คู่มอื
การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 45
บัญญัติว่า “ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ ตามที่สภาสถาบัน
อุดมศึกษากําหนด......” และตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่ อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุม ครั้งที่ 152 (4 /2553) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
จึงให้ความเห็นชอบประกาศใช้ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2553
ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เพือ่ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประพฤติปฏิบตั ิดี เป็ นผูท้ รงไว้
ซึ่งคุณธรรม จริ ยธรรม ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการให้มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น รวมทั้งรักษาไว้
ซึ่งศักดิ์ศรี และส่ งเสริ มชื่อเสี ยง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของมหาวิทยาลัยนเรศวร และบทบาทหน้าที่
ตลอดจนวิชาชีพของตนเองด้วย ซึ่งจะส่ งผลให้ผปู ้ ระพฤติปฏิบตั ิเป็ นที่เลื่อมใส ศรัทธา และได้รับการยกย่อง
เป็ นแบบอย่างให้กบั นิสิตและบุคคลทัว่ ๆ ไป
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของ
บุคลากร และผูก้ าํ กับดูแลการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน ตัวชี้วดั ที่ 16 : ระดับความสําเร็ จของการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ข้ ึนมา เพื่อดําเนินการจัดทําคู่มือแนวปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวรไว้เป็ นแนวปฏิบตั ิเดียวกันทั้งองค์กรต่อไป จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ หวังว่าคู่มือนี้
จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน
ศาสตราจารย์ ดร.สุ จินต์ จินายน
( ศาสตราจารย์ ดร.สุ จนิ ต์ จินายน )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

แนวปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

จรรยาบรรณ (Code of conduct) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผปู ้ ระกอบอาชีพการงานแต่
ละอย่างกําหนดขึ้น เพื่อรักษาส่ งเสริ มเกียรติคุณ ชื่อเสี ยง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็ นลายลักษณ์
อักษรหรื อไม่กไ็ ด้ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542)

หมวดที่ 1
บททัว่ ไป

บททัว่ ไป
ข้ อ 6 บุคลากรต้ องปฏิบัตติ นโดยยึดมัน่ ในหลักการ ดังต่ อไปนี้
(1) ยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรม
~
แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีและมีศีลธรรม
2. ยึดมัน่ และเชื่อมัน่ ในสิ่ งที่ถูกต้องดีงาม
3. เป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ ประพฤติดีงามเป็ นแบบอย่างต่อตนเองและผูอ้ ื่น
(2)

มีจติ สํ านึกที่ดี ซื่อสั ตย์ สุ จริต และรับผิดชอบ
~
แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
และประเทศชาติ
2. ปฏิบตั ิตนให้มีความสุ จริ ต เที่ยงตรง ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยไม่มุ่งหวังหรื อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
3. รับผิดชอบการกระทําตามตําแหน่งหน้าที่
4. มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ท้ งั ตนเองและผูอ้ ื่น

(3)

ยึดถือประโยชน์ ของประเทศชาติเหนือกว่ าประโยชน์ ส่วนตน
และไม่ มผี ลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
~
แนวปฏิบัติ
1. รักษาประโยชน์ของทางราชการและประเทศชาติ
2. ไม่นาํ ทรัพยากร หรื อ เวลาราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
3. ไม่นาํ ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอื่นมาประกอบการใช้ดุลยพินิจ
ให้เป็ นคุณหรื อเป็ นโทษแก่บุคคลนั้น หรื อปฏิบตั ิต่อบุคคลนั้น
ต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรื อชัง

(4)

ยืนหยัดทําในสิ่ งทีถ่ ูกต้ อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
~
แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิตนโดยยึดมัน่ คุณธรรม ความดี ความถูกต้อง
และความชอบธรรมตามหลักกฎหมายและศีลธรรม
2. หลีกเลี่ยง หรื อ ไม่แสวงหาช่องว่างของกฎหมาย
เพื่อกระทําในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง

(5)

ให้ บริการแก่ ประชาชนด้ วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่ เลือกปฏิบัติ
~
แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเต็มใจกับบุคคลผูม้ ารับบริ การด้วยความ
รวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
2. ปฏิบตั ิหน้าที่โดยให้เกียรติ คํานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
และไม่กระทําการให้กระทบสิ ทธิเสรี ภาพของบุคคล

(6)

