คูมือ
จรรยาบรรณของขาราชการและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. ๒๕๕๒

๒

คํานํา
ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณขาราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน เรื่อง จรรยาบรรณของขาราชการและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบดวยสาระสําคัญหลายประการ เชน ขอบังคับวา
ดวยจรรยาบรรณ ฯ มาตรฐานของจรรยาบรรณในสถาบันอุดมศึกษา โครงสรางการดําเนินงาน เปนตน
ซึ่งจะมีประโยชนในการปฏิบัติตนของบุคลากร รวมทั้งการบริหารเกี่ยวกับจรรยาบรรณดวย
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณขึ้นมาทํางานแทนชุดเดิมที่หมดวาระ
ตามกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และมี ก ารร า งแก ไ ขข อ บั ง คั บ จรรยาบรรณตามประกาศของ ก.พ.อ.
คณะกรรมการจึงไดทําคูมือจรรยาบรรณขาราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒ ขึ้นมา เพื่อให
บุคลากรไดทราบโดยทั่วกัน
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารงานบุคคลตอไป

(รองศาสตราจารย ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล)
เลขานุการคณะกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๓

“. . . การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง. จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปน
ลายลักษณอกั ษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติ
ปฏิบัติ. หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได. เหตุนี้
ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจนและศึกษาให
กาวหนาอยูเ สมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึง
ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบตั ิงานใหประสบความสําเร็จ ไดรับความเชือ่ ถือ
ยกยองในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง . . .”
พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐

๔

สารบัญ

คํานํา
๑. ความเปนมา
๒. เจตนารมณ
๓. ขอบเขตการใชบังคับ
๔. ความหมาย “จรรยาบรรณ”
๔.๑ จรรยาบรรณตอตนเอง
๔.๒ จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ตอการปฏิบัติงาน และตอหนวยงาน
๔.๓ จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบงั คับบัญชา และตอผูรวมงาน
๔.๔ จรรยาบรรณตอตอศิษยและผูรับบริการ ตอสังคมและผูมาติดตอ
๔.๕ จรรยาบรรณทั่วไป สําหรับขาราชการและบุคากรที่ปฏิบัติหนาที่สอน
และวิจัย
๔.๖ การกระทําผิดจรรยาบรรณที่ถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
๔.๗ โทษทางจรรยาบรรณ
๕. หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือ
การทําทัณฑบนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ
๖. ขอควรระวัง
๙. ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. : แผนภูมิโครงสราง หลักเกณฑและวิธีการในการ
ดําเนินการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบน
ผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ภาคผนวก ข : โครงสรางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
ภาคผนวก ค : แนวการพิจารณาลงโทษขาราชการที่กระทําผิด
ภาคผนวก ง. : ตัวอยางหนังสือทัณฑบน
ภาคผนวก จ. : ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย
จรรยาบรรณของขาราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐
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ความเปนมาและเจตนารมณ
๑. ความเปนมา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการและ
บุคลากรในมหาวิท ยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐
ไดถูก ยกรางขึ้น โดยคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่
๖/๒๕๕๐ ประกอบดวย
๑.๑ ผูชวยศาสตราจารยอุทัย เดชตานนท
๑.๒ นายสุนนท คชพลายุกต
๑.๓ นายกงกฤช หิรัญกิจ
๑.๔ รอยตํารวจเอกวันชนะ บุญเอก
๑.๕ นายอธิพัชร ทวีชาติ
๑.๖ นายวรชัย ยงพิทยาพงศ
๑.๗ นายวัชรินทร แกวลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับนี้ แตเดิมไดยกรางขอบังคับโดยใชชื่อ
“ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย จรรยาบรรณของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙” เพื่อกําหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย
หลังจากรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย จรรยาบรรณของ
ขาราชการพ.ศ. ๒๕๔๙ ไดผานขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินงานการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพฯ ไดเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองรางระเบียบขอบังคับตางๆ ที่จะ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไดมีมติใหนํารางดังกลาวจัดใหมีการรับฟงแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไมวาจะเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารยพิเศษตามสัญญา และ
ลูกจางชั่วคราว และบุคลกรประเภทอื่นทุกประเภท ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณในมาตรา ๔๕
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ตอมาไดมีการนํารางดังกลาว และไดรวบรวมความคิดเห็นพรอมขอเสนอแนะของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองรางระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง จนไดปรับแกไขชื่อรางขอบังคับเปน“ ขอบังคับ

๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย จรรยาบรรณของขาราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐”
๒. เจตนารมณ
หลังจากที่รางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยจรรยาบรรณของ
ขาราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดผานขั้นตอนการพิจารณาจาก
สภามหาวิทยาลัยแลว ไดมีการประกาศใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่
๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ) ซึ่งเหตุผลในการ
ประกาศใชขอบังคับนี้ตามที่เสนอสภามหาวิทยาลัย คือ “เพื่อใหขาราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาไมวาจะเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจํา พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารยพิเศษตามสัญญา และลูกจางชั่วคราว และบุคลกรประเภทอื่นทุก
ประเภท มีความประพฤติดี สํานึกในหนาที่สามารถประสานงานกับทุกฝาย ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ราชการ
ไดอยา งมีประสิทธิภ าพและเปน การรัก ษาดํ ารงไว ซึ่ง เกีย รติย ศและศัก ดิ์ ศรีค วามเปน ข า ราชการและ
บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม าอั น จะนํ า มาซึ่ ง การยอมรั บ ในสถานะและคุ ณ ค า แห ง
มหาวิทยาลัยตอบุคคลทั้งหลาย” โดยอาศัยอํานาจออกขอบังคับนี้ตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ขอบเขตการใชบังคับ
๓.๑ บุคลากรที่อยูภายใตขอบังคับฉบับนี้
ในสวนของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับกับขาราชการและบุคลากร๑ ดังนี้
๓.๑.๑ ใชบังคับกับ “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งสายการสอนและสายสนับสนุน และ
๓.๑.๒ ใชบังคับกับ “บุคลากร” หมายความวา ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ อาจารยพิเศษตามสัญญา และลูกจางชั่วคราว และใหหมายความรวมถึงบุคลากรประเภทอื่นทุก
ประเภท โดยอนุโลม กลาวคือ

๑

ดูคํานิยาม ขอ ๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยจรรยาบรรณ
ของขาราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐

๗

๓.๑.๒.๑ “ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่จางโดยใชเงินงบประมาณแผนดิน
๓.๑.๒.๒ “อาจารยพิเศษตามสัญญา” หมายความวา บุคลากรที่มหาวิทยาลัยทําสัญญาจาง
ใหปฏิบัติงานดานการสอนและงานวิชาการ โดยมีตําแหนงงานเปนอาจารยผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รอง
ศาสตราจารยพิเศษ หรือศาสตราจารยพิเศษ ที่จางโดยใชเงินงบประมาณ
แผนดินและหรืองบประมาณของมหาวิทยาลัย
๓.๑.๒.๓ “พนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับ
การจางตามสัญญาจาง โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณแผนดิน เพื่อเปนพนักงานของรัฐในการ
ปฏิบัติหนาที่สายการสอนและสายสนับสนุนใหกับมหาวิทยาลัย และ
๓.๑.๒.๔ “ลูกจางชั่วคราว” หมายความวา บุคลากรที่มหาวิทยาลัยทําสัญญาจางใหปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงตางๆ ตามกรอบอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่จางโดยใชเงินงบประมาณแผนดินและ
หรืองบประมาณของมหาวิทยาลัย
๓.๒ จรรยาบรรณที่อยูภายใตขอบังคับฉบับนี้
ตองเปนจรรยาบรรณที่ไมถือเปนความผิดวินัยตามหมวด ๕ วินัยและการรักษาวินัยตั้งแตมาตรา
๓๗ ถึงมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗
หากจรรยาบรรณที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ขอใด ไมถือเปนความผิดวินัยตามหมวด ๕ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่งหรือการทําทัณฑบนแกผูประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม
ขอบังคับนี้
แตหากจรรยาบรรณที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ขอใด เปนความผิดวินัยตามที่กําหนดไวในหมวด
๕ ตั้งแตมาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่งหรือการทําทัณฑบนแก
ผูประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับนี้หาไดไม ตองดําเนินการสอบสวนทางวินัย ตามมาตรา ๔๙ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ตอไปเทานั้น

