
จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร

ในสถาบันอดุมศึกษา

โดย ดร.สุชาติ  เมืองแกว 
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษประจํามหาวิทยาลัยนเรศวร

บรรยายในการอบรมบุคลากรมหาวิทยาลยันเรศวร
วันที่ 11 กันยายน 2563

ณ หองพระราชทานปรญิญาบัตร ช้ัน 2 
อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร



หัวขอการบรรยาย

  พันธกิจหลักและมาตรฐานการอุดมศึกษา

  องคประกอบหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

  ขอคิดการทํางานในมหาวิทยาลัย

  ความคาดหวังของสังคมที่มีตอมหาวิทยาลัย

  ทศิทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต

 ความสําคัญและความหมายของจริยธรรม (Ethics)

 ความสําคัญและความหมายของจรรยาบรรณ  

    (Code of Conduct)

 จรรยาบรรณของครู – อาจารย

 แนวคิดในการสรางความสุขในการปฏบิัติงาน

 แนวคิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

    ในมหาวิทยาลัยใหประสบผลสําเร็จ



พันธกจิและหลักมาตรฐานการอุดมศึกษา

ในประเทศ

ตางประเทศ

เครือขาย
ชุมชน

ทองถิ่น

การจัดการศกึษา

การวิจัยและ

พฒันา
การบริการ

วิชาการแกสังคม การทํานุบาํรุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

อาจารย (TS.)

สายสนับสนุน 

(SS)

นิสิต 

นักศึกษา   หลกัสูตร
งบประมาณและ

ทรพัยากรอ่ืนๆ
อาคาร สถานที่

และสิ่งแวดลอม

กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ

พันธกิจ

การบรหิารจัดการ

องคประกอบการดาํเนินงาน



บริบทและระบบที่เก่ียวของกับบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

หนวยงาน

ภาครัฐและ

เอกชน

สถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศและ

องคกรระหวาง

ประเทศ

ประชาชน

สังคม

ชุมชน/

ทองถ่ิน

ประเทศในภูมิภาค/อนุภูมภิาค

สังคมโลก



องคประกอบหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

(System – Mechanism)

          

(Staff)

TS.

ระบบ - กลไก

คน SS.

Researcher



  A University is knowledge and value provider.

 Higher Education is Leadership Education.

  The Values and Virtures practices in University havearily   

  influence the future Leaders.

ขอคิดการทํางานในมหาวิทยาลัย



 Many Universities show excellence not only in academic 

subjects, green campus , world ranking but also in the value –

orientation of the Board and Teaching Staff as well as students.



 Many Universities and school around the world , fundamental 

values and virtues are violated :

Cheating

Plagiarism

Unethical research

Nepotism in staff recruitment

Corruption in exams

Sexual harassment

etc.



 University teachers produce the global leaders of tomorrow.

 The teacher are leaders of future leaders because they train     

     the young.



ความคาดหวังทางสังคมและสิ่งที่ทาทายในการทํางาน

ในมหาวิทยาลัยใหมีความย่ังยืน

1. การแขงขันดานวิชาการ การวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งผลิตกําลงัคนที่มีคุณภาพสูสังคม

2. มีสภาพคลองในการบรหิาร จัดการ โดยมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเหมาะสม เปลี่ยนแปลง 

   และปรับปรุงใหทันสมัย

3. บุคลากรมีสมรรถนะ และศักยภาพสูงเปนที่ยอมรับท้ังดานวิชาการและจริยธรรม

4. ความมีชื่อเสยีงและการยอมรับของศิษยเกา ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต Stakeholderและสังคม

5. การมสีวนรวมพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศ จากโครงการพัฒนาและกิจกรรมวิชาการ  

    รวมทั้งการชี้นําในทางที่เหมาะสมแกสังคมไดด ีทั้งการแกไขปญาและความคิดเชงิพัฒนา 

    สรางสรรค

6. การมตีนทุน แผนพัฒนาฯ ทรัพยากรที่ดี และมกีารบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง



Globalization Impact to University 

Management

1. Free flow of human capital 

2. Free flow of capital

3. Free flow of good products and services

4. Free flow of information and knowledge

5. Free flow of internationalization



Key factors for Competitiveness of Organization

Factors Indicators

1. Quality of products and services Better

2. Cost of products   Cheaper

3. Speed of change     Faster

4. Risk management   Low level

5. Teamwork and management   Leadership

*Right person

*Smart 

*Spirit

*Initiative

*Ethics



ตวัช้ีวัดองคกรที่มชีื่อเสียงระดับโลก

 1. Quality of staff

 2. Quality of products and services

 3. On time delivery

 4. Low cost /reasonable prices

 5. Customization



ทิศทางของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
1. Universities will change to meet the demands of a new globalized knowledge                

– based economy.

