
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วาดวยจรรยาบรรณบุคลากร  

พ.ศ. ๒๕๕๒

                โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขการประเมินจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัยให
สอดคลองกับประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  ลงวันที่  ๒๔  
มิถุนายน  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๕   มาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการ  พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมาตรา  ๑๗ (๒)  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลรัตนโกสินทรในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  จึงออก
ขอบังคับไวดังนี้

ขอ  ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร      
วาดวยจรรยาบรรณบุคลากร  พ.ศ. ๒๕๕๒”

ขอ  ๒  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2549  และใหใชขอบังคับฉบับ
นี้แทน

ขอ  ๓ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ  ๔  ในขอบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
                “อธิการบด”ี  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
                           “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
                        “ผูบังคับบัญชา”  หมายถึง  อธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูอํานวยการ
สํานักหรือสถาบัน  ผูอํานวยการกอง  และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
เทียบเทากอง
                          “บุคลากร”  หมายถึง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงาน
ราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
                             “คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ” หมายถึง คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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                         “คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ” หมายถึง คณะกรรมการสอบสวน
จรรยาบรรณ ที่ไดรับแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ใหดําเนินการ
สอบสวนหามูลความผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
                          “คณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณ”  หมายถึง  คณะกรรมการอุทธรณ
จรรยาบรรณที่ไดรับการแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทาง
จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
                         “นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
                            “ผูรับบริการ”  หมายถึง  ผูรับบริการดานการศึกษา หรือดานวิชาการ  หรือดานอื่นๆ             
ที่มหาวิทยาลัยไดจัดขึ้น  ทั้งนี้ไมวาจะไดจัดขึ้นในหรือนอกมหาวิทยาลัย
                            “จรรยาบรรณ”  หมายถึง  ประมวลความประพฤติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่
ควรยึดถือและปฏิบัติ  เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ  ชื่อเสียง  และฐานะบุคลากรในมหาวิทยาลัย
                               “วิชาชีพ”  หมายถึง  สาขาวิชาชีพที่มีองคกรวิชาชีพกําหนดจรรยาบรรณ
                    ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจรักษาการตามขอบังคับนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

                   ขอ  ๖  บุคลากรจะตองยึดมั่นในหลักการดังตอไปนี้
(๑)  ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
(๒)  ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ
(๓)  ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(๔)  ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(๕)  มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๖)  ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองครองธรรมตอนักศึกษา

หมวด ๒
จรรยาบรรณของบุคลากร

จรรยาบรรณตอตนเอง
                    ขอ  ๗ บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง ดังตอไปนี้
                                (๑)  บุคลากรพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนใหเหมาะสม ไมกระทํา    
การใดๆ  ใหเกิดความเสียหาย  หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
                              (๒)  บุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้ง
เพิ่มพูนความรู  ความสามารถและทักษะในการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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                              (๓)  บุคลากรพึงประพฤติตนถูกตองตามทํานองครองธรรม  วางตนเปนแบบอยาง    
ที่ดี  ดํารงตนโดยธรรมปราศจากอคติ  ไมเลือกปฏิบัติ
                             (๔)  บุคลากรพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย  และไม
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว  ก็พึงปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย

การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๗ (๑) (๒) และ (๓)  ไมเปนความผิดวินัย
การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๗ (๔)  เปนความผิดวินัย

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ขอ  ๘  บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ ดังตอไปนี้     

                            (๑)  บุคลากรพึงไมกลาวอางหรือใชสัญลักษณหรือชื่อของมหาวิทยาลัย  หรือ
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยไปกลาวอางเพื่อประโยชนแหงตน  หรือในทางที่ทําใหมหาวิทยาลัย  หรือ
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
                                (๒)  พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององคกรวิชาชีพที่ตนเปนสมาชิกหรือสังกัดอยู        
                            (๓)  พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ  ๘  ไมเปนความผิดวินัย

จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน
                    ขอ  ๙  บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้
                              (๑)  บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และไมแสวงหาประโยชนโดย
มิชอบ
                           (๒)   บุคลากรพึงมีความเคารพในการปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความยุติธรรม    
เสมอภาคและปราศจากอคติ
                      (๓)  บุคลากรพึงพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ  ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศนให
ทันตอการพัฒนาวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองอยูเสมอ
                         (๔)  บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได

การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ  ๙  (๑) เปนความผิดวินัย
การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ  ๙ (๒) (๓)  และ(๔)  ไมเปนความผิดวินัย

จรรยาบรรณตอหนวยงาน
                ขอ  ๑๐ บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน ดังตอไปนี้
                               (๑)  บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล  โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย
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                       (๒)  บุคลากรพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาในการปฏิบัติหนาที่ให
เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่
                          (๓)  บุคลากรพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยางประหยัด คุมคา  
โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
                        (๔)  บุคลากรพึงวางตนและปฏิบัติใหเหมาะสม ทั้งในและนอกเวลาราชการ  เพื่อ
ธํารงไวซึ่งเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
                            (๕)  บุคลากรพึงมีสวนรวมในการปองกัน แกไขการปฏิบัติงานที่ไมชอบ 
  การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ  ๑๐  ไมเปนความผิดวินัย

จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา
                  ขอ  ๑๑  บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ดังตอไปนี้

(๑)  ผูใตบังคับบัญชาพึงใหความเคารพ นับถือ และใหเกียรติตอผูบังคับบัญชา        
(๒)  ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่

ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
                   (๓)  ผูใตบังคับบัญชาตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาหรือรายงานโดยปกปด
ขอความซึ่งควรตองแจงใหทราบ

การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๑๑ (๑) ไมเปนความผิดวินัย 
                   การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๑๑ (๒) และ(๓) เปนความผิดวินัย

จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา
                 ขอ  ๑๒  บุคลากรซึ่งเปนผูบังคับบัญชาพึงมีจรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา  ดังตอไปนี้
                     (๑)  ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบ ดูแลเอาใจใสทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน  ขวัญกําลังใจ   สวัสดิการดานตางๆ  อยางเสมอภาค
                     (๒)  ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติดวยหลักความยุติธรรมและเมตตาธรรม  ยึดหลัก              
ธรรมาภิบาล   รับฟงความคิดเห็น  และไมกล่ันแกลงผูใตบังคับบัญชา
                          (๓)  ผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสและนิเทศงานแกผูใตบังคับบัญชา  ตามความ
เหมาะสม
                             (๔)  ผูบังคับบัญชาพึงสรางขวัญและกําลังใจตามสมควร เพื่อใหเกิดศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของผูอยูใตบังคับบัญชา 

การประพฤติผิดหรือละเวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามขอ ๑๒ ไมเปนความผิดวินัย
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จรรยาบรรณตอผูรวมงาน
                    ขอ  ๑๓  บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอผูรวมงาน ดังตอไปนี้
                                  (๑)  บุคลากรพึงมีความสามัคคีใหความรวมมือชวยเหลือในดานการทํางานการ
แกปญหารวมกัน  และการใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาหนวยงาน
                     (๒)  บุคลากรพึงชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนให
เกิดความสมานฉันท ตอเพื่อนรวมงานในมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
                      (๓)  บุคลากรพึงให เกียรติและปฏิบัติตอเพื่ อนร วมงานดวยความสุภาพมี          
มนุษยสัมพันธที่ดี

การประพฤติผิดตามจรรยาบรรณตามขอ  ๑๓  ไมเปนความผิดวินัย

จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ
                      ขอ  ๑๔  บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ  ดังตอไปนี้
                             (๑)  บุคลากรพึงสอนนักศึกษาหรือผูรับบริการอยางเต็มใจ  เต็มความสามารถ              
ดวยความบริสุทธิ์ใจ  ชวยเหลือและปฏิบัติตอนักศึกษาหรือผูรับบริการอยางมีเมตตาและเปนธรรม
                    (๒)  บุคลากรพึงสอน หรืออบรมนักศึกษาหรือผูรับบริการใหกระทําการที่ถูกตอง  
ตามกฎหมาย หรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน
                        (๓)  บุคลากรพึงประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการ ทั้งกาย วาจาและจิตใจ
                      (๔)  บุคลากร  พึงละเวนการเปดเผยความลับของนักศึกษาหรือผูรับบริการ  ที่ไดมา
จากการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือความไววางใจที่มีตอตน  ทั้งนี้  โดยมิชอบ  ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอนักศึกษาหรือผูรับบริการ

(๕)  บุคลากรตองไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือแสวงหาประโยชนอื่น
ใดแกตนหรือผูอื่นโดยมิชอบจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ

(๖)  บุคลากรตองไมลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธฉันทชูสาวกับนักศึกษา
หรือผูรับบริการ

      การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๑๔ (๑) (๒) (๓) และ(๔) ไมเปนความผิดวินัย  
       การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๑๔ (๕) และ (๖) เปนความผิดวินัย  

จรรยาบรรณตอประชาชน
                   ขอ  ๑๕  บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอประชาชน  ดังตอไปนี้
                             (๑)  บุคลากรพึงปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
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                          (๒)  บุคลากรพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มใจ  เต็มความสามารถ  ดวยความ
บริสุทธิ์ใจเปนธรรม  เอื้อเฟอ  มีนํ้าใจ   และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน
                          เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ  
ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับ
เรื่องนั้นๆ ตอไป

(๓)  บุคลากรตองไมเรียก  รับ  หรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด  ซึ่งมี
มูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการหรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจาก
การปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น  หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไว
มีมูลคาเกินปกติวิสัยก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี

การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๑๕ (๑) และ (๒) ไมเปนความผิดวินัย 
การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๑๕ (๓) เปนความผิดวินัย 

จรรยาบรรณตอสังคม
                     ขอ  ๑๖ บุคลากร พึงมีจรรยาบรรณตอสังคม  ดังตอไปนี้
                        (๑ )   บุ คลา กร   ส นับส นุ นก ารป กค รองใน ระ บ อบ ปร ะช า ธิป ไตย   อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ดวยความบริสุทธิ์ใจ
                          (๒)  บุคลากรพึงวางตัวเปนกลางทางการเมือง  เคารพ  สงเสริม  และสนับสนุนให          
ผูมีสวนไดเสียไดใชสิทธิทางการเมืองในระดับตางๆ  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

(๓)  บุคลากรพึงประพฤติและปฏิบัติตน  เปนผูนําในการอนุรักษ  และพัฒนา       
ภูมิปญญาแหงทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย
                    (๔)  บุคลากรพึงตระหนักถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ  ๑๖ ไมเปนความผิดวินัย  
ขอ  ๑๗  คณาจารยซึ่งปฏิบัติหนาที่สอน  นอกจากตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณในขอ  ๗  

ถึงขอ  ๑๖  แลว  ยังตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ดังนี้
              (๑)  คณาจารยพึงปฏิบัติใหเปนแบบอยางแกการยกยองและเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย  
และบุคคลทั่วไปทั้งดานสวนตัวและเรื่องการงาน

(๒)  คณาจารยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคม  สามารถเปนผูชี้นําสังคมในแนวทาง
ที่ถูกตอง และมีสวนรวมในการสงเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสังคมทั้งทางตรงและทางออม 
              (๓)  คณาจารยพึงมีความเสียสละ  อดทน  ซื่อสัตยสุจริต  ชวยเหลือเกื้อกูลตอผูอื่น  
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติในทางสรางสรรค
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           (๔)  คณาจารยพึงอบรม  สั่งสอน  ฝกฝน  สรางเสริมความรู  ทักษะ  คุณธรรมและ
จริยธรรมที่ถูกตองดีงามอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมปดกั้นความเจริญทางสติปญญา 
จิตใจ  อารมณ และสังคมของศิษย

(๕)  คณาจารยพึงปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตา  ชวยเหลือ  และสงเสริมใหกําลังใจใน
การศึกษาเลาเรียน  โดยเสมอภาคและเปนธรรม

(๖)  คณาจารยพึงหมั่นศึกษา  วิจัย  คนควา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ  เพื่อ
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ และนําองคความรูที่ทันสมัย เหมาะกับสถานการณ มาใชประโยชนใหเกิด
ผลลัพธที่มีคุณภาพ โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ 

(๗)  คณาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ  และมีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

(๘)  คณาจารยพึงปฏิบัติตนตอเพื่อนรวมงานอยางเปนมิตร เสมอภาค และ
สรางสรรค
    (๙)  คณาจารยพึงใหความรวมมือในการดําเนินกิจการตางๆ  ของมหาวิทยาลัย      
ทั้งดานการสอน วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
              (๑๐)  คณาจารยพึงมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน ทั้งดานการเรียน การสอน       
การวิจัย  งานบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมงานอื่นๆ  ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

การประพฤติผิดจรรยาบรรณตามขอ ๑๗ ไมเปนความผิดวินัย
                    ขอ  ๑๘    การกระทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนการกระทําผิด
จรรยาบรรณอยางรายแรง และเปนความผิดวินัย

