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็ม 
           ก าลังความสามารถ  ด้วยความ 
           เป็นธรรม เอื้อเฟ้ือ  มีน้ าใจ  และ 
           ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน  

 
 
1.1)  มีจิตส านึกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเต็มที่ 

รวดเร็ว  ถูกต้อง  และเป็นที่น่าพอใจ 
1.2)  ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาค  และไม่ 

เลือกปฏิบัติ 
1.3)  เมื่อมีปัญหาก็พยายามชี้แจงท าความเข้าใจและหาทาง 

แก้ไขโดยไม่ใช่อารมณ์ 
      2)  ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา   

     ของบุคคลทั่วไป 
2.1)  มีความรับผิดชอบ  ไม่ปัดหรือโยนความผิดให้ผู้อื่น   
       โดยเฉพาะผู้มาติดต่องาน 
2.2)  รักษาค ามั่นสัญญา  ไม่รับปากเพียงให้พ้นตัว  โดยไม่ 
        สนใจว่าจะท าได้ตามที่รับปากหรือไม่  ซึ่งจะส่งผลให้ 
        ขาดความน่าเชื่อถือ 
2.3)  มีเหตุผล  มีมนุษยสัมพันธ์  ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ 

       3)  รักษาเกียรติภูมิของตนเองและ 
            องค์กร  โดยไม่กระท าการใด ๆ  
           ที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและ 
           ภาพพจน์ขององค์กร 

3.1)  ไม่น าชื่อเสียงขององค์กรไปกล่าวอ้างให้เกิดความเสื่อม 
         เสีย 
3.2)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและองค์กร 
3.3)  มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการใช้บังคับจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
1.  กระบวนการพิจารณาข้อกล่าวหา 
  บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในกรณีที่มีการกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าอาจารย์หรือบุคลากรประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณ หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะฯ  มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงทั้งพยานบุคคลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  และนัดประชุม
คณะกรรมการฯ ทั้งหมด  เพ่ือพิจารณาว่าข้อกล่าวหาแห่งการท าผิดจรรยาบรรณดังกล่าว  ว่าเป็นการกระท าที่
ผิดจรรยาบรรณจริงหรือไม่  และเป็นการกระท าที่ผิดวินัยด้วยหรือไม่ ในการพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงให้
ด าเนินการอย่างไม่เปิดเผย และจะต้องเปิดโอกาสให้อาจารย์หรือบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมด้วย 
 
2.  กระบวนการด าเนินการ 
    2.1  การด าเนินการเมื่อไม่พบว่าการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณและวินัย 
ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ  ท ารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา   

2.2  การด าเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัย 
เมื่อผลการพิจารณาตามกระบวนการในข้อ 1  ปรากฏว่าอาจารย์หรือบุคลากรผู้ใดประพฤติผิด

จรรยาบรรณและพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดจรรยาบรรณดังกล่าวนั้นเป็นการกระท าที่ผิดวินัยด้วย  ให้
คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ  ท ารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือให้ด าเนินการรายงานต่อมหาวิทยาลัย  
ให้พิจารณาการกระท าความผิดทางวินัยกับบุคลากรผู้นั้น  ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยที่ใช้
บังคับส าหรับอาจารย์หรือบุคลากรนั้น ๆ 

2.3  การด าเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัย 



เมื่อผลการพิจารณาตามกระบวนการในข้อ 1 ปรากฏว่าอาจารย์หรือบุคลากรผู้ใดประพฤติผิด
จรรยาบรรณและพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดจรรยาบรรณดังกล่าวนั้นไม่เป็นการกระท าที่ผิด วินัย  ให้
คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ท ารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือให้รับทราบและให้ด าเนินการต่อผู้ไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดังต่อไปนี้ 
 (1)  กรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณครั้งแรกให้ท าการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  และให้
บุคลากรผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณได้ลงนามรับทราบค าตักเตือนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน้า
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
 (2)  กรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณซ้ าในเรื่องเดิมที่เคยถูกตักเตือนแล้วตามข้อ (1)ให้ผู้บังคับบัญชา
ออกหนังสือค าสั่งแจ้งให้ผู้ประพฤติผิดฯ ทราบและถือปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดไว้
ในค าสั่ง 
 
 
 (3)  กรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณซ้ าโดยเป็นการฝ่าฝืนค าสั่งตามข้อ (2)ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงท า
รายงานน าเสนอต่อผู้อ านวยการและให้ท าทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือและให้เก็บรวบรวมบันทึกไว้ในทะเบียน
ประวัติกับฝ่ายบุคคลของสถาบันฯหรือเอกสารอื่น ๆ ที่บันทึกประวัติการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้นั้นอนึ่ง  การ
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือฝ่าฝืนทัณฑ์บนข้างต้น  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย  ให้ด าเนินการตามขบวนการ  
การด าเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัย 
 (4)  การอุทธรณ์ค าสั่งผู้บังคับบัญชาตามข้อ (3)ในกรณีบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาไม่เห็นด้วยกับข้อ
กล่าวหาและไม่ยินยอมปฏิบัติตามค าสั่ง  ให้บุคลากรผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาและเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งค าสั่งและให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ประจ าคณะให้เป็นที่สุด 
 

