ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
วาดวย จรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
-----------------------------------------------------------------------โดยเปนการสมควรใหคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดี สํานึกในหนาที่ สามารถประสานงานกับทุกฝาย ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สรางความเลื่อมใสศรัทธา เปนที่นายกยองเชิดชูของนักศึกษาและ
บุค คลทั่ ว ไปและให มี ค วามสอดคล อ งกั บ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่ พึ ง มี ใ น
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 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบข าราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมติเ ห็นชอบของสภามหาวิท ยาลัยราชภั ฏเพชรบูร ณ ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑๐/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย จรรยาบรรณ
ของคณาจารยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ ว า ด ว ย จรรยาบรรณของ
ขาราชการ พลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“จรรยาบรรณ” หมายความวา ประมวลความประพฤติอันดีง าม ที่ม หาวิท ยาลัย
กําหนดขึ้น เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรถือปฏิบัติ เพื่อรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง
ฐานะของคณาจารยและบุคลากรและใหหมายความรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะที่องคกรวิชาชีพนั้น ๆ
กําหนดดวย
“คณาจารย” หมายความวา ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยตามสัญญาจาง
ที่ปฏิบัติหนาที่ประจําในฐานะอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัย

-๒“บุ ค ลากร” หมายความว า ผู ทํ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น ที่ เ ป น ข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางบรรจุ
แตงตั้งใหปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการจรรยาบรรณ” หมายความว า คณะกรรมการที่ได รับการแตงตั้งตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๕ และมีอํานาจหนาที่ตามขอ ๑๘ และขอ ๒๓ วรรคสี่
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูชวยอธิการบดี
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือ
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือกอง ที่เปนผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา
“คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง” หมายความวา คณะกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งให
ดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงในกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดจรรยาบรรณ
“คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข” หมายความวา คณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุก ข ตามขอ บัง คับ มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏเพชรบูร ณ วา ดวย คณะกรรมการอุท ธรณแ ละรอ งทุก ข ป ระจํ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งมีอํานาจในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง ลงโทษทางจรรยาบรรณ
ของคณาจารยหรือบุคลากร
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการและมีอํานาจออกคําสั่ง หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
เพื่อวางหลักเกณฑการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
จรรยาบรรณและการรักษาจรรยาบรรณ
สวนที่ ๑
จรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ
ขอ ๖

คณาจารยและบุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ ดังตอไปนี้
(๑) ตองยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ความชอบธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ

หลักวิชาการ
(๒) ตองเปนผูมีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนใหเหมาะสม
(๓) ตองใชวิชาชีพในการปฏิบัติห นาที่ร าชการดวยความซื่อสัตย และไมแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ
(๔) ตองมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของมหาวิทยาลัยประกอบดวย

-๓สวนที่ ๒
จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และหนวยงาน
ขอ ๗

คณาจารยและบุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน ดังตอไปนี้
(๑) ตองยึดมั่นตอแนวทางการปฏิบัติงานที่มุงสูความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการ
ความเปนธรรมในสังคม และการรวมนําสังคมไปในแนวทางที่ถูกตอง ดีงาม และพึงปรารถนา
(๒) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจ ริต และไมมีผลประโยชนเกี่ยวของหรือ
ขัดแยงตอการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงของตน
(๓) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
(๔) ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถโดยไมเลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ
(๕) ตอ งประพฤติต นเป น ผูต รงต อเวลา และใช เ วลาในการปฏิ บั ติห น าที่ ใ หเ ป น
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่
(๖) ตอ งดู แ ลรั ก ษาและใชท รั พย สิน ของทางราชการอยา งประหยั ด คุ ม ค า โดย
ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(๗) ตองรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิและประโยชนของมหาวิทยาลัยโดยไมกระทําการ
ใด ๆ อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย
(๘) ตองไมแสวงหาประโยชนจากชื่อหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน
สวนตัวหรือหมูคณะโดยมิชอบ
สวนที่ ๓
จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชา และผูรวมงาน
ขอ ๘ คณาจารยและบุคลากรพึง มีจ รรยาบรรณตอผูใตบัง คับบัญชา ผูบัง คับบัญชา และ
ผูรวมงาน ดังตอไปนี้
(๑) ตอ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง าน การให ความร ว มมื อ ช ว ยเหลื อ ใน
หนวยงานของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางานและการแกปญหารวมกัน รวมทั้งการเสนอแนะ
ในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
(๒) ตองเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาในดานการปฏิบัติงาน
ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชา
ดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
(๓) ตองปฏิบัติ ต ามคําสั่ ง ของผูบั ง คับ บัญ ชาซึ่ง สั่ ง ในหนา ที่ร าชการโดยชอบดว ย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ

-๔ในกรณีที่เห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญ ชา
ทบทวนคําสั่งนั้นก็ได และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายังคงยืนยันโดยใหเหตุผลเปนหนังสือให
ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
(๔) ตองชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูก ตอง รวมทั้งสง เสริม และสนับ สนุนใหเ กิด
ความสามัคคี รวมแรงรวมใจกับผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนตอสวนรวม
(๕) ตองปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธอันดี
และถูกตองตามทํานองคลองธรรม ตองไมกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
และผูรวมงานซึง่ มิใชคูสมรสของตน
(๖) ตองไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตน หรือแอบอางวาเปนผลงานของตนเอง
สวนที่ ๔
จรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม
ขอ ๙
สังคม ดังตอไปนี้

คณาจารยและบุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และ

(๑) พึงใหบ ริก ารแกนักศึกษา ผูรับ บริก าร และประชาชนผูมาติดตองานอยางเต็ม
กําลัง ความสามารถดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพ เมื่อเห็นวาเรื่องใดไม
สามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหไปติดตอยัง
หนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ โดยตรงตอไป
(๒) ตองละเวนการรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญู
ชนจะใหกั นโดยเสน ห าและโดยธรรมจรรยาจากนั ก ศึก ษา ผูรั บบริ การ และประชาชนหรือผู ซึ่ง อาจได รั บ
ผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดทีร่ ับ
ไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป
(๓) ตองรักษาขอมูลความลับของทางราชการ มหาวิทยาลัยและขอมูลความลับสวน
บุคคลของนักศึกษา และผูรับบริการ มิใหเผยแพรกอนไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล
(๔) พึงปฏิบัติตนตอนักศึกษา ผูรับบริการ และประชาชนอยางเหมาะสมและถูกตอง
ตามทํานองคลองธรรม

-๕สวนที่ ๕
จรรยาบรรณของคณาจารย
นอกจากคณาจารยพึงปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวในสวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๔ แลวยังตอง
พึงปฏิบัติเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑๐ คณาจารยพึงมีจรรยาบรรณเกี่ยวกับการสอน ดังตอไปนี้
(๑) แจงใหนักศึกษาทราบแนวทางการสอนและการวัดผลเมื่อเปดภาคการศึกษา และ
พึงประเมินผลการสอนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) จัด การเรี ย นการสอนตามข อ บั ง คับ ระเบี ย บ หรือ ประกาศที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กําหนดใหเปนแนวทางในการจัดการศึกษา
(๓) ดําเนินกิจ กรรมการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานที่ห น วยงานตนสัง กั ด
กําหนด
(๔) จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สอนตรงเวลาที่กําหนด ไมทิ้งการ
สอนกลางคัน ไมงดสอนโดยไมมีเหตุอันควร ถามีการงดการสอนพึง จัดใหมีการสอนชดเชย รวมทั้งกําหนด
เอกสารประกอบการสอน หรือตําราที่มีคุณภาพในปริมาณเนื้อหาที่เหมาะสมกับการสอน
(๕) จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรู แตละ
ดานของแตละหลักสูตรที่กําหนด
ขอ ๑๑ คณาจารยพึงมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติตนตอนักศึกษา ดังตอไปนี้
(๑) ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี และวางตัวใหเหมาะสมกับการเปนผูประสาท
ความรูแกนักศึกษา
(๒) ประพฤติตนเปนผูพัฒนาความรูทางวิชาการแกนักศึกษาทุกคนดวยความเสมอ
ภาค ยุติธรรม และใหเกียรติซึ่งกันและกัน
(๓) ปฏิบัติตนในการให คําปรึก ษาแกนัก ศึก ษา ทั้ง ด านวิชาการและดา นอื่น ๆ ที่
จําเปนแกการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
(๔) ปฏิบัติตนในการเปนที่ปรึกษาการดําเนิ นกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ขอ ๑๒ คณาจารยพึงมีจรรยาบรรณในการพัฒนาตนเอง ดังตอไปนี้
(๑) แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีสอนใหทันสมัยเปนประโยชนตอนักศึกษา
(๒) สรางสรรคผลงานทางวิชาการตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
(๓) รักษามาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(๔) พัฒนาตนเองใหเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น”