(๑)  การนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ
(๒)  การลวงละเมิดทางเพศ  หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาหรือบุคคลอื่น               

ซึ่งมิใชคูสมรสของตน
(๓)  การเรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือ

ผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด
(๔)  การเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจาก  ความ

ไววางใจ  ทั้งนี้  โดยมิชอบ  กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
(๕)  การสอนหรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝน

ศีลธรรมอันดี  ของประชาชนอยางรายแรง
(๖)  การกระทําความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพ และ ความ

รายแรงของการกระทํา               
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หมวด ๓
คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ

                      ขอ  ๑๙  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งดังน้ี
                             (๑)  อธิการบดีเปนประธานกรรมการ
                            (๒)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ
                            (๓)  คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ     
เทียบเทาคณะหรือกอง และหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเปนการภายในจํานวนสี่คนเปน
กรรมการ
                            (๔)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เปนกรรมการ
                            (๕)  ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล  เปนกรรมการและเลขานุการ
                     ประธานกรรมการคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ  อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการอีกก็ได                       
แตไมเกินสองคน
                     ใหคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณมีอํานาจหนาที่  ดังนี้

(๑)  พิจารณาปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร  วาดวยจรรยาบรรณบุคลากร 

(๒)  ติดตามผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

(๓)  กํากับ ติดตาม กรณีที่บุคลากร ประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ

(๔)  ใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทําคูมือจรรยาบรรณ
(๕)  ใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวยจรรยาบรรณบุคลากร 

หมวด ๔
คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ

ขอ  ๒๐  ใหมีคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
ประกอบดวย

(๑)  กรรมการสภามหาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการ
                (๒)  บุคลากรในมหาวิทยาลัยจํานวนสองคนที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
สงเสริมจรรยาบรรณเปนกรรมการ   
                       (๓)  นิติกรเปนเลขานุการ
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                   ใหคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้
(๑)  แตงตั้งคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อชวยปฏิบัติงานตามความจําเปน

และเหมาะสม
(๒)  สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
(๓)  วินิจฉัยตีความการประพฤติผิดจรรยาบรรณวาเปนความผิดรายแรงหรือไม

ขอ  ๒๑  ในการดําเนินการทางจรรยาบรรณ  อาจกระทําไดโดยผูกล าวหาหรือ
ผูบังคับบัญชา    ขอใหดําเนินการหรือคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน  ทั้งนี้  การ
สอบสวนและพิจารณา  ตองยึดหลักการใหผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหาการรับฟงการแกขอกลาวหาของ    
ผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ  การเปดโอกาสใหมีการคัดคานผูถูกสอบสวนหรือกรรมการได  การคุมครอง     
ผูกลาวหาและพยานที่เปนนักศึกษา

ขอ  ๒๒  บุคลากรผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้และ
พฤติการณแหงการกระทําเปนความผิดวินัย  ใหดําเนินการทางวินัยกับบุคลากรผูนั้นตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และกฎหมายภายในที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย
ของมหาวิทยาลัย

ถาบุคลากรผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรหรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชา  
วาบุคลากรผูใดไดประพฤติผิดจรรยาบรรณอยางไมรายแรง  ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการลงโทษทาง
จรรยาบรรณอยางไมรายแรงตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้  และหากบุคลากรผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน  
ไมดําเนินการใหถูกตอง  หรือฝาฝนการทําทัณฑบนใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย

หากบุคลากรผูใดไดประพฤติผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง  ใหผูบังคับบัญชารายงานตอ
คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ  ใหพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณใหแลวเสร็จโดย
ไมชักชา  โดยคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณตองไมเปนผูมีสวนไดเสีย
                       การริเริ่มดําเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระทําไดโดยผูถูกกลาวหา  หรือผูบังคับบัญชา
ขอใหดําเนินการหรือคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน

ขอ  ๒๓  ในการพิจารณาเพื่อลงโทษทางจรรยาบรรณ ใหผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ
สอบสวนจรรยาบรรณ  มีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงนอกเหนือจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวของไดตามความ
เหมาะสมและจําเปน  โดยใหคํานึงถึงความเปนธรรมแกบุคลากรผูถูกกลาวหาดวย

