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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
ตามที่ พ ระราชบัญญั ติ ก าร อุดมศึ กษา  พ .ศ . ๒๕6๒ มาตรา  ๒๐ ได้ กํ าหนดให้                 

สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ              
สภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไกในการส่งเสริม 
ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 (ฉบับที่  2) พ.ศ.2550 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563          
เมื่อวันอังคารที ่17 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ออกประมวลจริยธรรม ไว้ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิบวัน 
นับแต่วันประกาศ 

ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนี้ 

“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เรียนของมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต 
ฉบับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญา
หรือระดับต่ํากว่าปริญญา 

“บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” หมายความว่า นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 
กรรมการสภา สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากร ผู้เรียนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจํามหาวิทยาลัย    
เกษมบัณฑิต 
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หมวด 2 
จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

  สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดที่กํากับการบริหารงานของสถาบัน ด้วยจริยธรรมและ   
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยมีอํานาจหน้าที่ตาม
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ประกอบด้วย 
จริยธรรมที่พึงมีดังนี้ 
  ข้อ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการกําหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  ข้อ 4 ตระหนักความสําคัญของกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา นโยบายของรัฐ และ    
การจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ 5 ให้ความสําคัญชุมชนและสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นําไปสู่การพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 
  ข้อ 6 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
  ข้อ 7 กํากับดูแล ติดตามการจัดการทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล 
  ข้อ 8 รับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในด้านการส่งเสริม 
พัฒนา และธํารงรักษาทรัพยากรบุคคล ในด้านขวัญและกําลังใจในการทํางาน การสร้างแรงจูงใจ ตลอดจน
สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนต่างๆ 
  ข้อ 9 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ   
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของฝ่ายบริหารให้คล่องตัว ยืดหยุ่น มีอิสระ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเสนอแนะให้
มหาวิทยาลัยกําหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการดําเนินการต่างๆ ภายในสถาบัน 
  ข้อ 10 มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ์ (Outcome) ตลอดจนผลกระทบ (impact) ที่อาจเกิดข้ึน 
  ข้อ 11 อุทิศตนในด้านเวลา ระดมพลังสมอง สติปัญญา ความเชี่ยวชาญและความสามารถ 
เพ่ือส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 

หมวด 3 
จริยธรรมของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๒ เป็นแบบอย่างที่ดีหรือผู้นําในการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย  และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 
   ข้อ ๑๓ มีความยุติธรรม มีความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิในการกระทํา หรือ
แสดงความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาในทางท่ีเหมาะสม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ข้อ ๑๔ บริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูล    
ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้แก่สาธารณะ 
   ข้อ ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความคุ้มค่า มุ่งเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของงานเป็นหลัก 
   ข้อ ๑๖ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆ 
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  ข้อ ๑๗ เสียสละ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและสาธารณะ 
   ข้อ ๑๘ รักษาเสรีภาพทางวิชาการอย่างมีความรับผิดชอบ  
    ข้อ ๑๙ ปกป้อง รักษา ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
   ข้อ ๒๐ บริหารการจัดการข้อมูลความลับของมหาวิทยาลัยด้วยความรอบคอบ 
  ข้อ ๒๑ ควบคุมให้มีการจัดหาที่โปร่งใส 
   ข้อ ๒๒ ส่งเสริม พัฒนา ให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน และถูกหลักอาชีวอนามัย 

 
หมวด 4 

จริยธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ส่วนที่ 1  

บุคลากรสายวิชาการ 
ข้อ ๒๓ พึงรักและศรัทธาในความเป็นครู ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมให้เป็นผู้สมควร

แก่การยกย่อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและผู้อ่ืนทั้งด้านส่วนตัวและการงาน ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรวิชาชีพอาจารย์  
    ข้อ ๒๔ พึงอบรมสั่งสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ปิดบัง 
ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตากรุณา มีความยุติธรรมต่อนักศึกษา 
   ข้อ ๒๕ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละอดทน ซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศตน       
เพ่ือนักศึกษาและการศึกษา  
    ข้อ ๒๖ พึงปฏิบัติงานโดยใช้เสรีภาพทางวิชาการในทางที่สุจริต  มีจริยธรรมนักวิจัย 
รับผิดชอบ ปราศจากการถูกครอบงําด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด  
   ข้อ ๒๗ พึงเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
   ข้อ ๒8 พึงรักษาความสัมพันธ์กับนักศึกษาอย่างกัลยาณมิตร เป็นที่พ่ึงแก่นักศึกษา สนับสนุน
ให้นักศึกษามีความก้าวหน้าทางวิชาการ 

  ข้อ 29 พึงสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานอย่างกัลยาณมิตร ส่งเสริมความสามัคคีใน   
หมู่คณะและมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

ข้อ ๓0 พึงรับใช้สังคมด้วยการสร้างผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน   
    ข้อ ๓1 บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้ไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย พึงปฏิบัติตามกฎและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยเคร่งครัด  
     ข้อ ๓2 บุคลากรสายวิชาการนอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่กําหนด ในข้อ ๒๓ ถึง ข้อ 
๓1 โดยเคร่งครัดอยู่ เสมอแล้ว ยั งต้องปฏิบัติตามจริยธรรมที่กําหนดในข้อ ๓3 ถึงข้อ ๓6 ด้วย 
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ส่วนที่ 2 
บุคลากรสายสนับสนุน 

 

ข้อ ๓3 จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน 
        ข้อ ๓3.๑ พึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 
          ข้อ ๓3.๒ พึงประพฤติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักพออยู่พอกิน 
พอใช้ ลดค่าใช้จ่ายและความฟุ่มเฟือย       
                 ข้อ ๓3.๓ พึงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตน
ให้หมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและตําแหน่งที่ดํารงอยู่ 
         ข้อ ๓3.๔ ต้องมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจริยธรรมวิชาชีพ
กําหนดไว้ พึงยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพและปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นอย่างเคร่งครัด  
        การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการตามวิชาชีพนั้นได้ลงโทษในชั้นความผิด
จริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย 
          ข้อ ๓3.๕ พึงยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีทัศนคติที่ดี รวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานจนเกิดความแตกฉานแม่นยํา เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
         ข้อ ๓3.๖ พึงให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยอันดี และไม่
เลือกปฏิบัติ  
       ข้อ ๓3.๗ พึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
         ข้อ ๓3.๘ พึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ  
 
  ข้อ ๓4 จริยธรรมต่อหน่วยงาน   

          ข้อ ๓4.๑ พึงยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย 
       ข้อ ๓4.๒ ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต เสมอภาค  ปราศจากอคติ  

        ข้อ ๓4.๓ พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว.ขยันหมั่นเพียร
ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง และประชาชนเป็นสําคัญ  
         ข้อ ๓4.๔ พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาการทํางานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที ่
         ข้อ ๓4.๕ พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า     
โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง  
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     ข้อ ๓5 จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
         ข้อ ๓5.๑ ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกเรื่องทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักธรรมาภิบาล   
         ข้อ ๓5.๒ บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความ
สุภาพ มีน้ําใจไมตรี เอ้ืออาทร มีมนุษย์สัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดี 
           ข้อ ๓5.๓ บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงานหรือกลุ่มงานของตนและส่วนรวม ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทํางาน การแก้ปัญหา
ร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย  
        ข้อ ๓5.๔ บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ รับฟังความ
คิดเห็นและไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เพ่ือพัฒนากิจการต่างๆของมหาวิทยาลัยและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็น
สําคัญ  
         ข้อ ๓5.๕ บุคลากรต้องละเว้นจากการนําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน และต้องไม่
คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนําผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือจ้างวาน
หรือใช้ผู้ อ่ืนทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือนําประโยชน์ไปใช้ในการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง หรือการเลื่อน
ตําแหน่งให้สูงขึ้น หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นหรือในการอ่ืนใด  
      การนําผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานทางวิชาการของตนโดยมิชอบ เป็นการทํา
ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง และถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย 
        ข้อ ๓5.๖ บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่องให้เกียรติใน
ศักดิ์ศรีของเพ่ือนร่วมงานที่มีมุมมองต่างจากตนเอง 
   