๘

๔. ความหมาย “จรรยาบรรณ”
“ จรรยาบรรณ ” หมายความวา ขอกําหนด กฎเกณฑ อันเปนบรรทัดฐานสําหรับ
ขาราชการ และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อตองการรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง ความเปนระเบียบเรียบรอย ความดีงาม ความสงบสุข และความเจริญในตัวตนและวิชาชีพโดย
บัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรตามขอบังคับนี้๒ ซึ่งแบงออกเปน ๕ ขอ ดังนี้
๏ ขอ ๔ จรรยาบรรณตอตนเอง
๏ ขอ ๕ จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ตอการปฏิบัติงาน และตอหนวยงาน
๏ ขอ ๖ จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และตอผูรวมงาน
๏ ขอ ๗ จรรยาบรรณตอศิษย ผูมาติดตองาน และสังคม
๏ ขอ ๘ จรรยาบรรณทั่วไป สําหรับขาราชการและบุคากรที่ปฏิบัติหนาที่สอนและวิจัย
๏ ขอ ๙ และขอ ๑๐ การผิดจรรยาบรรณรายแรง โทษทางจรรยาบรรณ
๏ ขอ ๑๖ , ๑๗ และขอ ๑๘ หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทํา
ทัณฑบนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ
๔.๑ ขอ ๔ จรรยาบรรณตอตนเอง
จรรยาบรรณตอตนเอง มีดังนี้
(๑) ขาราชการและบุคลากรพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับการ
เปนขาราชการและบุคลากร
(๒) ขาราชการและบุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดี พัฒนาตนเองใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งเพิ่มพูนความรูความสามารถและทักษะในการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(๓) ขาราชการและบุคลากรพึงละเวนการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน เคารพและไม
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
ผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม (๓) เปนความผิดวินัย
๔.๒ ขอ ๕ จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ตอการปฏิบัติงาน และตอหนวยงาน
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ตอการปฏิบัติงาน และตอหนวยงาน มีดังนี้
(๑) ขาราชการและบุคลากรพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยและไม

๒

ดูคํานิยาม ขอ ๓ วรรคทาย แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยจรรยาบรรณ
ของขาราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐

๙

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย
(๒) ขาราชการและบุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม
(๓) ขาราชการและบุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว
ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
(๔) ขาราชการและบุคลากรพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาในการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่
(๕) ขาราชการและบุคลากรพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดและ
คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตน
(๖) ข า ราชการและบุ ค ลากรพึ ง มีค วามรั บ ผิด ชอบในการปฏิบั ติ ง าน การให ค วามรว มมื อ
ชว ยเหลือ กลุม งานของตนทั้ง ในด า นการใหค วามคิด เห็น การชว ยทํางาน และการแกปญหารว มกั น
รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
๔.๓ ขอ ๖ จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ตอผูใตบังคับบัญชา และตอผูรวมงาน
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน มีดังนี้
(๑) ขาราชการและบุคลากรซึ่งเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ทั้งในดาน
การปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงเหตุผล ความคิดเห็น ของผูใ ตบังคับบัญชา
ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล
(๒) ขาราชการและบุคลากรพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน
ใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
(๓) ขาราชการและบุคลากรพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ
มีน้ําใจ และมีมนุษยสัมพันธอันดีโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
๔.๔ ขอ ๗ จรรยาบรรณตอศิษย และผูรับบริการ ตอสังคม และตอประชาชน
จรรยาบรรณตอศิษย และผูรับบริการ ตอสังคม และตอประชาชน มีดังนี้
(๑) ขาราชการและบุคลากรพึงใหบริการอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปนธรรม
เอื้อเฟอมีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูใน
อํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตน
ทราบวา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป
(๒) ขาราชการและบุคลากรพึงปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป
(๓) ขาราชการและบุคลากรพึงรักษาเกียรติภูมิของตนเองและองคกร โดยไมกระทําการใด ๆ
ที่เสื่อมเสียตอชื่อเสียงและภาพพจนขององคกร

๑๐

(๔) ขาราชการและบุคลากรพึงละเวนการรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจ
คํานวณเปนตัวเงินได ยกเวน ในกิจการหรือธุรการงานตามปกติของมหาวิทยาลัย
๔.๕ ขอ ๘ จรรยาบรรณทั่วไป สําหรับขาราชการและบุคากรที่ปฏิบัติหนาที่สอนและวิจัย
นอกจากตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณในขอ ๔ ถึงขอ ๗ แลวยังตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังนี้
(๑) อุทิศเวลาและเสียสละใหกับงานสอนและหรือวิจัยดวยความรับผิดชอบ
(๒) สั่งสอน สรางเสริมความรูที่ถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความ
บริสุทธิ์ใจเปนแบบอยางทั้งทางวิชาการและจริยธรรมแกศิษย รวมถึงใหความรัก ความเมตตา เอื้ออาทร
ตอศิษยดวยความเสมอภาค
(๓) ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยางตอเนื่องตลอดเวลา
(๔) ไมกระทําตนเปนผูปดกั้นความเจริญทางสติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย
(๕) ตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ และไมใชศิษย
กระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
ผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม (๕) เปนความผิดวินัยรายแรง
๔.๖ ขอ ๙ การกระทําผิดจรรยาบรรณที่ถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
กระทําผิดจรรยาบรรณดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
(๑) การนําผลงานทางวิชาการของผูอ่นื มาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ
(๒) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับศิษยซึ่งมิใชคูสมรสของตน
(๓) การเรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดจากศิ ษ ย ห รื อ
ผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด
(๔) การเปดเผยความลับของศิษยที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ ทั้งนี้โดย
มิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกศิษยหรือผูรับบริการ
(๕) การสอนและหรือวิจัยหรืออบรมศิษยเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
(๖) การกระทําความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความรายแรงของการ
กระทําโดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
๔.๗ ขอ ๑๐ โทษทางจรรยาบรรณ
ผูใดไมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณในขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙ จะไดรับ
ดังตอไปนี้
(๑) การตักเตือน

