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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน มีวิสัยทัศน               
มุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน เปนแหลงความรู วิจัย คลังปญญา 
ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีคุณภาพ เพิ่มความเขมแข็ง และ            
ขีดความสามารถของชุมชนดวยระบบบริหารจัดการท่ีดี 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา หากบุคลากรประพฤติปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม เปน
แบบอยางท่ีดีแกนักศึกษาไดยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติยอมจะสงผลใหการพัฒนานักศึกษามี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนแกทองถ่ินและประเทศชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใหความสําคัญกับบุคลากรเปนอยางมาก จึงไดแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการดานจรรยาบรรณใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเครงครัด  

คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือจรรยาบรรณบุคลากรฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอ
คณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  อยางไรก็ตามคูมือฉบับนี้อาจจะมีขอบกพรองอยูบาง 
หากมีขอเสนอแนะ  คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานและจะนําไปปรับปรุงในโอกาส
ตอไป 

 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยศรชัย  เย็นเปรม) 
ประธานคณะกรรมการดําเนนิงาน 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
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สวนที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดออกขอบังคับวาดวย จรรยาบรรณขาราชการ 
พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2550 เพื่อสงเสริม
จริยธรรมของบุคลากร โดยไดสอบถามความเห็นของบุคลากรอยางกวางขวาง เพื่อใหเปนแนว
ปฏิบัติเปนความเห็นพองตองกันอยางแทจริงนําไปสูการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตอไป                       
ตอมา ก.พ.อ. ไดปรับปรุงและประกาศมาตรฐานจรรยาบรรณที่พีงมีในสถาบันอุดมศึกษา                     
ซ่ึงประกาศในวันท่ี 24 มิถุนายน ประกอบกับสํานักงานผูตรวจการแผนดินไดกําหนดมาตรฐาน
จริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก (Core Value) สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
เจาหนาท่ีของรัฐ 2551 มหาวิทยาลัยจึงไดปรับปรุงขอบังคับ วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.อ. กําหนด และนําคานิยมหลัก
ดังกลาวผนวกเขาใชในขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติดวย 

ในการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรคร้ังนี้ จะเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรเพื่อรักษาช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย และสงเสริมเกียรติคุณ 
ช่ือเสียง และฐานะของบุคลากรวาเปนผูท่ีนาเช่ือถือ และศรัทธาในสังคม 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบุคลากรใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาและ
สงเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะใหเปนผูท่ีนาเช่ือถือและศรัทธาในสังคม 

2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถสงเสริม  กํากับติดตามการประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากร 

 
คําจํากัดความ 

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีดีงามเพ่ือรักษาและสงเสริม
เกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บุคลากร หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน และลูกจางสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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คณาจารย หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 
และใหหมายถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผูบังคับบัญชา หมายถึง อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการ
สํานัก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะหรือกอง 

จรรยาบรรณบุคลากร หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กําหนดข้ึน เปนแนวทางใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และ
ฐานะของบุคลากรและมหาวิทยาลัย 

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนแนวทางใหบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยึดถือปฏิบัติ 
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สวนที่  2 
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
สภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบ  ขอบังคับ  วาดวย  จรรยาบรรณของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552 ในคราวประชุมคร้ังท่ี  6/2552 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2552 
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยตองรักษาและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวตาม
ขอบังคับนี้โดยเครงครัด 

2. จรรยาบรรณของบุคลากร 
2.1 จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ 

2.1.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1.2 บุคลากรพึงยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.3 บุคลากรตองมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
2.1.4 บุคลากรพึงยึดประโยชนของหนวยงานและประเทศชาติเหนือกวา

ประโยชนสวนตนและไมมีประโยชนทับซอน 
2.1.5 บุคลากรพึงยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
2.1.6 บุคลากรพึงใหบริการแกผูรับบริการดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และ

ไมเลือกปฏิบัติ 
2.1.7 บุคลากรพึงใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และ

ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
2.1.8 บุคลากรพึงมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส 

และตรวจสอบได 
2.1.9 บุคลากรพึงยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 
2.1.10 บุคลากรพึงยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององคกร 

2.2 จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และหนวยงาน 
2.2.1 บุคลากรตองปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต และไมแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ 
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2.2.2 บุคลากรพึงมีเจตคติท่ีดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมท้ังเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ ในการทํางานเพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลและตองฝกฝนตนเองใหแตกฉานและแมนยําชํานาญ  

2.2.3 บุคลากรพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และ
ปราศจากอคติ 

2.2.4 บุคลากรพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ 
รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร ถูกตอง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชน
เปนสําคัญ 

2.2.5 บุคลากรประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มท่ี 

2.2.6 บุคลากรพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด
และคุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือส้ินเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของ
ตนเอง 

2.3 จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 
2.3.1 ผู บังคับบัญชา  พึงดูแลเอาใจใส  ผูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการ

ปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาตลอดจน
ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล 

2.3.2 บุคลากรพึงปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวย
ความสุภาพมีน้ําใจไมตรีเอ้ืออาทรและมนุษยสัมพันธอันดี 

2.3.3 บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือ
ชวยเหลือกลุมงานของตน และสวนรวมท้ังในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางานและ
แกปญหารวมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความ
รับผิดชอบดวย 

2.3.4 บุคลากรพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมท้ังสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อ
ประโยชนสวนรวม 

2.3.5 บุคลากรตองละเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน และตอง
ไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือนําผลงานทางวิชาการของ
ผูอ่ืน หรือจางวานหรือใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการ เพื่อนําไปใชในการเสนอขอกําหนดตําแหนง 
หรือการเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน หรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับสูงข้ึน หรือในการอ่ืนใด 
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2.3.6 บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกยอง ใหเกียรติ
ในศักดิ์ศรีของเพื่อนรวมงาน 

การกล่ันแกลง การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ 
นักศึกษา หรือประชาชนอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

2.4 จรรยาบรรณตอนักศึกษา และผูรับบริการ 
2.4.1 บุคลากรพึงใหบริการผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวย

ความเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม และใชภาษา ถอยคํา สํานวนท่ีชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และ
เขาใจงาย ในการส่ือความหมายตอนักศึกษาและผูรับบริการที่มาติดตอราชการ 

2.4.2 บุคลากรตองไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
จากนักศึกษาหรือผูรับบริการเพื่อกระทําการหรือไมกระทําการใด 

2.4.3 บุคลากรตองไมสอนหรืออบรมนักศึกษา ผูรับบริการ เพื่อใหกระทําการ
ท่ีรูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2.4.4 บุคลากรตองไมเปดเผยความลับของนักศึกษา หรือผูรับบริการ ท่ีไดมา
จากการปฏิบัติหนาท่ีหรือจากความไววางใจ ท้ังนี้โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษา
หรือผูรับบริการ 

2.4.5 บุคลากรตองไมลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับ
นักศึกษาซ่ึงมิใชคูสมรสของตน 

2.5 จรรยาบรรณตอประชาชน และสังคม 
2.5.1 บุคลากรพึงใหบริการตอนักศึกษา ประชาชน ผูรับบริการอยางเต็มกําลัง

ความสามารถดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน เม่ือเห็นวา
เร่ืองใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาท่ีของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือ
แนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบวามีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวขอกับเร่ืองนั้น ๆ ตอไป 

