
 

 

 

 

 

ผู้ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัย 

                                           

                                         อนวัช  ยาวชิัย 1 

  สืบเนื่องจากการที่สภาขา้ราชการ พนักงานและลูกจ้าง  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้

พจิารณา ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์   ให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในส่วนของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ   ทั้งนี้เนื่องจากว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศบังคับใช้ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  วา่ด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซ่ึงสภาขา้ราชการฯ  

ได้ด าเนินการประกาศแจ้งเวยีนเผยแพร่  ขอ้บังคับดังกล่าวให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ทราบ

และถือปฏิบัติไปก่อนหน้านี้แล้ว  โดยในรายละเอียดเนื้อหาสาระของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ

ดังกล่าว    สาระส าคัญจะเน้นไปที่บุคลากรสายวชิาการ ผู้ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน    ซ่ึงในการ

นี ้สภาคณาจารย์ได้พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว กล่าวคือมีการสร้างความเขา้ใจและ

จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์  อันเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะ ซ่ึงมีข้อก าหนดพิเศษแตกต่าง

จากบทบัญญัติทั่วไปของจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  อันจะพึงมแีละพึงต้องปฏิบัติ โดย

หากมีการหลีกเลี่ยงหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ ก็อาจต้องได้รับผลร้าย อันถือเป็นโทษและมี

ความผิดทั้งทางจรรยาบรรณและวนิัยได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามภาระหน้าที่  ที่ได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น จึงขอน าเอาบทความบางตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มา

ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน  ในอันที่จะได้

ปฏิบัติตนได้อยา่งถูกต้อง  เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซ่ึงบทความดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  ศรีบุญทรง แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้

เขียนไว้ในสาสน์คณาจารย์ ฉบับท่ี ๒๔ เดือนธันวาคม  ๒๕๕๐ เร่ือง  “จรรยาบรรณภิวัฒน์” 

เร่ิมอุบัติท่ีผู้บริหาร  ซ่ึงน่าจะสร้างความเขา้ใจในเบื้องต้น ในเรื่องนีไ้ด้ไม่มากก็น้อยโดยทา่นได้หยิบยก

เอาความหมายของค าว่า “จรรยาบรรณ”  มาอธิบายในข้างต้นของบทความเรื่องนั้น ว่า หมายถึง

รูปแบบความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ก าหนดข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติแห่งวิชาชีพตน เพ่ือรักษาและส่งเสริมช่ือเสียงเกียรติคุณ  และฐานะของผู้ประกอบ

วิชาชีพ ให้เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม  ดังจะเห็นได้จากการท่ีมีการก าหนด 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics) ต่างๆ ออกมามากมายได้แก่ จรรยาบรรณครู 

อาจารย์  จรรยาบรรณวิศวกร  จรรยาบรรณแพทย์  จรรยาบรรณนักบัญชี จรรยาบรรณ

นักวิจัย ฯลฯ  โดยในการด าเนินมาตรการจรรยาบรรณ อันจะมีผลเป็นจริงขึ้นได้นั้น   
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จะต้องเริ่มที่หมู่ผู้บริหารก่อน กล่าวคือ ผู้บริหารจะต้องท าตัวเป็นตัวอย่างที่ดี และสร้างศรัทธา ทั้งใน

ตัวผู้บังคับบัญชา  ศรัทธาในงานที่ท า และศรัทธาที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน  โดยที่

จะต้องยึดถือคุณธรรมประจ าใจ อันได้แก่ พรหมวิหาร  ๔  (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)  และ

สังคหวัตถุ (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา)  และอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)  

เพราะหากผู้บริหารพร่ าบอกให้ผู้อ่ืนท าความดี แต่ตนเองไร้คุณธรรม จัดสรรผลประโยชน์ ทั้งที่ได้มา

อยา่งถูกต้องและด้วยการฉ้อฉลให้กับพรรคพวก ฐานคะแนน ก็จะส่งผลให้เสื่อมศรัทธา จนในที่สุดก็

จะน าไปสู่การเสื่อมโทรมของทั้งองค์กร เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาขาดแรงจูงใจในการกระท าความดี  

ผู้บริหารจึงเห็นควรด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนีใ้ห้เป็นปกติวิสัย 

๑. ท าตนใ ห้ เป็นแบบอย่าง ท่ีดี   ใน เ รื่ องความ ซ่ือสั ตย์  มีคุณธรรม 

ขยันหม่ันเพียร (อิทธิบาท  ๔)  และมีความอดกลั้น  กลัวเกรงต่อการกระท าผิด (หิริโอตตัปปะ) 

ยุติธรรม รู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  ตลอดจนคอยติดตามประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น

ระยะๆ ทั้งนีเ้พื่อพจิารณาความดีความชอบ และเพื่อหาทางพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ 

