
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
.............................................. 

 

  เพื่อเปนการรักษาและดํารงไวซ่ึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีแหงบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
อันจะนํามาซ่ึงการยอมรับในสถานะและคุณคาแหงมหาวิทยาลัยตอบุคคลท่ัวไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๔๗  และประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 
๒๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงออกขอบังคับไวดังนี้ 
 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยจรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓   ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ ๔   ในขอบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย”     หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  “สภามหาวิทยาลัย”    หมายถึง สภามหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  “อธิการบดี”      หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีบุคลากรในสังกดัมหาวิทยาลัยพึง
ปฏิบัติเพื่อรักษาและดํารงไวซ่ึงเกียรติยศและศักดิ์ศรี 
  “ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “บุคลากร” หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางสวนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  “คณาจารย” หมายถึง บุคลากรท่ีมีตําแหนงวชิาการ ไดแก ศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย ซ่ึงทําหนาท่ีสอนและวิจัย หรือทําหนาท่ีวิจัยโดยเฉพาะ ท้ังนี้ใหหมายรวมถึง
พนักงานราชการ   และพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการดังกลาวดวย 
 ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 



 ๒ 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 ขอ ๖ บุคลากรตองปฏิบัติตนโดยยดึม่ันในหลักการตอไปนี้ 
  (๑)   ยึดหลักและยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอง 
  (๒)  ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 
  (๓)  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
  (๔)  ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติ 
  (๕)  มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
   (๖)  ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษาและผูรับบริการ 
 

หมวด ๒ 
จรรยาบรรณตอตนเอง 

 

 ขอ ๗  บุคลากรพึงเปนผูประพฤติตนอยางมีศีลธรรมอันดี เหมาะสมกับวิชาชีพ ไมกระทําการ
ใดๆ ใหเกิดความเสียหาย หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงและดํารงตนภายในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ขอ ๘ บุคลากรพึงปฏิบัติดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืน สังคม ส่ิงแวดลอม และ
ประเทศชาติ 
 ขอ ๙ บุคลากรพึงมีความมุงม่ัน สรรคสราง รักษา ใชทรัพยสินทางปญญาของตนโดยชอบ 
และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
 ขอ ๑๐  บุคลากรพึงเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและ
ภูมิปญญาไทย 
 ขอ ๑๑  บุคลากรพึงมีเจตคติท่ีดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพิม่พูน
ความรู ความสามารถ ทักษะ ในการทํางานเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล ท้ังตองฝกฝนตนเองใหแตกฉานและชํานาญเช่ียวชาญ 
 ขอ ๑๒  บุคลากรตองงดเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน และตองไมคัดลอกหรือ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือนาํผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจางงานหรือ
ใชใหผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอการกําหนดตําแหนง หรือการเล่ือนตําแหนงให
สูงข้ึน หรือใหไดรับเงินเดือน หรือคาตอบแทนในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
 
 
 



 ๓ 

หมวด ๓ 
จรรยาบรรณตอวิชาชีพและนักศึกษา 

 