2.5.2 บุคลากรพึงประพฤติตนใหเปนท่ีเช่ือถือของบุคคลท่ัวไป 
2.5.3 บุคลากรพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงมีมูลคาเกิน

ปกติวิสัยท่ีวิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมารับบริการหรือผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการนั้น 

หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีรับไวมี
มูลคาเกินปกติวิสัยก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรตอไป 

2.5.4 บุคลากรตองวางตัวเปนกลางทางการเมือง บุคลากรตองไมเขาไป
เกี่ยวของกับการดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซ้ือสิทธ์ิหรือขายเสียงในการ
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เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือการเลือกต้ังอ่ืนท่ีมี
ลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังไมใหการสงเสริมสนับสนุน 
หรือชักจูงใหผูอ่ืนกระทําการในลักษณะเดียวกัน 

2.6 จรรยาบรรณของผูบังคับบัญชา 
2.6.1 นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามขอ 2.1-2.5 

แลว ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตน ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยยึดหลักความเปนธรรมและเสมอภาค 
 (2) ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบ เสียสละ  อดทน 

ซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
 (3) ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 

ผลกระทบท่ีมีตอบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมท้ังการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 
2.7 จรรยาบรรณของคณาจารย 

2.7.1 นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามขอ 2.1-2.5 
แลวคณาจารยพึงปฏิบัติตน ดังนี้ 

(1) คณาจารยพึงรักและศรัทธาในความเปนครู พึงดํารงตนใหเปน
แบบอยางท่ีดีแกศิษยและผูอ่ืนท้ังดานสวนตัวและการงาน ตลอดจนเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร
วิชาชีพอาจารย 

(2) คณาจารยพึงอบรมส่ังสอนศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความ
บริสุทธ์ิใจ ชวยเหลือและปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตาและเปนธรรมและสงเสริมความเจริญทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมแกศิษย 

(3) คณาจารยพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
ซ่ือสัตย สุจริต 

(4) คณาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงํา
ดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใด และไมเลือกปฏิบัติ 

(5) คณาจารยพึงหม่ันศึกษาคนควาติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ใหทันสมัยอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

(6) คณาจารยพึ งป ฏิ บั ติหน า ท่ี วิ จั ย ท่ี มี จรรยาบรรณนักวิ จั ย                   
ตามขอกําหนดของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและจรรยาบรรณในวิชาชีพเฉพาะทางของตน 

(7) คณาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน ดุจกัลยาณมิตร ชวยเหลือ 
สงเสริม และเกื้อกูลผูรวมงาน ชุมชน และสังคมในทางสรางสรรค 
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(8) คณาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมี
สวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

(9) คณาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบท้ังตอผูอ่ืน ตอสังคม
และตอประเทศชาติ 

3. องคกรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ 
3.1 ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ท่ีมีความเปนอิสระและ

เปนกลาง ซ่ึงแตงต้ังโดยอธิการบดี เปนคณะกรรมการเพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแล และดําเนินการทาง
จรรยาบรรณตามท่ีกําหนด โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

 (1) กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
(2) พิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดทางจรรยาบรรณท่ีมีการรองเรียน

โดยตรงจากผูกลาวหา หรือจากหนวยงาน โดยอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อทําหนาท่ีดังกลาว 
(3) จัดทําระบบการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
(4) จัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในดาน

ความสําเร็จ และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
(5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

3.2 ในการดํา เนินการทางจรรยาบรรณ  อาจกระทําไดโดยผูกลาวหาหรือ
ผูบังคับบัญชา ขอใหดําเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน 

ท้ังนี้ การสอบสวนและพิจารณาตองยึดหลักการใหผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา 
การรับฟงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ การเปดโอกาสใหมีการคัดคนผู
สอบสวนหรือกรรมการได การคุมครองผูกลาวหาหรือพยานท่ีเปนนักศึกษา 

3.3 หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการทางจรรยาบรรณ ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

4. บทลงโทษ 
4.1 ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณนี้ ใหใชบังคับกับบุคลากรโดยเครงครัดหาก

บุคลากรคนใดกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือกระทําการใดๆ อันเปนการฝาฝนขอบังคับนี้ ใหถือวาผู
นั้นกระทําความผิดจรรยาบรรณ และใหลงโทษตามท่ีกําหนดในขอบังคับนี้ 

4.2 ใหถือวาการกระทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังตอไปนี้ เปนการทําผิด
จรรยาบรรณอยางรายแรง 

(1) การแอบอางหรือนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานทาง
วิชาการของตนเอง 
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(2) การลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา             
หรือบุคคลอ่ืนท่ีไมใชคูสมรสของตนเอง 

(3) การ เ รี ยก  รับ  หรือยอมจะ รับทรัพย สินห รือประโยชน อ่ืนใด                     
จากนักศึกษาหรือผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด 

(4) การเปดเผยความลับของนักศึกษาและผูรับบริการ ท่ีไดมาจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีหรือจากความไววางใจโดยมิชอบและกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการ 

(5) การสอน อบรม หรือมีพฤติกรรมท่ีสอไปในทางฝาฝน หรือผิดกฎหมาย
ตอนักศึกษาหรือผูรับบริการ เพื่อใหกระทําการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนและสังคมอยางรายแรง 

(6) การกระทําความผิดอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและ
ความรายแรงของการกระทํา 

4.3 การกระผิดทําจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวินัยหรือผิดวินัยอยางรายแรง           
ใหดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ถาไมเปนความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชาดําเนินการดังนี้ 
(1) ตักเตือน หรือ 
(2) ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ 
(3) ทําทัณฑบน 

เม่ือไดดําเนินการตามวรรคหน่ึงแลวใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติบุคคลดวย 
5. การดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

5.1 ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือหนวยงานอื่นจัดใหมีมาตรการสงเสริม
จรรยาบรรณแกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 
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สวนที่  3 
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร 

 
เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยได

กําหนดแนวปฏิบัติใหทุกคนถือปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้ 
1. จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชพี 
 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
1. บุคลากรมหาวทิยาลัยพึง

ประพฤติตนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 ยึดหลักพออยู พอกิน พอใช 
1.2 ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจาย ลดความ

ฟุมเฟอยในการดํารงชีพ 
1.3 ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองและ

สุจริต 
2. บุคลากรพึงยึดม่ันในคุณธรรม

และจริยธรรม 
1.1 ดํารงตนใหต้ังม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความซ่ือสัตย เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
1.2 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมให

ตรวจสอบ 
1.3 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามัคคี สนับสนุนและให

ความรวมมือในการทํางานเชิงบูรณาการ 
1.4 สงเสริมและสนับสนุนผูท่ียดึม่ันในความถูกตอง     

ดีงาม 
3. บุคลากรตองมีจิตสํานึกท่ีดี 

ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
3.1 มีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 
3.2 ไมแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติงาน 
3.3 สงเสริมความกาวหนาผูรวมงานอยางสรางสรรค

และไมเลนพรรคเลนพวก 
3.4 มีความรับผิดชอบและต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถ 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
4. บุคลากรยังยืนหยัดทําในส่ิงท่ี

ถูกตองเปนธรรม และถูก
กฎหมาย 

4.1 ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบขอบังคับและประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

4.2 ทําในส่ิงท่ีถูกตองและเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม 
4.3 ปฏิบัติงานดวยความขยนัหม่ันเพียร 
4.4 ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหองคกร 
4.5 ยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต 