ให้ ข้อมูลข่ าวสารแก่ ประชาชนอย่ างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่ บิดเบือนข้ อเท็จจริง
~
แนวปฏิบัติ
1. เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างทัว่ ถึง
อย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กําหนด
2. รักษาความลับของทางราชการ ไม่นาํ ข้อมูลของทางราชการไปใช้
เพื่อการอื่น อันเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น

(7)

มุ่งผลสั มฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
~

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานโดยมุ่งประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของงานให้เกิดผล
ดีที่สุด ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความประหยัดและคุม้ ค่า
2. ปฏิบตั ิหน้าที่เต็มความรู ้ความสามารถ โดยปฏิบตั ิหน้าที่ตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพ
3. ปฏิบตั ิงานและรายงานผลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้

(8)

ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
~
แนวปฏิบัติ
1. เคารพในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ยแ์ ละไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริ ย ์
พระราชินี และองค์รัชทายาทไม่วา่ ทางกาย หรื อทางวาจา

(9)

ยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์ กร
~
แนวปฏิบัติ
- ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของตนโดยเคร่ งครัด

หมวดที่ 2
จรรยาบรรณ

ส่ วนที่ 1

จรรยาบรรณต่ อตนเอง

ข้ อ 7 บุคลากรพึงมีความเป็ นผู้นํา มุ่งมัน่ สร้ างสรรค์
~
แนวปฏิบัติ
1. กล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่ งที่ถูกต้อง
2. มีความมุ่งมัน่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ข้ อ 8 บุคลากรพึงมีศีลธรรมอันดี มีความรับผิดชอบต่ อตนเอง
~
แนวปฏิบัติ
- ปฏิบตั ิตนตามหลักศีลธรรมให้เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่นและรับผิดชอบ
การกระทําของตน
ข้ อ 9 บุคลากรพึงมีเจตคติทดี่ ี และพัฒนาตนเองให้ มคี ุณธรรม จริยธรรม ไม่ ถูกครอบงํา
ด้ วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ อนื่ ใด
~
แนวปฏิบัติ
1. ดํารงตนให้เป็ นผูม้ ีความรู ้คู่คุณธรรม เป็ นที่ยอมรับเชื่อถือของคนทัว่ ไป
2. ไม่ยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3. ไม่แอบอ้างชื่อของหน่วยงานไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้

ส่ วนที่ 2 จรรยาบรรณต่ อการปฏิบัติงาน และต่ อหน่ วยงาน
ข้ อ 10 บุคลากรพึงยึดมั่น และปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
ของหน่ วยงาน
~
แนวปฏิบัติ
- ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ วิสยั ทัศน์
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ข้ อ 11 บุคลากรพึงปฏิบัตงิ านอย่ างเต็มกําลังความสามารถ ขยันหมัน่ เพียร ถูกต้ อง สมเหตุสมผล
โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของหน่ วยงาน
~
แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถและขยันหมัน่ เพียร ถูกต้อง
สมเหตุผล
2. รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็ นสําคัญ
3. อุทิศตน ปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ข้ อ 12. บุคลากรพึงอุทศิ เวลาให้ กบั ทางราชการอย่ างเต็มที่ ปฏิบัตติ าม ระเบียบ ข้ อบังคับ
ประกาศ คําสั่ ง แนวปฏิบัติ แบบแผนของทางราชการ รวมทั้งหลักการบริหารบ้ านเมือง
ทีด่ ี กล่ าวคือต้ องปฏิบัตงิ านเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน ก่ อให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ และเกิดความคุ้มค่ าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ทีเ่ กินความจําเป็ น ปรับปรุ งภารกิจให้ ทันต่ อเหตุการณ์ และตอบสนองความต้ องการ
ของประชาชน
~
แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มกําลังเพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน
2. ปรับปรุ งภารกิจให้เกิดประโยชน์คุม้ ค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ที่เกินความจําเป็ น ทั้งนี้ตอ้ งดํารงไว้ซ่ ึ งคุณภาพของงานเป็ นหลัก
3. ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ทนั ต่อเหตุการณ์และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
4. อุทิศเวลาให้การปฏิบตั ิงานให้กบั ทางราชการอย่างเต็มที่
ข้ อ 13 บุคลากรพึงปฏิบัตงิ านด้ วยความซื่อสั ตย์ สุ จริต ปราศจากอคติต่อหน่ วยงาน
~
แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
2. ไม่กระทําการอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่หน่วยงาน

