ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๑
..............................................
เพื่อเปนการรักษาและดํารงไวซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีแหงบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อันจะนํามาซึ่งการยอมรับในสถานะและคุณคาแหงมหาวิทยาลัยตอบุคคลทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณทีพ่ ึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่
๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยจรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยพึง
ปฏิบัติเพื่อรักษาและดํารงไวซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี
“ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“บุคลากร” หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางสวนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“คณาจารย” หมายถึง บุคลากรที่มตี ําแหนงวิชาการ ไดแก ศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย หรือทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ใหหมายรวมถึง
พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการดังกลาวดวย
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้

๒
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ บุคลากรตองปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักการตอไปนี้
(๑) ยึดหลักและยืนหยัดในสิ่งทีถ่ ูกตอง
(๒) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ
(๓) ปฏิบัติหนาที่ดว ยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(๔) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติ
(๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๖) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษาและผูรับบริการ
หมวด ๒
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๗ บุคลากรพึงเปนผูประพฤติตนอยางมีศีลธรรมอันดี เหมาะสมกับวิชาชีพ ไมกระทําการ
ใดๆ ใหเกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงและดํารงตนภายในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขอ ๘ บุคลากรพึงปฏิบัติดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น สังคม สิ่งแวดลอม และ
ประเทศชาติ
ขอ ๙ บุคลากรพึงมีความมุงมั่น สรรคสราง รักษา ใชทรัพยสินทางปญญาของตนโดยชอบ
และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
ขอ ๑๐ บุคลากรพึงเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและ
ภูมิปญญาไทย
ขอ ๑๑ บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิม่ พูน
ความรู ความสามารถ ทักษะ ในการทํางานเพื่อใหเกิดการปฏิบัตหิ นาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ทั้งตองฝกฝนตนเองใหแตกฉานและชํานาญเชี่ยวชาญ
ขอ ๑๒ บุคลากรตองงดเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน และตองไมคัดลอกหรือ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือจางงานหรือ
ใชใหผูอื่นทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอการกําหนดตําแหนง หรือการเลื่อนตําแหนงให
สูงขึ้น หรือใหไดรับเงินเดือน หรือคาตอบแทนในระดับที่สูงขึ้น

๓
หมวด ๓
จรรยาบรรณตอวิชาชีพและนักศึกษา
ขอ ๑๓ บุคลากรพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดว ยความซื่อสัตย สุจริต และไมกระทําการ
ใดๆ อันเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ขอ ๑๔ บุคลากรพึงปฏิบัติตนใหมีความสามารถและไดมาตรฐานแหงวิชาชีพ
ขอ ๑๕ บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่ดว ยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย สุจริต ชวยเหลือ
เกื้อกูลตอผูรวมงาน ผูอื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติในทางสรางสรรค
ขอ ๑๖ บุคลากรพึงปฏิบัติงานอยางมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพล หรือ
ประโยชนอื่นใด
ขอ ๑๗ บุคลากรพึงหมั่นศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ใหทันตอการพัฒนา
ทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมืองอยางตอเนื่อง
ขอ ๑๘ บุคลากรตองไมลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช
คูสมรสของตน
ขอ ๑๙ บุคลากรตองไมเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจาก
ความไววางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบและกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
ขอ ๒๐ คณาจารยพึงเปนนักวิจยั ที่มจี รรยาบรรณแหงนักวิจยั ตามขอกําหนดของคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
ขอ ๒๑ คณาจารยพึงรับผิดชอบ ตั้งใจ เอาใจใสการสอนและพัฒนาศิษยใหรูจริง ทําไดจริง
สามารถบูรณาการความรูเพือ่ ใชประโยชนไดจริง พึงสอนและพัฒนาศิษยอยางเต็มความสามารถ และ
ปฏิบัติตอศิษยดวยความเมตตา กรุณา และเปนธรรม
ขอ ๒๒ คณาจารยพึงปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย และบุคคลทั่วไป ทัง้ ทางสวนตัวและ
การปฏิบัติงาน
ขอ ๒๓ คณาจารยพึงอบรม สั่งสอน ฝกฝน เสริมสรางความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่
ถูกตองดีงามใหแกศษิ ยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
ขอ ๒๔ คณาจารยพึงปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตา ชวยเหลือ และสงเสริมใหกําลังใจในการศึกษา
เลาเรียนโดยเสมอภาคและเที่ยงธรรม