5. บุคลากรพึงใหบริการแก
ผูรับผิดชอบดวยความรวดเร็ว      
มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

5.1 ใหบริการดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ 
5.2 ใหบริการดวยความรวดเร็ว เต็มใจ เอ้ือเฟอ และ

เปนธรรม 
5.3 ใหบริการกับทุกคนอยางเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ 

6. บุคลากรพึงใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน 
ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 

6.1 ใหขอมูลของมหาวิทยาลัยไดอยางถูกตอง ครบถวน 
6.2 ไมบิดเบือนขอมูลและขอเท็จจริงท้ังขอมูลภายใน

มหาวิทยาลัยและขอสาธารณะ 
6.3 ไมเปดเผยขอมูลของนักศึกษาหรือผูรับบริการ 

7. บุคลากรพึงมุงผลสัมฤทธ์ิขอ
งาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 
โปรงใส และตรวจสอบได 

7.1 ทําหนาท่ีอยางคุมคาเกิดผลสําเร็จเปนประโยชน
ตอสวนรวม 

7.2 รักษามาตรฐานของงานบริการ 
7.3 ทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตรวจสอบได 
7.4 ชัดเจน เปดเผย จริงใจ พรอมใหตรวจสอบ 

8. บุคลากรพึงยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

8.1 มีความรูความเขาใจ และศรัทธาตอการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

8.2 ไปใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังทุกคร้ัง 
8.3 ยอมรับเสียงขางมาก 
8.4 เคารพในศักดิศ์รีและคุณคาของผูรวมงาน 

9. บุคลากรพึงยึดม่ันในหลัก
จรรยาบรรณวชิาชีพขององคกร 

9.1 ประพฤติปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 

9.2 สงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานตามหลัก
จรรยาบรรณ 
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2. จรรยาบรรณตอการปฏิบัตงิานและหนวยงาน 
 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
1. บุคลากรตองปฏิบัติงานดวย

ความซ่ือสัตย สุจริต และ          
ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

1.1 มีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี 
1.2 ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากงานในหนาท่ี 

2. บุคลากรพึงมีเจตคติท่ีดี และ
พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมท้ังเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ ทักษะ ในการ
ทํางานเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติ
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลและตองฝกฝน
ตนเองใหแตกฉานและแมนยํา
ชํานาญ 

2.1 ยึดและปฏิบัติตามหลักธรรม 
2.2 เปนคนดใีนสังคม 
2.3 พัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถทักษะ         

ในการทํางานอยูเสมอ 
2.4 ฝกฝนตนเองใหเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ 

3. บุคลากรพึงปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความสุจริต             
เสมอภาค และปราศจากอคติ 

3.1 ปฏิบัติตอทุกคนโดยไมคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

3.2 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต เท่ียงตรง 
3.3 ใหบริการแกผูรับบริการโดยปราศจากอคติ 

4. บุคลากรพึงปฏิบัติหนาท่ี
ราชการอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหม่ันเพยีร ถูกตอง 
สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการและ
ประชาชนเปนสําคัญ 

4.1 ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
4.2 ปฏิบัติงานดวยความขยนัหม่ันเพียร 
4.3 ตัดสินใจบนความถูกตอง และมีเหตุผลรองรับ 
4.4 เห็นแกประโยชนขององคกรกอนประโยชนของ

ตนเอง 

5. บุคลากรประพฤติตนเปนผูตรง
ตอเวลา และใชเวลาราชการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนประโยชน
ตอทางราชการอยางเต็มท่ี 

5.1 เปนผูตรงตอเวลา 
5.2 ไมใชเวลาราชการไปทําประโยชนสวนตัว 
5.3 อุทิศเวลาใหแกราชการ 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
6. บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช

ทรัพยสินของทางราชการอยาง
ประหยดัและคุมคา โดย
ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือ
ส้ินเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึง
ปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

6.1 ใชและดูแลทรัพยสินของราชการเชนเดยีวกับ
ทรัพยสินของตน 

6.2 ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 
6.3 ไมนําทรัพยสินของราชการไปแสวงหาประโยชน 
6.4 ไมนําทรัพยสินของราชการเปนของตนเอง 

 
3. จรรยาบรรณตอผูบังคบับัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 
 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
1. ผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส 

ผูใตบังคับบัญชาท้ังในดานการ
ปฏิบัติงาน ขวญักําลังใจ 
สวัสดิการ และยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
ตลอดจนปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการ
และเหตุผลท่ีถูกตองตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.1 ดูแลเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา 
1.2 สรางขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติงานและ

สวัสดิการที่พงึมีแกผูใตบังคับบัญชา 
1.3 รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 
1.4 ปกครอง บังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาตามหลัก      

ธรรมาภิบาล 
1.5 สงเสริมการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
1.6 สรางความเช่ือม่ันใหผูใตบังคับบัญชาทํางานเต็ม

ความสามารถ 
2. บุคลากรพึงปฏิบัติตอ

ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน 
ตลอดจนผูเกีย่วของดวยความ
สุภาพมีน้ําใจไมตรีเอ้ืออาทร
และมนษุยสัมพันธอันด ี

2.1 ใหความเคารพเช่ือฟงผูบังคับบัญชา 
2.2 ปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับบัญชาอยางเต็ม

ความสามารถ 
2.3 รับฟงความคิดเห็นและใหเกยีรติผูรวมงาน 
2.4 ปฏิบัติตอผูรวมงานและผูเกีย่วของดวยความมี

น้ําใจ สุภาพและเอ้ืออาทร 
3. บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน การใหความ
รวมมือชวยเหลือ กลุมงานของ
ตน และสวนรวมท้ังในดานการ

3.1 รับผิดชอบในหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 
3.2 ใหความชวยเหลือผูรวมงานดวยความเต็มใจ 
3.3 แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะตองานในหนาท่ี

อยางสรางสรรค 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
ใหความคิดเหน็ การชวยทํางาน
และแกปญหารวมกัน รวมท้ัง
การเสนอแนะในส่ิงท่ีเหน็วาจะ
มีประโยชนตอการพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบดวย 

3.4 รวมแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคกรอยาง
สรางสรรค 

3.5 มีสวนรวมในการทําเพื่อสวนรวมอยางเต็มใจ 

4. บุคลากรพึงชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ในทางท่ีชอบ รวมท้ังสงเสริม
และสนับสนนุใหเกิดความ
สามัคคี รวมแรงรวมใจใน
บรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติ
หนาท่ีเพื่อประโยชนสวนรวม 

4.1 ใหความชวยเหลือในทางท่ีชอบแกผูรวมงาน 
4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหเกดิความสามัคคีของ

บุคคลในองคกร 
4.3 รวมแรงรวมใจเพ่ือประโยชนขององคกร 

5. บุคลากรตองละเวนจากการนํา
ผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
และตองไมคัดลอกหรือลอก
เลียนผลงานทางวิชาการของ
ผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือนําผลงาน
ทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจาง
วานหรือใชผูอ่ืนทําผลงานทาง
วิชาการ เพื่อนาํไปใชในการ
เสนอขอกําหนดตําแหนง หรือ
การเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน 
หรือการใหไดรับเงินเดือนใน
ระดับสูงข้ึน หรือในการอ่ืนใด 

5.1 ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
5.2 ไมคัดลอกหรือเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน

โดยมิชอบ 
5.3 ไมนําผลงานผูอ่ืนไปเสนอกําหนดงานทาง

วิชาการ 
5.4 ไมนําจางวานใหผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการ 

6. บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น ยกยอง 
ใหเกียรติในศักดิ์ศรีของเพื่อน
รวมงาน 

6.1 เคารพในเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของ
ผูรวมงาน 

6.2 ยกยอง ใหเกียรติผูรวมงาน 
6.3 ไมกล่ันแกลง ดูหม่ิน กดข่ีขมเหงผูรวมงานหรือ

นักศึกษา 
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4. จรรยาบรรณตอนักศึกษา และผูรับบริการ 
 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
1. บุคลากรพึงใหบริการผูมาติดตอ

งานอยางเต็มกาํลัง
ความสามารถ ดวยความ           
เสมอภาค โปรงใส และเปน
ธรรม และใชภาษา ถอยคํา 
สํานวนท่ีชัดเจนสุภาพ 
เหมาะสม และเขาใจงาย ในการ
ส่ือความหมายตอนักศึกษาและ
ผูรับบริการที่มาติดตอราชการ 

1.1 ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความรวดเร็วอยางเต็ม
ความสามารถ 

1.2 ใหบริการดวยความเสมอภาค โปรงใส และเปน
ธรรม 

1.3 ใหบริการดวยความสุภาพ ชัดเจน เหมาะสม 
1.4 ส่ือสารแกผูมาติดตอดวยถอยคําท่ีเขาใจงาย 

2. บุคลากรตองไมเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษา
หรือผูรับบริการเพื่อกระทําการ
หรือไมกระทําการใด 

2.1 ไมเรียกรับผลประโยชนจากผูมาติดตอ 
2.2 ไมรับทรัพยหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ 

3. บุคลากรตองไมสอนหรืออบรม
นักศึกษา ผูรับบริการ เพื่อให
กระทําการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมาย
หรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

3.1 ไมสอน หรืออบรมนักศึกษา และผูรับบริการ          
ใหกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย 

3.2 ไมสอน หรืออบรมนักศึกษา และผูรับบริการให
กระทําในส่ิงท่ีผิดศีลธรรมอันด ี

4. บุคลากรตองไมเปดเผยความลับ
ของนักศึกษา หรือผูรับบริการ 
ท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ี
หรือจากความไววางใจ ท้ังนี้
โดยมิชอบ กอใหเกิดความ
เสียหายแกนักศึกษาหรือ 

 
 

4.1 ไมเปดเผยความลับของนักศึกษา หรือผูรับบริการ 
ท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 

4.2 ไมใสราย บิดเบือนขอเท็จจริงตอนักศึกษา และ
ผูรับบริการ 
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5. บุคลากรตองไมลวงละเมิดทาง

เพศ หรือมีความสัมพันธทาง
เพศกับนกัศึกษาซ่ึงมิใชคูสมรส
ของตน 

5.1 ไมลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธกับ
นักศึกษา หรือผูรับบริการ 

5.2 ไมแสดงพฤติกรรม หรือกลาววาจาท่ีดูหม่ิน
เหยยีดหยามนกัศึกษาหรือผูรับบริการ 

 
5. จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
1. บุคลากรพึงใหบริการตอ

นักศึกษา ประชาชน 
ผูรับบริการอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเปน
ธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ และใช
กิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน เม่ือ
เห็นวาเร่ืองใดไมสามารถปฏิบัติ
ไดหรือไมอยูในอํานาจหนาท่ี
ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจง
เหตุผล หรือแนะนําใหติดตอยัง
หนวยงานหรือบุคคลซ่ึงตน
ทราบวามีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวขอ
กับเร่ืองนั้น ๆ ตอไป 

1.1 ใหบริการแกประชาชน ผูรับบริการอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

1.2 ใหบริการดวยความเปนธรรม เสมอภาค 
1.3 ใหบริการดวยความสุภาพออนโยน เอ้ือเฟอ มี

น้ําใจ 
1.4 ใหคําแนะนําแกผูรับบริการดวยเหตุผล และ

ชัดเจน 

2. บุคลากรพึงประพฤติตนใหเปน
ท่ีเช่ือถือของบุคคลท่ัวไป 

2.1 พูด กระทําในส่ิงท่ีถูกตอง 
2.2 วางตัวใหเหมาะสมแกสถานะ 
2.3 มีความจริงใจ ซ่ือตรง 
2.4 มีความเบิกบาน ไมหวาดระแวง 

3. บุคลากรพึงละเวนการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
ซ่ึงมีมูลคาเกินปกติวิสัยท่ีวิญู
ชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมา

3.1 ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนจากการปฏิบัติ
หนาท่ี 

3.2 ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
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รับบริการหรือผูซ่ึงอาจไดรับ
ประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการนั้น 

4. บุคลากรตองวางตัวเปนกลาง
ทางการเมือง บุคลากรตองไม
เขาไปเกีย่วของกับการ
ดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะ
เปนการทุจริตโดยการซ้ือสิทธ์ิ
หรือขายเสียงในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทองถ่ิน หรือการเลือกต้ังอ่ืนท่ีมี
ลักษณะเปนการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมท้ังไมใหการ
สงเสริมสนับสนุน หรือชักจูง
ใหผูอ่ืนกระทําการในลักษณะ
เดียวกัน 

4.1 วางตัวเปนกลางทางการเมือง 
4.2 ไมยุงเกีย่วกับการซ้ือสิทธิขายเสียง 
4.3 ไมสงเสริมสนับสนุนใหมีการซ้ือเสียงขายเสียง 
4.4 เผยแพรความรูความเขาใจดานการเมืองการ

ปกครองท่ีถูกตองแกประชาชน 

 
6. จรรยาบรรณของผูบังคับบัญชา 
 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
1. ปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยยึด

หลักตามเปนธรรมและเสมอ
ภาค 

1.1 ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนธรรม  
โดยยดึม่ันในความถูกตองดงีาม และเปนแบบอยาง
ท่ีดีแกสังคม 

1.2 ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
โดยทุกคนมีโอกาสเขาถึงบริการ สวัสดิการ การ
พัฒนา การกาวหนาในงานอาชีพอยางเทาเทียมกัน 
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2. ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

รับผิดชอบ  เ สียสละ  อดทน 
ซ่ือสัตย  สุจริต  โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได 

2.1 ตระหนกัในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและมีสํานกึ
รับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา 

2.2 เอาใจใสตอปญหาของผูใตบังคับบัญชา และ
กระตือรือรนในการแกปญหา 

2.3 เคารพในการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางและกลา
ท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง 

2.4 ไมมุงแสวงหาผลประโยชนจากผูใตบังคับบัญชา 
2.5 สงเสริมความกาวหนาของผูใตบังคับบัญชา 
2.6 มีความซ่ือสัตย สุจริตตอตนเองและ

ผูใตบังคับบัญชา 
2.7 มีความรับผิดชอบ และต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถ 
3. ปฏิ บั ติหน า ท่ี ร าชก าร  โดย

คํานึงถึงประโยชนสาธารณะ 
ผลกระทบ ท่ี มี ต อ บุ คล ากร
มหาวิทยาลัย รวมท้ังรับฟงผูมี
สวนไดสวนเสีย 

3.1 กําหนดนโยบายการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชน
ของสวนรวมมากกวาสวนตน 

3.2 บริหารโดยคํานึงถึงผลกระทบในแงลบตอ
ผูใตบังคับบัญชา 

3.3 รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

 
7. จรรยาบรรณของคณาจารย 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
1. อาจารยพึงรักและศรัทธาใน

ความเปนครู พึงดํารงตนใหเปน
แบบอยางท่ีดแีกศิษยและผูอ่ืน
ท้ังดานสวนตัวและการงาน 
ตลอดจนเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคกรวิชาชีพของอาจารย 

1.1 ทําตนใหเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม สอดคลอง
กับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม 

1.2 สงเสริมและผดุงเกยีรติความเปนอาจารย 
1.3 ครองตนอยางเหมาะสมในฐานะแมพิมพของชาติ 
1.4 ปฏิบัติตนใหเปนท่ีเช่ือถือของคนท่ัวไปโดยเปน      

ผูท่ีมีความรูคูคุณธรรม 
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2. อาจารยพึงอบรมส่ังสอนศิษย

อยางเต็มความสามารถดวย
ความบริสุทธ์ิใจ ชวยเหลือและ
ปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตาและ
เปนธรรมและสงเสริมความ
เจริญทางรางกาย จิตใจ อารมณ 
และสังคม แกศิษย 

2.1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศิษยอยางมุงม่ัน
และต้ังใจ โดยวางแผนและเตรียมการสอน
ลวงหนาอยางเปนระบบ 

2.2 มีเทคนิควิธีการสอนศิษยอยางเหมาะสม พฒันา
ความคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดสอดคลองกับความจริง 

2.3 พัฒนาความสามารถในกระบวนการเรียนการ
สอน และการถายทอดความรูของตนเอยาง
สมํ่าเสมอ 

2.4 สอนศิษยโดยครอบคลุมองคความรูท่ีพึงไป
ประกอบวิชาชีพไดเปนประโยชนตอตนเองและ
สังคมโดยรวม 

2.5 สนับสนุนใหมีวัฒนธรรม ในการสงเสริมศิษยให
มีความคิดสรางสรรค เพื่อแกปญหาตามความ
ตองการและศักยภาพของศิษย 

2.6 สงเสริม และเสนอแนะแนวทางพัฒนาศิษยแตละ
คนตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของ
ศิษย 

2.7 ปฏิบัติตอศิษยตามหลักกัลยาณมิตร 
2.8 ใหเกียรติและปฏิบัติตอศิษยดวยมนุษยธรรมอยาง

เสมอภาค 
2.9 ยอมรับฟงความคิดเห็น เกื้อกลูตอศิษย และรักษา

ความลับของศิษย 
2.10 รักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส 

ชวยเหลือ สงเสริม และใหกาํลังใจแกศิษยโดย
เสมอกัน 

2.11 สงเสริมพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคมของศิษย 
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2.12 สงเสริมใหศิษยปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ของตน 
2.13 สงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันระหวางอาจารย

กับศิษย 
2..14 สงเสริมใหศิษยสามารถทํางานรวมกนัเปนหมู

คณะอยางมีประสิทธิภาพ 
2.15 อบรมศิษยใหเห็นถึงความสําคัญในการทํางาน

อยางมีจริยธรรม และการมีความรูคูคุณธรรม 
3. อาจารยพึงปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความรับผิดชอบ เสียสละ 
อดทน ซ่ือสัตย สุจริต 

3.1 มีความซ่ือสัตยตอตนเองและตอผูอ่ืน 
3.2 ไมมุงแสวงหาผลประโยชนจากผลงาของผูอ่ืน 
3.3 สงเสริมความกาวหนาของผูรวมงานอยาง

สรางสรรค และไมเลนพรรคเลนพวก 
3.4 มีความรับผิดชอบและต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถ 
3.5 จัดเตรียมการสอน การประเมินผล และตรวจงาน

ท่ีรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4. อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมี

เสรีภาพทางวชิาการ ไมถูก
ครอบงําดวยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชนใดและไมเลือก
ปฏิบัติ 

4.1 ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมมุงแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบ 
4.2 ปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางไมเลือกปฏิบัติ 
4.3 ปฏิบัติงานวิชาการโดยตระหนักถึงประโยชนของ

หนวยงาน 
4.4 ซ่ือสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการ

จัดการ 
4.5 เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 

5. อาจารยพึงหม่ันศึกษาคนควา
ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการใหทันสมัยอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา 

5.1 มุงม่ันในการพัฒนาศาสตรของตนอยางจริงจัง
และสมํ่าเสมอ 

5.2 ใฝรู ติดตามวทิยาการ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ มีการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวติ 

5.3 ใฝหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และงานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ 
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5.4 รับผิดชอบตอสังคมดวยการสรางสรรคผลงาน

วิชาการท่ีไดมาตรฐาน และสนองตอความ
ตองการของประเทศ 

5.5 สงเสริมวัฒนธรรมการยอมรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการของผูอ่ืน เพื่อพฒันาความรูท่ีถูกตอง 

6. อาจารยพึงปฏิบัติหนาท่ีวิจัยท่ีมี
จรรยาบรรณนกัวิจยั ตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพเฉพาะทางของตน 

6.1 ตระหนกัถึงขอตกลงในการทําวิจยัท่ีทําไวท้ังกับ
หนวยงานท่ีสนับสนุนการวจิัย หนวยงานท่ีตน
สังกัด และตอจรรยาบรรณวชิาชีพเฉพาะทางของตน 

6.2 มีองคความรูในสาขาวิชาท่ีทําวิจยั 
6.3 มีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ีศึกษาวจิัย ไมวาจะเปน

ส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงไมมีชีวิต 
6.4 เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิความเปนมนุษยท่ีใชเปน

ตัวอยางในการวิจัย 
6.5 มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติ ในทุก

ข้ันตอนของการทําวิจัย และนําผลงานวิจยัไปใช
ประโยชนในทางท่ีระบุ 

7. อาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อน
รวมงาน ดจุกลัยาณมิตร 
ชวยเหลือสงเสริมและเกื้อกลู
ผูรวมงาน ชุมชนและสังคม
ในทางสรางสรรค 

7.1 นับถือ ใหเกยีรติ เคารพสิทธิสวนบุคคลของ
ผูรวมงาน 

7.2 แลกเปล่ียนเรียนรู และใหคําปรึกษาระหวางเพ่ือน
รวมวิชาชีพอยางสุจริตใจ 

7.3 มีความเอาใจใส หวงใย อาทร และเกื้อกูลตอผูอ่ืน 
7.4 แสวงหา และรักษามิตรภาพระหวางผูรวมงาน

และผูรวมอาชีพ 
7.5 ยกยองและนับถือผูท่ีมีความรู และความสามารถ 

และประพฤตดิี 
8. อาจารยพึงสรางและสงเสริม

ความสามัคคีในหมูคณะและมี
สวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

8.1 สงเสริมและสรางความสามัคคีในหมูคณาจารย
และศิษยในการประชุม อบรม สัมมนาท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

8.2 รักษาช่ือเสียงและประโยชนของมหาวิทยาลัย 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
8.3 ไมใชช่ือและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อ

ประโยชนสวนตนหรือเพื่อหมูคณะโดยมิชอบ 
8.4 เสียสละ และมีสวนรวมในการพัฒนา ปรับปรุง

มหาวิทยาลัย ใหมีความเจริญกาวหนา 
8.5 ใหการชวยเหลือและช่ืนชมยินดกีับเพื่อนรวมงาน

ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
9. อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความ

รับผิดชอบท้ังตอผูอ่ืน ตอสังคม
และตอประเทศชาติ 

9.1 ใชปญญาในการดําเนินชีวิตประจําวนัตาม
ครรลองวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 