 ขอ ๑๓ บุคลากรพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต และไมกระทําการ
ใดๆ อันเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
  ขอ ๑๔  บุคลากรพึงปฏิบัติตนใหมีความสามารถและไดมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
 ขอ ๑๕  บุคลากรพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตย สุจริต ชวยเหลือ
เกื้อกูลตอผูรวมงาน ผูอ่ืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติในทางสรางสรรค 
 ขอ ๑๖  บุคลากรพึงปฏิบัติงานอยางมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพล หรือ
ประโยชนอ่ืนใด 
 ขอ ๑๗  บุคลากรพึงหม่ันศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ใหทันตอการพัฒนา
ทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและการเมืองอยางตอเนื่อง 
  ขอ ๑๘  บุคลากรตองไมลวงละเมิดทางเพศ  หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซ่ึงมิใช    
คูสมรสของตน 
  ขอ ๑๙  บุคลากรตองไมเปดเผยความลับของนักศึกษาท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือจาก
ความไววางใจ ท้ังนี้โดยมิชอบและกอใหเกดิความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
 ขอ ๒๐ คณาจารยพึงเปนนักวิจยัท่ีมีจรรยาบรรณแหงนักวิจยัตามขอกําหนดของคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาต ิ
 ขอ ๒๑  คณาจารยพึงรับผิดชอบ ต้ังใจ เอาใจใสการสอนและพัฒนาศิษยใหรูจริง ทําไดจริง 
สามารถบูรณาการความรูเพือ่ใชประโยชนไดจริง พึงสอนและพัฒนาศิษยอยางเต็มความสามารถ และ
ปฏิบัติตอศิษยดวยความเมตตา กรุณา และเปนธรรม 
 ขอ ๒๒ คณาจารยพึงปฏิบัติใหเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย และบุคคลท่ัวไป ท้ังทางสวนตัวและ
การปฏิบัติงาน 
 ขอ ๒๓ คณาจารยพึงอบรม ส่ังสอน ฝกฝน เสริมสรางความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมท่ี
ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธ์ิใจ 
 ขอ ๒๔ คณาจารยพึงปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตา ชวยเหลือ และสงเสริมใหกําลังใจในการศึกษา
เลาเรียนโดยเสมอภาคและเท่ียงธรรม 
 
 
 
 
 



 ๔ 

หมวด ๔ 
จรรยาบรรณตอการปฏิบัตงิาน 

 

 ขอ ๒๕ บุคลากรพึงปฏิบัติงานโดยยดึระเบียบ กฎเกณฑและวธีิการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
กลาวคือ ตองปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน 
ปรับปรุงภารกิจใหทันตอเหตุการณ และตอบสนองความตองการของประชาชน 
 ขอ ๒๖ บุคลากรพึงจัดใหมีขอมูลขาวสารทางราชการเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู ท้ังนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 

หมวด ๕ 
จรรยาบรรณตอหนวยงาน 

 

 ขอ ๒๗  บุคลากรตองไมกลาวอางหรือใชสัญลักษณ ช่ือของมหาวิทยาลัย หรือสวนราชการใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนแหงตน หรือในทางท่ีทําใหมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยเส่ือมเสียช่ือเสียง 
  ขอ ๒๘  บุคลากรพึงยึดม่ันและปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน พันธกจิ วิสัยทัศน วตัถุประสงค และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๒๙ บุคลากรพึงมีสวนรวม สงเสริมและสรางความสามัคคีในหมูคณะเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 ขอ ๓๐  บุคลากรพึงรวมสรางและรักษาช่ือเสียงและประโยชนของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๓๑  บุคลากรพึงปฏิบัติงานดวยความสุจริต และปราศจากอคติตอมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๓๒  บุคลากรพึงปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ขยนัหม่ันเพยีร ถูกตองสมเหตุสมผล 
โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเปนสําคัญ 
 ขอ ๓๓ บุคลากรพึงดแูล รักษาและใชทรัพยากรของมหาวทิยาลัยอยางประหยดัคุมคา ระมัดระวงั
มิใหส้ินเปลืองเสียหาย หรือสูญหาย และพึงระมัดระวังดูแลรักษาทรัพยสินของมหาวทิยาลัยอยางวญิูชน
พึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
 

หมวด ๖ 
จรรยาบรรณตอผูบังคบับัญชา ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน 

 

 ขอ ๓๔ บุคลากรซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา พึงเอาใจใสดแูลผูใตบังคับบัญชา ท้ังในดานการ
ปฏิบัติงาน การสรางเสริมขวัญและกําลังใจ การจัดสวัสดิการและการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด 



 ๕ 

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผล
ท่ีถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล 
 ขอ ๓๕  บุคลากรซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามคําส่ังอันชอบดวยกฎหมาย
ของผูบังคับบัญชา และตามลําดับข้ันของการบังคับบัญชา เวนแตจะไดรับอนุญาตใหขามลําดับช้ันได 