.............................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

การกระท าผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัย 
 
1.  การกระท าของบุคลากรดังต่อไปนี้  เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  1.1  การน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ 
 1.2  การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนิสิตซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 
 1.3  การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิสิตหรือผู้รับบริการ  เพื่อกระท า
การหรือไม่กระท าการใด 
 1.4  การเปิดเผยความลับของนิสิตที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือความไว้วางใจทั้งนี้โดยมิชอบ  
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิตหรือผู้รับบริการ 
 1.5  การสอนหรืออบรมนิสิต  เพื่อให้กระท าการที่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง 
 1.6  การกระท าความผิดอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  ก าหนด
ตามสภาพและความร้ายแรงของการกระท า 
 
2.  การกระท าผิดจรรยาบรรณที่ไม่ได้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  ก าหนดตามสภาพและความ
ร้ายแรงของการกระท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการด าเนินการกับผู้ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 



 
 กรณีท่ีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไม่ประพฤติตามจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น   
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีมาตรการด าเนินการดังนี้ 

1.  ตักเตือน 
2.  สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 
3.  ท าทัณฑ์บน 
4.  ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 
ส าหรับมาตรการด าเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยการท าทัณฑ์บนนั้นให้

ผู้บังคับบัญชาจัดท าเป็นหนังสือตามแบบหนังสือทัณฑ์บน 
 

.................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนในการด าเนินการทางจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร 
 
 
 
 
 

มีการกลา่วหาเป็นหนงัสอืวา่อาจารย์หรือบคุลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณวชิาชีพไตส่วนหา

ข้อเท็จจริงและแยกข้อกลา่วหา 

 

กรณีไมผิ่ดจรรยาบรรณฯ 

ท ารายงานเสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

(ผ.อ.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การก ากับดูแลการใช้บังคับจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร 
 
   ให้คณะกรรมการก ากับดูแลงานจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
เป็นผู้ก ากับดูแลการใช้บังคับจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ   

1.  มีการจัดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบผู้ท าผิดจรรยาบรรณ 
2.  เปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ 
3. ให้แต่ละส่วนงานภายในสถาบันฯ ที่มีเรื่องร้องเรียนการท าผิดจรรยาบรรณ  รายงานผลการใช้ 

บังคับจรรยาบรรณวิชาชีพประจ าปีการศึกษา  ภายในเวลาสามสิบวันนับจากสิ้นปีการศึกษา  และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับดูแลงานจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร  เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 

มีความผิดทัง้ทางจรรยาบรรณและวินยั มีความผิดทางจรรยาบรรณ แตไ่มเ่ป็นความผดิทางวินยั 

 

รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงและผู้อ านวยการ 
เพื่อให้รายงานตอ่มหาวิทยาลยัให้ด าเนินการทาง

วินยั 

 

รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาโดยตรง  เพื่อด าเนินการ 
ตามหลกัเกณฑ์การใช้บงัคบัจรรยาบรรณ 

ผิดครัง้แรกให้ออกหนงัสอืตกัเตือนและลงนามรับทราบ 

 

ผิดซ า้เร่ืองเดิมให้ออกหนงัสอืค าสัง่และถือปฏิบตัิ 
ในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ผู้ถกูกลา่วหาไมเ่ห็นด้วยกบัค าสัง่ 

 

ผิดซ า้อีกโดยเป็นการฝ่าฝืนค าสัง่  ให้รายงานตอ่ ผ.อ. 
และท าทณัฑ์บน  บนัทกึความผิดไว้ในทะเบยีนประวตัิ 
การปฏิบตัิงานของบคุลากรผู้นัน้  และให้รายงาน 

ตอ่มหาวิทยาลยัให้ด าเนินการทางวินยักรณีฝ่าฝืนค าสัง่ 

อทุธรณ์ตอ่กรรมการสถาบนัฯภายในสบิห้าวนั 

 

กรรมการประจ าสถาบนัฯ 

เป็นผู้ให้ค าวินิจฉยั 

 



4. จัดให้มีการประชุมกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรทุก 2 เดือน  และการประชุมใหญ่   
ประจ าปี  เพ่ือพิจารณาว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณวิชาชีพหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง
หรือไม่  อย่างไรและหาแนวทางแก้ไข  สร้างมาตรการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้น  
ซึ่งถ้ามีการให้เสนอร่างที่แก้ไขให้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจ าสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะก่อนสรุปผล 

 
 
 

การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคลากร 
 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรให้บุคลากรในสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ทราบโดยทั่วกัน 

2. ก าหนดเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร  
โดยระบบการประเมินผลงานประจ าปีของบุคลากร  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยจัดท าโครงการเพ่ือรณรงค์
ส่งเสริมจรรยาบรรณแก่บุคลากร  หรือมีมาตรการการให้รางวัลส าหรับผู้ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดีเด่น  ได้แก่  คณาจารย์ดีเด่น  บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น  เป็นต้น 

 