    ข้อ ๓6 จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม 
         ข้อ ๓6.๑ พึงให้บริการแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชน ที่มาติดต่องานอย่างเต็ม
กําลังความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ภาษาถ้อยคําสํานวน
ในการสื่อความหมายที่ชัดเจน สุภาพอ่อนโยนเหมาะสม และเข้าใจง่าย เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ 
หรือไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ต้องชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําให้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคล
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆต่อไป  
                  ข้อ ๓6.๒ พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด  ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่
วิญญูชนจะพึงให้โดยเสน่ห์หาจากนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่นั้น หากได้รับแล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพ่ือดําเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 
   การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษา ผู้รับบริการหรือ 
ประชาชนเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการใดท่ีมิชอบ ถือว่าเป็นการทําผิดจริยธรรมและวินัยอย่างร้ายแรง  
       ข้อ ๓6.๓ ต้องไม่สอนหรืออบรมหรือชักชวนนักศึกษา ผู้รับบริการ เพ่ือให้กระทําการใด
ทั้งท่ีรู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของ 
      การสอน หรืออบรมหรือชักชวนนักศึกษา ผู้รับบริการ เพ่ือให้กระทําการทั้งที่รู้ว่าผิด
กฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน ถือว่าเป็นการทําผิดจริยธรรมและวินัยอย่างร้ายแรง  
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        ข้อ ๓6.๔ พึงรักษาความลับของนักศึกษา ผู้รับบริการและประชาชนที่ได้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้  เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษา ผู้รับบริการหรือ
ประชาชน  
      การเปิดเผยความลับของนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือจากความไว้วางใจโดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน ถือว่าเป็นการทํา
ผิดจริยธรรมและวินัยอย่างร้ายแรง     
       ข้อ ๓6.๕ พึงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนอย่าง
กัลยาณมิตร  
     การล่วงเกิน การคุกคามหรือก่อความเดือนร้อนรําคาญ เพ่ือสนองความต้องการทางเพศ 
การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน ถือว่าเป็นการทําผิด
จริยธรรมและวินัยอย่างร้ายแรง       

ข้อ ๓6.๖ พึงปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบที่ดีต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน สังคม 
และประเทศชาติ รวมทั้งต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา ผู้รับบริการและประชาชน อย่างครบถ้วนถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

 

หมวด 5 
จริยธรรมของผู้เรียนของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 37 คุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิต  ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีระเบียบวินัยการใฝ่รู้  
และมีความกตัญญูรู้คุณ อันประกอบด้วย   

37.1   การมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ  
37.2 มีการประมาณตนในการดําเนินชีวิต   
37.3 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  มีกิริยามารยาทที่ดีงาม  
37.4 มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน   
37.5 มีการใฝ่รู้สู่การปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม   
37.6 มีความสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขภายใต้สังคมพลวัตร    
37.7 มีค่านิยมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
37.8 ให้ความเคารพบิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ   
37.9 พัฒนาตน ครอบครัวและสังคมด้วยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
37.10 ให้ความช่วยเหลืองานของอาจารย์ และมหาวิทยาลัย   
37.11 มองโลกในแง่บวก  และมีความสุขในการดําเนินชีวิต   
37.12 มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ข้อ 38 คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการท างาน  ได้แก่  การมีทัศนคติดีในการประกอบอาชีพ และการ
มีค่านิยมท่ีดีในการประกอบอาชีพ  อันประกอบด้วย   

38.1 ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิชาชีพ    
38.2 ให้ความสําคัญกับการกําหนดเป้าหมายและวิธีปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย   
38.3 มีความมุ่งมั่นที่จะฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค เพ่ือปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้

บรรลุเป้าหมาย   
38.4 มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้งานวิชาชีพประสบผลสําเร็จ  
38.5 ให้ความช่วยเหลือและแนะนําท่ีดีด้านการมีจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ผู้อื่น 
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ข้อ 39 คุณธรรม จริยธรรม ที่มีต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือแนะน าและประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อสังคมส่วนร่วม อันประกอบด้วย   

39.1 ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  เข้าใจผู้อื่น และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น   
39.2 ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคม   
39.3 ตระหนักและร่วมแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม  
39.4 มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  และตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค   
39.5 ดูแลรักษาสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้เสียหาย  หรือถูกทําลาย  
39.6 อุทิศเวลาและแรงกาย เพ่ือร่วมพัฒนาท้องถิ่น  ชุมชน  และสังคม 