ข้ อ 14 บุคลากรพึงดูแล รักษา และใช้ ทรัพยากรของหน่ วยงาน อย่ างประหยัดคุ้มค่ า ระมัดระวัง
ไม่ ให้ สิ้นเปลือง เสี ยหาย หรือสู ญหาย และดูแลรักษาทรัพย์ สินอย่ างวิญญูชนพึงปฏิบัติ
ต่ อทรัพย์ สินของตน
~
แนวปฏิบัติ
- ดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรของหน่วยงานไม่ให้สิ้นเปลืองเสี ยหายหรื อสู ญหาย
ข้ อ 15 บุคลากรพึงมีส่วนร่ วม ส่ งเสริม และสร้ างความสามัคคีในหน่ วยงาน
~
แนวปฏิบัติ
- ให้ความร่ วมมือร่ วมใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยความปรารถนาดีต่อกัน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานไปสู่ ความสําเร็ จ
ข้ อ 16 บุคลากรพึงดํารงตนให้ เป็ นแบบอย่ างทีด่ ี ทั้งบทบาทหน้ าทีก่ ารงาน และการดําเนินชีวติ
ส่ วนตัว
~
แนวปฏิบัติ
- ปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับสถานภาพหน้าที่การงาน และเป็ นแบบอย่างที่ดี
แก่บุคคลทัว่ ไป
ข้ อ 17 บุคลากรพึงงดเว้ นจากการนําผลงานของผู้อนื่ มาเป็ นของตนโดยมิชอบ ไม่ คดั ลอก
หรือลอกเลียนผลงานของผู้อนื่ หรือนําผลงานของผู้อนื่ หรือจ้ างผู้อนื่ หรือใช้ ผ้ ูอนื่
ทําผลงานและนําผลงานนั้นไปใช้ ในการกําหนดตําแหน่ ง หรือการเลือ่ นตําแหน่ งให้ สูงขึน้
หรือให้ ได้ รับเงินเดือน หรือ ค่ าตอบแทนในระดับทีส่ ู งขึน้ ทั้งนี้ ให้ หมายความรวมถึง
การกระทําอย่ างใดอย่ างหนึ่งแก่ งานอันมีลขิ สิ ทธิ์ โดยไม่ ได้ รับอนุญาตอันเป็ นการละเมิด
ลิขสิ ทธิ์
~
แนวปฏิบัติ
1. ใช้ผลงานที่ทาํ ด้วยตนเอง โดยไม่จา้ งหรื อวาน หรื อใช้ผอู ้ ื่นให้ทาํ ผลงานให้
เพื่อนําไปขอกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้น
2. ไม่แอบอ้างหรื อลอกเลียนผลงานของผูอ้ ื่นไปใช้ โดยไม่ระบุแหล่งที่มา
หรื อโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์
3. เคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น และปฏิบตั ิตามกฎหมายเรื่ อง ทรัพย์สินทางปั ญญา

ส่ วนที่ 3 จรรยาบรรณต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา
และผู้ร่วมงาน
ข้ อ 18 ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้ บังคับบัญชา ในด้ านการปฏิบัติงาน การเสริมสร้ างขวัญ
และกําลังใจ การจัดสวัสดิการ ความก้ าวหน้ าในหน้ าทีก่ ารงาน รับฟังความคิดเห็น
และปกครองโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล
~
แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเสมอภาค โปร่ งใสและเป็ นธรรม
2. เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น
และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง
3. ส่ งเสริ มความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความเหมาะสม
4. ให้การแนะนํา กํากับดูแล ช่วยเหลือ เสริ มสร้างขวัญกําลังใจต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการปฏิบตั ิงาน
ข้ อ 19 ผู้ใต้ บงั คับบัญชาพึงปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ ตามคําสั่ งอันชอบด้ วยกฎหมายของ
ผู้บังคับบัญชา และตามลําดับชั้นของการบังคับบัญชา เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาต
ให้ ข้ามลําดับชั้นได้
~
แนวปฏิบัติ
- ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ที่ผบู ้ งั คับบัญชาสัง่ การโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้ อ 20 บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบต่ อการปฏิบัตงิ าน ให้ ความร่ วมมือ ช่ วยเหลือ
ให้ ความคิดเห็น และแก้ ไขปัญหาร่ วมกัน ตลอดจนเสนอแนะในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์
ต่ อผู้ร่วมงาน
~
แนวปฏิบัติ
1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ แสดงความคิดเห็น และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน
3. ร่ วมกันศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งและพัฒนาภารกิจ
ของหน่วยงาน ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น

