
 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
วาดวย  การดาํเนินการทางจรรยาบรรณ 

พ.ศ.๒๕๕๑ 
……………………………………… 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๖ วรรค ๓ และมาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๑๘(๒) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี
ในสถาบันอุดมศึกษา และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖                 
(๒/๒๕๕๑) เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๑ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วาดวย  การ
ดําเนินการทางจรรยาบรรณ  พ.ศ.๒๕๕๑” 
  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  และประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้       
ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบงัคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
   “พนักงาน” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตามมาตรา  ๓  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม(ก.จ.ม.) 
   “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา  อธิการบดี   คณบดี   ผู อํานวยการสถาบัน  
ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ   
   
 



 ๒
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  ในกรณีมีปญหาในทางปฏิบัติตาม

ขอบังคับนี้  ใหอธิการบดีนําเสนอ ก.จ.ม. เปนผูวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

 

  ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เรียกโดยยอวา                
ก.จ.ม. ประกอบดวยบุคคลที่มาจากผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ 
   (๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ประธานกรรมการ 
          ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(๒) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
(๓) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการ 
(๔) ผูแทนผูดาํรงตําแหนงคณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน กรรมการ 
       ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนา 
       หนวยงานเรียกชื่ออยางอื่นที่ฐานะเทียบเทาคณะ 
       จํานวน  ๑  คน 
(๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   กรรมการ 
ใหผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลเปนเลขานุการ  และอาจแตงตั้งผูดํารง

ตําแหนงนิติกรของมหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงวาระละ  ๒  ป  และอาจ

แตงตั้งใหมก็ได 
ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูออกคําสั่งแตงตั้ง ก.จ.ม. 

  ขอ ๗ ก.จ.ม. มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (๑)  เสนอแนะแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับจรรยาบรรณของขาราชการแกสภา
มหาวิทยาลัย 
   (๒) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขจรรยาบรรณขาราชการ 
   (๓) ดําเนินการใหมีมาตรการสงเสริมจริยธรรมแกขาราชการอยางสม่ําเสมอ 
   (๔) พิจารณาและวินิจฉัยการกระทาํผิดทางจรรยาบรรณขาราชการ 
   (๕) แตงตั้งคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานตามความจําเปน
และเหมาะสม 
   (๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
   
 
 
 
 



 ๓
ขอ ๘ การประชุม ก.จ.ม. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
  ในการประชุม ก.จ.ม. ในกรณีที่ประธานไมอยูในที่ประชุม  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน 

ในการประชุม ก.จ.ม. ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะ  ผูนั้นไมมี
สิทธิเขาประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาด  ใหถือเสียงขางมาก  ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม            
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

 

หมวด ๒ 
การดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

 

  ขอ ๙ ขาราชการผูใดถูกกลาวหาโดยผูกลาวหาไดกลาวหาเปนหนังสือและมีหลักฐานตาม
สมควรวาไดกระทําผิดจรรยาบรรณตอ ก.จ.ม. หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชา  หรือ ก.จ.ม. วาขาราชการ
ผูใดกระทําผิดจรรยาบรรณ  ใหผูบังคับบัญชานําเสนอให ก.จ.ม. ดําเนินการทางจรรยาบรรณโดยไมชักชา 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดใหถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือตอ ก.จ.ม. จะลงโทษทาง
จรรยาบรรณโดยไมสอบสวนก็ได 
  ขอ ๑๐ การดําเนินการสอบสวนใหดําเนินการตามวิธีการที่ ก.จ.ม. เห็นสมควร  แตตองให           
ผูถูกกลาวหารับทราบขอกลาวหา  รับฟงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ  และให                     
ผูถูกกลาวหามีสิทธิในการคัดคานผูสอบสวนหรือกรรมการดวย 
  ใหผูสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนใหความคุมครองผูกลาวหาหรือพยานตามความ
จําเปนและเหมาะสม 
  ขอ ๑๑ เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวาผูถูกกลาวหากระทําผิดจรรยาบรรณ  ใหเสนอเรื่องให 
ก.จ.ม. ดําเนินการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดทางจรรยาบรรณตอไป 
  ขอ ๑๒ ในกรณีที่ ก.จ.ม. พิจารณาและวินิจฉัยวาผูถูกกลาวหากระทําผิดจรรยาบรรณ  ให
ผูบังคับบัญชาดําเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณตามที่ ก.จ.ม. พิจารณาและวินิจฉัยตอไป 
  ขอ ๑๓ ในกรณีที่ ก.จ.ม. พิจารณาและวินิจฉัยวาผูถูกกลาวหากระทําผิดจรรยาบรรณที่เปน
ความผิดวินัยดวย  ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตอไป 
  ขอ ๑๔ โทษทางจรรยาบรรณมี  ๗  สถาน  ดังนี้ 