(๒)  ต้องมีวิสัยทัศน์มองการณ์ล่วงหน้า เพื่อก าหนดช้ีน าทิศทางการพัฒนาของ

องค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และทันสมัย มีความสามารถในด้านการบริหาร เข้าใจจิตวิทยา

สังคม และจิตวทิยามวลชน  

(๓) เป็นกัลยาณมิตร ให้ความคุ้นเคยเป็นกันเอง ด้วยการหม่ันไปร่วมงานหรือ

กิจกรรมผู้ใต้บังคับบัญชา และสนใจในทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา  ด้วยการหม่ันเยี่ยมเยียน

สอบถามทุกขส์ุข ตลอดจนจัดหาความช่วยเหลือให้ตามสมควรแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เจ็บป่วย หรือ

ประสบภัยพร้อมให้ค าปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยเปิดโอกาสให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเขา้พบโดยง่ายและควรหม่ันสอดส่อง  ไม่รอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นฝ่ายขอเข้าพบ

ฝ่ายเดียว เพราะธรรมชาติของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่เหมือนกัน  บางคนอาจขยันท างานแต่ไม่

ชอบเข้าหาผู้ใหญ ่นอกจากนั้น  ก็ต้องรู้จักเก็บความลับให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา (สังคหวัตถุ ๔  และ

ทิศ ๖)  

(๔) ให้ความเสมอภาคและยุติธรรม แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเสมอหน้า ไม่มีการ

เลือกปฏิบัติรู้จักชมเชยและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ท างานดี ประพฤติดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

ตลอดจนต้องรักษาค าม่ันสัญญา และด าเนินการตามค าม่ันสัญญาที่ให้ไว้ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และ

ต้องไม่ให้สัญญาในสิ่งที่ท าไม่ได้ 
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(๕) มีการจัดสรรผลประโยชน์กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างท่ัวถึง  ยุติธรรม และ

เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทอง เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน การอบรม การศึกษาดูงาน 

การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ หรือวทิยฐานะ ฯลฯ  

(๖) การเข้าใจบทบาทของตัวเองในฐานะของตัวแทน  ที่ต้องต่อสู้ ให้

ผู้ใต้บั งคับบัญชาในเรื่องงาน ผลประโยชน์ และความเป็นธรรมแต่จะต้องปกป้องคุ้มกัน

ผู้ใต้บังคับบัญชา เฉพาะในทางที่ถูกที่ควรเท่านั้น  อีกทั้งจะต้องพร้อมแอ่นอกรับผิดในความบกพร่อง 

ผิดพลาดของงานที่มอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท า 

(๗) ด้วยพรหมวิหาร ๔ คือ มีความเมตตาและกรุณาต่อผู้น้อย ต้องส่งเสริมให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เก่งได้มีโอกาสเลื่อนต าแหน่ง หรือสับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อความก้าวหน้า ยินดีเม่ือ

ผู้น้อยได้ดี (บางครั้งอาจได้ดี เกินหน้าเกินตานาย)  ตามหลักมุทิตา และที่ส าคัญต้องรู้จักวางเฉย 

(อุเบกขา)  หากลูกน้องที่กระท าผิดได้รับการลงโทษ ตามฐานานุโทษ (จนแม้กระทั่ง อาจต้องเป็น

ผู้ด าเนินการลงโทษเอง) 

(๘) มีขันติ และโสรัจจะ  รู้จักควบคุมอารมณ์ให้หนักแน่นม่ันคง และคิด

รอบคอบก่อนพูดหรือท าเสมอ  

(๙) มีอปริหานิยธรรม  คอืส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มี

การประสานสามัคคี ด้วยการหม่ันประชุมตามกาล มีการรับฟังความคิดเห็น ค าวิจารณ์และ

ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อการปรับปรุงตน ปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งจะต้อ ง

เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร เพื่อการรับรู้รับทราบร่วมกัน  

(๑๐) ไม่ประมาท ก าหนดมาตรการป้องกันผู้ใต้บังคับบัญชามิให้กระท าผิด

วินัยไว้ล่วงหน้า ด้วยการ  

 ให้ความรู้ ในเรื่องระเบียบวนิัยแต่แรกรับเข้าท างาน 

 ไม่เปิดโอกาสล่อใจ เช่น ไม่ปล่อยให้ถือเงินสดก้อนโต มีการแบ่งความ

รับผิดชอบ มีกลไกตรวจสอบ มีระเบียบการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน 

 สร้างขวัญและก าลัง ด้วยการให้ความไว้วางใจ  มีการจัดคนลงงานอย่าง

เหมาะสม ให้ผลประโยชน์อันควร   ให้สวัสดิการ   ให้ความยุติธรรม   ให้

โอกาสในความก้าวหน้า ฯลฯ 
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 ให้ความพอเพียงในการครองตน ครองชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี  ด้วยเงินเดือน 