๑๑

(๒) การภาคทัณฑ
(๓) การประณาม
(๔) การบันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล
(๕) การงดขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณภายในเวลาที่กําหนดตามความเหมาะสม
(๖) การหามขอตําแหนงทางวิชาการภายในเวลาที่กําหนดตามความเหมาะสม โดยทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย
(๗) โทษอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความรายแรงของความผิด โดยทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกําหนดโทษตองคํานึงถึงสภาพและความรายแรงของความผิด และอาจกําหนดโทษอยาง
เดียวหรือหลายอยางรวมกันไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไมวาจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไมก็ตาม
๕. หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ
หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ มี
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑ ผูมีอํานาจในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ ไดแก
อธิการบดีหรือผูบังคับบัญชา กลาวคือตามคํานิยาม “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา อธิการบดีหรือ
ตําแหนงอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ ไดแก คณบดีผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทาคณะ
๕.๒ หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนผูประพฤติผิด
จรรยาบรรณ ดังนี้
๕.๒.๑ เมื่ออธิการบดีหรือผูบังคับบัญชามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟงไดวาขาราชการหรือ
บุคลากรผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมถือเปนความผิดวินัย ใหเรียกพบโดยแจงเปนหนังสือ และให
ดําเนินการตักเตือนดวยวาจาเพื่อใหผูนั้นปรับปรุงตนภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร กลาวคือ
๕.๒.๑.๑ กอนที่อธิการบดีหรือผูบังคับบัญชาจะดําเนินการตักเตือนดวยวาจาเพื่อใหผู
นั้นปรับปรุงตนภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรนั้น ตองมีขอเท็จจริงพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟงไดวา
ขาราชการหรือบุคลากรผูนั้น ประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมถือเปนความผิดวินัย กลาวคือขอเท็จจริง
พยานหลักฐานที่ไดมานั้น อธิการบดีหรือผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหบุคคลใดที่ไมมีสวนไดเสียหรือ
เปนความกันมากอน เพื่อสืบสวนเบื้องตน หรือจะเสนออธิการบดีแตงตั้งเปนคณะกรรมการสืบสวนหา
ขอเท็จจริงก็ได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
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สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงวา มีมูลหรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟง
ไดวาขาราชการหรือบุคลากรผูนั้น ประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมถือเปนความผิดวินัยหรือไม และเพื่อเปน
การใหโอกาสแกผูประพฤติผิดจรรยาบรรณไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนไดอยางเพียงพอ
และเปนธรรม ตามหลักแหงการปฏิบัติราชการทางปกครองหากวา
ก. มีมูล หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟงไดวาขาราชการหรือบุคลากรผู
นั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมถือเปนความผิดวินัย ใหอธิการบดีหรือผูบังคับบัญชาเรียกพบโดยแจงเปน
หนังสือ และใหดําเนินการตักเตือนดวยวาจาเพื่อใหผูนั้นปรับปรุงตนภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร (ขอ๘)
หรือ
ข. ไมมีมูล หรือไมมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟงไดวาขาราชการหรือ
บุคลากรผูนั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมถือเปนความผิดวินัย ใหอธิการบดีหรือผูบังคับบัญชาสั่งยุติ
เรื่อง
๕.๒.๑.๒ เมื่ออธิการบดีหรือผูบังคับบัญชาเห็นวาไดดําเนินการตักเตือนดวยวาจาตาม
ขอ ๒.๑.๑ (ก.) แลว แตผูประพฤติผิดจรรยาบรรณยังไมปรับปรุงตนเองภายในระเวลาที่เห็นสมควร ให
ออกคําสั่งตักเตือนหรือทัณฑบนเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหผูนั้นปรับปรุงตนเองและใหผูประพฤติผิด
จรรยาบรรณลงลายมือชื่อรับทราบในคําสั่งตักเตือนนั้น
๕.๒.๑.๓ หากผูประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๒.๑.๑ (ก.) ไมมาพบอธิการบดีหรือ
ผูบังคับบัญชาเพื่อรับฟงการตักเตือนดวยวาจา หรือรับทราบคําสั่งตักเตือนเปนลายลักษณอักษรแลว ยังไม
ปรับปรุงตนเองตามขอ ๒.๑.๒ ใหอธิการบดีหรือผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑวิธีการ
ดําเนินการทางวินัย ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ กลาวคือ ผูประพฤติผิดจรรยาบรรณไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ดําเนินการใหถูกตองหรือฝา
ฝนทัณฑบน ใหถือเปนความผิดวินัย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๖วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีหรือผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตอไป ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๖. ขอควรระวัง
ปญหาทางขอกฎหมายเกี่ยวกับการใชขอบังคับนี้ในเรื่องขอบเขตการใชบังคับตามที่กลาวมาแลว
ขางตน คือ จรรยาบรรณที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ขอใด ไมถือเปนความผิดวินัยตามหมวด ๕แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนแกผูประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม
ขอบังคับนี้
แตหากจรรยาบรรณที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ขอใด เปนความผิดวินัยตามที่กําหนดไวในหมวด
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๕ ตั้งแตมาตรา ๓๗ ถึง มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือนการมีคํา สั่ง หรือการทํา ทัณฑบนแก
ผูประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับนี้หาไดไมตองดําเนินการสอบสวนทางวินัย ตามมาตรา ๔๙ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตอไปเทานั้น เชน
ตัวอยางที่ ๑
ในหมวด ๑ จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ขอ ๕ (๓) พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตย และไมใชอํานาจหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ฯ จะเห็นไดวา ตามขอ ๕ (๓)
นี้ เปนจรรยาบรรณของขาราชการและบุคลากรที่เปนความผิดวินัย ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๙ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อมีการมอบหมายให
บุคคลใดสืบสวนหรือแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงแลว ปรากฏวามีมูล
กระทําผิดทุจริตตอหนาที่ ซึ่งผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับนี้ดวย อธิการบดีหรือผูบังคับบัญชาจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือนการมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนแกผูประพฤติผิด
จรรยาบรรณตามขอบังคับนี้หาไดไม ตองดําเนินการสอบสวนทางวินัยเทานั้น เพราะจรรยาบรรณของ
ขาราชการและบุคลากรตามขอ ๕ (๓) เปนความผิดวินัยนั่นเอง หรือ
ตัวอยางที่ ๒
ในหมวด ๑ จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ขอ ๕ (๖) พึงใชและดูแลรักษาทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติ
ตอทรัพยสินของตนเองจะเห็นไดวา ตามขอ ๕ (๖) นี้ เปนจรรยาบรรณของขาราชการและบุคลากรที่ไม
เปนความผิดวินัย ตามที่กําหนดไวตั้งแตมาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อมีการมอบหมายใหบุคคลใดสืบสวนหรือ
แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงแลว ปรากฏวามีมูลกระทําผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับนี้
สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนแกผู
ประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับนี้ได
ดังนั้น ตามตัวอยางที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ผูบังคับบัญชาจะใชหลักเกณฑและ
วิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนแกผูประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับนี้ได
ตองพิจารณาในหมวด ๕ วินัยและการรักษาวินัย ตั้งแตมาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบดวยถาหากจรรยาบรรณที่กําหนด
ไวในขอบังคับนี้ขอใด ไมถือเปนความผิดวินัยตามหมวด ๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การ
มีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนแกผูประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับนี้ได
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ภายหลังการจัดทําคูมือจรรยาบรรณขาราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไป
แลว สภามหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการขึ้นมาทําหนาที่แทนกรรมการชุดเดิมหรือแทน
กรรมการที่วางลง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๖/๒๕๕๐ ไดมีมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ แตงตั้งกรรมการชุดใหม
แทนชุดเดิม ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๑๑/๒๕๕๑ ประกอบดวย
๑.๑ ผูชวยศาสตราจารยอุทัย เดชตานนท
๑.๒ นายสุนนท คชพลายุกต
๑.๓ นายกงกฤช หิรัญกิจ
๑.๔ รอยตํารวจเอกวันชนะ บุญเอก
๑.๕ นายเมธี ฤทธิ์ไธสง
๑.๖ นายมงคล ทะมังกลาง
๑.๗ นายวรชัย ยงพิทยาพงศ
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กรรมการ
กรรมการ
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ก.พ.อ. ได ป ระกาศ เรื่ อ ง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่ พึ ง มี ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ใน
ราชกิจจานุเบกษา ใหยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึ่งมีในสถาบันอุดมศึกษา
ตามประกาศ ก.พ.อ.ฉบับลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และใหใชประกาศฉบับนี้แทน มีผลใชประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ตั้งแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งมีการแกไขจากประกาศเดิมดังนี้
๑. ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลง
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๒. ตัดความในขอ ๖ เรื่องโทษทางจรรยาบรรณ ออก
๓. ตัดขอ ๕ (๒) เรื่องการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณออก เนื่องจากตัดเรื่องโทษทาง
จรรยาบรรณออกแลวเพื่อใหสอดคลองกัน
มหาวิท ยาลัย ไดนําประกาศมาปรับ แกไขขอบั งคับ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏนครราชสีมา วาดว ย
จรรยาบรรณข า ราชการพลเรือ นและบุค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครราชสี ม า โดยนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ต อ มาสภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ไ ด ห มดวาระลงและสภา
มหาวิทยาลัย ไดมีมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๖ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๒ แต ง ตั้ ง กรรมการแทนตํ า แหน ง ที่ ว า งลง ตามคํ า สั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ที่ ๔/๒๕๕๒ ประกอบดวย
๒.๑ รองศาสตราจารยเชิดชัย โชครัตนชัย
๒.๒ ศาสตราจารยประสาท สืบคา
๒.๓ นายกงกฤช หิรัญกิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๕

และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๑๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๒
ไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ดังนี้
รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล
กรรมการ
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการจรรยาบรรณประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ โดยได
พิจารณารางขอบังคับจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่
มหาวิทยาลัยนําเสนอแกไขแลว คณะกรรมการจรรยาบรรณไดมีมติใหแกไขตามประเด็น ดังนี้
๑. เพิ่มนิยามศัพทคําวา “บุคลากร” หมายความวา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจาง
ชั่วคราว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งไดรับการจางตาม
สัญญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัย โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือ
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
๒. เพิ่มจรรยาบรรณของผูใตบังคับบัญชาที่พึงมีตอผูบังคับบัญชา ดังนี้
(๑) ขาราชการและบุคลากรตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
๓. แกไขโทษทางจรรยาบรรณ ดังนี้
“ผูใดกระทําผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับนี้ และกรณีไมถือเปนความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) การตักเตือน หรือ
(๒) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ
(๓) ทําทัณฑบน
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหบันทึกไวในระเบียนประวัติบุคคลดวย ”
ซึ่งรายละเอียดการแกไขขอบังคับปรากฏในคูมือฉบับแกไขนี้