ข้ อ 21 บุคลากรพึงมีอสิ ระทางความคิด รับผิดชอบต่ อการเสนอความคิด และปฏิบัตติ นอย่ างเป็ น
กัลยาณมิตรต่ อผู้ร่วมงาน
~
แนวปฏิบัติ
1. แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อการ
เสนอความคิดเห็น
2. แสดงความมีน้ าํ ใจ ความปรารถนาดี และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อ
ผูร้ ่ วมงาน
3. เปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่นได้แสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม
ข้ อ 22 บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่ อง ให้ เกียรติ และไม่ ส่อเสี ยด
ผู้ร่วมงาน
~
แนวปฏิบัติ
1. รับฟังความคิดเห็นของผูร้ ่ วมงาน
2. ให้เกียรติและเคารพสิ ทธิส่วนบุคคลของผูร้ ่ วมงาน
ข้ อ 23 บุคลากรพึงช่ วยเหลือเกือ้ กูล ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
ร่ วมแรงร่ วมใจในการปฏิบัตหิ น้ าที่
~
แนวปฏิบัติ
- รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลในหมู่คณะ
ข้ อ 24 บุคลากรพึงปฏิบัตติ ่ อผู้ร่วมงานเยีย่ งกัลยาณมิตร สุ ภาพ มีนํา้ ใจ
และมีมนุษยสั มพันธ์ อนั ดี
~
แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิตนต่อผูร้ ่ วมงานอย่างกัลยาณมิตร
2. ให้เกียรติ แสดงนํ้าใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูร้ ่ วมงาน
ข้ อ 25 บุคลากรไม่ บิดเบือน กลัน่ แกล้ ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่ มเหง หรือหมิน่ ประมาท
และพึงงดเว้ นการล่ วงละเมิดทางเพศผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ทีม่ ใิ ช่ คู่สมรสของตน
~
แนวปฏิบัติ
1. ไม่บิดเบือน กลัน่ แกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรื อหมิ่นประมาท
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงาน
2. ละเว้นการกระทําใดๆ อันเป็ นการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูอ้ ื่น

ส่ วนที่ 4 จรรยาบรรณต่ อนิสิต ประชาชน ผู้รับบริการ และสั งคม
ข้ อ 26 บุคลากรพึงละเว้ นจากการ เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์ สิน หรือประโยชน์ อนื่ ใด จากนิสิต
ประชาชนผู้รับบริการ โดยมิชอบด้ วยกฎหมาย
~
แนวปฏิบัติ
1. ไม่เรี ยกรับทรัพย์สิน หรื อ ผลประโยชน์อื่นใดจากนักเรี ยน นิสิต ประชาชน
และผูร้ ับบริ การ เพื่อกระทําการใดหรื อไม่กระทําการใดในการปฏิบตั ิหน้าที่
2. ไม่รับทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสยั จากนักเรี ยน
นิสิต ประชาชน และผูร้ ับบริ การ
3. ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่มุ่งหวังหรื อแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้
ข้ อ 27 บุคลากรพึงให้ บริการต่ อนิสิต ประชาชน ผู้รับบริการ อย่ างเต็มกําลังความสามารถด้ วย
ความเป็ นธรรม เอือ้ เฟื้ อ มีนํา้ ใจ และใช้ กริ ิยาวาจาทีส่ ุ ภาพอ่ อนโยน ไม่ กลัน่ แกล้ ง
ดูหมิน่ เหยียดหยาม กดขี่ ข่ มเหง หรือหมิน่ ประมาท
~
แนวปฏิบัติ
1. ให้บริ การนักเรี ยน นิสิต ประชาชน และผูร้ ับบริ การด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ
เรี ยบร้อย
2. ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรื อหมิ่นประมาทนักเรี ยน นิสิต
ประชาชน และผูร้ ับบริ การ
3. ปฏิบตั ิต่อ นักเรี ยน นิสิต ประชาชน และผูร้ ับบริ การด้วยความเสมอภาค
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้ อ 28 บุคลากรพึงประพฤติตนให้ เป็ นทีเ่ ชื่อถือของบุคคลทัว่ ไป การเปิ ดเผยข้ อมูล หรือความลับ
ทีไ่ ด้ มาจากการปฏิบัตหิ น้ าที่ หรือจากความไว้ วางใจโดยมิชอบ และก่ อให้ เกิดความเสี ยหาย
จะกระทํามิได้
~
แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิตนให้เป็ นผูท้ ี่มีความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากนักเรี ยน นิสิต
ประชาชน และผูร้ ับบริ การ
2. รักษาข้อมูลของนักเรี ยน นิสิต ประชาชน และผูร้ ับบริ การ เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอม
3. ให้คาํ ปรึ กษา ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่นกั เรี ยน นิสิต ประชาชน ผูร้ ับบริ การ
และสังคม

