
 

คณะคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

E-mail : QAARU@hotmail.com และ nuntana.s@aru.ac.th   
ผู้ประสานงาน : นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล  098-275-9493, นางสาวศรีวิชชญาน์  บริสุทธิ์ธรรม  082-232-9595 

นางอมรรัตน์ อมรนาถ 084-568-2171 

 

 

 

 
 

 

 

รายงานผล 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน

สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.30 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



รายงานผล 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน

สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.30 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

--------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้
กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยม
เรื่องความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น อีกทั้งภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ว สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไร้ พรมแดน จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาหน่วยงานให้เหมาะสม โดย
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทุกประเภท โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้
อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันต่อผู้รับบริการ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและ
จริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร ต่อไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภ าครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร
เจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อที่พึงรู้ควบคู่หลักคุณธรรมจริยธรรม 
และความโปร่งใสในการทำงาน 

  2.3  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้ าที่ ของรัฐใน
สถาบันอุดมศึกษา 

  2.4 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรระหว่างบุคลากรในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน 

  
3. เป้าหมาย 
  

3.1 บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

3.2 บุคลากรมีทักษะความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อที่พึงรู้ควบคู่หลักคุณธรรมจริยธรรม และ
ความโปร่งใสในการทำงาน 
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3.3 บ ุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที ่ของรัฐใน
สถาบันอุดมศึกษา 

3.4 บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรระหว่างบุคลากรในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน 
 
4. รูปแบบการจัดโครงการ 

รับฟัง คุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย 
ระเบียบที่พึงรู้ ควบคู่หลักคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี 
มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

รับฟัง มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยอาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว  ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 
 ชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity 
and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนางสาวนันทนา ศรีชัยมูล 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร  และประธาน
คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 บุคลากรมีทักษะความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อที่พึงรู้ควบคู่หลักคุณธรรมจริยธรรม และความ
โปร่งใสในการทำงานร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

6.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ของรัฐใน
สถาบันอุดมศึกษาร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

6.3 บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรระหว่างบุคลากรในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขมี
ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
7. การประเมินผล 
 7.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการจัด
กิจกรรมใน 
 7.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) dได้รับคะแนน 95 
ขึ้นไป อยู่ในระดับ “AA” และ “ผ่าน”  
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กำหนดการ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน

สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.30 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
วัน/เวลา หัวข้อ วิทยากร/ผู้ดำเนินการ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง  
09.00-09.15 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ  

ผู้ช่วยอธิการบดี 
09.15-09.30 น. กล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  

อธิการบดี 
09.30-10.45 น. รับฟัง 

- คุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ส ำ ห รั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ภ า ค รั ฐ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา 
- กฎหมาย ระเบียบที่ พึงรู้ ควบคู่หลัก
คุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสใน
การทำงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร  

10.45-12.30 น. รับฟัง  
- มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2562 

อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว  ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 
 

12.30-12.45 น. ตอบข้อซักถาม  
12.45 น. ถ่ายภาพรวมกันและปิดกิจกรรม  

 

  หมายเหตุ. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  



 
๔ 
 

สรุปสาระสำคัญ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน

สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.30 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

.................................................... 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 105 คน ภายในกิจกรรมมี
การรับฟังคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ระเบียบ
ที่พึงรู้ ควบคู่หลักคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  
มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร รับฟังมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2562 
โดยอาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย และชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment 
: ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนางสาวนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดังนี้ 

เวลา 09.30-10.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร  
กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าววัตถุประสงค์ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือ  

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

2) เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อที่พึงรู้ควบคู่หลักคุณธรรมจริยธรรม 
และความโปร่งใสในการทำงาน 

3) เพ่ื อสร้างความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

4) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรระหว่างบุคลากรในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขมี
ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน 

เวลา 09.00-09.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

เวลา 09.15-10.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
บรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบที่พึงรู้ ควบคู่หลักคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน    

เวลา 10.45-12.00 น. รับฟัง มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2562 อาจารย์
นรินทร์ อุ่นแก้ว  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 

เวลา 12.00 น.–12.30 น.นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงาน ป.ป.ช. และชี้แจงการนำเข้าข้อมูล OIT 



 
๕ 
 

เพ่ือให้หน่วยงานคณะ สำนัก/สถาบัน และ กอง ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันและสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 

 
 

  
 
  



 
๖ 
 

ภาคผนวก 
 

1. คำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 
2. คำกล่าวเปิดงานและชี้แจงความสำคัญ 
3. ประมวลภาพกิจกรรม 
4. ใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
5. Power point นำเสนอคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน

สถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ระเบียบที่พึงรู้ ควบคู่หลักคุณธรรมจริยธรรม และ 
ความโปร่งใสในการทำงาน 

6. Power point คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
 



 
๗ 
 

 
 

คำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน

สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.30 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------- 
เรียน ท่านอธิการบดี, คณะผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน และสวัสดีบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกคน 

 ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี 
มหันตรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และ อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริหารงานทั่วไปและกฎหมาย เป็นอย่างสูง ที่ทั้งสองท่านให้เกียรติมาพบปะชี้แจงและให้ความรู้กับ
บุคลากรในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิ ยมใน 
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

2. เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อที่พึงรู้ควบคู่หลัก
คุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน 

3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สถาบันอุดมศึกษา 

4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรระหว่างบุคลากรในการทำงานร่วมกัน
อย่างมีความสุขมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน 
 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉัน ใคร่ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์  
ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ กล่าวเปิดกิจกรรมในลำดับต่อไป เรียนเชิญค่ะ 
 
 



 
๘ 
 

 
 

คำกล่าวเปิดงาน และชี้แจงความสำคัญ  
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน

สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.30 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------- 
เรียน สวัสดีคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน 

