
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วาดวย จรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

------------------------------------------------------------------------ 
 

 โดยเปนการสมควรใหคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประพฤติตน

เปนแบบอยางที่ดี สํานึกในหนาที่ สามารถประสานงานกับทุกฝาย ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ธํารงไวซึ่งศักด์ิศรี เกียรติภูมิ สรางความเลื่อมใสศรัทธา เปนที่นายกยองเชิดชูของนักศึกษาและ

บุคคลทั่วไปและใหมีความสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน

สถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และมาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)         

พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมติเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖       

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงตราขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย จรรยาบรรณ

ของคณาจารยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย จรรยาบรรณของ

ขาราชการ พลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

  “จรรยาบรรณ” หมายความวา ประมวลความประพฤติอันดีงาม ที่มหาวิทยาลัย

กําหนดข้ึน เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรถือปฏิบัติ เพื่อรักษาไวซึ่งศักด์ิศรีและสงเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง 

ฐานะของคณาจารยและบุคลากรและใหหมายความรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะที่องคกรวิชาชีพน้ัน ๆ 

กําหนดดวย 

  “คณาจารย” หมายความวา ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยตามสัญญาจาง 

ที่ปฏิบัติหนาที่ประจําในฐานะอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัย 



- ๒ - 
 
  “บุคลากร” หมายความวา ผูทําหนาที่สนับสนุนที่ เปนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางบรรจุ

แตงต้ังใหปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

  “คณะกรรมการจรรยาบรรณ” หมายความวา คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๕ และมีอํานาจหนาที่ตามขอ ๑๘ และขอ ๒๓ วรรคสี ่

  “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูชวยอธิการบดี 

ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือ

หัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือกอง   ที่เปนผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา 

  “คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง” หมายความวา คณะกรรมการที่อธิการบดีแตงต้ังให

ดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงในกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดจรรยาบรรณ 

  “คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข” หมายความวา คณะกรรมการอุทธรณและรอง

ทุกข ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งมีอํานาจในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง ลงโทษทางจรรยาบรรณ

ของคณาจารยหรือบุคลากร 

 ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการและมีอํานาจออกคําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

เพื่อวางหลักเกณฑการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับน้ี 

   

หมวด ๑ 

จรรยาบรรณและการรักษาจรรยาบรรณ 

 

สวนที่ ๑ 

จรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ 

 

 ขอ ๖ คณาจารยและบุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ ดังตอไปน้ี 

  (๑)  ตองยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ความชอบธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ

หลักวิชาการ 

  (๒)  ตองเปนผูมีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนใหเหมาะสม 

  (๓)  ตองใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย และไมแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ 

  (๔)  ตองมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน โดยคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของมหาวิทยาลัยประกอบดวย 
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สวนที่ ๒ 

จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และหนวยงาน 

 

 ขอ ๗ คณาจารยและบุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน ดังตอไปน้ี 

  (๑)  ตองยึดมั่นตอแนวทางการปฏิบัติงานที่มุงสูความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการ

ความเปนธรรมในสังคม และการรวมนําสังคมไปในแนวทางที่ถูกตอง ดีงาม และพึงปรารถนา 

  (๒)  ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และไมมีผลประโยชนเกี่ยวของหรือ

ขัดแยงตอการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงของตน 

  (๓)  ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

  (๔)  ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถโดยไมเลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ 

  (๕)  ตองประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหเปน

ประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางเต็มที ่

  (๖)  ตองดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา โดย

ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเย่ียงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

  (๗)  ตองรักษาช่ือเสียง เกียรติภูมิและประโยชนของมหาวิทยาลัยโดยไมกระทําการ  

ใด ๆ อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย 

  (๘)  ตองไมแสวงหาประโยชนจากช่ือหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน

สวนตัวหรือหมูคณะโดยมิชอบ 

 

สวนที่ ๓ 

จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชา และผูรวมงาน 

 