๑๖

ภาคผนวก

๑๗

ภาคผนวก ก.
แผนภูมิโครงสราง
หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบน
ผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ
เมื่อขาราชการและบุคลากรถูกกลาวหาหรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชา
วามีการประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับฯ

อธิการบดี หรือผูบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหบุคคลใด
ที่ไมมีสวนไดเสียหรือเปนความกันมา
กอน เพื่อสืบสวนเบื้องตนก็ได

ผูบังคับบัญชาจะเสนออธิการบดีแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการสืบสวนหาขอเท็จจริง
ก็ได
รายงานผลผูมอบหมายหรือ
ผูสั่งแตงตั้ง แลวแตกรณี

มีมูลประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมถือ
เปนความผิดวินัย

ไมมีมูลประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมถือ
เปนความผิดวินัย

อธิการบดี หรือผูบังคับบัญชา
ดําเนินการตามลําดับดังนี้

อธิการบดี หรือผูบังคับบัญชา
สั่งยุติเรื่อง แจงใหผูเกี่ยวของทราบ

มีมูลประพฤติผิด
จรรยาบรรณที่ถือ
เปนความผิดวินัย
ตาม พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการ
พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
ใหแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
(ไมอยูภายใต
ขอบังคับนี้)

๑. เรียกพบโดยแจงเปนหนังสือ และตักเตือนดวย วาจาเพื่อใหผูนั้น
ปรับปรุงตน

๒. ดําเนินการตักเตือนดวยวาจาแลว แตผูประพฤติผิดจรรยาบรรณยัง
ไมปรับปรุงตนเองภายในระเวลาที่เห็นสมควร ใหออกคําสั่งหรือทัณฑบน

๓. ผูประพฤติผิดจรรยาบรรณไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ดําเนินการ
ใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือเปนความผิดวินัย เสนอเรื่อง
ใหอธิการบดี เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตอไป

๑๘

ภาคผนวก ข.
โครงสรางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณคณะวิชา

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ สํานัก/ศูนย

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
- การสงเสริม กํากับ/ดูแล
- การประเมินผล (เบื้องตน)
- รายงานผลมายังคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย

๑๙

ภาคผนวก ค

แนวการพิจารณาลงโทษขาราชการทีก่ ระทําผิด
ขาราชการนั้นนอกจากจะตองประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายแลวยังตองไมทําผิดวินัยตามกฎหมาย
ที่ใชกับหนวยงานที่ตนเองสังกัดดวย
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของขาราชการนั้น ตองทําความเขาใจกันในเบื้องตนกอนวา บางทานจะรวม
เรื่องจรรยาบรรณเขาไปในวินัยดวย แตสวนใหญแลวจะแยกออกจากกันโดยกําหนดใหมีจรรยาบรรณของ
อาชีพนั้น ๆ โดยเฉพาะ
สําหรับขาราชการและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยนั้น ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบัน อุด มศึก ษา พ.ศ. 2547 จะตองรัก ษาวินัย ในหมวด 5 ตั้ง แตมาตรา 37 ถึง มาตรา 44 หาก
ประพฤติผิดจรรยาบรรณก็ตองใชมาตรา 45-46..มาพิจารณาดําเนินการ ซึ่งโดยทั่วไปแลวหากผิด
จรรยาบรรณมักจะลงโทษสถานเบา แตในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวยจรรยาบรรณ
ของขาราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2550 ไดกําหนด ใหความผิด
จรรยาบรรณบางเรื่องเปนความผิดวินัยรายแรง ดังนั้นกระบวนการดําเนินการก็ตองแตกตางกับประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณทั่วไป
การนํ า เสนอแนวการพิ จ ารณาลงโทษข า ราชการที่ก ระทํ า ความผิ ด ต อ ไปนี้ สํ า นัก งานคณะ
กรรมการขาราชการครู กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําขึ้นมา ซึ่งคณะกรรมการผูจัดทําของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาเห็นวามีประโยชนในการดําเนินการเรื่องจรรยาบรรณจึงไดนํามาใหศึกษาแนวการ
พิจารณาดังนี้

๒๐

สํานักงาน ก.ค.
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

ที่ ศธ 1306 / ว 4

7 สิงหาคม 2543
เรื่อง แนวการพิจารณาโทษขาราชการครูกระทําผิดวินยั
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดี อธิการบดี
สิ่งที่สงมาดวย หนังสือแนวการพิจารณาโทษขาราชการครูและกระทําผิดวินยั
เนื่องดวย คณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) พิจารณาเห็นวาเพื่อใหหนวยงานทางการศึกษา
และกรมตางๆ ที่มีขาราชการครูในสังกัดจะไดพิจารณากําหนดโทษขาราชการครูใหถูกตองเหมาะสมได
มาตรฐานและเกิดความเปนธรรม จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 2523
ใหคําแนะนําแนวการพิจารณากําหนดโทษขาราชการครูกระทําผิดวินัย ใน 6 กรณี ตอไปนี้ คือ
(1) กรณีประพฤติชั่วโดยเลนการพนัน
(2) กรณีประพฤติชั่วโดยเสพสุรา
(3) กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ
(4) กรณีปลอมลายมือชื่อหรือปลอมเอกสาร
(5) กรณีประพฤติชั่วทางเพศ
(6) กรณีเกี่ยวกับความลับทางราชการ
โดยมีมติใหเวียนแจงแนวการพิจารณาโทษกรณีดังกลาวใหหนวยงานทางการศึกษาและกรมที่มีขาราชการ
ครูในสังกัดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 เปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมยศ มีเทศน)
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการ ก.ค.
กองวินยั และนิติการ
โทร. 2813358
โทรสาร. 2502839

๒๑

สํานักงาน ก.ค.
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

ที่ ศธ 1306 / ว 5

18 ตุลาคม 2543
เรื่อง แนวการพิจารณาโทษขาราชการครูกระทําผิดวินยั
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดี อธิการบดี
อางถึง หนังสือเวียนของสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1306 / ว 4 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2543
สิ่งที่สงมาดวย แนวการพิจารณาโทษขาราชการครูกระทําผิดวินยั 6 กรณี จํานวน 16 หนา
ตามหนังสือที่อางถึง ก.ค. ไดกําหนดแนวการพิจารณาโทษขาราชการครูกระทําผิดวินัย 6 กรณี และมีมมติ
ใหเวียนแจงกรมที่มีขาราชการครูในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 เปนตนไป ดังรายละเอียดที่
แจงแลว นั้น
ก.ค. มีมติใหซักซอมความเขาใจมาอีกครั้งหนึ่งวา การถือปฏิบัติตามแนวการพิจารณาโทษทั้ง 6 กรณีซึ่ง
กําหนดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 นั้น ใหหมายถึงการถือปฏืบัติสําหรับกรณีที่มีเหตุกระทําผิดเวินัยเกิดตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2543 เปนตนไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสวนราชการครูสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมยศ มีเทศน)
เลขาธิการ ก.ค.
กองวินยั และนิติการ
โทร. 2813358
โทรสาร. 2502839

๒๒

แนวการพิจารณาโทษขาราชการครูกระทําผิดวินัย

กรณี
1
2
3
4
5
6

ประพฤติชั่วโดยเลนการพนัน
ประพฤติชั่วโดยเสพสุรา
ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ
ปลอมลายมือชื่อหรือปลอมเอกสาร
ประพฤติชั่วทางเพศ
เกี่ยวกับความลับทางราชการ
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1. แนวการพิจารณาโทษขาราชการครูกระทําผิดวินัยกรณีประพฤติชั่วโดยเลนพนัน
พฤติกรรม
1.1 เลนการพนันประเภทที่กฎหมายหามขาด
(ตามบัญชี ก.)