๔
หมวด ๔
จรรยาบรรณตอการปฏิบัตงิ าน
ขอ ๒๕ บุคลากรพึงปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กลาวคือ ตองปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน
ปรับปรุงภารกิจใหทนั ตอเหตุการณ และตอบสนองความตองการของประชาชน
ขอ ๒๖ บุคลากรพึงจัดใหมีขอมูลขาวสารทางราชการเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
หมวด ๕
จรรยาบรรณตอหนวยงาน
ขอ ๒๗ บุคลากรตองไมกลาวอางหรือใชสัญลักษณ ชื่อของมหาวิทยาลัย หรือสวนราชการใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนแหงตน
หรือในทางที่ทําใหมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
ขอ ๒๘ บุคลากรพึงยึดมั่นและปฏิบัตติ ามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงค และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๙ บุคลากรพึงมีสวนรวม สงเสริมและสรางความสามัคคีในหมูคณะเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ขอ ๓๐ บุคลากรพึงรวมสรางและรักษาชื่อเสียงและประโยชนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๑ บุคลากรพึงปฏิบัติงานดวยความสุจริต และปราศจากอคติตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๒ บุคลากรพึงปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล
โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเปนสําคัญ
ขอ ๓๓ บุคลากรพึงดูแล รักษาและใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางประหยัดคุมคา ระมัดระวัง
มิใหสนิ้ เปลืองเสียหาย หรือสูญหาย และพึงระมัดระวังดูแลรักษาทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยางวิญูชน
พึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
หมวด ๖
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน
ขอ ๓๔ บุคลากรซึ่งเปนผูบังคับบัญชา
ปฏิบัติงาน การสรางเสริมขวัญและกําลังใจ

พึงเอาใจใสดแู ลผูใตบังคับบัญชา ทั้งในดานการ
การจัดสวัสดิการและการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด

๕
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใ ตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผล
ที่ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล
ขอ ๓๕ บุคลากรซึ่งเปนผูใตบงั คับบัญชาตองปฏิบตั ิหนาที่ราชการตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย
ของผูบังคับบัญชา และตามลําดับขั้นของการบังคับบัญชา เวนแตจะไดรับอนุญาตใหขามลําดับชั้นได
ขอ ๓๖ บุคลากรพึงมีอสิ ระทางความคิดดานวิชาการที่สรางสรรค รับผิดชอบตอการเสนอความคิด
และปฏิบัติตนอยางเปนกัลยาณมิตรกับผูที่เกี่ยวของ
ขอ ๓๗ บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือ ชวยเหลือกลุมงาน
ของตน ทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยงานและการแกไขปญหารวมกัน ตลอดจนเสนอแนะใน
สิ่งที่เห็นวามีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ขอ ๓๘ บุคลากรพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทัง้ สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความ
สามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัตหิ นาที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและเพื่อประโยชน
สวนรวม
ขอ ๓๙ บุคลากรพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของดวยความสุภาพ มีน้ําใจ และมี
มนุษยสัมพันธอันดี
ขอ ๔๐ บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกยอง ใหเกียรติในศักดิศ์ รีของ
เพื่อนรวมงาน โดยไมทบั ถมใหรายปายสี พูดจาสอเสียดหรือกลั่นแกลงซึ่งกันและกัน โดยตองรักษา
ชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ขอ ๔๑ บุคลากรตองไมกลาวราย หมิ่นประมาท หรือดูถูกมหาวิทยาลัย คณาจารย หรือบุคลากร
ในสังกัดมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๒ บุคลากรพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา และบุคคลโดยทั่วไป ทั้งบทบาท
หนาที่การงานและการดําเนินชีวิตสวนตัว
หมวด ๗
จรรยาบรรณตอประชาชน ผูร ับบริการและตอสังคม
ขอ ๔๓ บุคลากรตองไมรับหรือเรียกทรัพยสิน หรือประโยชนอนื่ ใดจากประชาชน ผูรับบริการ
อันมีมูลคาเกินกวาที่พึงใหกนั ตามอัธยาศัยและประเพณีในสังคม
ขอ ๔๔ บุคลากรพึงละเวนการคบหาสมาคมกับบุคคลซึ่งมีความประพฤติหรือมีชื่อเสียงในทาง
เสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนตอชื่อเสียง เกียรติศักดิข์ องตนเองและมหาวิทยาลัย