-๖ขอ ๑๓ คณาจารยพึงมีจรรยาบรรณในการทําวิจัย ดังตอไปนี้
(๑) มีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาที่ทําการวิจัย
(๒) มีความซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางการวิจัยและการบริหารงานวิจัย
(๓) เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
(๔) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
(๕) คํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอสังคมทุกระดับ
(๖) ดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุนการวิจัย
และตอหนวยงานที่ตนสังกัด
(๗) มีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ไดทําการศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
(๘) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
(๙) นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
สวนที่ ๖
การกระทําความผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
ขอ ๑๔ การกระทําดังตอไปนี้ถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
(๑) การนําผลงานทางวิชาการหรือผลงานที่แสดงความชํานาญการหรือเชี่ยวชาญของ
ผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ
(๒) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษา หรื อ
ผูรับบริการหรือประชาชนที่เปนการกระทําตามหนาที่ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการใด ๆ ในหนาที่โดยมิชอบ
(๓) การแกไขผลการเรียนหรือผลการสอบ ตลอดจนการละเวนที่จะปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไวโดยมิชอบ
(๔) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา หรือบุคคลอื่นซึ่ง
มิใชคูสมรสของตน และทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงตอมหาวิทยาลัย
(๕) การเปด เผยขอ มูล โดยมิ ช อบซึ่ง เป น ความลับ สว นบุ ค คลของนั ก ศึก ษา หรื อ
ผูรับบริการ ที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือจากความไววางใจอันกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษา หรื อ
ผูรับบริการ
(๖) การสอน การจัดกิจกรรม หรืออบรมนัก ศึก ษา หรือการกระทําใด ๆ เพื่อให
กระทําการที่รูอยูวาเปนการฝาฝนตอกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน

-๗หมวด ๒
การดําเนินการทางจรรยาบรรณ
ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการจรรยาบรรณ”
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ที่ ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ จากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน ๑ คน
(๓) กรรมการจากบุคลากร ที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน ๑ คน และตองไมดํารงตําแหนงเปนผูบังคับบัญชาภายในมหาวิทยาลัย
(๔) กรรมการจากบุคลากร ที่ไดรับ การเสนอชื่อจากสภาคณาจารยและขาราชการ
จํานวน ๒ คน
ใหประธานและกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจอยูในตําแหนง
ดังกลาวติดตอกันตอไปไดไมเกินสองวาระ
ใหหัวหนางานการเจาหนาที่ เปนเลขานุการ และอธิการบดีอาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
นิติกรของมหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการอาจพนจากตําแหนง ดวยเหตุดังนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตามขอ ๑๕
(๔) ถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ
ขอ ๑๗ ในกรณีที่ตําแหนงประธานหรือกรรมการวางลงกอนครบวาระ และยังเหลือระยะเวลา
ในวาระอีกไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหดําเนินการไดมาซึ่งประธานหรือกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในกําหนด
สามสิบ วันนับ แตวันที่ตําแหนง ดัง กลาววางลง ผูซึ่งไดรับ แตงตั้ง เปนประธานหรือกรรมการแทน ใหอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน ในระหวางที่ยัง ไมไดมาซึ่งประธานหรือกรรมการแทน
ตําแหนงที่วางลง ใหประธานหรือกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได จนกวาจะมีการแตงตั้งประธานหรือ
กรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้น

