
โดย งานกฎหมายและนิติการ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 4  

โทร. 034 109 300 ต่อ 3556 

วนิยัและจรรยาบรรณ  
ของพนกังานมหาวทิยาลยั 



จรรยาบรรณบุคลากร 
(ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2551) 

ต่อตนเอง 

(ข้อ 7- 12) 

ต่อวิชาชีพและนักศกึษา 

(ข้อ 13 – 24) 

ต่อการปฏบิตังิาน 

(ข้อ 25 -26) 

ต่อหน่วยงาน 

(ข้อ 27 -33) 

ต่อผู้บงัคบับญัชา 

(ข้อ 35) 

ต่อผู้ใต้บงัคบับญัชา 

(ข้อ 34) 

ต่อผู้ ร่วมงาน 

(ข้อ 36 -42) 

ต่อประชาชน/

ผู้รับบริการ/ต่อสงัคม 

(ข้อ 43 -44) 



การประพฤติผดิจรรยาบรรณ 

ผิดจรรยาบรรณ  

แต่ไม่ผิดวินยั 

ผิดวินยัไม่รา้ยแรง ผิดวินยัรา้ยแรง 

ข้อ 10, 11 , 

14, 17, 23, 

24,25,32,33, 

34,35,36,37,3

8 และ 39 

ข้อ 7,8,15,16,19, 

20,21,22,26,27,

28,29,30,31,40,

41,42 และ 44 

ข้อ 9,12,13,18,43, 

46 



การประพฤติผดิจรรยาบรรณ 
ผดิจรรยาบรรณ แต่ไม่ผดิวินยั ผดิวินยัไม่รา้ยแรง ผดิวินยัรา้ยแรง 

ข้ อ  1 0   พึ ง เ ป็ น ผู้ น า อ นุ รั ก ษ์ พัฒน า

ศิลปวัฒนธรรม 

ข้อ 11 มีเจตนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มี

คุณธรรม จริยธรรม 

ข้อ 14 พึงปฏิบัติตนให้มีความสามารถและ

ได้มาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

ข้อ 17 พึงหมั่ นศึกษา ค้นคว้า ติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ข้อ 23 พึงอบรม สั่งสอน ฝึกฝน เสริมสร้าง

ความรู้ให้แก่ศิษย์ 

ข้อ 24 พึงเมตตา ช่วยเหลือ นักศึกษา 

ข้อ 25 ยึดระเบียบ กฎเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

ข้อ 32 พึงปฏบัิติงานอย่างเตม็ก าลัง 

ข้อ 33 พึงดูแล รักษาและใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า 

ข้อ 7 มีศีลธรรมเหมาะสมกบัวิชาชีพ 

ข้อ 16 ปฏิบัติ งานอย่างมี เส รีภาพทาง

วิชาการ 

ข้อ 19 ไม่เปิดเผยความรับของนักศึกษา 

ข้อ 20เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณ 

ข้อ 21 พึงรับผิดชอบ ตั้งใจ เอาใจใส่และ

พัฒนาศิษย์ให้รู้จริง 

ข้อ 22พึงปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ศิษย ์

ข้อ 27 ไม่อ้างหรือใช้สัญลักษณ์ ช่ือของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์แห่งตน 

ข้อ 30 พึงร่วมสร้างและรักษาช่ือเสียงและ

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 31ปฏบิัติงานด้วยความสจุริต 

ข้อ 41 ไม่กล่าวร้าย หมิ่นประมาท หรือดูถูก

มหาวิทยาลัย คณาจารย์ หรือบุคลากรใน

สงักดัมหาวิทยาลัย 

ข้อ 42 พึงด ารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

นักศึกษา และบุคคลโดยทั่วไป ทั้งบทบาทใน

การงานและการด าเนินชีวิตส่วนตัว  

ข้อ 44 ละเว้นการคบหาผู้มีความประพฤติ

เสื่อมเสยี 

ข้อ 9 ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ

ผู้อื่น 

ข้อ 12 งดเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมา

เป็นของตน และต้องไม่คัดลอกหรือลอก

เลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่ชอบ 

ข้อ 13 ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการ

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

ข้อ  18 ไ ม่ ล่ว งละ เมิดทางเพศ ห รือมี

เพศสัมพันธ์กับนักศึกษาซ่ึงมิใช่คู่สมรสของ

ตน 

ข้อ 43 ไม่ รับหรือเ รียกทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใดจากประชาชน ผู้รับบริการ

อันมีมูลค่าเกินกว่าที่พึงในกันตามอัธยาศัย

และประเพณีในสงัคม 



ผดิจรรยาบรรณและเป็นความผดิวนัิยร้ายแรง ข้อ 46 
(1) การน าผลงานทางวชิาการของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนโดยมชิอบ 

(2) การล่วงละเมดิทางเพศ หรือมีเพศสัมพนัธ์กบันักศึกษา 

(3) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ใดจากนักศึกษา 
หรือผู้รับบริการ 

(4) การเปิดเผยความรับของนักศึกษาและก่อให้เกดิความเสียหายแก่นักศึกษา
หรือผู้รับบริการ 

(5) การสอน การอบรมนักศึกษาเพ่ือให้กระท าการทีรู้่อยู่ว่าผดิกฎหมายหรือ
ฝ่าฝืนศีลธรรมอนัดี 

(6) การกระท าอย่างอ่ืนที่สภามหาวทิยาลยัอาจก าหนดขึน้ตามสภาพและ
ความร้ายแรงของการกระท า 



ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
(พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) 

(1) ทุจริตต่อหน้าทีร่าชการ มาตรา 39 วรรคสาม 

(2) ปฏิบตัิหน้าทีร่าชการโดยจงใจหรือประมาทเลนิเล่อ ไม่ปฏิบตัิตามระเบยีบแบบ
แผนทางราชการการ เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง มาตรา 39 
วรรคท้าย 

(3) รายงานเทจ็ต่อผู้บงัคบับญัชา เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
มาตรา 40 วรรคสอง 

(4) การกลัน่แกล้ง ดูหมิน่ เหยยีดหยาม กดขี ่ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบตัิราชการ นักเรียน 
นิสิต นักศึกษาหรือประชาชนอย่างร้ายแรง มาตรา 41 วรรคสอง 

(5) เป็นผูป้ระพฤติชัว่อย่างรา้ยแรง มาตรา 44 วรรคสอง 



ความร้ายแรงของการกระท าความผิดวนิยัและจรรยาบรรณ 

• ผดิจรรยาบรรณ (ไม่ผดิ

วินยั) 

• ตกัเตือน 

• สัง่ใหด้ าเนนิการใหถู้กตอ้ง 

• ท าทณัฑบ์น 

 

ผิดจรรยาบรรณ 

(ผิดวินยัไม่รา้ยแรง) 

• ผิดวินยัไม่รา้ยแรง 

• ภาคทณัฑ ์

• ตดัเงินเดือน 

• ลดเงินเดือน 

ผดิจรรยาบรรณ 

 (ผดิวนิัยร้ายแรง) • ผดิวินัยร้ายแรง 

• ปลดออก 

• ไล่ออก 

สิ้นสดุสญัญาจ้าง 