๖
หมวด ๘
การพิจารณาทางจรรยาบรรณ
ขอ ๔๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาทางจรรยาบรรณ” เรียก
โดยยอวา “ค.ก.จ.” ซึ่งมี
(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูแทนจากคณะกรรมการสภาคณาจารย
และขาราชการที่ประธานกรรมการมอบหมาย ๑ คน เปนกรรมการ
(๓) ผูอํานวยการกองกลาง
เปนกรรมการ
(๔) รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายคณะละ ๑ คน
เปนกรรมการ
(๕) ผูปฏิบัติงานดานกฎหมายทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย ๑ คน เปนกรรมการ
(๖) หัวหนางานการเจาหนาทีแ่ ละนิติการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
ค.ก.จ. มีอํานาจพิจารณาและวินจิ ฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณ ซึ่งอาจริเริ่มดําเนินการ
สอบสวนไดโดยมีผูกลาวหา หรือผูบังคับบัญชาขอใหดาํ เนินการ หรือ ค.ก.จ. เห็นสมควรสอบสวน
เมื่อสอบสวนแลวเสร็จ ใหเสนออธิการบดีสั่งการ
การสอบสวนและพิจารณาตองยึดหลักการใหผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา การรับฟง การแกขอ
กลาวหาของผูถูกกลาวหาทั้งทางวาจาและลายลักษณอักษรอยางเพียงพอ มีการเปดโอกาสใหมีการคัดคาน
กรรมการได ตลอดจนมีการคุมครองผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักศึกษา
ค.ก.จ. ใหมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระหนาที่ปกติทตี่ นปฏิบัติ
ขอ ๔๖ การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
(๑) การนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ
(๒) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา ซึ่งมิใชคูสมรส
ของตน พฤติกรรมที่ถือวาเปนละเมิดทางเพศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยออกเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย
(๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใดในอํานาจหนาที่
(๔) การเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความ
ไววางใจ โดยมิชอบและกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
(๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูว าผิดกฎหมายหรือฝาฝน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
(๖) การกระทําความผิดอยางอื่นที่สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดขึ้นตามสภาพและ
ความรายแรงของการกระทํา

๗
ขอ ๔๗ การกระทําผิดจรรยาบรรณทีเ่ ปนความผิดวินัยหรือผิดวินยั อยางรายแรง ใหดําเนินการ
ทางวินยั ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ถาไมเปนความผิดวินัย ให
ผูบังคับบัญชาดําเนินการดังนี้
(๑) ตักเตือน หรือ
(๒) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ
(๓) ทําทัณฑบน
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหบนั ทึกในทะเบียนประวัติบุคคลดวย
ขอ ๔๘ การกําหนดการลงโทษตองคํานึงถึงสภาพและความรายแรงของความผิด
และอาจ
กําหนดโทษอยางเดียวหรือหลายอยางรวมกันไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไมวาจะมีการลงโทษทางวินยั
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 เปนความผิดทางวินัยไมรายแรง
ขอ ๕๑ การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ขอ ๙, ๑๒, ๑๓, ๑๘, ๔๓, และ ๔๖ เปนความผิดทางวินัย
อยางรายแรง
ขอ ๕๒ บุคลากร ผูใดถูกลงโทษตามขอบังคับนี้ ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณจรรยาบรรณภายใน ๑๕ วัน นับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ
ขอ ๕๓ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจรรยาบรรณ ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เปนกรรมการ
(๓) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ๑ คน
เปนกรรมการ
(๔) ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ๑ คน
เปนกรรมการ
(๕) คณบดีทุกคณะ
เปนกรรมการ
(๖) ผูปฏิบัติงานดานกฎหมายทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย
เปนกรรมการ
(๗) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจรรยาบรรณ ตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแตไดรับเรื่องอุทธรณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจรรยาบรรณใหเปนที่สุด

๘
ขอ ๕๔ การประพฤติผิดจรรยาบรรณใด มิไดมีลกั ษณะเปนความผิดวินยั ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือทําทัณฑบนแลวแตกรณี
หากขาราชการผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ไมดําเนินการใหถกู ตอง หรือฝาฝนทัณฑบนใหถือวาเปน
การกระทําผิดวินัย
ขอ ๕๕ ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณนี้ ใหใชบังคับกับบุคลากรโดยเครงครัด การไมยึดถือและ
ไมปฏิบัติตาม หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนขอบังคับนี้ จนเปนเหตุกอใหเกิดความเสียหาย
หรือสูญหายตอบุคคล หรือทรัพยสินของทางราชการ หากเปนกรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง หากเปนกรณีความผิดวินัย
อยางรายแรง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการทางวินยั อยางรายแรงแลวแตกรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