-๘ขอ ๑๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มีดังนี้
(๑) แตงตั้งคณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานตามความจําเปน
และเหมาะสม
(๒) พิจารณาและวินิจฉัยกรณีมีการกลาวหาวาบุคลากรกระทําความผิดจรรยาบรรณ
ขอใดหรือไม
(๓) มีมติใหลงโทษทางจรรยาบรรณในหมวด ๔ ตามขอบังคับนี้
(๔) เสนอผลการพิจารณาคําวินิจฉัยทางจรรยาบรรณตออธิการบดี
(๕) รายงานผลการดําเนินการทางจรรยาบรรณตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่ง
หนึ่ง จึงถือวาครบองคประชุม
การนัดประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ หากมีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัว
กรรมการผูใดโดยเฉพาะ กรรมการผูนั้นไมมีสิท ธิร วมประชุ ม และใหถือวาคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ประกอบดวยคณะกรรมการทุกคนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
ขอ ๒๐ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๒๑ ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร ถามีความเห็นแยงให
บันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม และถากรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยง
เปนหนังสือก็ใหบันทึกความเห็นแยงนั้นไวดวย
ขอ ๒๒ เมื่อความปรากฏต อผูบั ง คับ บัญ ชาหรื อมีผูก ลาวหาโดยมี ห ลัก ฐานตามสมควรว า
บุคลากรผูใดกระทําความผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชารายงานตออธิการบดี เพื่อ
พิจารณาดําเนินการทางจรรยาบรรณตามขอ ๒๓ ในขอบังคับนี้
การดําเนินการทางจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ตองใหผูถูกกลาวหาไดรับทราบเรื่องที่
ถูกกลาวหา และมีโอกาสโตแยงคัดคานหรือชี้แจงแกขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานของตนได โดยเปด
โอกาสใหมีการคัดคานกรรมการสอบขอเท็จจริง ได และใหคณะกรรมการสอบขอเท็จ จริง มีก ารคุม ครอง
ผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักศึกษาตามความจําเปนและเหมาะสม
ในกรณีที่ปรากฏวา ผลการดําเนินการทางจรรยาบรรณตามวรรคสองเปนการกระทํา
ความผิดจรรยาบรรณที่เ ปนความผิดทางวินัย ใหผูบังคับบัญ ชาพิจ ารณาดําเนินการทางวินัยตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย

-๙ขอ ๒๓ ในการดําเนินการทางจรรยาบรรณตามขอ ๒๒ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงในการกระทําความผิดจรรยาบรรณไมนอยกวาสามคนโดยพลัน
การคัด คานกรรมการสอบข อเท็จ จริง ในการกระทําความผิด จรรยาบรรณ ใหนํ า
หลักเกณฑเ รื่องคัดคานกรรมการสอบสวนวินัยตามขอบังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การ
สอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในการกระทําความผิดจรรยาบรรณดําเนินการสอบ
ขอเท็จจริงเสร็จสิ้นแลว ใหเสนอรายงานความเห็นตออธิการบดี เพื่อ นําสํานวนการสอบขอเท็จจริงเสนอตอ
คณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยตอไปโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณไดวินิจฉัยและมีมติวาบุคลากรผูใดกระทําความผิด
จรรยาบรรณขอใดหรือไม และสมควรไดรับโทษสถานใดแลว ใหอธิการบดีดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้น
ขอ ๒๔ ในกรณีที่อธิการบดีเห็นในชั้นตนแลววา ขอกลาวหาวาบุคลากรผูใดกระทําความผิด
จรรยาบรรณเปนความผิดวินัยดวย ใหอธิการบดีพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยโดยไม
ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในการกระทําความผิดจรรยาบรรณ
หมวด ๓
การสงเสริมจรรยาบรรณ
ขอ ๒๕ ผูบังคับบัญชาพึงประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และมีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาให
ผูใตบัง คับ บัญ ชาประพฤติตนอยูในกรอบของจรรยาบรรณ และสงเสริม สนับ สนุนใหสภาคณาจารยและ
ขาราชการของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่สงเสริมจรรยาบรรณแกบุคลากร และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การ
สงเสริมจรรยาบรรณเสนอตอคณะกรรมการจรรยาบรรณเปนประจําทุกป
หมวด ๔
หลักเกณฑและวิธีการลงโทษทางจรรยาบรรณ
ขอ ๒๖ การกระทําผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดทางวินัยใหอธิการบดีลงโทษกรณีใดกรณี
หนึ่งหรือหลายกรณี ตามมติที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควร ดังนี้
(๑) การตักเตือน ใหอธิการบดีสั่งลงโทษตักเตือน เปนหนังสือ โดยแจงใหผูกระทํา
ความผิดจรรยาบรรณไดทราบดวยวา การกระทําใดทีเ่ ปนความผิดจรรยาบรรณและใหเก็บรวบรวมคําสั่งหรือ
บันทึกการตักเตือนเปนลายลักษณอักษรไวในสํานวนคณะกรรมการจรรยาบรรณ