1.2 เลนการพนันประเภทที่กฎหมายใหเลน
ไดตอเมื่อรับอนุญาต (ตามบัญชี ข.)
1.2.1 เลนโดยใชเวลาราชการหรือในขณะ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจะไดรับ
อนุญาตหรือไมก็ตาม

1.2.2 เลนโดยไมไดรับอนุญาต

1.2.3 เลนโดยไดรับอนุญาต

1.3 เลนการพนันสลากกินรวบ
1.3.1 เปนเจามือ
1.3.2 เปนผูขายหรือผูเลน

ระดับความผิด
รายแรง

ระดับโทษ
ปลดออก

รายแรง หรือ
ไมรายแรง
แลวแตกรณี

ปลดออก,
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี
ภาคทัณฑ

ไมรายแรง

เล็กนอย

รายแรงมาก
รายแรง

ไลออก
ปลดออก

หมายเหตุ
- มติคณะรัฐมนตรี
ที่ นว 208 / 2496 ลงวันที่
3 กันยายน 2496

อาจงดโทษใหโดยวา
กลาวตักเตือน

- มติคณะรัฐมนตรี
ที่ นว 208 / 2496 ลงวันที่
3 กันยายน 2496
และหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร. 0612 / ว 4
ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2526

หมายเหตุ (1) กรณีขาราชการครูถูกฟองในคดีเลนการพนัน ผูนั้นใหการรับสารภาพและถูกศาลพิพากษาลงโทษ
ถาในชั้นสอบสวนทางวินัยนั้นอางวาไมไดเลนการพนันแตรับสารภาพไปตามคําแนะนําของ
เจาหนาที่ตํารวจเพื่อใหเรื่องจบเร็ว ดังนี้ใหรับฟงขอเท็จจริงใหมที่ไดจากการสอบสวนทางวินัยได
(2) กรณีขาราชการครูถูกฟองในคดีเลนการพนัน ผูนั้นใหการปฏิเสธและตอสูคดีโดยนําพยานหลักฐาน
เขาสืบ ซึ่งศาลพิจารณาแลวเห็นวาขาราชการครูนั้นกระทําความผิดจริงตามขอกลาวหา
จึงมีคําพิพากษาใหลงโทษ ใหรับฟงขอเท็จจริงตามคําพิพากษาของศาล
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2. แนวการพิจารณาโทษขาราชการครูกระทําผิดวินัยกรณีประพฤติชั่วโดยเสพสุรา
พฤติกรรม
2.1 เสพสุราในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ
เสพสุราเสียราชการ หรือเสพสุรา
ในเวลาราชการ หรือเสพสุราในที่ชุมชนทําให
เกิดความเสียหาย หรือเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ราชการ

ระดับความผิด

ระดับโทษ

รายแรง หรือ
ไมรายแรง
แลวแตกรณี

ปลดออก,
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี

2.2 เมาสุรามีเรื่องทะเลาะวิวาท

รายแรง หรือ
ไมรายแรง
แลวแตกรณี

ปลดออก,
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี

2.3 เมาสุรามึนเมาเปนอาจิณจนเปนเหตุให
เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาที่ราชการ
1.2.3 เลนโดยไดรับอนุญาต

ไมรายแรง

ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี

หมายเหตุ

- มติคณะรัฐมนตรี
ที่ นว 208 / 2496 ลงวันที่
3 กันยายน 2496

อาจใหออกจากราชการ
กรณีเปนผูประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ราชการตามมาตรา
115 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535
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3. แนวการพิจารณาโทษขาราชการครูกระทําผิดวินัยกรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาราชการ
พฤติกรรม
3.1 ละทิ้งหรือทอดทิ้งชั่วโมงสอนหรือเวรยาม
3.1.1 ละทิ้งหรือทอดทิ้งชั่วโมงสอน

3.1.2 ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่เวรประจําวัน
หรือเวรรักษาการณ

3.2 ละทิ้งหนาที่ราชการเปนเวลาไมเกิน 15 วัน
3.2.1 เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง
3.2.2 ไมเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง
3.2.2.1 ละทิ้งไมเกิน 3 วัน
3.2.2.2 ละทิ้งไมเกิน 3 วัน
แตไมเกิน 5 วัน
3.2.2.3 ละทิ้งไมเกิน 5 วัน
แตไมเกิน 10 วัน
3.2.2.4 ละทิ้งไมเกิน 10 วัน
แตไมเกิน 15 วัน

ระดับความผิด
รายแรง หรือ
ไมรายแรง แลวแต
กรณี

รายแรง หรือ
ไมรายแรง
แลวแตกรณี

ไมรายแรง

ไมรายแรง
ไมรายแรง
ไมรายแรง
ไมรายแรง

ระดับโทษ

หมายเหตุ

ปลดออก,
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี
ปลดออก,
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี

ปลดออก

ตัดเงินเดือน 5%
เปนเวลา 1 เดือน
ตัดเงินเดือน 5%
เปนเวลา 1 เดือน
ตัดเงินเดือน 5%
เปนเวลา 1 เดือน
ลดขั้นเงินเดือน

ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง
พฤติกรรมและความ
รายแรงแหงกรณีดวย
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4. แนวการพิจารณาโทษขาราชการครูกระทําผิดวินัยกรณีประพฤติชั่วโดยปลอมลาย
มือชื่อหรือปลอมเอกสาร
พฤติกรรม
4.1 ปลอมลายมือชื่อผูอื่น
4.1.1 เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ราชการหรือบุคคลอื่นอยางรายแรง

4.1.2 เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ราชการหรือบุคคลอื่นไมถึงรายแรง

4.2 ปลอมเอกสาร
4.2.1 ปลอมเอกสารสิทธิอันเปนเอกสาร
ราชการ เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการ หรือบุคคลอื่นอยางรายแรง
4.2.2 ปลอมเอกสารราชการทั่วไป
4.2.2.1 เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการ หรือบุคคลอื่น
อยางรายแรง
4.2.2.2 เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการ หรือบุคคลอื่น
ไมถึงรายแรง

ระดับความผิด

ระดับโทษ

หมายเหตุ

รายแรงมาก หรือ
รายแรง แลวแต
กรณี

ไลออกหรือปลดออก
ตามความรายแรงแหง
กรณี

- มติคณะรัฐมนตรี
ที่ นว 0203 / ว 22 ลงวันที่
22 กุมภาพันธ 2532 และ
หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่
ศธ 1506 / ว 3 ลงวันที่
21เมษายน 2537

ไมรายแรง

ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี

ไมรายแรง

ไลออก

รายแรงมาก หรือ
รายแรง แลวแต
กรณี
ไมรายแรง

ไลออกหรือปลดออก
ตามความรายแรงแหง
กรณี
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี
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พฤติกรรม
4.2.3 ปลอมเอกสารอื่นที่ไมใชเอกสาร
ราชการ

4.3 รับรองเอกสารโดยหนาที่ราชการ
อันเปนเท็จ
เชน รับรองสําเนาถูกตอง
4.3.1 โดยเจตนา
4.3.1.1 เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง

4.3.1.2 เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการ หรือบุคคลอื่น
ไมถึงรายแรง
4.3.2 โดยประมาท
4.3.2.1 เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง
4.3.2.2 เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการ หรือบุคคลอื่น
ไมถึงรายแรง

ระดับความผิด
รายแรง หรือ
ไมรายแรง
แลวแตกรณี

ระดับโทษ
ปลอดออก, ลดขั้น
เงินเดือน,ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑตาม
ความรายแรง
แหงกรณี

รายแรงมาก หรือ
รายแรง แลวแต
กรณี

ไลออกหรือปลดออก
ตามความรายแรงแหง
กรณี

ไมรายแรง

ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี

รายแรง
ไมรายแรง

ปลดออก
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี

หมายเหตุ
1) การปลอมลายมือชื่อ
ถือวาเปนการปลอม
เอกสารดวย
2) การแกไขเอกสาร ถือ
วาเปนการปลอมเอกสาร
ตามความในมาตรา 264
แหงประมวลกฎหมาย
อาญา

เปนความผิดกรณีประพฤติ
ชั่วอยางรายแรง หรือเปน
ความผิดกรณีประพฤติชั่ว

เปนความผิดกรณี
ประมาทเลินเลอใน
หนาที่ราชการ

๒๘

5. แนวการพิจารณาโทษขาราชการครูกระทําผิดวินัยกรณีประพฤติชั่วทางเพศ
5.1 ครูชายโสด
คูกรณี
5.1.1 ศิษยหรือผูเยาว

