๓. จรรยำบรรณและวินัย
พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบตั ิและรักษาจรรยาบรรณและวินยั อย่างเคร่ งครัด ดังนี้
๑) ปฏิบตั ิหน้าที่ ของตนตามนโยบาย คาสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และแบบธรรม
เนียมของมหาวิทยาลัย
๒) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรม
๓) ปฏิ บ ัติห น้าที่ ด้วยความตั้งใจ อุ ตสาหะ เอาใจใส่ ระวังรั กษาผลประโยชน์ ข อง
มหาวิทยาลัย และไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่
๔) รักษาความลับของมหาวิทยาลัย
๕) อุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยและปฏิบตั ิงานตรงต่อเวลาอย่างสม่าเสมอ ไม่
ละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่
๖) ปฏิบัติตามค าสั่งของผูบ้ ังคับ บัญ ชา ซึ่ งสั่งในหน้าที่ โดยชอบด้วยกฎหมายและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย แต่ถา้ เห็นว่าการปฏิบตั ิตามคาสั่งนั้นจะทาให้เกิดความเสี ยหายแก่
มหาวิท ยาลัยหรื อจะเป็ นการไม่รักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จะเสนอความเห็ นทันที
เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้แสดงความเห็ นแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชา
ยืนยันให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งเดิม ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตาม
๗) ไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อปกปิ ดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง
๘) มีความสุ ภาพเรี ยบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
๙) ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก และให้ความเป็ นธรรมแก่ผมู ้ าติดต่องานอย่างเป็ น
ธรรมด้วยความสุ ภาพเรี ยบร้อย โดยไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม ข่มเหง หรื อกดขี่ผมู ้ าติดต่องาน
ของมหาวิทยาลัย
๑๐) ไม่กระทาการ หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่นกระทาการหาประโยชน์อนั อาจทาให้เสี ยความ
เที่ยงธรรม หรื อเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ของตน
๑๑) รักษาชื่ อเสี ยงของตนเองและรั กษาเกี ยรติศกั ดิ์ ของตาแหน่ งหน้าที่ ของตนมิ ให้
เสื่ อมเสี ย และไม่กระทาการใดๆอันทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัย
๒๔

๑๒)ไม่ ป ฏิ บ ัติงานอื่ น ใด ซึ่ งจะเป็ นการขัด กับ วัตถุ ป ระสงค์ห รื อผลประโยชน์ข อง
มหาวิทยาลัย
๑๓) รักษาจรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
มุ่งประสงค์ให้เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยเฉพาะเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) การยืนหยัดและทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
(๒) ความซื่อสัตย์สุจริ ต และความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔) การปฏิบตั ิงานโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

กำรกระทำผิดวินัยที่ถือเป็ นควำมผิดวินัยอย่ ำงร้ ำยแรงได้แก่
๑) กระท าผิ ด วิ นั ย กรณี ใดกรณี หนึ่ ง อั น เป็ นสาเหตุ ใ ห้ เกิ ด ความเสี ยหายแก่
มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
๒) ละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า ๗ วัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรื อมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่ง กฎ ข้อบังคับ
ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย
๓) ปฏิ บัติ ห รื อ ละเว้น การปฏิ บัติ ห น้าที่ โดยมิ ช อบ เพื่ อ ให้ ต นเองหรื อ ผูอ้ ื่ น ได้รั บ
ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งถือว่าเป็ นการทุจริ ตต่อหน้าที่
๔) ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อประมาทเลินเล่อในหน้าที่จนเป็ นเหตุให้
เกิดความเสี ยหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
๕) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรื อโทษที่หนักกว่าการจาคุก โดยคา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก หรื อได้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
๖) ปฏิบตั ิผดิ จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง

๒๕

โทษทำงวินัยมี ๔ สถาน คือ
๑) ภาคทัณฑ์
๒) ตัดเงินเดือน
๓) งดการเลื่อนเงินเดือนประจาปี ในปี ที่ถูกลงโทษทางวินยั
๔) ปลดออก
การลงโทษทางวินัยต้องลงโทษให้ เหมาะสมกับ ความผิด และไม่ เป็ นไปด้วยความ
พยาบาท โดยอคติ หรื อโทสจริ ต หรื อลงโทษผูท้ ี่ไม่ได้กระทาผิด

๒๖