- ๑๐ (๒) การสั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ใหอธิการบดีทําเปนหนังสือ
โดยระบุการกระทําที่เปนความผิดจรรยาบรรณและสิ่งที่ประสงคใหดําเนินการใหถูกตอง พรอมกับกําหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติใหถูกตองไวดวย และใหเก็บรวบรวมคําสั่งไวในสํานวนคณะกรรมการจรรยาบรรณ
(๓) การทําทัณฑบน ใหอธิการบดีทําเปนหนังสือแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําความผิด
จรรยาบรรณในกรณีใ ด ตามขอ ใด และใหเ ก็บ รวบรวมหนั ง สื อทํา ทัณ ฑบ นไว ในสํานวนคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
เมื่อไดดําเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณในสถานหนึ่ง สถานใดแลว ใหบันทึกไวใน
ทะเบียนประวัติบุคคลดวย
ขอ ๒๗ บุ ค ลากรผู ใ ดถู ก ลงโทษทางจรรยาบรรณข อ ใดแล ว ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า ตั ก เตื อ น
ไมดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาบุคคลนั้นกระทําผิดวินัย
หมวด ๕
การอุทธรณ
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการอุท ธรณและรองทุกขทําหนาที่พิจ ารณาอุท ธรณคําสั่งลงโทษทาง
จรรยาบรรณ
ขอ ๒๙ บุคลากรผูถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณมีสิทธิอุทธรณดวยตนเองตอคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงโทษทางจรรยาบรรณ
ขอ ๓๐ หลักเกณฑการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ ใหนํา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาโทษทางวินัยไมรายแรง และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ มาใชโดยอนุโลม
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๑ บุคลากรผูใดมีกรณีกระทําความผิดจรรยาบรรณอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหผูมี
อํานาจตามขอบังคับนี้มีอํานาจสั่งลงโทษบุคลากรตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับเดิมที่ใชอยูกอนวันที่
ขอบังคับนี้ใชบังคับ สวนการสอบสวน การพิจารณา การดําเนินการเพื่อลงโทษทางจรรยาบรรณใหดําเนินการ
ตามขอบังคับนี้ เวนแต

- ๑๑ (๑) ในกรณีที่มีก ารแตง ตั้ง คณะกรรมการสอบขอเท็จ จริง ในการกระทําความผิ ด
จรรยาบรรณกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับและยังสอบสวนไมเสร็จ ใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในการ
กระทําความผิดจรรยาบรรณดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับเดิมที่ใชบังคับอยูกอนวันที่
ขอบังคับนี้ใชบังคับตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
(๒) ในกรณีการสอบขอเท็จจริงในการกระทําความผิดจรรยาบรรณเสร็จสิ้นไปแลว
กอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนนั้นเปนอันใชได
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวิศัลย โฆษิตานนท)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