พฤติกรรม
5.1.1.1 รวมประเวณี

ระดับความผิด
รายแรงมาก

ระดับโทษ
ไลออก

5.1.1.2 พยายามรวมประเวณี
หรือใหบําบัดความใคร

รายแรง

ปลดออก

รายแรง

ปลดออก

ไมรายแรง

ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี

5.1.1.3 กระทําอนาจาร
(1) กระทําตออวัยวะ
สําคัญทางเพศ
ลวนลามทางเพศ
(2) กระทําตออวัยวะ
อื่น ๆ เชน จับมือ
จับขา

ไมรายแรง
5.1.1.4 ลวงละเมิดดวยวาจา
หรืออากัปกิริยา เชน
พูดเกี้ยวหรือแสดง
อาการเจาชู
5.1.1.5 สนิทชิดชอบกันเกิน
สมควร จนทําใหเสีย
ชื่อเสียง
5.1.1.6 พฤติกรรมไมเหมาะสม
อื่น ๆ เชน ใหศิษยหญิง
บีบนวด

ไมรายแรง

ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี
ภาคทัณฑ

ไมรายแรง
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี

หมายเหตุ

อาจงดโทษให
โดยวากลาวตักเตือน
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5.1 ครูชายโสด (ตอ)
คูกรณี
5.1.2 สตรีโสด

พฤติกรรม
5.1.2.1 รวมประเวณี
(1) โดยขมขืน
(ก) จดทะเบียน
สมรส

(ข) ไมไดจดทะเบียน
สมรส และไม
รับผิดชอบ
(2) โดยสมัครใจ
(ก) จดทะเบียน
สมรส
(ข) ไมไดจดทะเบียน
สมรส และทําให
เสียชื่อเสียง

5.1.2.2 กระทําอนาจาร

ระดับความผิด

ไมรายแรง

รายแรง

รายแรง หรือ
ไมรายแรง
แลวแตกรณี

รายแรง หรือ
ไมรายแรง
แลวแตกรณี

ระดับโทษ

หมายเหตุ

ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี
ปลดออก

ปลดออก,
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี
ปลดออก,
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี

ไมถือวาเปนความผิด
วินัย

๓๐

5.1 ครูชายโสด (ตอ)
คูกรณี
5.1.3 สตรีมีสามี

พฤติกรรม
5.1.3.1 รวมประเวณี
(1) โดยขมขืน
(2) โดยสมัครใจ

ระดับความผิด

ระดับโทษ

รายแรงมาก
รายแรง

ไลออก
ปลดออก

5.1.3.2 กระทําอนาจาร

รายแรง หรือ
ไมรายแรง
แลวแตกรณี

ปลดออก,
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี

5.1.3.3 ลวงละเมิดดวยวาจา
หรืออากัปกิริยา เชน
พูดเกี้ยว หรือแสดง
อาการเจาชู

ไมรายแรง

5.1.3.4 สนิทชิดชอบกันเกิน
สมควรจนทําใหเสีย
ชื่อเสียง

หมายเหตุ

ตัดเงินเดือน
อาจงดโทษให
หรือภาคทัณฑ ตาม โดยวากลาวตักเตือน
ความรายแรง
แหงกรณี

ไมรายแรง
ภาคทัณฑ

๓๑

5.2 ครูชายมีภรรยา
คูกรณี
5.2.1 ศิษยหรือผูเยาว

พฤติกรรม
5.2.1.1 รวมประเวณี

ระดับความผิด
รายแรงมาก

ระดับโทษ
ไลออก

5.2.1.2 พยายามรวมประเวณี
หรือใหบําบัดความใคร

รายแรง

ปลดออก

รายแรง

ปลดออก

ไมรายแรง

ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี

5.2.1.3 กระทําอนาจาร
(1) กระทําตออวัยวะ
สําคัญทางเพศ
ลวนลามทางเพศ
(2) กระทําตออวัยวะ
อื่น ๆ เชน จับมือ
จับขา

ไมรายแรง
5.2.1.4 ลวงละเมิดดวยวาจา
หรืออากัปกิริยา เชน
พูดเกี้ยวหรือแสดง
อาการเจาชู

ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี

ไมรายแรง
5.2.1.5 สนิทชิดชอบกันเกิน
สมควร จนทําใหเสีย
ชื่อเสียง
5.2.1.6 พฤติกรรมไมเหมาะสม
อื่น ๆ เชน ใหศิษยหญิง
บีบนวด

ภาคทัณฑ
ไมรายแรง
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี

หมายเหตุ

อาจงดโทษให
โดยวากลาวตักเตือน

๓๒

5.2 ครูชายมีภรรยา (ตอ)
คูกรณี
5.2.2 สตรีโสด

พฤติกรรม
5.2.2.1 รวมประเวณี
(1) โดยการขมขืน
หรือหลอกลวง
หรือบังคับ
(2) โดยสมัครใจ หรือ
ทําใหเสียชื่อเสียง

5.2.2.2 กระทําอนาจาร

5.2.2.3 ลวงละเมิดดวยวาจา
หรืออากัปกิริยา เชน
พูดเกี้ยวหรือแสดง
อาการเจาชู

ระดับความผิด

ระดับโทษ

รายแรงมาก

ไลออก
ปลดออก

ไมรายแรง

ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี

รายแรง หรือ
ไมรายแรง
แลวแตกรณี

ไมรายแรง

ปลดออก,
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี
อาจงดโทษให
โดยวากลาวตักเตือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี

ไมรายแรง
5.2.2.4 สนิทชิดชอบกันเกิน
สมควรจนทําใหเสีย
ชื่อเสียง

หมายเหตุ

ภาคทัณฑ

๓๓

5.2 ครูชายมีภรรยา (ตอ)
คูกรณี
5.2.3 สตรีมีสามี

พฤติกรรม
5.2.3.1 รวมประเวณี

ระดับความผิด
รายแรงมาก

ระดับโทษ
ไลออก

5.2.3.2 กระทําอนาจาร

รายแรง หรือ
ไมรายแรง
แลวแตกรณี

ปลดออก,
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี

5.2.3.3 ลวงละเมิดดวยวาจา
หรืออากัปกิริยา เชน
พูดเกี้ยวหรือแสดง
อาการเจาชู

ไมรายแรง

5.2.3.4 สนิทชิดชอบกันเกิน
สมควรจนทําใหเสีย
ชื่อเสียง

ไมรายแรง

หมายเหตุ

ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี
อาจงดโทษให
โดยวากลาวตักเตือน
ภาคทัณฑ

๓๔

5.3 ครูสตรีโสด
คูกรณี
5.3.1 ศิษยชาย

5.3.2 ชายมีภรรยา

พฤติกรรม
5.2.3.1 รวมประเวณี

ระดับความผิด
รายแรงมาก

ระดับโทษ
ไลออก

5.2.3.2 กระทําอนาจาร

รายแรง หรือ
ไมรายแรง
แลวแตกรณี

ปลดออก,
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี

5.2.3.3 ลวงละเมิดดวยวาจา
หรืออากัปกิริยา เชน
พูดเกี้ยวหรือแสดง
อาการเจาชู

ไมรายแรง

5.2.3.4 สนิทชิดชอบกันเกิน
สมควรจนทําใหเสีย
ชื่อเสียง
5.3.2.1 รวมประเวณี
(1) โดยสมัครใจ

(2) โดยถูกขมขืน
หรือถูกหลอกลวง

ไมรายแรง

รายแรง หรือ
ไมรายแรง
แลวแตกรณี

-

ไมรายแรง
5.3.2.2 สนิทชิดชอบกันเกิน
สมควรจนทําใหเสีย
ชื่อเสียง

หมายเหตุ

ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี
อาจงดโทษให
โดยวากลาวตักเตือน
ภาคทัณฑ

ปลดออก,
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ ตาม ไมถือวาเปน
ความผิดวินัย
ความรายแรง
แหงกรณี
อาจงดโทษให
โดยวากลาวตักเตือน
ภาคทัณฑ

๓๕

5.4 ครูสตรีมีสามี
คูกรณี
5.4.1 ศิษยชาย

5.4.2 ชายอื่นที่ไมใช
สามีของตน

พฤติกรรม
5.4.1.1 รวมประเวณี

ระดับความผิด
รายแรงมาก

ระดับโทษ
ไลออก

5.4.1.2 กระทําอนาจาร

รายแรง หรือ
ไมรายแรง
แลวแตกรณี

ปลดออก,
ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี

5.4.1.3 ลวงละเมิดดวยวาจา
หรืออากัปกิริยา เชน
พูดเกี้ยวหรือแสดง
อาการเจาชู

ไมรายแรง

5.4.1.4 สนิทชิดชอบกันเกิน
สมควรจนทําใหเสีย
ชื่อเสียง

ไมรายแรง

5.4.2.1 รวมประเวณี
5.3.2.2 สนิทชิดชอบกันเกิน
สมควรจนทําใหเสีย
ชื่อเสียง

ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ ตาม
ความรายแรง
แหงกรณี
อาจงดโทษให
โดยวากลาวตักเตือน
ภาคทัณฑ