ขอ ๓๖  บุคลากรพึงมีอิสระทางความคิดดานวิชาการท่ีสรางสรรค รับผิดชอบตอการเสนอความคิด 
และปฏิบัติตนอยางเปนกัลยาณมิตรกับผูท่ีเกี่ยวของ  
 ขอ ๓๗  บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือ ชวยเหลือกลุมงาน
ของตน ท้ังในดานการใหความคิดเห็น การชวยงานและการแกไขปญหารวมกัน ตลอดจนเสนอแนะใน
ส่ิงท่ีเห็นวามีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
 ขอ ๓๘  บุคลากรพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความ
สามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อพฒันามหาวทิยาลัยและเพื่อประโยชน
สวนรวม 
 ขอ ๓๙  บุคลากรพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของดวยความสุภาพ มีน้ําใจ และมี
มนุษยสัมพนัธอันด ี
 ขอ ๔๐  บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกยอง ใหเกียรติในศักดิศ์รีของ
เพื่อนรวมงาน โดยไมทับถมใหรายปายสี พูดจาสอเสียดหรือกล่ันแกลงซ่ึงกันและกัน โดยตองรักษา
ช่ือเสียง เกยีรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ี 
 ขอ ๔๑  บุคลากรตองไมกลาวราย หม่ินประมาท หรือดูถูกมหาวิทยาลัย คณาจารย หรือบุคลากร
ในสังกัดมหาวิทยาลัย  
 ขอ ๔๒  บุคลากรพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา และบุคคลโดยท่ัวไป ท้ังบทบาท
หนาท่ีการงานและการดําเนนิชีวิตสวนตัว 
 

หมวด ๗ 
จรรยาบรรณตอประชาชน ผูรับบริการและตอสังคม 

 

 ขอ ๔๓  บุคลากรตองไมรับหรือเรียกทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากประชาชน ผูรับบริการ
อันมีมูลคาเกินกวาท่ีพึงใหกนัตามอัธยาศัยและประเพณใีนสังคม  
 ขอ ๔๔  บุคลากรพึงละเวนการคบหาสมาคมกับบุคคลซ่ึงมีความประพฤติหรือมีช่ือเสียงในทาง
เส่ือมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนตอช่ือเสียง เกยีรติศักดิข์องตนเองและมหาวิทยาลัย 
 
 
 



 ๖ 

หมวด ๘ 
การพิจารณาทางจรรยาบรรณ 

 

 ขอ ๔๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาทางจรรยาบรรณ” เรียก
โดยยอวา “ค.ก.จ.” ซ่ึงมี 
 (๑)  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
              (๒)  ผูแทนจากคณะกรรมการสภาคณาจารย 
          และขาราชการท่ีประธานกรรมการมอบหมาย ๑ คน เปนกรรมการ 
               (๓)  ผูอํานวยการกองกลาง เปนกรรมการ 
 (๔)  รองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมายคณะละ ๑ คน เปนกรรมการ 
 (๕)  ผูปฏิบัติงานดานกฎหมายท่ีอธิการบดีมอบหมาย ๑ คน เปนกรรมการ 
  (๖)  หัวหนางานการเจาหนาท่ีและนิติการ เปนกรรมการและเลขานุการ 
  ค.ก.จ. มีอํานาจพิจารณาและวินจิฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณ ซ่ึงอาจริเร่ิมดําเนินการ
สอบสวนไดโดยมีผูกลาวหา หรือผูบังคับบัญชาขอใหดาํเนินการ หรือ ค.ก.จ. เหน็สมควรสอบสวน     
เม่ือสอบสวนแลวเสร็จ ใหเสนออธิการบดีส่ังการ 
 การสอบสวนและพิจารณาตองยึดหลักการใหผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา การรับฟง การแกขอ
กลาวหาของผูถูกกลาวหาท้ังทางวาจาและลายลักษณอักษรอยางเพียงพอ มีการเปดโอกาสใหมีการคัดคาน
กรรมการได   ตลอดจนมีการคุมครองผูกลาวหาหรือพยานท่ีเปนนกัศึกษา  
 ค.ก.จ. ใหมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระหนาท่ีปกติท่ีตนปฏิบัติ 
 ขอ ๔๖  การกระทําความผิดดังตอไปนี้  ถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 
 (๑)    การนําผลงานทางวชิาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
 (๒)  การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนกัศึกษา ซ่ึงมิใชคูสมรส
ของตน  พฤติกรรมท่ีถือวาเปนละเมิดทางเพศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด โดยออกเปน
ประกาศมหาวทิยาลัย 
 (๓)  การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใดในอํานาจหนาท่ี 
 (๔) การเปดเผยความลับของนักศึกษาท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือจากความ
ไววางใจ  โดยมิชอบและกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
 (๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง 
 (๖)  การกระทําความผิดอยางอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดข้ึนตามสภาพและ
ความรายแรงของการกระทํา 