2. University is not the place for teaching but it is a learning space in a more flexible 

way and more motivated context.

3. Universities have to prepare students for jobs that do not yet exist , now teaching 

global perspectives ,resilience and  creativity.

4. We must embrace non – traditional students and new methods of teaching and shift 

to learner – centric education with individual content.

5. Universities must reform to survive.

ที่มา : ศาสตราจารยคลินกิ นพ.อุดม  คชนิทร 17 ธนัวาคม 2560



บุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณ 
(Code of Conduct)

   จริยธรรม (Ethics)

• A system of 

acception rules 

about behavior , 

based on what is 

considered right or 

wrong.

• Code of conduct is a 

collection of rules and 

regulations that 

include what is and is 

not acceptable or 

expected behavior.



หนาที่ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

จําแนกไดเปน 2 กลุม

Academic staff Non-Academic staff

. Management

. Academic Services

. Art and Culture fostering

. Student Development

        - Teaching

       - Research and Innovation
- Supporting

- Coordinating

- Facilitating
   



“การทําความดีน้ัน โดยมากเปนการเดินสวนกระแสความ
พอใจและความตองการของมนุษย จึงทําไดยากและ                
เห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมแลว ความช่ัวที่
ทําไดงายจะเขามาแทนที่ แลวจะพอกพูนข้ึนอยางรวดเร็ว               
โดยไมรูสึกตวั”

พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานกระบี่ที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ

10 มีนาคม 2529

ความดี



Ethics มาจากภาษากรีกวา “Ethos”

ซ่ึงหมายความวา Custom , Habit , Character

ดังนั้น Ethics จึงหมายถงึ 

. หลักคุณธรรม

. จริยธรรม

. ขอปฏิบัติ

Ethics : A System of accepted rules about behavior , 

based on what is considered right or wrong



จริยธรรม (Ethics) : ขอปฏิบตัิที่ดีงามเหมาะสมของบุคลากร

ในมหาวิทยาลัย

1. การปฏิบัติตอตนเอง

    1.1 Knowledge / lifelong learning

1.2 Mindset / Values / Attitude / Moral 

1.3 Skills

    - Soft skill

    - Life skill

- Practices

1.4 Responsibility

1.5 Personality

    - Action

    - Activity

2. การปฏิบัติตอสวนรวม

    2.1 Law , Regulations

2.2 Traditions / customs

2.3 Teamwork

2.4 Benefit / Interest / Reputation

2.5 Empathy

2.6 Deliver Superior Performance



Ethics

     เปนแนวปฏิบัติของคนในการดํารงชีวิต การปฏิบัติงาน

และกา รอ ยู ร ว ม กัน ในสั ง คม  โดย มุ ง ให ก า รป ฏิบั ติ

มีคุณคา และเกิดความพอใจ รวมมือ ยินดี พรอมรวมกัน

รักษาพัฒนาและปฏบิัติงานใหบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมาย



ขอคดิที่ตางกันเรื่องการใช Ethics

Plato says that : 

“People who have power should use ethics to make choice”

Niccolo Machvelli says that :

“People who have power should not use ethics to make choices”

A

B



นักปราชญชาวจนี

ก) หยางวานหลี่

 ตัวสกปรกก็คิดอาบนํ้า

 เทาสกปรกก็คิดจะลาง

 แตใจสกปรก กลับไมคดิที่จะชําระใจ

ข) เลาจื้อ

 ผูที่รูจกัคนอื่นเปนคนฉลาด

 ผูที่รูจกัตนเองเปนคนมีสติ



ขอคิดเชิงจริยธรรม

ปดใหดี คือ...ปาก

ใชใหมาก คือ...สมอง

กรองใหชัด คือ...หู

ยกใหสูง คือ...ใจ



Ethics Tries to answers questions 

Like :

 What action are good?

What action are evil?

 How can we tell the difference?

 Are good and evil the same?

 How do actions effect others?



 จรรยาบรรณ

(Code of Conduct)



จรรยาบรรณ (Code of Conduct : COC)

Meaning : 

 A set of rules to guide behavior and decisions in a specific situation.

 A set of rules about how to behave and do business with other people.

 มีคําที่ใชซ่ึงมคีวามใกลเคียงกัน เชน

- Code of Ethics

- Code of Practice

- Code name

Etc.