รายแรงมาก
ไมรายแรง

หมายเหตุ

ไลออก
ภาคทัณฑ

อาจงดโทษให
โดยวากลาวตักเตือน

๓๖

6. แนวการพิจารณาโทษขาราชการครูกระทําผิดวินัยเกี่ยวกับความลับของทางราชการ
พฤติกรรม
6.1 เปดเผยความลับทางราชการ
6.1.1 เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ราชการหรือบุคคลอื่นอยางรายแรง

6.1.2 เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ราชการหรือบุคคลอื่นไมถึงรายแรง

6.2 ทําใหเอกสารลับในความรับผิดชอบหาย
เสียหาย หรือทําลาย
6.2.1 เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง

6.2.2 เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการไมถึงรายแรง

ระดับความผิด

ระดับโทษ

รายแรงมาก หรือ
รายแรง แลวแต
กรณี

ไลออกหรือปลดออก
ตามความรายแรงแหง
กรณี

ไมรายแรง

ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี

รายแรงมาก
ไลออกหรือปลดออก
หรือรายแรง แลวแต ตามความรายแรงแหง
กรณี
กรณี
ไมรายแรง
ไมรายแรง

ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี

หมายเหตุ

- ถาเปนความลับชั้น
ลับที่สุด/ลับมากอาจลด
ขั้นเงินเดือน
- ถาเปนความลับชั้น
รองลงมา อาจตัด
เงินเดือนหรือภาคทัณฑ
หรืองดโทษ โดยวากลาว
ตักเตือนไดตามความ
รายแรงแหงกรณี

๓๗
พฤติกรรม
6.3 เปดเผยขอสอบของตน หรือที่อยูใน
ความรับผิดชอบของตน ใหนักเรียน
นักศึกษา ผูเขาสอบ หรือบุคคลอื่นทราบ
6.3.1 โดยไดรับคาตอบแทนหรือประโยชน
สวนตัว
6.3.2 โดยไมไดรับคาตอบแทน หรือ
ประโยชนสวนตัว

6.4 เปดเผยขอสอบของทางราชการที่ไมใช
ของตนและไมอยูในความรับผิดชอบ
ของตน
6.4.1 โดยไดรับคาตอบแทนหรือประโยชน
สวนตัว

ระดับความผิด

หมายเหตุ

รายแรงมาก

ไลออก

เปนความผิดกรณีทุจริต
ตอหนาที่ราชการ

ไมรายแรง

ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี

เปนความผิดกรณี ไม
รักษาความลับของทาง
ราชการ

ไลออกหรือปลดออก
ตามความรายแรงแหง
กรณี

เปนความผิดกรณี
ประมาทเลินเลอในหนาที่
ราชการ

ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี

เปนความผิดกรณี ไม
รักษาความลับของทาง
ราชการ

รายแรงมาก หรือ
รายแรง แลวแต
กรณี
ไมรายแรง

6.4.2 โดยไมไดรับคาตอบแทนหรือประโยชน
สวนตัว

ระดับโทษ

๓๘
พฤติกรรม
6.5 ทําใหขอสอบในความรับผิดชอบของตน
รั่วไหลโดยประมาทเลินเลอ
6.5.1 เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง

6.5.2 เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการไมถึงรายแรง

ระดับความผิด

ระดับโทษ

รายแรง

ปลดออก

ไมรายแรง

ลดขั้นเงินเดือน,
ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ ตามความ
รายแรงแหงกรณี

หมายเหตุ

เปนความผิดกรณี ไม
รักษาความลับของทาง
ราชการ

หมายเหตุ 1. การเปดเผยความลับของทางราชการ ถาพฤติการณเปนการแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น

ถือไดวา
เปนกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือประพฤติชั่วอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง จะตองลงโทษไลออกหรือปลดออก
จากราชการ ถาไมไดแสวงหาผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นเปนความผิดกรณีไมรักษาความลับของทางราชการ เปน
ความผิดวินัยไมรายแรง ก็ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑตามความรายแรง
แหงกรณี
2. กรณีประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหความลับของทางราชการถูกเปดเผย เปนความผิดวินัยกรณีประมาทเลินเลอใน
หนาที่ราชการตามมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ถาเปนเหตุใหเกิดความเสียหายราชการ
อยางรายแรง ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตองลงโทษปลดออกจากราชการถาเกิดความเสียหายแกราชการไมถึงรายแรง ก็
ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑตามควรแกกรณีได
3. ถาเปนความลับเกี่ยวกับขอสอบใหพิจารณาความรายแรง โดยคํานึงถึงระดับความสําคัญของการสอบ

๓๙

ภาคผนวก ง
หนังสือทัณฑบน
เขียนที่......................................
วันที่..........................................
ตามที่ขาพเจา…………(ระบุชื่อ)………….ตําแหนง………….…………………ระดับ..........
สังกัด………(ชื่อหนวยงานทางการศึกษา)……………….……...................……………………….
ไดทําผิดจรรยาบรรณกรณีตาม (ระบุมาตราที่กระทําผิดตามพระราชบัญญัติและหรือขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ) โดยกระทําผิด คือ ...............................................................................................
.........................................................................................................................................
...............................................................................................................................ซึ่งเปนกรณีกระทําผิด
เล็กนอยและเปนความผิดครั้งแรก และผูบ ังคับบัญชาไดกรุณางดโทษให จึงขอทําทัณฑบนใหไวตอ
.........(ผูบงั คับบัญชา).........วาขาพเจาจะไมกระทําผิดจรรยาบรรณของขาราชการหรือบุคลากรอีกตอไป
และจะรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ หากขาพเจากระทําการอันเปนการฝาฝนทัณฑบนที่ใหไวนี้ ขอให
ผูบังคับบัญชาลงโทษขาพเจาตามสมควรแกกรณี ขาพเจารับทราบกรณีการทําผิดจรรยาบรรณดังกลาว
ขางตนแลว จึงลงชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน
ลงชื่อ………………………………….ผูทําทัณฑบน
(...........................................)
ลงชื่อ………………………………….ผูบังคับบัญชา
(...........................................)
ลงชื่อ………………………………….พยาน
(...........................................)
ลงชื่อ………………………………….พยาน
(...........................................)
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ภาคผนวก จ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วาดวย จรรยาบรรณขาราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๐
……………………………..