ข้ อ 29 บุคลากรพึงงดเว้ นจากการล่ วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสั มพันธ์ ทางเพศกับนิสิต
ประชาชน และผู้รับบริการ ซึ่งมิใช่ คู่สมรสของตน
~
แนวปฏิบัติ
- ละเว้นการกระทําใดๆ อันเป็ นการล่วงละเมิดทางเพศผูอ้ ื่นที่มิใช่คู่สมรส
ของตน

ส่ วนที่ 5 จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ
ข้ อ 30 นอกเหนือจากจรรยาบรรณส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2 ส่ วนที่ 3 และส่ วนที่ 4 แล้ ว คณาจารย์ ประจํา
พึงปฏิบัตติ นดังต่ อไปนี้
(1) พึงดํารงตนให้ เป็ นแบบอย่ างทีด่ แี ก่ นิสิต และบุคคลทัว่ ไป ทั้งหน้ าทีก่ ารงาน
และการดําเนินชีวิตส่ วนตัว
~ แนวปฏิบัติ
1. กระทําตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตามจารี ตประเพณี อนั ดีงาม
2. พูดจาสุ ภาพและสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับศิษย์และสังคม
3. รักและศรัทธาต่อวิชาชีพอาจารย์
(2) พึงสอนนิสิตอย่ างเต็มความสามารถ ด้ วยความบริสุทธิ์ใจ ช่ วยเหลือ ส่ งเสริม ให้ กาํ ลังใจ
และปฏิบัติกบั นิสิตอย่ างมีเมตตา และเป็ นธรรม
~ แนวปฏิบัติ
1. สอนนิสิตอย่างเต็มความสามารถ
2. ให้ความช่วยเหลือและส่ งเสริ มให้กาํ ลังใจนิสิต
3. สัง่ สอนแนะนํานิสิตด้วยความเมตตา
4. ปฏิบตั ิต่อนิสิตด้วยความเป็ นธรรม
(3) พึงปฏิบัตหิ น้ าทีโ่ ดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ ถูกครอบงําด้ วยอิทธิพล หรือผลประโยชน์ ใด
~ แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานด้วยความมีอิสระทางวิชาการบนพื้นฐานของความถูกต้อง
และรับผิดชอบต่อผลที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบตั ิ
2. เสนอผลงานหรื อให้ความเห็นทางวิชาการตามความเป็ นจริ งที่คน้ พบ
โดยปราศจากการครอบงําด้วยอิทธิพล หรื อผลประโยชน์ใดๆ
3. ไม่รับหรื อแสวงหาอามิสสิ นจ้าง หรื อผลประโยชน์อนั มิควรได้
จากผลงานทางวิชาการ
(4) พึงศึกษา ค้ นคว้ า และติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการให้ ทนั สมัยอย่ างต่ อเนื่อง
~ แนวปฏิบัติ
- ใส่ ใจศึกษา ค้นคว้า ริ เริ่ มสร้างสรรค์ความรู ้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี

ข้ อ 31 บุคลากรพึงใช้ วชิ าชีพในการปฏิบตั ิหน้ าทีร่ าชการด้ วยความซื่อสั ตย์ ไม่ แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพและ / หรือมาตรฐานวิชาชีพกําหนดไว้
พึงปฏิบัตติ ามวิชาชีพนั้น
~ แนวปฏิบัติ
- ไม่กระทําการ หรื อ ละเว้นการกระทําใดๆ อันเป็ นการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบแก่ตนเองหรื อพวกพ้อง หรื อใช้ความรู ้ทางวิชาการในวิชาชีพของ
ตนเองในทางที่ผดิ ตามวิชาชีพนั้น
ข้ อ 32 บุคลากรพึงปฏิบัตติ นต่ อวิชาชีพอย่ างเต็มความสามารถเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
และ / หรือ มาตรฐานวิชาชีพ
~ แนวปฏิบัติ
- ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพในสาขาวิชาชีพของตนเองอย่างเคร่ งครัด
YXYXYXYXYXYXYX