กระผม มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  
การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันนี้ สืบเนื่อง
จากพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่อง
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น อีกทั้งภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ไร้พรมแดน จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาหน่วยงานให้เหมาะสม โดย
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทุกประเภท โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้
อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันต่อผู้รับบริการ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและ
จริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร ต่อไป 

 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และขอให้ 
การจัดงานครัง้นี้สำเร็จบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังเป็นไปด้วยดี  
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 

   

 

  

   

   

   
  



 
๑๐ 

 
ประมวลภาพกิจกรรม (ตอ่) 

 

   

   

   

 
 
 

  



 
๑๑ 

 
รายชื่อผูเ้ข้าร่วม 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.30 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 

ผู้บริหาร 
1 ผศ.ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2 ผศ.ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3 อาจารย์นรินทร์  อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 

คณะครุศาสตร ์
4 อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ รองคณบดี 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร หลัง่ประยูร อาจารย์ 
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา  พาวินัย หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
7 นางสาวกนกวรรณ ทองศรี นักวิชาการศึกษา 
8 นางมณีรัตน์ โปร่งอารมย์เจริญ นักวิชาการศึกษา 
9 นายนที ยาวิราช นักวิชาการศึกษา 

10 นางสาวฐานิต พันธุ นักวิชาการศึกษา 
11 นางสาวทิพวรรณ เกิดเรณู นักวิชาการศึกษา 
12 นางสาวอัจจิมา ศรียาภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
13 รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข คณบดี 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธปิ  ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
15 อาจารย์พันธรัตน์  ศรีสุวรรณ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
16 อาจารย์ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต  สุนทรวิกรานต์  หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ 
17 นางอรัญญา  จงกลรัตน์  หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
18 นายธวัชชัย  คำกัน  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 
19 นายนัฐพล  จริตซื่อ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
20 นางสาวมนัญญา  ธีรกัมปนาทธาดา  นักวิชาการศึกษา 
21 ว่าที่ ร.ต.คมกฤช  ตรีประดับ  นักวิชาการศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 
22 อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี อาจารย์ 
23 อาจารย์ชาญชัย เมธาวิรุฬห์ อาจารย์ 
24 อาจารย์สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล อาจารย์ 



 
๑๒ 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 

25 อาจารย์สุภลัคน์ จงรักษ์ อาจารย์ 
26 อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย อาจารย์ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา เกตุสมบูณ์ อาจารย์ 
28 อาจารย์สรพล  ขัตติยาสุวรรณ อาจารย์ 
29 นางสาวสุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์ อาจารย์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
30 นางสาวบุษยา  ธูปบูชากร นักวิทยาศาสตร์ 
31 นางสาวกฤษณา มะหะหมัดซอและ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

32 นายเจนศิลป์  วรพรรณ์ นักวิชาการศึกษา 

33 นายฉัตรชัย  พวงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

34 นางปวีณา  มะลิซ้อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

35 นางสาววริศรา  แน่นอุดร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

36 นางสาวกัญญาภรณ์  ศรีไทย นักวิชาการศึกษา 

37 นายณัฏฐพล  ศรีช่วงโชต ิ นักวิทยาศาสตร์ 
38 นางโสภิดา  สุขญาณกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  สุขญาณกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
40 นางวิรินดา มีบำรุง หัวหน้าสำนักงานคณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย 
41 นางทิวาพร ส่งแสง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สคบ. 
42 นางสาวสุดาทิพย์ ศุภพล นักวิชาการศึกษา 
43 นางสาวนุชรีย์ สัญญะสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
44 นางทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการ 
45 นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พ่ึง บรรณารักษ์ชำนาญการ 
46 นางยุพิน กิจที่พ่ึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
47 นางสาวสายรุ้ง กล่ำเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
48 นางสาวเมตตา สังข์ทอง บรรณารักษ์ชำนาญการ 
49 นางนภารัตน์ จำเนียร บรรณารักษ์ชำนาญการ 
50 นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ บรรณารักษ์ 
51 นางสาวนัยนา เพียรคงทอง บรรณารักษ์ 
52 นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก บรรณารักษ์ชำนาญการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
53 นางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา 
54 นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี เจ้าหน้าที่วิจัย 



 
๑๓ 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 

55 นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

56 นางจิราพร พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
57 นางสาวรสสุคนธ์ คำสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
58 นายอายุวัฒน์ ค้าผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

สำนักงานอธิการบดี 
 กองกลาง  

59 นางสาวพรสวรรค์  คล้ายกัน ผู้อำนวยการกองกลาง 
60 นางสันทนา แสงสว่าง นักวิชาการพัสดุ 
61 นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล หัวหน้างานบริหารทรัพยากร 
62 นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์ บุคคล 
63 นางสาวพัชรี รุ่งจำรัส นักวิชาการเงินและบัญชี 
64 นางสาวอรอุมา ชูเพ็ชร นักวิชาการเงินและบัญชี 
65 นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง บุคลากร 

 กองนโยบายและแผน  
66 นางอมรรัตน์ อมรนาถ นักวิชาการสถิติชำนาญการ 
67 นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
68 นางสาวณัฐฐา ภูมิดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
69 นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
70 นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม 

 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 

 กองบริการการศึกษา  
71 นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 
72 นางสาวสมจิตร์ สอนดา นักวิชาการศึกษา 
73 นางวลัยทิพย์ พิมพ์สุธีถิรชา นักวิชาการศึกษา 
74 นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
75 นางสาวสุติรา แก้วแสงแจ่ม นักวิชาการศึกษา 

 กองพัฒนานักศึกษา  
76 นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข นักวิชาการศึกษา 
77 นายอนิวัตติ์ ปริยาสิริวรกุล นักวิชาการศึกษา 
78 นางสาวกมลทิพย์ เถี่ยนมิตรภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
79 น.ส.วิไลลักษณ์   ธีระกาย  ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายปฐมวัย) 
80 น.ส.ณัฐธิญา   บึงอ้อ  ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายปฐมวัย) 
81 น.ส.จิระวรรณ   พีระพัฒนพงศ์  ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายปฐมวัย) 
82 น.ส.ณัฐศิมา   แก้วศรี  ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายปฐมวัย) 