 ขอ ๘ คณาจารยและบุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชา และ

ผูรวมงาน ดังตอไปน้ี 

  (๑)  ตองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือใน

หนวยงานของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางานและการแกปญหารวมกัน รวมทั้งการเสนอแนะ

ในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

  (๒)  ตองเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาในดานการปฏิบัติงาน 

ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชา

ดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

  (๓)  ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
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   ในกรณีที่เห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งน้ันจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชา

ทบทวนคําสั่งน้ันก็ได และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายังคงยืนยันโดยใหเหตุผลเปนหนังสือให

ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

  (๔)  ตองชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกตอง รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด

ความสามัคคี รวมแรงรวมใจกับผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนตอสวนรวม 

  (๕)  ตองปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธอันดี 

และถูกตองตามทํานองคลองธรรม ตองไมกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา

และผูรวมงานซึง่มิใชคูสมรสของตน 

  (๖)  ตองไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตน หรือแอบอางวาเปนผลงานของตนเอง 

 

สวนที่ ๔ 

จรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม 

 

 ขอ ๙ คณาจารยและบุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และ

สังคม ดังตอไปน้ี 

  (๑)  พึงใหบริการแกนักศึกษา ผูรับบริการ และประชาชนผูมาติดตองานอยางเต็ม

กําลังความสามารถดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีนํ้าใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพ เมื่อเห็นวาเรื่องใดไม 

สามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะนําใหไปติดตอยัง

หนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ัน ๆ โดยตรงตอไป 

  (๒)  ตองละเวนการรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญู

ชนจะใหกันโดยเสนหาและโดยธรรมจรรยาจากนักศึกษา ผูรับบริการ และประชาชนหรือผูซึ่งอาจไดรับ

ผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่น้ัน หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดทีร่ับ

ไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป 

  (๓)  ตองรักษาขอมูลความลับของทางราชการ มหาวิทยาลัยและขอมูลความลับสวน

บุคคลของนักศึกษา และผูรับบริการ มิใหเผยแพรกอนไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล 

  (๔) พึงปฏิบัติตนตอนักศึกษา ผูรับบริการ และประชาชนอยางเหมาะสมและถูกตอง

ตามทํานองคลองธรรม 
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สวนที่ ๕ 

จรรยาบรรณของคณาจารย 

 

 นอกจากคณาจารยพึงปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวในสวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๔ แลวยังตอง

พึงปฏิบัติเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑๐ คณาจารยพึงมีจรรยาบรรณเกี่ยวกับการสอน ดังตอไปน้ี 

  (๑)  แจงใหนักศึกษาทราบแนวทางการสอนและการวัดผลเมื่อเปดภาคการศึกษา และ

พึงประเมินผลการสอนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  (๒)  จัดการเรียนการสอนตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่มหาวิทยาลัย

กําหนดใหเปนแนวทางในการจัดการศึกษา 

  (๓)  ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานที่หนวยงานตนสังกัด

กําหนด 

  (๔)  จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สอนตรงเวลาที่กําหนด ไมทิ้งการ

สอนกลางคัน ไมงดสอนโดยไมมีเหตุอันควร ถามีการงดการสอนพึงจัดใหมีการสอนชดเชย รวมทั้งกําหนด

เอกสารประกอบการสอน หรือตําราที่มีคุณภาพในปริมาณเน้ือหาที่เหมาะสมกับการสอน 

  (๕)  จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรู แตละ

ดานของแตละหลักสูตรที่กําหนด 

 ขอ ๑๑ คณาจารยพึงมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติตนตอนักศึกษา ดังตอไปน้ี 

  (๑)  ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี และวางตัวใหเหมาะสมกับการเปนผูประสาท

ความรูแกนักศึกษา 

  (๒)  ประพฤติตนเปนผูพัฒนาความรูทางวิชาการแกนักศึกษาทุกคนดวยความเสมอ

ภาค ยุติธรรม และใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

  (๓)  ปฏิบัติตนในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ทั้งดานวิชาการและดานอื่น ๆ ที่

จําเปนแกการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

  (๔)  ปฏิบัติตนในการเปนที่ปรึกษาการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยและความเสียหายที่จะเกิดข้ึน 

 ขอ ๑๒ คณาจารยพึงมีจรรยาบรรณในการพัฒนาตนเอง ดังตอไปน้ี 

  (๑)  แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีสอนใหทันสมัยเปนประโยชนตอนักศึกษา 

  (๒)  สรางสรรคผลงานทางวิชาการตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

  (๓) รักษามาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

  (๔)  พัฒนาตนเองใหเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน” 

 



- ๖ - 
 
 ขอ ๑๓ คณาจารยพึงมีจรรยาบรรณในการทําวิจัย ดังตอไปน้ี 

  (๑) มีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาที่ทําการวิจัย 

  (๒) มีความซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางการวิจัยและการบริหารงานวิจัย 

  (๓) เคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย 

  (๔) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น 

  (๕) คํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอสังคมทุกระดับ 

  (๖) ดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุนการวิจัย

และตอหนวยงานที่ตนสังกัด 

  (๗) มีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ไดทําการศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 

  (๘) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 

  (๙) นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 

 

สวนที่ ๖ 

การกระทําความผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 

 

 ขอ ๑๔ การกระทําดังตอไปน้ีถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 

  (๑) การนําผลงานทางวิชาการหรือผลงานที่แสดงความชํานาญการหรือเช่ียวชาญของ

ผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 

  (๒) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษา หรือ

ผูรับบริการหรือประชาชนที่เปนการกระทําตามหนาที่ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการใด ๆ ในหนาที่โดยมิชอบ 

  (๓) การแกไขผลการเรียนหรือผลการสอบ ตลอดจนการละเวนที่จะปฏิบัติตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดไวโดยมิชอบ 

  (๔) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา หรือบุคคลอื่นซึ่ง

มิใชคูสมรสของตน และทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียงตอมหาวิทยาลัย 

  (๕) การเปดเผยขอมูลโดยมิชอบซึ่งเปนความลับสวนบุคคลของนักศึกษา หรือ

ผูรับบริการ ที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือจากความไววางใจอันกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษา หรือ

ผูรับบริการ 

  (๖) การสอน การจัดกิจกรรม หรืออบรมนักศึกษา หรือการกระทําใด ๆ เพื่อให

กระทําการที่รูอยูวาเปนการฝาฝนตอกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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หมวด ๒ 

การดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

 

 ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการจรรยาบรรณ” 

ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 

  (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเสนอช่ือจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ 

  (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ ไดรับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน ๑ คน 

  (๓) กรรมการจากบุคลากร ที่ไดรับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน ๑ คน และตองไมดํารงตําแหนงเปนผูบังคับบัญชาภายในมหาวิทยาลัย 

  (๔) กรรมการจากบุคลากร ที่ไดรับการเสนอช่ือจากสภาคณาจารยและขาราชการ 

จํานวน ๒ คน 

  ใหประธานและกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจอยูในตําแหนง

ดังกลาวติดตอกันตอไปไดไมเกินสองวาระ 

  ใหหัวหนางานการเจาหนาที่ เปนเลขานุการ และอธิการบดีอาจแตงต้ังผูดํารงตําแหนง

นิติกรของมหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังกรรมการใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการอาจพนจากตําแหนง ดวยเหตุดังน้ี 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตามขอ ๑๕ 

  (๔) ถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ 

 ขอ ๑๗ ในกรณีที่ตําแหนงประธานหรือกรรมการวางลงกอนครบวาระ และยังเหลือระยะเวลา

ในวาระอีกไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหดําเนินการไดมาซึ่งประธานหรือกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในกําหนด

สามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง ผูซึ่งไดรับแตงต้ังเปนประธานหรือกรรมการแทน ใหอยูใน

ตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน ในระหวางที่ยังไมไดมาซึ่งประธานหรือกรรมการแทน