(๑) การตักเตือน 
(๒) การภาคทัณฑ 
(๓) การประณาม 
 
 
 
 



 ๔
(๔) การบันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล 
(๕) การงดขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณภายในเวลาที่กําหนดตามความ

เหมาะสม 
(๖) การหามขอตําแหนงทางวิชาการภายในเวลาที่กําหนดตามความเหมาะสม 
(๗) โทษอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความรายแรงของความผิด 
การกําหนดโทษตองคํานึงถึงสภาพและความรายแรงของความผิดและอาจกําหนด

โทษอยางเดียวหรือหลายอยางรวมกันไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไมก็ตาม 
ขอ ๑๕ ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจในการลงโทษทางจรรยาบรรณ 

   (๑) คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มีอํานาจลงโทษตักเตือน  ภาคทัณฑ  และประณาม  ตาม
ขอ ๑๔(๑) (๒) และ (๓) แกขาราชการและพนักงานที่อยูในสังกัด  ยกเวนตําแหนงศาสตราจารย  แลวจัดทํา
รายงานเสนอใหอธิการบดีทราบ  
   (๒) อธิการบดีมีอํานาจลงโทษ  ตักเตือน  ภาคทัณฑ  ประณามและบันทึกใน
ทะเบียนประวัติบุคคลตามขอ ๑๔(๑) (๒) (๓) และ (๔) สําหรับขาราชการและพนักงานทุกตําแหนง และมี
อํานาจงดขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณภายในเวลาที่กําหนดตามความเหมาะสม  การหามขอ
ตําแหนงทางวิชาการภายในเวลาที่กําหนดตามความเหมาะสม  และลงโทษอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตาม
สภาพความรายแรงของความผิดตามขอ ๑๔(๕) (๖) และ (๗) สําหรับขาราชการและพนักงานทุกตําแหนง 
  ขอ ๑๖ การตักเตือนใหผูบังคับบัญชาเรียกบุคคลดังกลาวมาตักเตือนดวยวาจาแลวใหแกไข
ความประพฤติใหเหมาะสม  ถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 
  การภาคทัณฑใหออกเปนคําสั่ง 
  การประณามใหดําเนินการตามความเหมาะสม  แตตองกระทําโดยสุจริตและเปนธรรม             
อันเปนวิสัยของวิญูชนพึงกระทํา 
  ขาราชการผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน  ไมดําเนินการใหถูกตอง  ใหถือวาเปนการกระทํา
ผิดวินัย 
  ขอ ๑๗ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางจรรยาบรรณขาราชการในเรื่องใดไปแลว  ให
รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ  ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการทาง
จรรยาบรรณ  หรือมิไดส่ังลงโทษโดยเครงครัดหรือเปนธรรม  จะสั่งใหผูบังคับบัญชาทบทวนการดําเนินการ
และสั่งการใหมใหถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได 

 
 
 
 
 
 
 



 ๕
หมวด ๓ 

การอุทธรณ 
 

  ขอ ๑๘ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย  โดยใหคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยทําหนาที่เปนคณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ 
  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอุทธรณใหนําเอาขอบังคับที่เกี่ยวกับการ
อุทธรณและรองทุกขมาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๑๙ ขาราชการผูถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยไดภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่ง 

คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กมุภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๑   
 
        
     รอยตรี 

                        (ประพาส  ลิมปะพันธุ) 
                                                               นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับนี้ คือ โดยที่มาตรา  ๔๖  และมาตรา ๖๕/๑  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และมาตรา  ๑๒  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  บัญญัติใหสภา
สถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน  การมีคําสั่งหรือการทําทัณฑ
บนกรณีกระทําผิดจรรยาบรรณขาราชการ  และพนักงาน  ดังนั้น  เพื่อใหการกําหนดขอบังคับวาดวย
จรรยาบรรณขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   เปนไปตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  รวมถึงประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้ 
 
 
 


