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คาํนํา 
 

              ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547   มาตรา 45   
บญัญติัว่า  “ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  ตอ้งปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ  ตามท่ีสภาสถาบนั 
อุดมศึกษากาํหนด......” และตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.)   
เร่ือง      มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา   ฉบบัลงวนัท่ี  24   มิถุนายน   พ.ศ. 2551  
สภามหาวิทยาลยันเรศวรในคราวประชุม  คร้ังท่ี 152  (4 /2553)  เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553   
จึงใหค้วามเห็นชอบประกาศใชข้อ้บงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร  วา่ดว้ย  จรรยาบรรณของบุคลากร  พ.ศ. 2553  
ลงวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เพือ่ใหบุ้คลากรของมหาวิทยาลยันเรศวร ไดป้ระพฤติปฏิบติัดี  เป็นผูท้รงไว้
ซ่ึงคุณธรรม จริยธรรม  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหมี้ประสิทธิภาพ   ประสิทธิผลยิง่ข้ึน   รวมทั้งรักษาไว้
ซ่ึงศกัด์ิศรีและส่งเสริมช่ือเสียง เกียรติคุณ  เกียรติฐานะของมหาวิทยาลยันเรศวร  และบทบาทหนา้ท่ี
ตลอดจนวิชาชีพของตนเองดว้ย ซ่ึงจะส่งผลใหผู้ป้ระพฤติปฏิบติัเป็นท่ีเล่ือมใส ศรัทธา  และไดรั้บการยกยอ่ง
เป็นแบบอยา่งใหก้บันิสิตและบุคคลทัว่ ๆ ไป 

            มหาวิทยาลยันเรศวร   จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของ
บุคลากร   และผูก้าํกบัดูแลการปฏิบติัราชการของหน่วยงาน  ตวัช้ีวดัท่ี 16 : ระดบัความสาํเร็จของการปฏิบติั 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยข้ึ์นมา  เพ่ือดาํเนินการจดัทาํคู่มือแนวปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลยันเรศวรไวเ้ป็นแนวปฏิบติัเดียวกนัทั้งองคก์รต่อไป  จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี หวงัวา่คู่มือน้ี
จะเป็นประโยชนส์าํหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยันเรศวรทุกท่าน 

 
     ศาสตราจารย ์ดร.สุจินต ์ จินายน 

     ( ศาสตราจารย์ ดร.สุจนิต์  จนิายน ) 
      อธิการบดมีหาวทิยาลยันเรศวร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัตติามจรรยาบรรณของบุคลากร 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 
 
 
 

จรรยาบรรณ  (Code of conduct)  หมายถงึ  ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่
ละอยา่งกาํหนดข้ึน  เพ่ือรักษาส่งเสริมเกียรติคุณ  ช่ือเสียง  และฐานะของสมาชิก  อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรือไม่กไ็ด ้ (พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่1 
บททัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
บททัว่ไป 

ข้อ  6    บุคลากรต้องปฏิบัตตินโดยยดึมัน่ในหลกัการ  ดงัต่อไปนี ้
(1)     ยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 

        แนวปฏบิัต ิ
1.      ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและมีศีลธรรม 
2.      ยดึมัน่และเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม 
3.      เป็นผูมี้ความเสียสละ  ประพฤติดีงามเป็นแบบอยา่งต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 
(2)     มจีติสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผดิชอบ 

      แนวปฏิบัต ิ
1.      ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเอาใจใส่  และรักษาประโยชนข์องทางราชการ 

                  และประเทศชาติ 
2.      ปฏิบติัตนใหมี้ความสุจริต  เท่ียงตรง  ต่อหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

                  โดยไม่มุ่งหวงัหรือแสวงหาผลประโยชนใ์ดๆ 
3.      รับผดิชอบการกระทาํตามตาํแหน่งหนา้ท่ี 
4.      มีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งตนเองและผูอ่ื้น 

 
(3)     ยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  

และไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน 
      แนวปฏิบัต ิ

1.      รักษาประโยชนข์องทางราชการและประเทศชาติ 
2.      ไม่นาํทรัพยากร หรือ เวลาราชการไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตวั 
         ของตนเองหรือผูอ่ื้น 
3.      ไม่นาํความสมัพนัธ์ส่วนตวัท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนมาประกอบการใชดุ้ลยพินิจ 
         ใหเ้ป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น  หรือปฏิบติัต่อบุคคลนั้น 
         ต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชงั 

 
(4)     ยนืหยดัทําในส่ิงทีถู่กต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