องคประกอบของจรรยาบรรณ

Code of 
Conduct

Values

PracticesPrinciples



จรรยาบรรณของครู-อาจารย
1. ใหความรูประสบการณ ศิลปะวิชาแกศิษยโดยสุจริตใจ ไมปดบังอําพราง โดยมุงหวังวา                 

   ใหเขาแลวไปใชประโยชนในชีวติไดดี

2. ส่ังสอน แนะนํา อบรมใหศิษยเปนคนดีทางสงัคม เขาใจโลกธรรม วงจรชีวิต ทุกข สุข 

   ความสําเร็จ และการดําเนนิชีวิตที่ดีในสงัคม

3. เปนแบบอยางของศิษย ทั้งดานการแสวงหาความรูอยางตอเน่ืองตลอดเวลา มีบุคลกิภาพดี 

   มีความซ่ือสตัย มีการสื่อสารดี ความประพฤติ/พฤติกรรมดี รวมท้ังการดํารงตนในสังคมที่

   เปนตนแบบท่ีดี

4. สงเสริมใหศิษยเปนผูท่ีมุงมั่น ตั้งใจเรียนใหเต็มศักยภาพและความสามารถ โดยใชความเพียร

   พยายาม อดทน และมีจิตใจที่เขมแข็ง เพ่ือสรางศิษยใหเปนคนที่มอีนาคตที่ดี เปนผูนําที่ดีใน

สังคม

อะไรที่ควรทําก็ทํา อะไรที่รูวาไมควรทํากอ็ยาพยายามทํา



แนวคิดการสรางความสุขในการทํางาน

1. มีศรัทธา คือ มีความเชื่อในหนาที่การงานที่ทําวาเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทักษะของตน 

    และพรอมที่จะกระทําทุกโอกาส

2. มีความเพียร คือ แมจะยากเพยีงใดก็มีความขยัน มีความพยายามที่จะเรียนรู เพื่อกระทําใหสําเร็จดวยดี

3. มีสติ คือ มีความระลึกไดเสมอวาตนเองทําอะไรบาง และจะตองทาํอะไรตอไปตามข้ันตอน

4. มีความต้ังใจมั่น (สมาธิ) คือ มีความมุงมั่นที่จะทํางานที่รับผิดชอบใหบรรลุผลดี ทันตามเวลาที่กําหนดไว

5. มีปญญา (wisdom) คือ ใชความรูความสามารถ ไหวพริบ ทักษะ ประสบการณและการเรียนรูตลอดเวลา            

    มาใชในการทํางาน

6. มีเพื่อนรวมงานที่ดี (Teamwork) คือ การมีเพื่อนรวมงานที่เขาใจและรูจักแบงปนความรู ใหคาํปรึกษาหารือ               

   ใหความเห็น แนะนําในทางที่ถูกตองเหมาะสม



แนวคิดการพัฒนาคุณธรรม / จริยธรรม / จรรยาบรรณ 

ใหกับบคุลากรในมหาวิทยาลยัใหประสบผลสําเร็จ
หลักการ

1. ช้ีใหเห็นวา มหาวิทยาลัยเปนองคกรที่เปนตนแบบดานการบริหารวิชาการ การวจิัย การผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพสูสงัคม            

          และโลกมีการแขงขันกันสูงมาก 

2. จัดฝกอบรมพัฒนาบุคลากรท่ีเปนกลุม Academic และ Non-academic ใหเขาใจและนําไปปฏบิัติเก่ียวกับภาระความ

          รับผิดชอบหนาที่ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ กอนเขาปฏิบัติงานจริง โดยเนนในเรื่อง

    - Respect

- Responsibility

- Caring

- Citizenship

เพ่ือสรางมหาวิทยาลัยใหเปนสังคมแหงคุณคา (Values) และคุณธรรม (Integrity) 

3. มวีิธีการยกยองบุคลากรที่มีทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีตอเน่ือง



  

ความเปนครู - อาจารยที่ดี ไมไดเปนเพียงแค

อาชพีเทาน้ัน แตยังมีคณุคาของความรัก                

ความเมตตา ความปรารถนาดี ที่ทาํใหศิษยเคารพ

และระลึกถึงเสมอ



ลักษณะที่ทําใหคนทํางานไดมีโอกาสกาวหนา

1. ต้ังเปาหมายการทํางานไว (Target)

2. มีการทํางานรวมกันเปนทีมที่ดี (Teamwork)

3. มีการเรียนรูเพ่ิมประสบการณทักษะตนเองตลอดเวลา (Lifelong Learning)

4. มีวธิีการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่ดีและเหมาะสมทั้งในและนอกองคกร 

(Communication with the others.)

5. กลารับงานใหมๆ (Accepted new job/challenges)

6. มีสวนรวมในกจิกรรมตางๆ ขององคกรสมํ่าเสมอ (Participial all activities)

7. ทําใหตนเองมีความสําคัญ (Strengthen your capability)

8. มีบุคลิกภาพและสุขภาพด ี(Good personality and healthy)

9. รับผิดชอบงานที่ทําและจัดลาํดับความสําคัญของงานไวเปนระบบ 

(Responsibility and prioritized)



ลักษณะคนท่ีทันสมัย

Creative

Good Communication

Critical thinking

Collaboration

Coaching

Thinking outside the box

Smart people

Lifelong Learning