 
หมวด 6 

กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
ส่วนที่ 1  

องค์กรคุ้มครองจริยธรรม 
 

    ข้อ 40 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรม” แต่งตั้งโดย
นายกสภามหาวิทยาลัย มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี เมื่อดํารงตําแหน่งครบวาระ อาจได้รับแต่งตั้งวาระใหม่ได้ 
    ข้อ 41 การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ นอกจากพ้นตามวาระแล้ว ให้กรรมการพ้นจาก
ตําแหน่ง ดังนี้    
             ข้อ 41.๑  ตาย  
                         ข้อ 41.๒  ลาออก  
                         ข้อ 41.๓  ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือทางจริยธรรม 
   ข้อ ๔2 กรณีประธานหรือกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ และยังมีเวลาเหลือไม่น้อยกว่า  ๙๐ 
วัน ให้อธิการบดีดําเนินการสรรหาประธานหรือกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างภายใน ๙๐ วัน นับแต่ตําแหน่ง
ดังกล่าวว่างลง 
    ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งเพียงวาระที่ เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนได้ทดแทน    
   ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งประธาน หรือกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานหรือกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 

ส่วนที่ 2  
ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  
                     ข้อ ๔3 คณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
        ข้อ ๔3.๑ กํากับ  ดูแล  การปฏิบัติตามจริยธรรมของบุคลากร  และรายงานผลต่อ
อธิการบดีในเดือนตุลาคมของทุกปี 
       ข้อ ๔3.๒ พิจารณาและวินิจฉัย  กรณีมีการกล่าวหาอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่กระทําผิด 
ตามประมวลจริยธรรมนี้  ผลการพิจารณาผู้กระทําผิดทางจริยธรรมให้นําเส นออธิการบดีพิจารณา 
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       ข้อ ๔3.๓ เสนอแนะการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่ออธิการบดีเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม 
       ข้อ ๔3.๔ จัดระบบการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรการ
ดําเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
       ข้อ ๔๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
   ข้อ ๔4 การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรม ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่ง
หนึ่งจึงถือว่าเป็นองค์ประชุม  
  การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานใน
ทีป่ระชุมออกเสียงหนึ่งเสียงเพ่ือชี้ขาด 
  ข้อ ๔5 การริเริ่มดําเนินการทางจริยธรรม อาจทําได้โดยผู้กล่าวหา หรือผู้บังคับบัญชา หรือ
คณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรมขอให้ดําเนินการ  
   การดําเนินการทางจริยธรรม ความวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ว่าด้วยการสอบสวนอธิการบดีหรือคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่า
ด้วย การสอบสวนบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๐ แล้วแต่กรณี 
   ในกรณีที่ปรากฏผลการดําเนินการทางจริยธรรมตามวรรคสอง เป็นการกระทําความผิด
จริยธรรมที่เป็นความผิดวินัยให้คณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรมเสนออธิการบดีพิจารณาดําเนินการทางวินัย 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   ข้อ ๔6. บุคลากรสายวิชาการหรือบุคลากรสายสนับสนุนที่ถูกลงโทษว่ากระทําผิดจริยธรรมที่
เป็นความผิดวินัยหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง บุคลากรนั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๐ 
   ข้อ 47. ในกรณีที่การกระทําผิดจริยธรรมเป็นการกระทําที่ไม่เป็นการประพฤติหรือปฏิบัติผิด
วินัยบุคลากร ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอเรื่องต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาสั่งให้เนินการ ดังนี้ 
        47.๑ ตักเตือนด้วยวาจา หรือ 
        47.๒ สั่งให้ดําเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด หรือ 
        47.๓ ทําทัณฑ์บน 

  เมื่ อดํ า เนินการตามวรรคหนึ่ งแล้ ว  ให้บันทึกไว้ ในทะเบียนประวัติบุคลากรด้วย 
   อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดที่ถูกลงโทษทางจริยธรรมข้อใดดังกล่าวแล้ว ไม่ปฏิบัติตามคํา
ตักเตือนหรือไม่ดําเนินการให้ถูกต้องหรือฝ่าฝืนทัณฑ์บน ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัยบุคลากร  ให้
คณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรมเสนออธิการบดีดําเนินการทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 
    (ศาสตราภิชาน ดร.มารวย  ผดุงสิทธิ์) 

 นายกสภามหาวิทยาลัย 
 

 