สวัสดิการ และเกียรติยศที่เหมาะสม เช่น รายได้ครูที่สมฐานะย่อมช่วยให้มิ

ต้องไปประกอบอาชีพเสริมอันเป็นการเบียดบังเวลาราชการ ฯลฯ  

 สอดส่องเป็นพิเศษในเรื่องอบายมุข   เช่น สุรา นารี  การพนัน  การเที่ยว

กลางคนื ฯลฯ เพราะจะเป็นที่มาของการใช้เงินเกินตัว การเป็นหนี้เป็นสิน ที่

ส าคัญ ผู้บริหารจะต้องไม่เป็นฝ่ายชักชวนผู้ใต้บังคับบัญชาเขา้หาอบายมุขเสีย

เอง  เพยีงเพราะอยากได้คะแนนเสียง หรือความนิยม 

ซ่ึงโดยที่ หากผู้บริหารได้ถือปฏิบัติตามมาตรการจรรยาบรรณ   ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

จะส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ถือเป็นตัวอยา่งในการประพฤติปฏิบัติในส่วน จรรยาบรรณของตนเอง

ด้วย เพราะจรรยาบรรณเป็นเรื่องของรูปแบบของความประพฤติ ซ่ึงจะต้องมีผู้น าเป็นหัวขบวนเป็น

แบบอยา่งของการด าเนินชีพ เพราะจรรยาบรรณที่ดีนั้น  ต้องเป็นผลมาจากความดีภายในจิตใจของ

ผู้ปฏิบัติ  

ดังนั้นแม้บทความดังกล่าวข้างต้นจะเน้นไปที่ผู้บริหาร ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเป็น

แบบอยา่ง แต่อยา่งไรเสียผู้ใต้บังคับบัญชาอยา่งเราๆ ชาวมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ก็ควร

จะถือหรือน ามาประพฤติปฏิบัติ  ทั้งนีก้็เนื่องจากวา่จรรยาบรรณเป็นความดีซ่ึงบุคคลทุกคนควรต้อง

มีเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ผาสุกดีงาม และเป็นคุณสมบัติติดตัวของทุกคนเกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ

ประเทศชาติในที่สุด  

ทั้งนีใ้นส่วนของขอ้บังคับมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  พนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒  นั้นได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ   ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มีอ านาจและหน้าที่ ในการส่งเสริมจรรยาบรรณแก่บุคลากร   และควบคุมการพิจารณาด าเนินตาม

จรรยาบรรณให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว   และให้มีคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการ

กระท าผิดทางจรรยาบรรณ มีอ านาจและหน้าที่สอบสวน และพิจารณา การกระท าผิดทาง

จรรยาบรรณในข้อใด ว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  โดย

รายละเอียดเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามขอ้บังคับนี้ 

นอกจากจะมีสองคณะกรรมการ ดังกล่าวข้างต้น ท าหน้าที่ ในการควบคุมดูแลและ 

วินิจฉัยกรณีต่างๆ นั้น ดังกล่าวข้างต้นแล้วในเนื้อหาของจรรยาบรรณ ที่บุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ จะพึงต้องปฏิบัตินั้น มีรายละเอียดปรากฏโดยอันสามารถแยกโดยสรุปได้ดังนี ้ 
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๑. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนพึงต้องมีจรรยาบรรณต่อตนเอง ตามข้อก าหนดแห่งข้อบังคับ

ในขอ้ ๗  

๒. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนพึงต้องมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ตามข้อก าหนดแห่ง

ขอ้บังคับในข้อ ๘  

๓. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนพึงต้องมีจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน ตามข้อก าหนดแห่ง

ขอ้บังคับในข้อ ๙  

๔. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน พงึต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ตามข้อก าหนดแห่ง

ขอ้บังคับในข้อ ๑๐ 

๕. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนพงึต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ตามขอ้ก าหนดแหง่

ขอ้บังคับในข้อ ๘  

๖. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน พึงต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน ตามข้อก าหนดแห่ง

ขอ้บังคับในข้อ ๑๒  

๗. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน พึงต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้มาติดต่องานและสังคม ตาม

ขอ้ก าหนดแห่งขอ้บังคับในข้อ ๑๓ 

   ทั้งหมดนีค้อื จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   พึงต้องปฏิบัติเพราะหาก

มีการประพฤติผิดหรือละเว้นการประพฤติตามจรรยาบรรณดังกล่าวแล้ว อาจได้รับโทษอันเป็น

ความผิดทางวินัยร้ายแรงและไม่ร้ายแรงก็ได้แล้วแต่กรณี   ซ่ึงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณจะปรากฏในข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๒    ซ่ึงได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบแล้วโดยบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวนี้   สามารถมาติดต่อ

สอบถามมายังสภาข้าราชการฯได้ ทั้งนี้สภาข้าราชการฯ ยินดีและพร้อมที่จะช้ีแจงแนะน าและให้

รายละเอียด เพิ่มเติมต่อทุกท่านที่สนใจในเรื่องนี ้  

 

 

 



 

 

 

 

 