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับ วาดวย จรรยาบรรณขาราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของขาราชการและบุคลากร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แหง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน
สถาบัน อุด มศึก ษา ประกาศ ณ วัน ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมติสภามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖ /๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออก
ขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย จรรยาบรรณ
ขาราชการพลเรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๐ ”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“ ก.พ.อ. ” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“ มหาวิทยาลัย ” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“ สภามหาวิทยาลัย ” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“ อธิการบดี ” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“ ผูบังคับบัญชา ” หมายความวา อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือกอง
“ ข า ราชการ ” หมายความว า ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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“ บุ ค ลากร ” หมายความว า พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว อาจารยพิเศษตามสัญญา และอาจารยพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยมหาวิทยาลัยจางดวยงบประมาณแผนดินหรือเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย
“ จรรยาบรรณ ” หมายความวา ขอกําหนด กฎเกณฑ อันเปนบรรทัดฐานสําหรับ
ขาราชการ และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อตองการรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง ความเปนระเบียบเรียบรอย ความดีงาม ความสงบสุข และความเจริญในตัวตนและวิชาชีพ
“ วิชาชีพ ” หมายความวา อาชีพที่ตองอาศัยวิชาความรูที่มีความกาวหนาหรือความ
ชํานาญในระดับสูง รวมทั้งการฝกฝนที่มีความเฉพาะเจาะจง
“ ศิษย ” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และใหหมายความ
รวมถึงบุคคลซึ่งเขารับการมาฝกอบรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดหรือรวมจัด
ขอ ๔ ขาราชการและบุคลากร พึงมีจรรยาบรรณตอตนเองดังนี้
(๑) ขาราชการและบุคลากรพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับการ
เปนขาราชการและบุคลากร
(๒) ขาราชการและบุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดี พัฒนาตนเองใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งเพิ่มพูนความรูความสามารถและทักษะในการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(๓) ขาราชการและบุคลากรพึงละเวนการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน เคารพและไมละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
ผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม (๓) เปนความผิดวินัย
ขอ ๕ ขาราชการและบุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ ตอการปฏิบัติงาน และตอหนวยงาน
ดังนี้
(๑) ขาราชการและบุคลากรพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยและไม
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย
(๒) ขาราชการและบุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม
(๓) ขาราชการและบุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว
ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
(๔) ขาราชการและบุคลากรพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาในการปฏิบัตหิ นาทีใ่ ห
เปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่
(๕) ขาราชการและบุคลากรพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดและ
คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตน
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(๖) ข า ราชการและบุ ค ลากรพึ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง าน การให ค วามร ว มมื อ
ชวยเหลือกลุมงานของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน และการแกปญหารวมกัน
รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
ขอ ๖ ขาราชการและบุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ตอผูใตบังคับบัญชา และตอ
ผูรวมงาน ดังนี้
(๑) ขาราชการและบุคลากรซึ่งเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ทั้งในดาน
การปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงเหตุผล ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล
(๒) ขาราชการและบุคลากรพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน
ใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
(๓) ขาราชการและบุคลากรพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มี
น้ําใจ และมีมนุษยสัมพันธอันดีโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
ขอ ๗ ขาราชการและบุคลากรพึงมีจ รรยาบรรณตอศิษ ย และผูรับบริก าร ตอสังคม และต อ
ประชาชน ดังนี้
(๑) ข า ราชการและบุค ลากรพึ ง ให บ ริ ก ารอยา งเต็ ม กํ า ลัง ความสามารถด ว ยความเป น ธรรม
เอื้อเฟอมีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูใน
อํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตน
ทราบวา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป
(๒) ขาราชการและบุคลากรพึงปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป
(๓) ขาราชการและบุคลากรพึงรักษาเกียรติภูมิของตนเองและองคกร โดยไมกระทําการใด ๆ ที่
เสื่อมเสียตอชื่อเสียงและภาพพจนขององคกร
(๔) ขาราชการและบุคลากรพึงละเวนการรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจ
คํานวณเปนตัวเงินได ยกเวน ในกิจการหรือธุรการงานตามปกติของมหาวิทยาลัย
ข อ ๘ ข า ราชการและบุ ค ลากรซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ส อนและหรื อ วิ จั ย นอกจากต อ งปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณในขอ ๔ ถึงขอ ๗ แลวยังตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้
(๑) อุทิศเวลาและเสียสละใหกับงานสอนและหรือวิจัยดวยความรับผิดชอบ
(๒) สั่งสอน สรางเสริมความรูที่ถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความ
บริสุทธิ์ใจเปนแบบอยางทั้งทางวิชาการและจริยธรรมแกศิษย รวมถึงใหความรัก ความเมตตา เอื้ออาทร
ตอศิษยดวยความเสมอภาค
(๓) ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยางตอเนื่องตลอดเวลา
(๔) ไมกระทําตนเปนผูปดกั้นความเจริญทางสติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย
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(๕) ตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ และไมใชศิษย
กระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
ผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม (๕) เปนความผิดวินัยรายแรง
ขอ ๙ ขาราชการและบุคลากรผูใดกระทําผิดจรรยาบรรณดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการกระทําผิด
จรรยาบรรณอยางรายแรง
(๑) การนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ
(๒) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับศิษยซึ่งมิใชคูสมรสของตน
(๓) การเรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดจากศิ ษ ย ห รื อ
ผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด
(๔) การเปดเผยความลับของศิษยที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ ทั้งนี้โดยมิ
ชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกศิษยหรือผูรับบริการ
(๕) การสอนและหรือวิจัยหรืออบรมศิษยเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
(๖) การกระทําความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความรายแรงของการ
กระทํา โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ผูใดไมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณในขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙ จะ
ไดรับโทษทางจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้
(๑) การตักเตือน
(๒) การภาคทัณฑ
(๓) การประณาม
(๔) การบันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล
(๕) การงดขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณภายในเวลาที่กําหนดตามความเหมาะสม
(๖) การหามขอตําแหนงทางวิชาการภายในเวลาที่กําหนดตามความเหมาะสม โดยทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย
(๗) โทษอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความรายแรงของความผิด โดยทํา
เปนประกาศมหาวิทยาลัย
การกําหนดโทษตองคํานึงถึงสภาพและความรายแรงของความผิด และอาจกําหนดโทษอยาง
เดียวหรือหลายอยางรวมกันไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไมวาจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไมก็ตาม
ขอ ๑๑ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะหนึ่งจํานวนไมเกินเจ็ดคน
ประกอบดวย

๔๔

(๑) ผูแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒจิ ากสภามหาวิทยาลัยซึง่ เลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เปน
ประธาน
(๒) ผูแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒจิ ากสภามหาวิทยาลัยซึง่ เลือกกันเองจํานวนสองคน เปน
กรรมการ
(๓) ผูแทนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๔) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
เปนกรรมการ
(๕) ผู แ ทนกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย จากคณาจารย ป ระจํ า ซึ่ ง เลื อ กกัน เองจํา นวนหนึ่ ง คน
เปนกรรมการ
(๖) ผูแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
เปนกรรมการ
ใหประธานเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
ขอ ๑๒ คณะกรรมการตามขอ ๑๑ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป ถาตําแหนงใดวางลงกอน
กําหนด ใหดําเนินการใหไดมาใหมแทนภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงวางลงเวนแตวาระ
เหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหไดมาแทนก็ได กรณีที่มีการดําเนินการใหไดมาแทนตําแหนงที่
วาง ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ในกรณีที่คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังไมไดดําเนินการใหไดมา
ซึ่งคณะกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที่
ขอ ๑๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๑๒ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการ
ของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี
ขอ ๑๔ คณะกรรมการจรรยาบรรณ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความอิสระและเปนกลาง โดยใหมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

๔๕

(๑) พิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย การกระทํ า ของผู ถู ก กล า วหาหรื อ ผู ถู ก กล า วโทษว า ประพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณ
(๒) จัดใหมีมาตรการสงเสริมจรรยาบรรณแกขาราชการและบุคลากร
(๓) แตงตั้งอนุกรรมการ เพื่อทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
การสอบสวน การอุทธรณ หรือการพิจารณาใด ๆ ใหนําหลักเกณฑ และวิธีการทีก่ ําหนด ไวใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัย มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งทําหนาทีป่ ระธาน
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดจะรวมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนัน้ ไมได
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๖ ขาราชการและบุคลากรผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
มีพฤติการณแหงการกระทําเปนความผิดวินัย ใหดําเนินการทางวินัยกับผูนั้น
การประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดที่มิไดกําหนดวาเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด การภาคทัณฑหรือการประณาม
แลวแตกรณี และหากผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ไมดําเนินการใหถูกตอง หากฝาฝนการภาคทัณฑหรือ
การประณาม ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย
ขอ ๑๗ ในการพิจารณาเพื่อทําการตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด การ
ภาคทั ณ ฑ ห รื อ การประณามแก ผู ใ ด ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชามี อํ า นาจแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง นอกเหนื อ จาก
พยานหลักฐานที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยใหคํานึงถึงความเปนธรรมแกผูนั้นดวย
ใหผูบังคับบัญชาแจงขอเท็จจริงแกผูที่ถูกกลาวหาวาประพฤติผิดจรรยาบรรณรับทราบอยาง
เพียงพอ พรอมทั้งใหผูนั้นไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานประกอบอยางเต็มที่
ขอ ๑๘ การตักเตือน หรือการมีคําสั่งใหดําเนินการใหถูกตอง การภาคทัณฑหรือการประณาม ให
ทําเปนหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยระบุพฤติการณหรือรายละเอียดแหงการประพฤติผิด
จรรยาบรรณใหชัดเจน และใหผูประพฤติผิดจรรยาบรรณลงชื่อรับทราบ

๔๖

ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีเปนผูรกั ษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกีย่ วกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดี
มีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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