 ๗ 

 ขอ ๔๗ การกระทําผิดจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวนิัยหรือผิดวินยัอยางรายแรง ใหดําเนินการ
ทางวินยัตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ถาไมเปนความผิดวนิัย ให
ผูบังคับบัญชาดําเนินการดังนี้ 
  (๑)    ตักเตือน หรือ 
  (๒)   ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด หรือ 
  (๓)   ทําทัณฑบน 
  เม่ือไดดําเนินการตามวรรคหน่ึงแลวใหบันทึกในทะเบียนประวัติบุคคลดวย   
 ขอ ๔๘  การกําหนดการลงโทษตองคํานึงถึงสภาพและความรายแรงของความผิด และอาจ
กําหนดโทษอยางเดยีวหรือหลายอยางรวมกันไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ไมวาจะมีการลงโทษทางวินยั
หรือไม 
 ขอ ๔๙  การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ขอ ๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๗, ๒๓,  ๒๔,  ๒๕,  ๓๒,  ๓๓,  ๓๔,  
๓๕, ๓๖,  ๓๗, ๓๘ และ ๓๙ ไมเปนความผิดทางวินยั 
 ขอ ๕๐  การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ขอ ๗, ๘, ๑๕, ๑๖, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๖, ๒๗, ๒๘, 
๒๙, ๓๐, ๓๑, ๔๐, ๔๑, ๔๒ และ ๔๔  เปนความผิดทางวนิัยไมรายแรง 
 ขอ ๕๑  การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ขอ ๙, ๑๒, ๑๓, ๑๘,  ๔๓, และ ๔๖ เปนความผิดทางวนิัย
อยางรายแรง 
 ขอ ๕๒  บุคลากร ผูใดถูกลงโทษตามขอบังคับนี้ ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณจรรยาบรรณภายใน ๑๕ วัน นับแตวันทราบคําส่ังลงโทษ 
 ขอ ๕๓  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจรรยาบรรณ ประกอบดวย 
 (๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดมีอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
              (๒)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ 
              (๓)  ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  
          ท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ๑ คน    เปนกรรมการ 
               (๔)  ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
          ท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ๑ คน   เปนกรรมการ 
 (๕)  คณบดีทุกคณะ เปนกรรมการ 
 (๖)  ผูปฏิบัติงานดานกฎหมายท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนกรรมการ 
 (๗)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจรรยาบรรณ ตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแตไดรับเร่ืองอุทธรณ  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจรรยาบรรณใหเปนท่ีสุด 
 



 ๘ 

 ขอ ๕๔  การประพฤติผิดจรรยาบรรณใด มิไดมีลักษณะเปนความผิดวินยั ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการตักเตือน ส่ังใหดําเนนิการใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด หรือทําทัณฑบนแลวแตกรณ ี          
หากขาราชการผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ไมดําเนนิการใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบนใหถือวาเปน
การกระทําผิดวินัย 
  ขอ ๕๕  ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณนี้ ใหใชบังคับกับบุคลากรโดยเครงครัด การไมยึดถือและ
ไมปฏิบัติตาม หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนขอบังคับนี้ จนเปนเหตุกอใหเกิดความเสียหาย     
หรือสูญหายตอบุคคล หรือทรัพยสินของทางราชการ หากเปนกรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง                 
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการดาํเนินการทางวนิัยอยางไมรายแรง     หากเปนกรณีความผิดวินัย
อยางรายแรง ใหดําเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการทางวินยัอยางรายแรงแลวแตกรณ ี
 

                ประกาศ      ณ     วันท่ี     ๒๗      กันยายน      พ.ศ.    ๒๕๕๑ 
  
 
 (ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ภาวชิ   ทองโรจน) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 


