
 
 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
วาดวย  จรรยาบรรณขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

พ.ศ.๒๕๕๑ 
……………………………………… 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ วรรค ๑ และมาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่  ๓๕(๑/๒๕๕๑) เมื่อวันที่  ๑๓  มกราคม
พ.ศ.๒๕๕๑  และในคราวประชุมครั้งที่  ๓๖(๒/๒๕๕๑) เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๑  จึงใหออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วาดวย  จรรยาบรรณ
ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พ.ศ.๒๕๕๑” 
  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  และประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้       
ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบงัคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
   “อาจารย” หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย  หรือตําแหนงอื่นที่ ก.พ.อ. กําหนด 
   “พนักงาน” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตามมาตรา  ๓  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 



 ๒
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม(ก.จ.ม.) 
 “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา  อธิการบดี   คณบดี   ผู อํานวยการสถาบัน  

ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ   
  ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  ในกรณีมีปญหาในทางปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้  ใหอธิการบดีนําเสนอ ก.จ.ม. เปนผูวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด 

 

หมวด ๑ 
วัตถปุระสงคและหลักการกาํหนดจรรยาบรรณ 

 

  ขอ ๖ จรรยาบรรณในการทํางานและการประกอบอาชีพเปนขอกําหนดเชิงพฤติกรรมที่ดีงาม
และเปนเครื่องชี้นําที่อยูบนพื้นฐานของคานิยมสากลที่ขาราชการทุกคนของมหาวิทยาลัยตองยึดถือและ
ปฏิบัติ  มีวัตถุประสงคดังนี้ 
   (๑) เพื่อบมเพาะทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานที่จะสงเสริมใหคุณภาพการ
บริการดีขึ้น 
   (๒) เพื่อปรับปรุงตนเองสูการสรางการบริการที่เปนเลิศตามความตองการของ
ผูรับบริการ 
   (๓) เพื่อสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกของชาติ 
  ขอ ๗ หลักการกําหนดจรรยาบรรณในการทํางานและการประกอบอาชีพ  มีดังนี้ 
   (๑)  ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
   (๒) ซ่ือสัตย  สุจริตและรับผิดชอบ 
   (๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
   (๔) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
   (๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   (๖) ไมมีอํานาจครอบงํา  ทําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา 
 

หมวด ๒ 
จรรยาบรรณและการรักษาจรรยาบรรณ 

 

  ขอ ๘ ขาราชการจะตองรักษาจรรยาบรรณตามที่กําหนดไวในสวนที่ ๑  ถึงสวนที่ ๔  โดย
เครงครัดอยูเสมอ 

 

 
 
 
 
 



 ๓
สวนท่ี ๑  จรรยาบรรณตอตนเอง  วิชาชีพและการปฏิบตัิงาน 

   

ขอ ๙ ขาราชการพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 
ขอ ๑๐ ขาราชการพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย  และไมแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพนั้นดวย 

การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพซ่ึงคณะกรรมการตามวิชาชีพนั้นไดส่ังลงโทษในขั้น
ความผิดอยางรายแรงเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงและถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขอ ๑๑ ขาราชการพึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้ง
เพิ่มพูนความรู  ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพและ 
ไดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ขอ ๑๒ ขาราชการพึงปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและ
มหาวิทยาลัย 

 

สวนท่ี ๒  จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
   

ขอ ๑๓ ขาราชการพึงยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย 
ขอ ๑๔ ขาราชการพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต  เสมอภาค  และปราศจากอคติ 
ขอ ๑๕ ขาราชการพึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  

ขยันหมั่นเพียร  ถูกตอง  สมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 
ขอ ๑๖ ขาราชการพึงปฏิบัติตนเปนผูตรงตอเวลา  และใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอ

ทางราชการอยางเต็มที่ 
ขอ ๑๗ ขาราชการพึงดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด  คุมคา  โดย

ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือส้ินเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
 

สวนท่ี ๓  จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  ผูใตบงัคับบัญชาและผูรวมงาน 
   

ขอ ๑๘ ขาราชการพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การใหความรวมมือ  ชวยเหลือ
กลุมงานของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น  การชวยทํางาน  และการแกปญหารวมกัน  รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

ขอ ๑๙ ขาราชการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาพึงประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและพึงดูแลเอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน  ขวัญกําลังใจ  สวัสดิการและยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชา  ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

 
 
 



 ๔
ขอ ๒๐ ขาราชการพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกิด

ความสามัคคีในหมูคณะ  รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนากิจการตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย  และมุงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

ขอ ๒๑ ขาราชการพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน  ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ  มีน้ําใจ              
มีมนุษยสัมพันธและมีความสัมพันธที่ดี 

การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับผูรวมงานซึ่งมิใชคูสมรสของตน  
เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงและถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขอ ๒๒ ขาราชการพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
ขอ ๒๓ ขาราชการพึงสงเสริมใหเพื่อนขาราชการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการ 

 