ในการพิจารณากรณีดังกลาว  ใหผูบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ  
แจงขอเท็จจริงหรือสภาพแหงขอหาแกบุคลากรที่ถูกกลาวหารับทราบวาประพฤติผิดจรรยาบรรณทราบ
อยางเพียงพอ  พรอมทั้งใหโอกาสบุคลากรผูนั้นไดโตแยง  และแสดงพยานหลักฐานประกอบอยางเต็มที่
และสามารถคัดคานผูบังคับบัญชา  หรือกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณได  พรอมทั้งใหมีการคุมครองผูถูก
กลาวหา  หรือพยานที่เปนนักศึกษา หรือบุคคลที่เกี่ยวของการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
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หมวด ๕
คณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณ

                     ขอ  ๒๔  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ  ซึ่งแตงตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย  ประกอบดวย

(๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  เปน
ประธานกรรมการ
        (๒)  บุคลากรสายวิชาการจํานวนสามคน  เปนกรรมการ
                      (๓)  บุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ  
                      (๔)  ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนสองคนเปนกรรมการ
                       (๕)  นิติกรหรือผูมีประสบการณดานการสอบสวนมาแลวไมนอยกวาสองปเปน
เลขานุการ
                 ทั้งนี้คณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณจะตองไมเปนคณะกรรมการสอบสวน
จรรยาบรรณ
 ใหคณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณ  มีอํานาจและหนาที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ
ของบุคลากรผูถูกลงโทษทางจรรยาบรรณ  ทั้งนี้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณใหถือเปน
ที่สุด

ขอ  ๒๕  การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ ใหบุคลากรผูถูกลงโทษยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณ  ภายในระยะเวลา  ๓๐  วัน  นับแตไดรับทราบคําสั่งการลงโทษทาง
จรรยาบรรณ

คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือ  โดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายที่อางอิง
ประกอบดวย  การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามการลงโทษทางจรรยาบรรณ

คณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณมีอํานาจพิจารณารับหรือไมรับอุทธรณของผูถูกลงโทษ
ทางจรรยาบรรณ  หากคณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณพิจารณาและวินิจฉัยยืนตามการลงโทษตาม
จรรยาบรรณของผูบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ  ใหบุคลากรผูนั้นใชสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครอง  ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
                     ขอ  ๒๖ ใหคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ มีการประชุมสามัญอยางนอยปละสองครั้ง
หรือ อาจกําหนดใหมีการประชุมมากกวานั้นก็ได  ทั้งนี้ใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริม
จรรยาบรรณ
                   ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ประธานกรรมการคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณอาจ
เรียก   ใหมีการประชุมวิสามัญก็ได
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ขอ  ๒๗  เรื่องที่จะเสนอมติที่ประชุม ตองเสนอเขาสูวาระการประชุม โดยจะตองเสนอ
เรื่องลวงหนากอนวันประชุมอยางนอยสิบวัน และใหเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณเสนอ
เปนลายลักษณอักษรตอที่ประชุม

หมวด ๖
บทลงโทษ

ขอ  ๒๘  ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณนี้  ใหใชบังคับกับบุคลากรโดยเครงครัด  หาก
บุคลากรคนใดทําผิดจรรยาบรรณ  หรือกระทําการใดๆ  อันเปนการฝาฝนขอบังคับนี้  ใหถือวาผูนั้นกระทํา
ความผิดจรรยาบรรณ  และใหลงโทษตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้

การไมยึดถือและปฏิบัติตาม  หรือกระทําการใดๆ อันเปนการฝาฝนขอบังคับนี้  จนเปน     
เหตุกอใหเกิดความเสียหาย  หรือสูญหายตอบุคคล  หรือทรัพยสินของทางราชการ  หากเปนกรณีเขาขาย    
เปนความผิดวินัยดวย  ใหดําเนินการลงโทษตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวในขอบังคับนี้  รวมกับการลงโทษ
ทางวินัยดวย             

        ขอ  ๒๙  การกระทําผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยหรือผิดวินัยอยางรายแรงให
ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ถาไมเปนความผิด
วินัยใหผูบังคับบัญชาดําเนินการ  ดังนี้

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

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติบุคคลดวย
                      ขอ  ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจวินิจฉัยตีความในกรณีเกิดปญหาตามขอบังคับ

ประกาศ  ณ  วันที่        ๑๔      สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒

        (นายประพัฒน  โพธิวรคุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร


