ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎหม่ ูบ้านจอมบึง
ว่ าด้ วยจรรยาบรรณของบคลากร
ุ
พ.ศ. ๒๕๕๒
..........................................
่ วย เรื อง จรรยาบรรณ
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึ ง วาด้
ํ
ของบุคลากร เพือกาหนดจรรยาบรรณให้
บุคลากร ยึดมัน และยืนหยัดในสิ งทีถูกต้อง ซื อสัตย์สุจริ ตและรับผิดชอบ
่
่ อกปฏิบตั ิอยางไมเป็
่ ่ นธรรม มุ่ง
ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได้
ปฏิบตั ิหน้าที โดยไมเลื
่ อาํ นาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนั
่ กศึ กษา และกาหนดให้
ํ
ผลสัมฤทธิ5 ของงาน และไมใช้
การกระทําผิด
่ นความผิดวินยั หรื อเป็ นความผิดวินยั หรื อเป็ นความผิดวินยั อยางร้
่ ายแรง รวมทั7 งให้มี
จรรยาบรรณในเรื องใดไมเป็
องค์กรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ
่
่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบั
ญญัติแหงมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา
่ ราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๖๕/๑
๔๕ วรรคหนึ ง แหงพระ
่
้  มเติ มโดย
แหงพระราชบั
ญ ญัติ ร ะเบี ย บข้า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา พ .ศ. ๒๕๔๗ ซึ งแกไขเพิ
ั
พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษา (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกบประกาศ
ก.พ.อ. เรื อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที พึงมี ในสถาบันอุดมศึ กษา ลงวันที ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงโดยได้รับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรประกอบด้วยแล้ว จึง
่
ออกข้อบังคับไว้ดงั ตอไปนี
7
่ วยจรรยาบรรณของบุคลากร
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี7 เรี ยกวา่ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง วาด้
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง เรื อง จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี7 ให้ใช้บงั คับตั7 งแตวั่ นถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี7
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
“รองอธิ การบดี”
หมายความวา่ รองอธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
“บุคลากร”
หมายความวา่ ข้า ราชการพลเรื อ นในสถาบันอุ ด มศึ กษา และพนักงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

หมวด ๑
จรรยาบรรณของบคลากร
ุ
ส่ วนที& ๑
จรรยาบรรณต่ อตนเอง

ั
ข้อ ๕ บุคลากรพึงเป็ นผูม้ ีวินยั ในตนเอง มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกบการเป็
นบุคลากร
ข้อ ๖ บุคลากรพึงมีเจตคติทีดี และพัฒนาตนเองในด้านวิชาชี พ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ รวมทั7 งเพิมพูน
ความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานเพือให้การปฏิบตั ิหน้าทีราชการมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลยิงขึ7 น
ส่ วนที& ๒
จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ

่
ข้อ ๗ บุคลากรพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความซื อสัตย์สุจริ ต และไมแสวงหาประโยชน์
โดยมิ
่ นี7
ชอบ โดยเฉพาะคณาจารย์ประจํา พึงมีจรรยาบรรณ ดังตอไป
่ ดีแกศิ่ ษย์และบุคคลทัว ไปทั7 งทางกาย วาจาและจิตใจ
(๑) ประพฤติและปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอยางที
(๒) อบรมสังสอน ฝึ กฝน สร้างเสริ มความรู ้ ทักษะนิ สัย คุ ณธรรม และจริ ยธรรมที ถูกต้องดี งาม
่ มความสามารถด้วยความบริ สุทธิ5 ใจ
ให้แกศิ่ ษย์อยางเต็
่
่ มให้กาลั
ํ งใจใน
(๓) ปฏิ บ ัติ ต่ อศิ ษ ย์ด ้ว ยความเมตต า โดยให้ค วามเอาใจใส่ ชวยเหลื
อ สงเสริ
่ ยน ด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม
การศึกษาเลาเรี
่ มและสนับสนุ นให้ศิษย์มีความเจริ ญทางกาย สติ ปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิ ต
(๔) สงเสริ
ลักษณะ
่
่
(๕) ไมแสวงหาผลประโยชน์
อนั เป็ นอามิสสิ นจ้างจากศิษย์ในการปฏิบตั ิหน้าทีตามปกติ และไมใช้
่
จ้าง วานให้ศิษย์กระทําการใดๆ อันเป็ นการหาประโยชน์ให้แกตนโดยมิ
ชอบ
่ มใจ ตรงตอเวลา
่
่
(๖) สอนศิ ษย์อยางเต็
และเต็มความสามารถ ด้วยความบริ สุทธิ5 ใจ ชวยเหลื
อและ
่ เมตตาและเป็ นธรรม
ปฏิบตั ิต่อศิษย์อยางมี
่ ่ องทั7 งในด้านวิชาการ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทนั ตอการพั
่
(๗) พัฒนาตนเองอยางตอเนื
ฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกจิ สังคมและการเมือง
(๘) ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยจิตสํานึกและความรับผิดชอบ เสี ยสละ อดทน ซื อสัตย์สุจริ ต
่ ม สนับ สนุ นบรรยากาศแหงเสรี
่ ภ าพทางวิ ช าการ โดยปราศจากความครอบงํา ด้ว ย
(๙) สงเสริ
อิทธิ พลหรื อผลประโยชน์ใด ๆ
(๑๐) กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกภายในกรอบความรู ้ ประสบการณ์ ความเชียวชาญทางวิชาการ

ของตนเอง
ิ านการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการแกสั่ งคม ปรับปรุ ง ถายทอด
่
(๑๑) ปฏิบตั ิภารกจด้
และ
่ มวิทยฐานะครู และภารกจอื
ิ นตามที ได้รับ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
่ กาหนด
ํ
(๑๒) ปฏิบตั ิหน้าทีวิจยั ตามจรรยาบรรณของนักวิจยั ตามทีคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
่ มความสามัคคี ในหมู่คณะ และมีส่ วนรวมสนั
่
(๑๓) สร้างและสงเสริ
บสนุ นการพัฒนามหาวิทยาลัย
ชุมชน และประเทศชาติ
่ อ้ ืน ชุมชน และประเทศชาติ
(๑๔) ปฏิบตั ิตนด้วยความรับผิดชอบตอผู
ํ
ในกรณี ทีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกาหนดไว้
โดยเฉพาะ บุคลากรพึงปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พ
นั7 นด้วย
ส่ วนที& ๓
จรรยาบรรณต่ อการปฏิบัตงิ าน และหน่ วยงาน

ข้อ ๘ บุคลากรพึงปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความสุ จริ ตเสมอภาคและปราศจากอคติ โดยยึดมัน ในปรัชญา ปณิ ธาน
วิสยั ทัศน์ พันธกจิ วัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
่ มกาลั
ํ ง ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ ว ขยันหมัน เพียร ถูกต้อง
ข้อ ๙ บุ คลากรพึงปฏิ บตั ิ หน้าที อยางเต็
สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและประชาชนเป็ นสําคัญ
่
่ มที
ข้อ ๑๐ บุคลากรพึงประพฤติตนเป็ นผูต้ รงตอเวลา
และใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอยางเต็
่
ข้อ ๑๑ บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอยางประหยั
ด คุม้ คา่ โดยระมัดระวังมิให้
เสี ยหายหรื อสิ7 นเปลืองเยียงวิญNูชนจะพึงปฏิบตั ิต่อทรัพย์สินของตนเอง
ส่ วนที& ๔
จรรยาบรรณต่ อผ้ บู ังคับบัญชา ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชา เพือ& นร่ วมงาน

่ อชวยเหลื
่
ข้อ ๑๒ บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานการให้ความรวมมื
อกลุ่มงานของตนทั7 ง
่ างาน และการแกปั้ ญหารวมกน
่ ั รวมทั7 งการเสนอแนะในสิ งที เห็ นวาจะมี
่
ในด้านการให้ความคิ ดเห็ น การชวยทํ
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
ข้อ ๑๓ บุคลากรซึ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผู่ อ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาทั7 งในด้านการปฏิบตั ิงาน ขวัญ
ํ งใจ สวัสดิการและยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครองผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาด้วย
กาลั
หลักการและเหตุผลทีถกู ต้องตามทํานองคลองธรรม

่
ั
่ มสนับสนุนให้เกดความสามั
ิ
่
ข้อ ๑๔ บุคลากรพึงชวยเหลื
อเกอกู
ชอบ รวมทั7 งสงเสริ
คคี รวม
7ื ลกนในทางที
่
่  อนรวมงานด้
่
แรงรวมใจในบรรดาผู
ร้ ่ วมงานในการปฏิ บตั ิ หน้าที เพือประโยชน์ส่ วนรวม และปฏิ บตั ิ ตนตอเพื
วย
ั
ความเป็ นกลยาณมิ
ตร
ี องด้วยความสุ ภาพ มี น7 าํ ใจ มีมนุษยสัมพันธ์
ข้อ ๑๕ บุ คลากรพึ งปฏิ บตั ิ ต่ อผูร้ ่ วมงานตลอดจนผูเ้ กยวข้
ั
อันดี และเป็ นกลยาณมิ
ตร
ข้อ ๑๖ บุคลากรพึงละเว้นจากการนําผลงานของผูอ้ ืนมาเป็ นของตน
ส่ วน ๕
จรรยาบรรณต่ อนักศึกษา ผ้ รู ับบริการ ประชาชน และ สั งคม

่ ดีแกนั่ กศึกษา และบุคคลทัว ไป
ข้อ ๑๗ บุคลากรพึงประพฤติตนให้เป็ นแบบอยางที
่ มกาลั
ํ งความสามารถด้วยความเป็ นธรรม เอื7 อเฟื7 อ มีน7 าํ ใจ
ข้อ ๑๘ บุคลากรพึงให้บริ การประชาชนอยางเต็
่
่  องใดไมสามารถปฏิ
่
่ ่ในอํานาจหน้าทีของตนจะต้อง
และใช้กิริ ยาวาจาทีสุภาพออนโยน
เมือเห็นวาเรื
บตั ิได้หรื อไมอยู
่ งหนวยงานหรื
่
่ อาํ นาจหน้าทีที เกยวข้
ี องกบั
ปฏิบตั ิ ควรชี7 แจงเหตุผลหรื อแนะนําให้ติดตอยั
อบุคคลซึ งตนทราบวามี
่
เรื องนั7 น ๆ ตอไป
่ ิ
ข้อ ๑๙ บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อืนใด ซึ งมีมูลคาเกนปกติ
วิสัยทีวิญNูชนจะให้
ั
่
กนโดยเสนหาจากผู
รั้ บบริ การ หรื อผูซ้  ึ งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบตั ิ หน้าทีน7 นั หากได้รับไว้แล้วและทราบ
่ พย์สินหรื อประโยชน์อืนใดทีรับไว้มีมลู คาเกนปกติ
่ ิ
็ รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว เพือ
ภายหลังวาทรั
วิสัย กให้
่
ดําเนินการตามสมควรแกกรณี
ข้อ ๒๐ บุคลากรพึงปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
่
ภูมิปัญญา สิ งแวดล้อม รั กษาผลประโยชน์ของสวนรวม
และยึดมัน ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
หมวด ๒
องค์กรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ

ข้อ ๒๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึงเรี ยกวา่ คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วย
ั
(๑) กรรมการซึ งมาจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกนเองสองคน
(๒) กรรมการซึ งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยทีเลือกจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
ั
คัดเลือกกนเองหนึ
 งคน
ั
(๓) กรรมการซึ งมาจากรองอธิ การบดีคดั เลือกกนเองหนึ
 งคน
ั
(๔) กรรมการซึ งมาจากคณบดีคดั เลือกกนเองหนึ
 งคน

ั
(๕) กรรมการซึ งมาจากผูอ้ าํ นวยการสํานัก และผูอ้ าํ นวยการสถาบัน คัดเลือกกนเองหนึ
 งคน
ั
(๖) กรรมการซึ งมาจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยคัดเลือกกนเองสี
 คน
(๗) กรรมการซึ งมาจากผูแ้ ทนบุคลากร ประเภทข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษา ที มิใช่
ั
คณาจารย์ประจํา คัดเลือกกนเองหนึ
 งคน
ั
(๘) กรรมการซึ งมาจากผูแ้ ทนบุคลากร ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย คัดเลือกกนเองหนึ
 งคน
ให้ผอู ้ าํ นวยการกองกลาง เป็ นเลขานุการ และผูด้ ูแลงานด้านกฎหมายเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้กรรมการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) เลือกกรรมการตาม(๑) เป็ นประธานและรองประธาน
ั
การคัดเลือกกนเองตามวรรคหนึ
 ง และการเลือกประธานและรองประธานตามวรรคสามให้เป็ นไปตามที
ํ
มหาวิทยาลัยกาหนด
่
ข้อ ๒๒ กรรมการจรรยาบรรณ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปี
่
่ อ
นอกจากการพ้นจากตําแหนงตามวาระใ
นวรรคหนึงแล้ว กรรมการจรรยาบรรณ พ้นจากตําแหนงเมื
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
่ ได้รับคัดเลือก
(๓) พ้นจากตําแหนงที
่ ่
ในกรณี ทีกรรมการจรรยาบรรณ พ้นจากตําแหนงกอนครบวาระ
และได้มีการดําเนิ นการให้ผูใ้ ดดํารง
่
่ ยงเทากบวาระที
่ ั
ตําแหนงแทนแล้
ว ให้ผนู ้ 7 นั อยูใ่ นตําแหนงเพี
เหลืออยู่ของผูซ้  ึ งตนแทน แตถ้่ าวาระการดํารงตําแหนง่
่ ้ บ วัน จะไมดํ่ า เนิ น การให้มี ผูด้ ํา รงตํา แหนงแทนกได้
่
็ ให้ค ณะกรรมการจรรยาบรรณ
เหลื อ อยู่ น้อ ยกวาเกาสิ
่ มีอยูม่ ีอาํ นาจและปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปได้
ประกอบด้วยกรรมการเทาที
่
ในกรณี ทีกรรมการจรรยาบรรณ พ้นจากตําแหนงตามวาระ
แตยั่ งมิ ได้ดําเนิ นการให้ได้มาซึ งกรรมการ
่ บตั ิ หน้า ที ต่ อไป จนกวาจะได้
่
จรรยาบรรณ ใหม่ ให้กรรมการจรรยาบรรณ ซึ งพ้นจากตําแหนงปฏิ
มีกรรมการ
่ ว
จรรยาบรรณใหมแล้
้ บวันนับแตวั่ นทีผนู ้ 7 นั พ้นจากตําแหนง่
ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ งกรรมการจรรยาบรรณ ภายในเกาสิ
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอาํ นาจหน้าทีดงั นี7
่ มและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณ
(๑) เสนอแนะแนวทางและมาตรการสงเสริ
่
่ มและสนับสนุนดังกลาว
่
หรื อเสนอให้หนวยงานอื
นมีหน้าทีดาํ เนินการสงเสริ
่
ํ
่ น
(๒) เสนอแนะตอสภามหาวิ
ทยาลัยเพื อกาหนดความประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณในเรื องใดไมเป็
่ ายแรง
ความผิดวินยั หรื อเป็ นความผิดวินยั หรื อเป็ นความผิดวินยั อยางร้
(๓) สอบสวน พิจารณา และวินิจฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณ
่
(๔) พิ จารณาเสนอการประพฤติ ผิดจรรยาบรรณในเรื องที เป็ นความผิดวินัยหรื อผิดวินัยอยาง
่ นความผิดวินยั ให้ผบู ้ งั คับบัญชาดําเนินการ
ร้ายแรง หรื อไมเป็
ี ั
่
(๕) เสนอรายงานประจําปี เกยวกบผลการดํ
าเนินงานด้านจรรยาบรรณ ตอสภามหาวิ
ทยาลัย
่ 7 ง คณะอนุ กรรมการ หรื อบุคคลหนึ งบุ คคลใดเพือกระทําการใด ๆ อันอยู่ ในอํานาจ
(๖) แตงตั
หน้าทีคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ี ั
(๗) ปฏิบตั ิการอืนเกยวกบจรรยาบรรณของบุ
คลากรตามทีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

่  ึ  งของ
ข้อ ๒๔ การประชุ มของ คณะกรรมการจรรยาบรรณต้องมีกรรมการมาประชุ มไมน้่ อยกวากงหนึ
จํานวนกรรมการทั7 งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
่ ่ในทีประชุม หรื อไมสามารถปฏิ
่
ถ้าประธานไมอยู
บตั ิ หน้าที ได้ ให้รองประธานทําหน้าที ประธาน ถ้ารอง
่ ใ่ นทีประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ทีประชุมเลือกกรรมการคนหนึง ทําหน้าทีประธาน
ประธานไมอยู
่
่
กรรมการซึ งมีส่ วนได้เสี ยในเรื องใดจะรวมประชุ
มเพือพิจารณาหรื อลงมติในเรื องนั7 นไมได้
การวินิจฉัยชี7 ขาดของทีประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ งให้มีเสี ยงหนึ งในการลงคะแนน ถ้ามี
่ ั ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ7 นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี7 ขาด
คะแนนเสี ยงเทากนให้
่ ว ย เรื อ ง มาตรฐานของ
ข้อ ๒๕ การกระทํา ผิ ด จรรยาบรรณใดของบุ ค ลากรที ป ระกาศ กพอ. วาด้
ํ
่ นการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางร้
่ ายแรงให้ถือวาการ
่
จรรยาบรรณทีพึงมีในสถาบันอุดมศึ กษากาหนดให้
ถือวาเป็
่ ายแรงด้วย
กระทํานั7 นเป็ นความผิดวินยั อยางร้
่ นความผิ ด วิ นัย ไมร้่ า ยแรง หรื อ ไมเป็
่ น
การกระทํา ผิ ด จรรยาบรรณอื นนอกจากวรรคหนึ ง ให้ถือ วาเป็
ความผิดวินยั
ประกาศ ณ วันที ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

คําสั& งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหม่ ูบ้านจอมบึง
ที& ๕/๒๕๕๓
เรื&อง แต่ งตั6งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
------------------------------------------

่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แหงพระราชบั
ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา
่
๑๗ แหงพระราชบั
ญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
่ วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยจึงแตงตั
่ 7 งคณะกรรมการ
ราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง วาด้
จรรยาบรรณ จํานวน ๑๔ ราย ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ํ
นายกาพล
นายพีระ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุทิน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมคิด
นายพูนชัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นยั นา
อาจารย์จริ ยะ
้ ี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กองเกยรติ
อาจารย์ ดร.อาคม
นางสุ นนั ท์
นางยารุ ณี
นางรพีพรรณ
นางสาวธิ ชาภรณ์

วันทา
พนาสุ ภน
สนองผัน
ลิขิตยิง วรา
ดวงจักร์
คทาวัชรกุล
แคล้วเครื อ
วิโรจน์
่ ไลรัตน์
วองวิ
เจริ ญสุ ข
อุน่ ตา
ประถม
คทาวัชรกุล
จินจารักษ์

ผูท้ รงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย
ผูแ้ ทนคณาจารย์ประจําจากสภามหาวิทยาลัย
ผูแ้ ทนจากรองอธิ การบดี
ผูแ้ ทนจากคณบดี
ผูแ้ ทนจากผูอ้ าํ นวยการ
ผูแ้ ทนข้าราชการจากคณาจารย์ประจํา
ผูแ้ ทนข้าราชการจากคณาจารย์ประจํา
ผูแ้ ทนข้าราชการจากคณาจารย์ประจํา
ผูแ้ ทนข้าราชการจากคณาจารย์ประจํา
่ ่
ผูแ้ ทนข้าราชการทีไมใชคณาจารย์
ประจํา
ผูแ้ ทนบุคลากร ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
ผูด้ ูแลงานด้านกฎหมาย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

่ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง วาด้
่ วย
ให้มีอาํ นาจหน้าทีตามความในข้อ ๒๓ แหงข้
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒
ทั7 งนี7 ตั7 งแตวั่ นที ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
สัง ณ วันที ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓

(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์)
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