สวนท่ี ๔  จรรยาบรรณตอนกัศึกษา  ผูรับบริการ  ประชาชนและสังคม 
 

ขอ ๒๔ ขาราชการพึงใหบริการแกนักศึกษา  ผูรับบริการอยางเต็มกําลังความสามารถดวย
ความเปนธรรม  เอื้อเฟอ  มีน้ําใจ  และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน  เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได
หรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหนักศึกษา  ผูรับบริการและ
ประชาชนที่ติดตอหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ตอไป 

ขอ ๒๕ ขาราชการพึงปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
ขอ ๒๖ ขาราชการพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่

วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากนักศึกษา  ผูรับบริการ  ประชาชนหรือผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น  หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่รับไวมี
มูลคาเกินกวาปกติวิสัย  ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป 

การเรียก  รับหรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษา  ผูบริการหรือ
ประชาชนเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด  เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงและถือเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง 

ขอ ๒๗ ขาราชการพึงรักษาความลับของนักศึกษา  ผูรับบริการและประชาชน 
การเปดเผยความลับของนักศึกษา  ผูรับบริการหรือประชาชนที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่  

จากความไววางใจ  ทั้งนี้โดยมิชอบ  กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษา  ผูรับบริการและประชาชน  เปนการ
กระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงและถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขอ ๒๘ ขาราชการพึงรักษาความสัมพันธกับนักศึกษา  ผูรับบริการและประชาชน 
การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธกับนักศึกษา  ผูรับบริการและประชาชนซึ่งมิใช 

คูสมรสของตน  เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงและถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
ขอ ๒๙ ขาราชการพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบที่ดีตอนักศึกษา  ผูรับบริการและ

ประชาชน  สังคมและประเทศชาติ 
 

 
 



 ๕
หมวด ๓ 

จรรยาบรรณของอาจารย 
 

  ขอ ๓๐ อาจารยจะตองรักษาจรรยาบรรณตามที่กําหนดไวในหมวด ๒ โดยเครงครัดอยูเสมอ 
  ขอ ๓๑ อาจารยพึงประพฤติตนอยางมีจริยธรรมใหเปนผูสมควรแกการยกยองและเปน
แบบอยางที่ดีแกนักศึกษาและประชาชน 
  ขอ ๓๒ อาจารยพึงอุทิศตนเพื่อนักศึกษาและการศึกษา 
  ขอ ๓๓ อาจารยพึงถายทอดความรูและประสบการณใหแกนักศึกษาและเพื่อนรวมงาน 

ขอ ๓๔ อาจารยพึงสอนหรืออบรมนักศึกษาใหถูกตองตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
  การสอนหรือการอบรมเพื่อใหการกระทําที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอยางรายแรง  เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงและถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  ขอ ๓๕ อาจารยพึงมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเมตตากรุณา  และมีความยุติธรรมแก
นักศึกษา 
  ขอ ๓๖ อาจารยพึงรักษาความสัมพันธกับนักศึกษาอยางกัลยาณมิตร  เปนที่พึ่งแกนักศึกษา  
สนับสนุนใหนักศึกษามีความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ 
  ขอ ๓๗ อาจารยพึงเปนผูมีความคิดริเร่ิม  กระตือรือรนในการแสวงหาความรู  ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการสอนใหดียิ่งขึ้น 
  ขอ ๓๘ อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยใชเสรีภาพทางวิชาการในทางที่สุจริต  ปราศจากการ
ครอบงําดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนอ่ืนใด 
  ขอ ๓๙ อาจารยตองปฏิบัติหนาที่วิจัยอยางมีจรรยาบรรณนักวิจัย 
  ขอ ๔๐ อาจารยพึงรับใชสังคมดวยการสรางผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
  ขอ ๔๑ อาจารยที่ไดรับอนุมัติใหไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  ศึกษา  ฝกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัย  พึงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยเครงครัด 

 

หมวด ๔ 
โทษทางจรรยาบรรณ 

 

  ขอ ๔๒ ผูใดฝาฝนจรรยาบรรณหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวในขอบังคับนี้   
ผูนั้นกระทําผิดจรรยาบรรณจักตองรับโทษทางจรรยาบรรณ 
  โทษทางจรรยาบรรณมี ๗ สถาน  ดังนี้ 
   (๑)  การตักเตือน 
   (๒) การภาคทัณฑ 
   (๓) การประณาม 
    
 



 ๖
(๔) การบันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล 

   (๕) การงดขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณภายในเวลาที่กําหนดตามความ
เหมาะสม 
   (๖) การหามขอตําแหนงทางวิชาการภายในเวลาที่กําหนดตามความเหมาะสม 
   (๗) โทษอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความรายแรงของความผิด 
  การกําหนดโทษตองคํานึงถึงสภาพและความรายแรงของความผิดและอาจกําหนดโทษ 
อยางเดียวหรือหลายอยางรวมกันไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ไมวาจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไมก็ตาม 

 

หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

   

ขอ ๔๓ ใหพนักงานใชขอบังคับนี้และขอบังคับวาดวยการดําเนินการทางจรรยาบรรณ              
ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กมุภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๑   
 
        
        รอยตรี 

                       (ประพาส  ลิมปะพันธุ) 
                                                               นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา  ๔๕  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 
 
 