 
๑๔ 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน 

83 น.ส.เมศรินทร์   บุญงาม  ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายปฐมวัย) 
84 น.ส.วนิดา เรืองศาสตร์  พนักงานมหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) 
85 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนิกานต์ ท่ากลาง   ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 
86 น.ส.สวิตา   ด้วยโชต ิ ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 
87 น.ส.ชฎาพร   บุญรักษ์  ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 
88 น.ส.น้องนุช   จำปาสัก ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 
89 น.ส.กนกวรรณ   พงษ์สุทธิ์  ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 
90 นายอาทิตย์   รอดตัวดี  ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 
91 นายนพรัตน์   นิลปาน  ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 
92 นายยุทธศักดิ์   สิทธิกูล ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 
93 น.ส.วลิาสินี วันปาน  พนักงานมหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) 
94 น.ส.กาญจรินทร์ จันทร์ทะเมนชัย  ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 
95 น.ส.พัชรีญา ดีสุข  ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 
96 น.ส.สธุีรา สุจริต  ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 
97 นางกัญชนัญ   ภาคเกษี  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  
98 น.ส.เพ็ญศรี   คำผ่อง  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
99 น.ส.ธนิตาภรณ์   ธูปบูชา  พนักงานราชการ  

100 นางจุฬารัตน์   สืบหงษ ์  เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  
101 นายสมชาย สุวรรณะ พนักงานมหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) 
102 น.ส.ชลสรณ์   จันทร์เสาร์ ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 
103 นายเอกชัย   รุ่งรัติศาสน ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 
104 น.ส.อารัมพร สุขอ่อน  ครูโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 

 คณะกรรมการดำเนินงาน ITA  
105 นางสาวเพลินตา โมสกุล  
106 นายอำนาจ แก้วภูผา  
107 นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ  
108 นางสาวฤดี เสริมชยุต  
109 นายเจษฎา สุขสมพืช  
110 นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์  
111 นางสาววราภรณ์ นุชภู ่  
112 นางสาวศรีวิชชญาน์ บริสุทธิ์ธรรม  
113 นางลักขณา เตชวงษ์  
114 นางสาวมทันียา หามาลัย  

 
 
 







คุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานส าหรบัเจ้าหน้าที่ภาครฐัใน

สถาบันอุดมศึกษา

กฎหมาย ระเบียบที่พึงรู้ ควบคู่หลักคุณธรรมจริยธรรม และ
ความโปร่งใสในการท างาน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร



https://www.youtube.com/watch?v=
zCF2jqYEnKw

https://www.youtube.com/watch?v=
aenJjAqn8oc

https://www.youtube.com/watch?v=zCF2jqYEnKw
https://www.youtube.com/watch?v=aenJjAqn8oc


ยุทธศาสตรก์ารพฒันานโยบายท่ีเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม

1

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตชิอบ (ฉบบัปรบัปรุงเดอืนกนัยายน 

2563

ยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นการตอ่ตา้นการทุจรติและประพฤตมิิชอบ

2

3

4

5

แผนปฏิบตักิารดา้นการตอ่ตา้นการทุจรติและประพฤตมิิชอบ ระยะที ่1 (พ.ศ. 2563-2565)

แผนบูรณาการตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบติัราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ยทุธศาสตร์ การพฒันาระบบบริหารจดัการ 
OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)



คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ

ภาพคุณงามความดีและความ

ถูกตอ้งซึ่งบุคคลควรยึดมัน่ไว ้

เป็นหลกัการในการปฏิบตัิตน

จนเป็นนิสัยความประพฤติดี

งาม เพ่ือประโยชน์แก่ตนและ

สงัคม

ธรรมที่เป็นขอ้ปฏิบตัิ ศีลธรรม 

กฎศี ลธรรม ซึ่ ง เ ป็นความ

ประพฤติที่เกิดจากคุณธรรม 

กฎเกณฑท์ี่เป็นแนวทางในการ

ประพฤตปิฏิบตัตินในสิง่ทีด่งีาม

ปร ะม วลคว ามปร ะพฤติ ที่

ผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละ

อย่างก าหนดขึ้น เพ่ือรกัษาและ

ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและ

ฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรหรอืไมก็่ได ้



ควรกระท า ไม่ควรกระท า

1.จงรักภกัดีต่อประเทศชาติมีความภูมิใจในความ
เป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของชาติและรักษา
ความความลบัเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ

1. ไม่แสดงออกในลกัษณะท่ีส่อไปในทางดูแคลน
หรือด้อยค่าความเป็นไทยอนัอาจก่อให้เกิดความ
เส่ือมเสียต่อภาพลกัษณ์ของประเทศชาติ

2. มีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ 2. ไม่ควรกระท าการอันอาจมีลักษณะเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของชาติ

3. น าหลักธรรมตามศาสนาท่ีตนเคารพนับถือมา
ประกอบการปฏิบติัหนา้ท่ี

3. ไม่แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ดู
แคลนหรือดอ้ยค่าศาสนาใดศาสนาหน่ึง

แนวทางการปฏิบตัตินของขา้ราชการพลเรอืนตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน



แนวทางการปฏิบตัตินของขา้ราชการพลเรอืนตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน

ควรกระท า ไม่ควรกระท า

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบติัศาสนกิจสืบ
ทอดและท านุบ ารุงศาสนาใหมี้ความเจริญย ัง่ยนื

4. ไม่ขดัขวางการท านุบ ารุงศาสนาและการปฏิบติั
ศาสนกิจทั้งปวง

5. แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูนและรักษาไวซ่ึ้ง
สถาบนัพระมหากษตัริย์

5.  ไม่แสดงออกด้วยกิ ริยาอาการหรือวาจาใน
ลกัษณะท่ีไม่ใหเ้กียรติหรือไม่จงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

6. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในโอกาสต่างๆ

6. ไม่แสดงถึงพฤติกรรมซ่ึงมีนัยเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ



แนวทางการปฏิบตัตินของขา้ราชการพลเรอืนตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน

ควรกระท า ไม่ควรกระท า

7.แสดงออกถึงความเช่ือมั่นและสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข

7 .ไม่กระท าการอนัส่อไปในทางท่ีอาจตีความได้ว่าเป็นการ
ขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม

8 .ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตโปร่งใส
ตรวจสอบได้

8 .ไม่หาทางปฏิเสธ บ่ายเบ่ียง เก่ียงงอนในการปฏิบติัหน้าท่ี
และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาขอรับบริการ

9. รับประโยชน์จากการปฏิบติัราชการเฉพาะท่ีทางราชการจดั
ใหต้ามกฎหมายและระเบียบ

9 . ไม่ปฏิเสธความ รับผดิชอบหรือปัดความรับผดิชอบของตน
ไปให้ผู ้อ่ืนเม่ือเกิดความบกพร่องหรือความผิดพลาดใน
การปฏิบติังานข้ึน



แนวทางการปฏิบตัตินของขา้ราชการพลเรอืนตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน

ควรกระท า ไม่ควรกระท า

10. มีจิตส านึกที่ดีและตระหนักในหน้าที่ของผู ้จ ัดท าบริการ

สาธารณะเพ่ือประโยชนข์องประชาชนและประเทศชาติ

10. ไม่หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือหน่วยงานทีม่ี

หนา้ทีต่รวจสอบ

11. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบโดยค านึงถึงผลกระทบทาง

สงัคม สิง่แวดลอ้ม สทิธิมนุษยชนศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล

11. ไมอ่าศยัชอ่งวา่งทางกฎหมายเพ่ือเอื้อตอ่การกระท าผิดระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ 

12. รบัผดิชอบในผลการปฏิบตัหินา้ทีร่าชการของตน พรอ้มทีจ่ะรบั

การตรวจสอบและรบัผิดในผลของการปฏิบตัิงานเมื่อเกิดความ

บกพรอ่งผดิพลาดขึ้น

12. ไมป่ฏิบตัติามค าส ัง่ ค าขอรอ้ง ค าขูห่รืออทิธิพลใด ๆ ในการชกั

จงูใหก้ระท าความผดิหรือกระท าในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้งชอบธรรม



แนวทางการปฏิบตัตินของขา้ราชการพลเรอืนตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน

ควรกระท า ไม่ควรกระท า

13. ปฏิบตัหินา้ทีร่าชการดว้ยความถูกตอ้งชอบธรรมตามกฎหมาย

และตามท านองคลองธรรม

13. ไม่ปฏิบตัิหนา้ที่โดยหวงัเพียงผลงานหรือเพียงเพ่ือใหง้านเสร็จ

โดยไมค่ านึงถึงผลกระทบหรือความเสยีหายทีอ่าจเกิดข้ึน

14. ปฏิบตัิตามค าส ัง่ผูบ้งัคบับญัชาที่ชอบดว้ยกฎหมายและกลา้

คดัคา้นหรือโตแ้ยง้ค าส ัง่ทีไ่มถู่กตอ้งหรือไมช่อบดว้ยกฎหมาย

14. ไม่ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแกไ้ขปัญหาความ

เดอืดรอ้นหรือบรรเทาทุกขใ์หแ้กป่ระชาชน

15. กลา้แจง้เหตุหรือรอ้งเรียนในกรณีที่พบเห็นการกระท าผิดหรือ

การท าทีอ่าจกอ่ใหเ้กิดความเสยีหายแกท่างราชการ

15. ไมปิ่ดบงัหรือปฏิเสธการใหข้อ้มูลขา่วสารทีถู่กตอ้งแก่ประชาชน

และผูป้ฏิบตังิานทีเ่ก่ียวขอ้ง



แนวทางการปฏิบตัตินของขา้ราชการพลเรอืนตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน

ควรกระท า ไม่ควรกระท า

16. ยืนหยดัในการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ตามหลกัวิชาและจรรยา

วชิาชพีดว้ยความกลา้หาญ

16. ไมเ่ลือกปฏิบตัโิดยอาศยัเหตุของความแตกตา่งในเรือ่งเชื้อชาติ

ศาสนาเพศอายุสภาพร่างกายหรือสถานะทางเศรษฐกิจสงัคม และ

ความเชือ่ทางการเมือง

17. เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิ

ชอบต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละ

ละเลย

17. ไมอ่าศยัต าแหน่งหนา้ทีใ่นการอ านวยประโยชนห์รือเลือกปฏิบตัิ

ตอ่นกัการเมืองหรือพรรคการเมือง

18. ใหค้วามชว่ยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดหรือไดร้บัการปฏิบตัิที่

ไมเ่ป็นธรรมโดยไมช่กัชา้

18. ไมฟุ่่ มเฟือยหรือไมด่ ารงตนเป็นฐานานุรูปแหง่ตน



แนวทางการปฏิบตัตินของขา้ราชการพลเรอืนตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน

ควรกระท า ไม่ควรกระท า

19. ปฏิบตัิหนา้ที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม

เหนือกวา่ประโยชนส์ุขของประชาชน

19. ไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุให ้

เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศกัดิ์ศรีและภาพลกัษณข์องตนเอง

และราชการ

20. มีความมุ่งมัน่เสียสละ มีจิตสาธารณะในการปฏิบตัิ

หนา้ทีเ่พ่ือประโยชนสุ์ขของประชาชน

20.ไม่แสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรมอนัมีลกัษณะ

เป็นการคกุคามทางเพศ

21 .สามารถแยกเรือ่งสว่นตวัออกจากหนา้ทีก่ารงาน 21.ไม่แสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรมอนัมีลกัษณะ

เป็นการคกุคามทางเพศ



แนวทางการปฏิบตัตินของขา้ราชการพลเรอืนตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน

ควรกระท า

22. มีจติอาสาโดยอุทศิตนกระท าการอนัเป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม

23. ปฏิบตังิานดว้ยความรบัผิดชอบมีประสทิธิภาพเพ่ือใหง้านสมัฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอยา่งแทจ้รงิ

24. ใชท้รพัยากรและงบประมาณของทางราชการอยา่งประหยดัและคุม้คา่รวมทัง้ปฏิบตังิานใหท้นัตอ่เวลาและสถาน

การณ

25. ใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็วเต็มใจ ปราศจากอคตแิละไมเ่ลือกปฏิบตัิ



แนวทางการปฏิบตัตินของขา้ราชการพลเรอืนตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน

ควรกระท า

26. มุ่งพฒันาและรกัษามาตรฐานการท างานที่ดีโดยพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เลือกใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยั

อยา่งเหมาะสมและเชือ่มัน่ในระบบการท างานเป็นทมี

27. รบัฟังความคดิเห็นพรอ้มทีจ่ะตอบชี้แจงและอธิบายเหตุผลใหแ้ก่ประชาชน ผูร้ว่มงาน และผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง

28. ปฏิบตัหินา้ทีด่ว้ยความเสมอภาคเป็นธรรมและเทีย่งธรรม

29. ปฏิบตัิหนา้ที่โดยละเวน้จากการใชอ้คติไดแ้ก่ความรกั ความโกรธ ความกลวั ความหลงมาประกอบการ

ตดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ



แนวทางการปฏิบตัตินของขา้ราชการพลเรอืนตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน

ควรกระท า

30. วางตวัเป็นกลางทางการเมือง

31. ด ารงตนเป็นขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรฐัที่ดีโดยนอ้มน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาท หลกัค าสอนทางศาสนา

และจรรยาวชิาชพีมาใชใ้นการด าเนินชวีติและการปฏิบตัหินา้ที่

32. ปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดดีว้ยการปฏิบตัหินา้ทีข่องปวงชนชาวไทย เคารพตอ่กฎหมาย มีวนิยัและรกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมขนบธรรมเนียม

และประเพณีอนัดงีาม

33. ด าเนินชวีติอยา่งเรียบง่ายประหยดั

34. เขา้รว่มกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคมและประเทศชาตติามความเหมาะสม















เป้าหมาย 
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รอ้ยละ 95
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เวบ็ไซตห์น่วยงาน
ระดบัมหาวทิยาลยั

ระดบัคณะ/ส านกั สถาบนั/กอง

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

งานพสัดุ/งานส่ือสารองคก์ร/สภามหาวทิยาลยั/นิติการ

การประเมิน
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สแกน

QR code
ประเมิน

แบบวดัการรบัรู ้

ช่องทางการตอบแบบวดัการรับรู้ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/fk7g63





คุณธรรม
จ ริ ยธรรม

จรรยาบรรณ



ค าว่า คุณธรรม คืออะไร



พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 
ได้ให้ความหมายของค าว่า คุณธรรม หมายถงึ คุณสมบัตฝ่ิายดี

วศิน อินทสระ ไดแ้สดงความเห็นตามหลกัจรยิศาสตรว์า่ 

คุณธรรม หมายถึง อัธยาศัยอันดีงามที่ส่ังสมอยู่ในดวงจิต อันเกิดจาก
ความเพียรพยายาม และความประพฤติปฏิบัติที่ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาที่
ยาวนาน คุณธรรมมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กับหน้าที่เป็นอย่างมาก เพราะการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่จนเป็นนิสัยจะกลายมาเป็นอุปนิสัยอันดีงามที่ส่ังสมในดวงจิต
กลายเป็นบารมี



อาจสรุปไดค้วามหมายว่า 

คุณธรรม คือ สภาพแห่งความดีงามในจิตใจ ซึ่งท าให้เคยชินกับการ
ประพฤติปฏิบตัิดี บคุคลผูมี้คณุธรรม คือ ผูมี้ความเคยชินในการประพฤติดี ภายใต้
ความรูส้กึดีงาม และตามมาตรฐานของสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัของศีลธรรม



•ค าว่า จริยธรรม หมายความว่าอย่างไร



พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ไดใ้หค้วามหมายของ
จริยธรรมไว้ว่า จริยธรรม หมายถงึ ธรรมทีเ่ป็นข้อประพฤตปิฏิบัต ิศีลธรรม กฎแหง่
ศีลธรรม



พระเมธีธรรมาภรณ ์ ไดอ้ธิบายความหมายของ จริยธรรม ว่า หมายถงึ 
หลักแหง่ความประพฤต ิหรือแนวทางการปฏบิตัใิหเ้ป็นคนดเีพือ่ประโยชน์
สุขของตนและส่วนรวม

กีรต ิบุญเจอื ไดใ้หค้วามหมายเชิงสรุปวา่ จริยธรรม หมายถงึ
ประมวลกฎเกณฑค์วามประพฤตขิองคน



สรุป 

จรยิธรรม หมายถึง หลกัแห่งความประพฤติท่ีดีงาม ทัง้กาย วาจา ท่ี
เก่ียวข้องกับหลักค าสอนของศาสนา และยังรวมถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี ท่ียอมรบักนัว่าดีงามของสงัคมโดยรวม เพ่ือใหต้นเองและสงัคม
รอบขา้งมีความสขุ สนัติสขุ ก่อใหเ้กิดความรกัความสามคัคี



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 76
วรรคสาม บัญญัติไวว้่า รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานน้ัน ๆ ซ่ึงต้องไม่ต ่ากว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมดงักล่าว 



มาตรฐานทางจริยธรรมทีบุ่คลากรทกุคนตอ้งยดึถือ
ปฏิบัติมีอะไรบ้าง 



ผูต้รวจการแผน่ดินซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดก้ าหนดใหมี้อ านาจท่ีจะเสนอแนะหรือใหค้  าแนะน าใน
การจดัท าประมวลจริยธรรมไดก้ าหนดมาตรฐานอนัเป็นค่านิยมหลกัไว ้9 ประการ ดงัน้ี

1. การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม

2. การมจีิตส านึกทีด่ ีซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผดิชอบ

3. การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน

4. การยืนหยดัถือท าในส่ิงทีถู่กต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอทัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบตัิ

6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บดิเบือนข้อเทจ็จริง

7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มคุีณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

8. การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข

9. การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชีพขององค์กร

หมายเหตุ ระเบียบผูต้รวจการแผ่นดิน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผูต้รวจการแผนดินและเจ้าหน้าท่ีของ
ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน พ.ศ.2551 ขอ้ 6.



พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ 

มีผลใช้บังคบัตั้งแต่วนัที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒



ค า ว่ า  “ม า ต ร ฐ า น ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม” ต า ม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายความว่าอย่างไร และ

ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง



มาตรา ๕ บญัญตัิไวว้า่ มาตฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑก์ารประพฤติ
ปฏิบัตอิย่างมีคุณธรรมของเจา้หน้าทีข่องรัฐ ซึง่ประกอบไปดว้ย

(๑ )  ยึ ด ม่ั น ในสถา บันห ลักของประ เทศ  อัน ได้ แ ก่  ช าติ  ศ าสนา 
พระมหากษัตริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข

(๒) ซือ่สัตยสุ์จริต มีจติส านึกทีด่ ีและรับผิดชอบตอ่หน้าที่

(๓) กล้าตดัสินใจและกระท าในส่ิงทีถู่กตอ้งชอบธรรม

(๔) คิดถงึประโยชนส่์วนรวมมากกว่าประโยชนส่์วนตวั และมีจติสาธารณะ

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

(๖) ปฏิบัตหิน้าทีอ่ย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่แีละรักษาภาพลักษณข์องทางราชการ



•ค าว่า จรรยาบรรณ หมายความว่าอย่างไร



พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ไดใ้ห้ความหมาย
ของจรรยาบรรณ ไวว้่า จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่             
ผู้ประกอบวชิาชีพ การงานแต่ละอย่างก าหนดขึน้ เพ่ือรักษา และสร้างเสริมเกยีรติ
คุณ ช่ือเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขยีนเป็น ลายลกัษณ์อกัษร หรือไม่กไ็ด้

พระราชวรมุนี ไดใ้หค้วามหมายของจรรยาบรรณ ไวว้า่

จรรยาบรรณ หมายถึง จริยาวิชาชีพ หรือจรรยาวิชาชีพ หรือจริยธรรม
วิชาชีพ ซ่ึงครอบคลุมในทุกเร่ือง ทุกประการ ที่เป็นข้อควรปฏิบัติ ส าหรับกลุ่ม
วชิาชีพ



สรุป

จรรยาบรรณ เป็นข้อควรประพฤติที่ดีงาม ส าหรับสมาชิก ในวชิาชีพนั้น ๆ 
ข้อควรประพฤตินี ้ ถ้าเราฝ่าฝืนจะเกดิโทษ จรรยาบรรณวชิาชีพจึง เป็นมาตรฐาน 
ความประพฤติ และวิจารณญาณ ทางศีลธรรม และวิชาชีพที่เป็นกฎเกณฑ์ หรือ
แบบแผนของความประพฤติ ส าหรับยดึถือ เป็นแนวปฏิบัติของผู้ประกอบวชิาชีพ
หน่ึง หลักปฏิบัติดังกล่าว อาศัยหลักธรรม ความถูกต้อง ส่วนใหญ่ ก าหนดโดย
สมาคมวชิาชีพน้ัน ๆ
•



จรรยาบรรณทีบุ่คลากรทุกคนต้อง
ยดึถอืปฏบิัตมิีอะไรบ้าง 



ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณ
ทีพ่งึมใีนสถาบันอุดมศึกษา 

ประกาศ ณ วนัที ่24 มถุินายน 2551 



ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพ่งึมีในสถาบันอุดมศึกษา

ขอ้ ๒ ก าหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีตอ้งยดึมัน่ในหลกัการ 6 ประการ ดงัน้ี

1. ยดึมัน่และยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง

2. ซ่ือสัตยสุ์จริตและรับผิดชอบ

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

4. ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่เลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม

5. มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน

6. ไม่ใชอ้  านาจครอบง าผดิท านองคลองธรรมต่อนกัศึกษา



• ท่ีประชุมสภาอาจารยม์หาวทิยาลยัทัว่ประเทศ (ปอมท.) ไดมี้มติร่วมกนัในคราวประชุมสมยัสามญัคร้ังท่ี 2/2543 วนัท่ี 
18 มีนาคม 2543  ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ใหป้ระกาศจรรยาบรรณอาจารยม์หาวทิยาลยัดงัน้ี

1. อาจารยพ์ึงด ารงตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยแ์ละบุคคลทัว่ไป ทั้งดา้นส่วนตวัและการงาน

2. อาจารยพ์ึงสอนศิษยอ์ยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ช่วยเหลือและปฏิบติัต่อศิษยอ์ยา่งมีเมตตา และ
เป็นธรรม

3. อาจารยพ์ึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสตัยสุ์จริต

4. อาจารยพ์ึงปฏิบติังานโดยมีเสรีภาพทางวชิาการ ไม่ถูกครอบง าดว้ยอิทธิพล หรือผลประโยชน์ใด

5. อาจารยพ์ึงหมัน่ศึกษา คน้ควา้ ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา

6. อาจารยพ์ึงปฏิบติัหนา้ท่ีวจิยั ท่ีมีจรรยบรรณของนกัวจิยัตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

7. อาจารยพ์ึงปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานเยีย่งกลัยาณมิตร ช่วยเหลือ ส่งเสริม และเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั

8. อาจารยพ์ึงสร้างเสริมความสามคัคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพฒันามหาวทิยาลยั

9. อาจารยพ์ึงปฏิบติัตนดว้ยความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น สงัคม และประเทศชาติ



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่  1 กันยายน 2551 เพ่ือให้
สอดคล้องกับประกาศ ก .พ .อ เ ร่ืองมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี ใน
สถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วนัที ่24 มิถุนายน 2551



ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย 

จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 

ใช้บังคบัตั้งแต่เม่ือใด และใช้บังคบักบับุคคลใดบ้าง



ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาวา่ดว้ย จรรยาบรรณบุคลากรใน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551 

1. ใช้บังคบัตั้งแต่วนัที่   2 กนัยายน 2551 เป็นต้นไป

2. บังคบัใช้กบับุคลากร ดังต่อไปนี้

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา และพนกังานในมหาวิทยาลยัทุกประเภท
ต าแหน่ง ซ่ึงได้รับการจา้งตามสัญญาจา้งให้ท างานในมหาวิทยาลยั โดยได้รับค่าจา้งหรือ
ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผน่ดินหรือเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั

หมายเหตุ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา วา่ดว้ยจรรยาบรรณของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยั พ.ศ.2551 ขอ้ 3.



•แนวปฏิบัตติามจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามข้อบังคบัฉบับดังกล่าวมีอะไรบ้าง



3.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง มีแนวปฏิบัต ิดงันี้

(1) เป็นผูมี้ศีลธรรม มีเจตคติท่ีดี และประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัการเป็นบุคลากร

(2) ใชว้ิชาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ในกรณีท่ีวชิาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว ้กพึ็งปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพนั้นดว้ย

(3) พฒันาตนเอง ในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และทกัษะการท างานเพ่ือให้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิง่ข้ึน

(4) พฒันาตนเองใหมี้คุณธรรมและจริยธรรม

หมายเหตุ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยั พ.ศ.2551 ขอ้ 6. 



3.2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน มีแนวปฏิบัต ิดงันี้

(1) ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เสมอภาค และปราศจากอคติ

(2) ปฏิบติัหน้าท่ีราชการอย่างเต็มก าลงัความสามารถดว้ยความขยนัหมัน่เพียร รอบคอบ 
รวดเร็ว ถูกตอ้งและสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลยั ทางราชการและประชาชนเป็น
ส าคญั

(3) เป็นผูต้รงต่อเวลา และใชเ้วลาราชการใหเ้ป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัและทางราชการ
ใหม้ากท่ีสุด

(4) ดูแลรักษาและใชท้รัพยสิ์นของทางราชการอย่างประหยดัคุม้ค่า โดยระมดัระวงัมิให้
เสียหายหรือส้ินเปลืองเยีย่งวญิญูชนจะพึงปฏิบติัต่อทรัพยสิ์นของตนเอง

หมายเหตุ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยั พ.ศ.2551 ขอ้ 7.



3.3 จรรยาบรรณต่อผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และผู้ร่วมงาน  มแีนวปฏิบตัิ ดงันี้

(1) ผูบ้งัคบับญัชาพึงดูแลเอาใจใส่ผูบ้งัคบับญัชาทั้งในด้านการปฏิบติังาน ขวญัก าลงัใจ สวสัดิการ และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาตลอดจนปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยหลกัการและเหตุผล โดยมีจริยธรรมตาม
หลกัธรรมาภิบาล

(2) ปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยความสุภาพ มีน ้ าใจ
ไมตรี เอ้ืออาธร มนุษยสมัพนัธ์อนัดี และใหเ้กียรติต่อกนั

(3) มีความรับผิดชอบใจการปฏิบติังาน กาใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนเองและส่วนรวม ทั้งใน
ดา้นการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแกปั้ญหาร่วมกนั รวมทั้งการเนอแนะในส่ิงท่ีเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการ
พฒันางานในความรับผดิชอบดว้ย

(4) ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในทางท่ีชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจใน
บรรดาผูร่้วมงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

(5) ละเวน้จากการน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง

หมายเหตุ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
พ.ศ.2551 ขอ้ 8.



3.4 จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับริการ มแีนวปฏิบตัิ ดงันี้

(1) ใชภ้าษาดว้ยถอ้ยค าและส านวนท่ีชดัเจนสุภาพ เหมาะสม และเขา้ใจง่ายในการส่ือความหมายต่อนกัศึกษา
และผูรั้บบริการท่ีมาติดต่อราชการ

(2) ละเวน้การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบจากนกัศึกษาและผูรั้บบริการ

(3) บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีสามรถเปิดเผยไดต่้อนกัศึกษาและผูรั้บบริการดว้ยความเตม็ใจ และรวดเร็วทนัเวลา
ตามท่ีหน่วยงานก าหนด

(4) ใหก้ารบริการนกัศึกษาและผูรั้บบริการดว้ยความถูกตอ้งเป็นธรรมดว้ยจิตส านึกท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส

(5) ละเวน้การแนะน านักศึกษาและผูรั้บบริการให้ด าเนินการใด ๆ อนัผิดไปจากหลกัศีลธรรม กฎหมาย 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด

หมายเหตุ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
พ.ศ.2551 ขอ้ 9.



3.5 จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม มีแนวปฏิบัต ิดงันี้

(1) ให้บริการประชาชนอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ ดว้ยความเป็นธรรมเอ้ือเฟ้ือ มีน ้ าใจ และใช้
กิริยาวาจาท่ีสุภาพ เม่ือเห็นวา่เร่ืองใดไม่สามารถปฏิบติัได ้หรือไม่อยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของตนจะตอ้งปฏิบติั
ควรช้ีแจง้เหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบวา่มีอ  านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
นั้นๆ ต่อไป

(2) ปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลทัว่ไป

(3) ละเวน้การรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัยทีวิญญูชนจะให้กนัโดย
เสน่หาจากผูม้าติดต่อราชการ หรือผูซ่ึ้งอาจไดรั้บประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการนั้น หากไดรั้บไว้
แล้วและภายหลังทราบว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีรับไว้มีมูลค่าเกิดปกติวิสัยให้รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี

หมายเหตุ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากรใน
มหาวทิยาลยั พ.ศ.2551 ขอ้ 10.



จรรยาบรรณของบุคลากร ต าแหน่งวชิาการ นอกจากตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 4 ยงัมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี
(1) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีศิษย ์และบุคคลทัว่ไปทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ

(2) อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมวามรู้ ทกัษานิสัย คุณธรรมและจริยธรรมท่ีถูกตอ้งดีงามให้แก่ศิษยอ์ย่างเต็ม
ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ

(3) ปฏิบติัต่อศิษยด์ว้ยความเมตรา โดยให้ความเอาใจใสช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนดว้ย
ความเสมอภาคและเป็นธรรม

(4) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหศิ้ษยมี์ความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสงัคม

(5) ไม่แสงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษยใ์นการปฏิบติัหน้าท่ีตามปกติ และไม่ใช ้จา้ง วาน ให้ศิษย์
กระท าการใดๆ อนัเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยมิชอบ

(6) พฒันาตนเองทั้งในดา้นวิชาการ ดา้นบุคลิกภาพ และวิสัยทศัน์ ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ 
สงัคมและการเมืองอยูเ่สมอ

(7) สอนศิษยอ์ย่างเต็มใจ ตรงต่อเวลาและเต็มความสามารถ ดว้ยความบริสุทธ์ิใน ช่วยเหลือและปฏิบติัอย่างมี
เมตตาและเป็นธรรม



(8) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยจิตส านึกและความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต เสียสละและอดทน

(9) ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยปราศจากการครอบง า ด้วยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ

(10) หมัน่ศึกษา คน้ควา้ และพฒันาวชิาการ ใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง

(11) กลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก ภายในกรอบความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญทาง
วชิาการของตนเอง

(12) ปฏิบติัภารกิจ ดา้นการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และ
ภารกิจอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ

(13) ปฏิบติัหนา้ท่ีวจิยัตามจรรยาบรรณของนกัวจิยัตามท่ีคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติก าหนด

(14) สร้างและส่งเสริมความสามคัคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมสนับสนุน การพฒันามหาวิยาลยั ชุมชน และ
ประเทศชาติ

(15) ปฏิบติัตนดว้ยความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น ชุมชน และประเทศชาติ

(16) ปฏิบติัตนต่อเพื่อนร่วมงานเยีย่งกลัยาณมิตร



การประพฤตผิดิจรรยาบรรณร้ายแรงของบุคลากร ม ี๘ ข้อ ดงันี้
(1) น าผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตนเองโดยมิชอบ

(2) ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบันกัศึกษาหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัซ่ึงมิใช่คู่สมรสของตน

(3) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนกัศึกษาหรือผูรั้บบริการเพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการใด

(4) เปิดเผยความลบัของนกัศึกษาหรือผูรั้บบริการท่ีไดม้าจากการปฏิบติัหน้าท่ี หรือจากความไวว้างใจ โดยมิชอบก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่นกัศึกษาหรือผูรั้บบริการ

(5) สอนหรืออบรมนกัศึกษาเพื่อใหก้ระท าการท่ีรู้อยูว่า่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอนัดีของประชาชนอยา่งร้ายแรง

(6) เปิดเผยความลบัของทางราชการ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง

(7) ขดัค าสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตาค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีราชการ โดยชอบดว้ยกฎหมาย และระเบียบของ
ทางราชการ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง

(8) ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนา้ท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรงหรือละท้ิง
หนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเกินกวา่สิบหา้วนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร



การด าเนินการทางจรรยาบรรณ
(1) เม่ือปรากฏว่าบุคลากรผูใ้ดถูกกล่าวหาโดยมีหลกัฐานตามสมควรว่าไดก้ระท าผิดจรรยาบรรณท่ีเป็นความผิด

วินยัอยา่งร้ายแรง หรือความปรากฏต่อผูบ้งัคบับญัชาวา่บุคลาการผูใ้ดกระท าผิดจรรยาบรรณท่ีเป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
หรือคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณเห็นสมควรให้สอบสวนจรรยาบรรณ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลยัตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณโดยพลนั และตอ้งสอบสวนให้แลว้เสร็จโดยไม่ชกัชา้ เวน้แต่เป็นกรณีการกระท าผิด
จรรยาบรรณท่ีไม่เป็นความผิดวินัย และเป็นกรณีการกระท าผิดจรรยาบรรณท่ีเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ใหค้ณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณเป็นผูด้  าเนินการสอบสวนได้

ก่อนตั้งคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณอธิการบดีจะมอบหมายให้บุคคลใดสืบสวนเบ้ืองต้นว่าการ
กล่าวหานั้นมีหลกัฐานตามสมควรหรือไม่กไ็ด้

• (2) การสอบสวนและพิจารณาตอ้งเปิดโอกาสให้ผูถู้กกล่าวหาทราบขอ้กล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวน
จรรยาบรรณรับฟังการแก้ข้อกล่าวหาของผูถู้กกล่าวหาอย่างเพียงพอ การเปิดโอกาสให้มีการคดัคา้นผูส้อบสวนหรือ
กรรมการได ้และใหก้ารคุม้ครองผูถู้กล่าวหาหรือพยานท่ีเป็นนกัศึกษา

• หมายเหตุ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
พ.ศ.2551 ขอ้ 15, 16, 17.



โทษทางจรรยาบรรณ

ถา้การกระท าถือเป็นความผิดวินยัหรือผิดวินยัอยา่งร้ายแรงให้ด าเนินการทางวินยัตามกฎหมายวา่
ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ถา้ไม่เป็นความผดิวนิยัใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการดงัน้ี

(1) ตกัเตือน หรือ

(2) สั่งใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด หรือ

(3) ท าทณัฑบ์น

เม่ือไดด้  าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ใหบ้นัทึกไวใ้นทะเบียนประวติับุคคลดว้ย

หมายเหตุ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา วา่ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากรใน
มหาวทิยาลยั พ.ศ.2551 ขอ้ 13.



จบการน าเสนอ

ขอบคุณครับ