9.2 อุทิศตนเพื่อสวนรวม 
9.3 เปนผูนําในการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาสังคม 
9.4 มีจิตสํานึก ติดตาม และเฝาระวังสังคมอยางมี

ความรับผิดชอบ 
9.5 มีการสงตองาน และพรอมท่ีจะถายทอดวิชาการ

ใหแกเพื่อนรวมงาน 
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สวนที่  4 
หลักเกณฑการปฏิบัติในการใชบังคับจรรยาบรรณบุคลากร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
 

1. กระบวนการพิจารณาดําเนินการ 
เม่ือมีการกลาวหาเปนลายลักษณอักษรวาบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณใหดําเนินการ

ดังนี้ 
1. สงเร่ืองใหคณะกรรมการกํากับติดตามดูแลจรรยาบรรณบุคลากร พิจารณาขอมูลใน

เบ้ืองตน และแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา 
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณบุคลากร  รวบรวมขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของ

และพิจารณาวามีการกระทําผิดหรือไม  รวมทั้งพฤติกรรมท่ีถูกกลาวหาเปนการกระทําผิด
จรรยาบรรณหรือกระทําผิดวินัยหรือไม แลวจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการกํากับติดตามดูแล
จรรยาบรรณบุคลากร ภายในสามสิบวันนับแตท่ีไดรับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการกํากับติดตามดูแลจรรยาบรรณบุคลากร  วินิจฉัยและสงเร่ืองให
อธิการบดี ดําเนินการภายในสามสิบวันต้ังแตวันท่ีไดรับเร่ืองจากคณะอนุกรรมกํากับติดตามดูแล
จรรยาบรรณบุคลากร 

 
2. การดําเนินการมีการรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริง 

2.1 เม่ือไมปรากฏวาบุคลากรผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณใหอธิการบดีส่ังใหยุติและ
แจงเร่ืองใหผูเกี่ยวของทราบภายในสามสิบวัน 

2.2 เม่ือปรากฏวามีมูลความผิดท่ีไมส่ือเปนความผิดวินัยใหอธิการบดีดําเนินการดังนี้ 
1) เรียกพบโดยทําเปนหนังสือและตักเตือนดวยวาจาใหปรับปรุงตัว 
2) เม่ือตักเตือนแลวแตไมปรับปรุงตัวในระยะเวลาท่ีสมควรใหออกคําส่ังหรือ

ทัณฑบน 
3) ผูประพฤติผิดจรรยาบรรณไมปฏิบัติตามคําส่ังใหถือเปนความผิดวินัย เสนอ

เร่ืองใหอธิการบดีเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตอไป 
4) เม่ือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยดําเนินการแลวเสร็จใหแจงผูถูกกลาวหา

ทราบและปฏิบัติตามคําส่ัง หากไมเห็นดวยกับคําส่ังใหสามารถอุทธรณคําส่ังได โดยเสนอ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับต้ังแตไดรับแจง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 
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2.3 เม่ือปรากฏวาบุคลากรผูถูกกลาวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณและพฤติการณแหง
การกระทําผิดดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยใหอธิการบดีดําเนินการทางวินัยกับบุคลากรผูนั้นตาม
หลักเกณฑทางวินัยท่ีใชบังคับสําหรับบุคลากรนั้น ๆ โดยมีระบบและกลไกในการบังคับใช
จรรยาบรรณบุคลากรดังนี้ 
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ระบบและกลไกเมื่อมีการกลาวหาวามีบุคลากรประพฤตผิิดจรรยาบรรณบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อธิการบดีส่ังใหยุติและแจงให
ผูเก่ียวของทราบ 

เม่ือบุคลากรถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมผิดจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการพิจารณาเร่ือง 
และแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับ

ดูแลจรรยาบรรณบุคลากร 

คณะอนุกรรมการฯ ดาํเนินการ 

ไมมีมูลความผิด มีมูลความผิดท่ีไมถือเปนความ 
ผิดวินัย 

มีมูลความผิดท่ีถือเปนความ 
ผิดวินัย 

แตงตัง้กรรมการ สอบสวนทาง
วินัยตามหลักเกณฑวาดวย  
การดําเนินการทางวินัย 

เรียกพบโดยทําเปน
หนังสือและตักเตือน

ดวยวาจาใหปรับปรุงตัว 

แจงผลใหผูถูก
กลาวหาทราบ 

พิจารณาคําอุทธรณและ
พิจารณาดําเนินการ 

ปฏิบัติตามคําส่ัง 

จบ 

จบ 

ไมปฏิบัต ิ

ไมเห็นดวย 

ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 

เห็นดวย 

แจงผลใหผูถูกกลาวหา
ทราบ 

ออกคําส่ังหรือ 
ทําทัณฑบน 

 

รายงานผลการ
สอบสวนตอ
อธิการบด ี

ไมปฏิบัต ิ
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สวนที่  5 
การกํากับดแูลการใชบังคับจรรยาบรรณของบุคลากร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
 

ใหคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร เปนผูกํากับดูแลใชบังคับจรรยาบรรณ
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใหคณะ/สํานัก/สถาบันรายงานผลการบังคับใช
จรรยาบรรณประจําป ภายในสามสิบวันนับจากส้ินปงบประมาณ 

เ ม่ือคณะ / สํานัก /สถาบัน  รายงานผลการใช บัง คับจรรยาบรรณบุคลากรแลว                           
ใหคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร สรุปวิเคราะหขอมูลดังกลาวเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อปรับปรุงแกไขจรรยาบรรณ หรือแนวทางแกไขปองกัน 
โดยไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือไมอยางไร 

กระบวนการดังกลาวจะดําเนินการตามแผนภูมิดังตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร 

จัดกิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณ 
-  สัมมนา บรรยาย 
-  เผยแพรผานส่ือสิ่งพิมพ/IT 
-  ฯลฯ 

รับเร่ืองรองเรียนการกระทําผิด
จรรยาบรรณผานระบบ IT/เอกสาร 

-  ตรวจสอบขอมูล 
-  พิจารณาเสนอความเห็นโดยสรุป 
-  นําเสนอผูเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหา
สอบสวน/ตัดสิน/ตามขอบังคับ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

-  ปรับปรุงแกไข 
-  กําหนดแนวทางการปองกัน 

ประเมินผล 

ประเมินผล 

ประเมินผล 

สรุปผลการประเมิน 



26 
 

สวนที่  6 
คณะกรรมการกํากับติดตามกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร 

 

 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ท่ี   ๑๐๘๓/๒๕๕๒ 
เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร  ประจําปงบประมาณ               

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  

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

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย 
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงแตงต้ังคณะกรรมการกํากับ
ดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ดังนี้ 

๑.  รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารฯ 
(ผูชวยศาสตราจารยศรชัย  เย็นเปรม) ประธานกรรมการ 

๒.  ประธานสภาคณาจารย 
(ผูชวยศาสตราจารยปญญา  ทองนิล) กรรมการ 

๓.  ผูแทนคณะครุศาสตร 
(อาจารยจํารัส   แจมจันทร) กรรมการ 

๔.  ผูแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(อาจารยมนัญญา   ปริยวิชญภักดี) กรรมการ 

๕.  ผูแทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(ผูชวยศาสตราจารยฤดี   ธีระเดชพงศ) กรรมการ 

๖.  ผูแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(ผูชวยศาสตราจารยพูลสวัสดิ์   มุมบานเซา) กรรมการ 

  

/ ๗. ผูแทน... 
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๗.  ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ 
(อาจารยจรรยาพร  บุญเหลือ) กรรมการ 

๘.  ผูแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(อาจารยสุขุม  หลานไทย) กรรมการ 

๙.  ผูแทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ดร.ปานจิตร  หลงประดิษฐ) 

 
กรรมการ 

๑๐. ผูแทนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นางนงลักษณ  พหุพันธ) กรรมการ 

๑๑. ผูแทนสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(นายพีระ   พัชรพจนากรณ) กรรมการ 

๑๒. ผูแทนสถาบันวิจยัและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
(ผูชวยศาสตราจารยพรรณี   คอนจอหอ) กรรมการ 

๑๓. ผูแทนสํานักงานอธิการบดี 
(นางสาวสีนวล   ไทยานนท) กรรมการ 

๑๔. เจาหนาท่ีงานบริหารบุคคลและนิติการ  
(นางอารีย   เสริมทรัพย) ผูชวยเลขานุการ 

๑๕. นิติกร (นางสาวอรทัย  ชูเจริญ) ผูชวยเลขานุการ 
 

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการเปนเลขานุการ จํานวน ๑ คน 
โดยใหคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณ มีอํานาจหนาท่ี 
๑. กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร 
๒. พิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดทางจรรยาบรรณท่ีมีการรองเรียนโดยตรงจาก          

ผูกลาวหา หรือจากหนวยงาน โดยอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อทําหนาท่ีดังกลาว 
แทนได 

๓. จัดทําระบบการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
๔. จัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในดานความสําเร็จ              

และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 
 
 

/ ๕. ปฏิบัติ... 
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๕. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๑   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวิัต   กล่ินงาม 

          อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
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ภาคผนวก 



 
 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วาดวย  จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรีุ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

************************** 

โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับ วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒  เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗  โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับ วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย 
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน

ขอบังคับน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน 
ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
“คณาจารย” หมายความวา ข าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา      

สายวิชาการ และใหหมายถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา อธิการบดี  คณบดี  ผู อํ านวยการวิทยาลัย 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา
คณะหรือกอง 

“บุคลากร” หมายความวา ข าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน และลูกจางสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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“จรรยาบรรณ” หมายความวา ประมวลความประพฤติที่ดีงามเพ่ือรักษาและ
สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ขอ ๕ อธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี 
 

หมวด   ๑ 
บททัว่ไป 

 
ขอ ๖ บุคลากรมหาวิทยาลัยตองรักษาและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวตาม

ขอบังคับน้ีโดยเครงครัด 
 

หมวด   ๒ 
จรรยาบรรณ 

 
สวนที่  ๑ 

จรรยาบรรณตอตนเองและวชิาชีพ 
 

ขอ ๗ บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอ ๘ บุคลากรพึงยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
ขอ ๙ บุคลากรตองมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
ขอ ๑๐ บุคลากรพึงยึดประโยชนของหนวยงานและประเทศชาติเหนือกวาประโยชน

สวนตนและไมมีประโยชนทับซอน 
ขอ ๑๑ บุคลากรพงึยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
ขอ ๑๒ บุคลากรพึงใหบริการแกผูรับบริการดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือก

ปฏิบัติ 
ขอ ๑๓ บุคลากรพึงใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และ          

ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
ขอ ๑๔ บุคลากรพึงมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ

ตรวจสอบได 
ขอ ๑๕ บุคลากรพึงยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ขอ ๑๖ บุคลากรพึงยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององคกร 
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สวนที่  ๒ 
จรรยาบรรณตอการปฏิบตัิงาน และหนวยงาน 

 
ขอ ๑๗ บุคลากรตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และไมแสวงหาประโยชนโดย

มิชอบ 
ขอ ๑๘ บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง

เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ทักษะ ในการทํางานเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลและตองฝกฝนตนเองใหแตกฉานและแมนยําชํานาญ  

ขอ ๑๙ บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
ขอ ๒๐ บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ 

รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร ถูกตอง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชน
เปนสําคัญ 

ขอ ๒๑ บุคลากรประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการปฏิบัติหนาที่ใหเปน
ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ 

ขอ ๒๒ บุคลากรพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดและคุมคา 
โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเย่ียงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

 
สวนที่  ๓ 

จรรยาบรรณตอผูบังคับบญัชา ผูใตบงัคับบัญชาและผูรวมงาน 
 
ขอ ๒๓ ผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส ผูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน                     

ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาตลอดจนปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล 

ขอ ๒๔ บุคลากรพึงปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ตลอดจนผูเก่ียวของดวยความ
สุภาพมีนํ้าใจไมตรีเอ้ืออาทรและมนุษยสัมพันธอันดี 

ขอ ๒๕ บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือ           
กลุมงานของตน และสวนรวมทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางานและแกปญหารวมกัน 
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

ขอ ๒๖ บุคลากรพึงชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนให
เกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนสวนรวม 

ขอ ๒๗ บุคลากรตองละเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน และตองไม
คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน 
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หรือจางวานหรือใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือนําไปใชในการเสนอขอกําหนดตําแหนง หรือ
การเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น หรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับสูงขึ้น หรือในการอ่ืนใด 

ขอ ๒๘ บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกยอง ใหเกียรติใน
ศักด์ิศรีของเพ่ือนรวมงาน 

การกลั่นแกลง การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ นักศึกษา 
หรือประชาชนอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
สวนที่  ๔ 

จรรยาบรรณตอนักศึกษา และผูรับบริการ 
 
ขอ ๒๙ บุคลากรพึงใหบริการผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความ

เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม และใชภาษา ถอยคํา สํานวนที่ชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และเขาใจ
งาย ในการสื่อความหมายตอนักศึกษาและผูรับบริการที่มาติดตอราชการ 

ขอ ๓๐ บุคลากรตองไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจาก
นักศึกษาหรือผูรับบริการเพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการใด 

ขอ ๓๑ บุคลากรตองไมสอนหรืออบรมนักศึกษา ผูรับบริการ เพ่ือใหกระทําการที่รูอยู
วาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ขอ ๓๒ บุคลากรตองไมเปดเผยความลับของนักศึกษา หรือผูรับบริการ ที่ไดมาจาก
การปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ ทั้งน้ีโดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการ 

ขอ ๓๓ บุคลากรตองไมลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา
ซ่ึงมิใชคูสมรสของตน 

 
สวนที่  ๕ 

จรรยาบรรณตอประชาชน และสังคม 
 
ขอ ๓๔ บุคลากรพึงใหบริการตอนักศึกษา ประชาชน ผูรับบริการอยางเต็มกําลัง

ความสามารถดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีนํ้าใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เม่ือเห็นวา
เรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรช้ีแจงเหตุผล หรือ
แนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบวามีอํานาจหนาที่เก่ียวขอกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป 

ขอ ๓๕ บุคลากรพึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
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ขอ ๓๖ บุคลากรพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัย
ที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมารับบริการหรือผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการนั้น 

หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่รับไวมีมูลคาเกิน
ปกติวิสัยก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการตามสมควรตอไป 

ขอ ๓๗ บุคลากรตองวางตัวเปนกลางทางการเมือง บุคลากรตองไมเขาไปเกี่ยวของกับ
การดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์หรือขายเสียงในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งไมใหการสงเสริมสนับสนุน หรือชักจูงให
ผูอ่ืนกระทําการในลักษณะเดียวกัน 

 
สวนที่  ๖ 

จรรยาบรรณของผูบังคับบัญชา 
 
ขอ ๓๘ นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามหมวดที่ ๒ สวนที่ ๑ 

สวนที่ ๒ สวนที่ ๓ สวนที่ ๔ และสวนที่ ๕ แลว ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตน ดังน้ี 
(๑) ปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยยึดหลักความเปนธรรมและเสมอภาค 
(๒) ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตยสุจริต 

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
(๓) ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ ผลกระทบที่มี

ตอบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 
 

สวนที่  ๗ 
จรรยาบรรณของคณาจารย 

 
ขอ ๓๙ นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามหมวดที่ ๒ สวนที่ ๑ 

สวนที่ ๒ สวนที่ ๓ สวนที่ ๔ และสวนที่ ๕ แลว คณาจารยพึงปฏิบัติตน ดังน้ี 
(๑) คณาจารยพึงรักและศรัทธาในความเปนครู พึงดํารงตนใหเปนแบบอยาง

ที่ดีแกศิษยและผูอ่ืนทั้งดานสวนตัวและการงาน ตลอดจนเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพอาจารย 
(๒) คณาจารยพึงอบรมสั่งสอนศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความ

บริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือและปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตาและเปนธรรมและสงเสริมความเจริญทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมแกศิษย 
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(๓) คณาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตย 
สุจริต 

(๔) คณาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําดวย
อิทธิพลหรือผลประโยชนใด และไมเลือกปฏิบัติ 

(๕) คณาจารยพึงหม่ันศึกษาคนควาติดตามความกาวหนาทางวิชาการให
ทันสมัยอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 

(๖) คณาจารยพึงปฏิบัติหนาที่วิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัย ตามขอกําหนด
ของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและจรรยาบรรณในวิชาชีพเฉพาะทางของตน 

(๗) คณาจารยพึงปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงาน ดุจกัลยาณมิตร ชวยเหลือ สงเสริม 
และเกื้อกูลผูรวมงาน ชุมชน และสังคมในทางสรางสรรค 

(๘) คณาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

(๙) คณาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบทั้งตอผูอ่ืน ตอสังคมและตอ
ประเทศชาติ 

 
หมวด  ๓ 

องคกรและกระบวนการดาํเนินการทางจรรยาบรรณ 
 
ขอ ๔๐ ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ที่มีความเปนอิสระและเปน

กลาง ซ่ึงแตงตั้งโดยอธิการบดี เปนคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่กํากับดูแล และดําเนินการทาง
จรรยาบรรณตามที่กําหนด โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

(๑) กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
(๒) พิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดทางจรรยาบรรณที่มีการรองเรียน

โดยตรงจากผูกลาวหา หรือจากหนวยงาน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือทําหนาที่ดังกลาว 
(๓) จัดทําระบบการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
(๔) จัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในดาน

ความสําเร็จ และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ขอ ๔๑ ในการดําเนินการทางจรรยาบรรณ อาจกระทําไดโดยผูกลาวหาหรือ
ผูบังคับบัญชา ขอใหดําเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน 

ทั้งน้ี การสอบสวนและพิจารณาตองยึดหลักการใหผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา การรับ
ฟงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ การเปดโอกาสใหมีการคัดคนผูสอบสวนหรือ
กรรมการได การคุมครองผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักศึกษา 
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ขอ ๔๒ หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการทางจรรยาบรรณ ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 
หมวด  ๔ 
บทลงโทษ 

 
ขอ ๔๓ ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณนี้ ใหใชบังคับกับบุคลากรโดยเครงครัด         

หากบุคลากรคนใดกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือกระทําการใดๆ อันเปนการฝาฝนขอบังคับน้ี ใหถือวา
ผูน้ันกระทําความผิดจรรยาบรรณ และใหลงโทษตามที่กําหนดในขอบังคับน้ี 

ขอ ๔๔ ใหถือวาการกระทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังตอไปน้ี เปนการทําผิด
จรรยาบรรณอยางรายแรง 

(๑) การแอบอางหรือนําผลงานทางวิชาการของผู อ่ืนมาเปนผลงานทาง
วิชาการของตนเอง 

(๒) การลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา หรือ
บุคคลอ่ืนที่ไมใชคูสมรสของตนเอง 

(๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด จากนักศึกษา
หรือผูรับบริการเพ่ือกระทําหรือไมกระทําการใด 

(๔) การเปดเผยความลับของนักศึกษาและผูรับบริการ ที่ไดมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจโดยมิชอบและกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการ 

(๕) การสอน อบรม หรือมีพฤติกรรมที่สอไปในทางฝาฝน หรือผิดกฎหมาย
ตอนักศึกษาหรือผูรับบริการ เพ่ือใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนและสังคมอยางรายแรง 

(๖) การกระทําความผิดอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและ
ความรายแรงของการกระทํา 

ขอ ๔๕ การกระผิดทําจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยหรือผิดวินัยอยางรายแรง ให
ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ถาไมเปนความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชาดําเนินการดังน้ี 
(๑) ตักเตือน หรือ 
(๒) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ 
(๓) ทําทัณฑบน 

เม่ือไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติบุคคลดวย 



37 
 

หมวด  ๕ 
การดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

 
ขอ ๔๖ ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือหนวยงานอ่ืนจัดใหมีมาตรการสงเสริม

จรรยาบรรณแกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 
 

ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๐   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
  
 พลเอก 
 

(สุรยุทธ    จุลานนท) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 
 
กองนโยบายและแผน 



 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ท่ี   ๓๕๕ /๒๕๕๒ 
เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยประจําของ  

มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  

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

เพื่อใหการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  เปนไปดวยความเรียบรอย  เพื่อประโยชนตามมาตรา ๙ แหง                    
พระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๓/๑ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗              
จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังนี้ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยศรชัย  เย็นเปรม 
รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ประธานกรรมการ 

๒.  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองประธานกรรมการ 
๓.  รองคณบดีคณะครุศาสตรท่ีคณบดีมอบหมาย กรรมการ 
๔.  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีคณบดีมอบหมาย กรรมการ 

๕.  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการท่ีคณบดีมอบหมาย กรรมการ 
๖.  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีคณบดีมอบหมาย กรรมการ 
๗.  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรท่ีคณบดีมอบหมาย กรรมการ 
๘. รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีคณบดีมอบหมาย กรรมการ 
๙. รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีคณบดีมอบหมาย กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารยยศ  ธีระเดชพงศ  ผูชวยอธิการบด ี กรรมการ 
๑๑. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
๑๒. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
๑๓. นางดุจดาว  แกวพจิิตร กรรมการและเลขานุการ 

/ใหคณะกรรมการ... 



๒ 

 

ใหคณะกรรมการมีหนาท่ี 
๑. สรุปผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาและทบทวนแนวทางการดําเนินงานในป ๒๕๕๒ 
๒. จัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและประกาศใชอยางเปนทางการ 
๓. จัดชองทางติดตอส่ือสารเพ่ือรับขอมูลและขอรองเรียน 
๔. จัดระบบและกลไกการกํากับดูแลและสงเสริมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๕. ติดตามความกาวหนาและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 

ส่ัง    ณ    วันท่ี    ๒๘     เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวิตั   กล่ินงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี   
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