ตําแหนงที่วางลง ใหประธานหรือกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได จนกวาจะมีการแตงต้ังประธานหรือ

กรรมการแทนตําแหนงที่วางน้ัน 
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 ขอ ๑๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มีดังน้ี 

  (๑) แตงต้ังคณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานตามความจําเปน

และเหมาะสม 

  (๒) พิจารณาและวินิจฉัยกรณีมีการกลาวหาวาบุคลากรกระทําความผิดจรรยาบรรณ

ขอใดหรือไม  

  (๓)  มีมติใหลงโทษทางจรรยาบรรณในหมวด ๔ ตามขอบังคับน้ี 

  (๔) เสนอผลการพิจารณาคําวินิจฉัยทางจรรยาบรรณตออธิการบดี 

  (๕) รายงานผลการดําเนินการทางจรรยาบรรณตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 

  (๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ขอ ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่ง

หน่ึง จึงถือวาครบองคประชุม 

  การนัดประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ หากมีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัว

กรรมการผูใดโดยเฉพาะ กรรมการผูน้ันไมมีสิทธิรวมประชุม และใหถือวาคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ประกอบดวยคณะกรรมการทุกคนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 

 ขอ ๒๐ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหน่ึงใหมีหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 ขอ ๒๑ ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร ถามีความเห็นแยงให

บันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม และถากรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยง

เปนหนังสือก็ใหบันทึกความเห็นแยงน้ันไวดวย 

 ขอ ๒๒ เมื่อความปรากฏตอผูบังคับบัญชาหรือมีผูกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวา 

บุคลากรผูใดกระทําความผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชารายงานตออธิการบดี เพื่อ

พิจารณาดําเนินการทางจรรยาบรรณตามขอ ๒๓ ในขอบังคับน้ี 

  การดําเนินการทางจรรยาบรรณตามวรรคหน่ึง ตองใหผูถูกกลาวหาไดรับทราบเรื่องที่

ถูกกลาวหา และมีโอกาสโตแยงคัดคานหรือช้ีแจงแกขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานของตนได โดยเปด

โอกาสใหมีการคัดคานกรรมการสอบขอเท็จจริงได และใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง มีการคุมครอง        

ผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักศึกษาตามความจําเปนและเหมาะสม 

  ในกรณีที่ปรากฏวา ผลการดําเนินการทางจรรยาบรรณตามวรรคสองเปนการกระทํา

ความผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดทางวินัย ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย  
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 ขอ ๒๓ ในการดําเนินการทางจรรยาบรรณตามขอ ๒๒ ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงในการกระทําความผิดจรรยาบรรณไมนอยกวาสามคนโดยพลัน  

  การคัดคานกรรมการสอบขอเท็จจริงในการกระทําความผิดจรรยาบรรณ ใหนํา

หลักเกณฑเรื่องคัดคานกรรมการสอบสวนวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การ

สอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  เมื่อคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในการกระทําความผิดจรรยาบรรณดําเนินการสอบ

ขอเท็จจริงเสร็จสิ้นแลว ใหเสนอรายงานความเห็นตออธิการบดี เพื่อนําสํานวนการสอบขอเท็จจริงเสนอตอ

คณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยตอไปโดยเร็ว 

  เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณไดวินิจฉัยและมีมติวาบุคลากรผูใดกระทําความผิด

จรรยาบรรณขอใดหรือไม และสมควรไดรับโทษสถานใดแลว ใหอธิการบดีดําเนินการใหเปนไปตามมติน้ัน 

 ขอ ๒๔ ในกรณีที่อธิการบดีเห็นในช้ันตนแลววา ขอกลาวหาวาบุคลากรผูใดกระทําความผิด

จรรยาบรรณเปนความผิดวินัยดวย ใหอธิการบดีพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยโดยไม

ตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในการกระทําความผิดจรรยาบรรณ 

 

หมวด ๓ 

การสงเสริมจรรยาบรรณ 

 

 ขอ ๒๕ ผูบังคับบัญชาพึงประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และมีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาให

ผูใตบังคับบัญชาประพฤติตนอยูในกรอบของจรรยาบรรณ และสงเสริม สนับสนุนใหสภาคณาจารยและ

ขาราชการของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่สงเสริมจรรยาบรรณแกบุคลากร และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

สงเสริมจรรยาบรรณเสนอตอคณะกรรมการจรรยาบรรณเปนประจําทุกป 

 

หมวด ๔ 

หลักเกณฑและวิธีการลงโทษทางจรรยาบรรณ 

 

 ขอ ๒๖ การกระทําผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดทางวินัยใหอธิการบดีลงโทษกรณีใดกรณี

หน่ึงหรือหลายกรณี ตามมติที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควร ดังน้ี 

  (๑) การตักเตือน ใหอธิการบดีสั่งลงโทษตักเตือน เปนหนังสือ โดยแจงใหผูกระทํา

ความผิดจรรยาบรรณไดทราบดวยวา การกระทําใดทีเ่ปนความผิดจรรยาบรรณและใหเก็บรวบรวมคําสั่งหรือ

บันทึกการตักเตือนเปนลายลักษณอักษรไวในสํานวนคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

 



- ๑๐ - 
 
  (๒) การสั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ใหอธิการบดีทําเปนหนังสือ

โดยระบุการกระทําที่เปนความผิดจรรยาบรรณและสิ่งที่ประสงคใหดําเนินการใหถูกตอง พรอมกับกําหนด

ระยะเวลาในการปฏิบัติใหถูกตองไวดวย และใหเก็บรวบรวมคําสั่งไวในสํานวนคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

  (๓) การทําทัณฑบน ใหอธิการบดีทําเปนหนังสือแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําความผิด

จรรยาบรรณในกรณีใด ตามขอใด และใหเก็บรวบรวมหนังสือทําทัณฑบนไวในสํานวนคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ 

  เมื่อไดดําเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณในสถานหน่ึงสถานใดแลว ใหบันทึกไวใน

ทะเบียนประวัติบุคคลดวย 

 ขอ ๒๗ บุคลากรผู ใดถูกลงโทษทางจรรยาบรรณขอใดแลว ไมปฏิบัติตามคําตักเตือน           

ไมดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาบุคคลน้ันกระทําผิดวินัย 

 

หมวด ๕ 

การอุทธรณ 

 

 ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขทําหนาที่พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทาง

จรรยาบรรณ 

 ขอ ๒๙ บุคลากรผูถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณมีสิทธิอุทธรณดวยตนเองตอคณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกขไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงโทษทางจรรยาบรรณ 

 ขอ ๓๐ หลักเกณฑการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ ใหนํา

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาโทษทางวินัยไมรายแรง และ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบูรณ มาใชโดยอนุโลม 

 

หมวด ๖ 

บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ ๓๑ บุคลากรผูใดมีกรณีกระทําความผิดจรรยาบรรณอยูกอนวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ ใหผูมี

อํานาจตามขอบังคับน้ีมีอํานาจสั่งลงโทษบุคลากรตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับเดิมที่ใชอยูกอนวันที่

ขอบังคับน้ีใชบังคับ สวนการสอบสวน การพิจารณา การดําเนินการเพื่อลงโทษทางจรรยาบรรณใหดําเนินการ

ตามขอบังคับน้ี เวนแต 

 



- ๑๑ - 
 
  (๑) ในกรณีที่มีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในการกระทําความผิด

จรรยาบรรณกอนวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับและยังสอบสวนไมเสร็จ ใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในการ

กระทําความผิดจรรยาบรรณดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับเดิมที่ใชบังคับอยูกอนวันที่

ขอบังคับน้ีใชบังคับตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

  (๒) ในกรณีการสอบขอเท็จจริงในการกระทําความผิดจรรยาบรรณเสร็จสิ้นไปแลว

กอนวันที่ขอบังคับน้ีมีผลใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนน้ันเปนอันใชได 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

 

 
(นายวิศัลย  โฆษิตานนท) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 