      แนวปฏิบัต ิ
1.      ปฏิบติัตนโดยยดึมัน่คุณธรรม  ความดี  ความถูกตอ้ง 
         และความชอบธรรมตามหลกักฎหมายและศีลธรรม 
2.      หลีกเล่ียง หรือ ไม่แสวงหาช่องวา่งของกฎหมาย 
         เพ่ือกระทาํในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 

 



 
(5)     ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มอีธัยาศัย และไม่เลอืกปฏิบัต ิ

      แนวปฏิบัต ิ  
1.     ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจกบับุคคลผูม้ารับบริการดว้ยความ 
        รวดเร็ว   มีอธัยาศยั  และไม่เลือกปฏิบติั 
2.     ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใหเ้กียรติ  คาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์  

             และไม่กระทาํการใหก้ระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
 

(6)     ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเทจ็จริง 
      แนวปฏิบัต ิ

1.     เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการใหป้ระชาชนทราบอยา่งทัว่ถึง   
                      อยา่งครบถว้น  ถูกตอ้งและไม่บิดเบือนตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย 
                      กาํหนด 

         2.     รักษาความลบัของทางราชการ  ไม่นาํขอ้มูลของทางราชการไปใช ้  
                                    เพ่ือการอ่ืน  อนัเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

 
(7)    มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มคุีณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

      แนวปฏิบัต ิ
1.      ปฏิบติังานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเ้กิดผล 
         ดีท่ีสุด  ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  โดยคาํนึงถึงความประหยดัและคุม้ค่า 
2.      ปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็ความรู้ความสามารถ  โดยปฏิบติัหนา้ท่ีตามคุณภาพ 

                                และมาตรฐานวิชาชีพ 
3.      ปฏิบติังานและรายงานผลอยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส    

                  ตรวจสอบได ้
 

(8)      ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
      แนวปฏิบัต ิ

1.      เคารพในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์
                  ทรงเป็นประมุข 

2.      จงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยแ์ละไม่ละเมิดองคพ์ระมหากษตัริย ์  
         พระราชินี  และองครั์ชทายาทไม่วา่ทางกาย หรือทางวาจา 

 
(9)      ยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชีพขององค์กร 

      แนวปฏิบัต ิ
           -       ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของตนโดยเคร่งครัด 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ 2     
จรรยาบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ส่วนที ่1       จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 
ข้อ  7     บุคลากรพงึมคีวามเป็นผู้นํา  มุ่งมัน่  สร้างสรรค์ 
              แนวปฏิบัต ิ

        1.      กลา้แสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
2.      มีความมุ่งมัน่พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
3.      มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันางานใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 

 
ข้อ  8     บุคลากรพงึมศีีลธรรมอนัดี มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง 
              แนวปฏิบัต ิ

 -      ปฏิบติัตนตามหลกัศีลธรรมใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้นและรับผดิชอบ 
         การกระทาํของตน   
  

ข้อ  9     บุคลากรพงึมเีจตคติท่ีด ีและพฒันาตนเองให้มคุีณธรรม  จริยธรรม  ไม่ถูกครอบงาํ 
ด้วยอทิธิพลหรือผลประโยชน์อืน่ใด 

                 แนวปฏิบัต ิ
1.      ดาํรงตนใหเ้ป็นผูมี้ความรู้คู่คุณธรรม  เป็นท่ียอมรับเช่ือถือของคนทัว่ไป 
2.      ไม่ยอมใหผู้อ่ื้นอาศยัอาํนาจหนา้ท่ีราชการของตนหาผลประโยชน์ 
         ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
3.      ไม่แอบอา้งช่ือของหน่วยงานไปเพ่ือแสวงหาผลประโยชนอ่ื์นใดอนัมิควรได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
ส่วนที ่2    จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  และต่อหน่วยงาน 

 
ข้อ  10   บุคลากรพงึยดึมั่น และปฏบัิติตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกจิ วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ 
                ของหน่วยงาน 
                  แนวปฏิบัต ิ

         -        ปฏิบติัตนและปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจ  วิสยัทศัน ์  
                  วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

 
ข้อ  11   บุคลากรพงึปฏิบัตงิานอย่างเตม็กาํลงัความสามารถ ขยนัหมัน่เพยีร ถูกต้อง สมเหตุสมผล         
              โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของหน่วยงาน 
                  แนวปฏิบัต ิ

        1.      ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการอยา่งเตม็ความสามารถและขยนัหมัน่เพียร  ถูกตอ้ง   
         สมเหตุผล 
2.      รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสาํคญั 
3.      อุทิศตน  ปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

         
ข้อ  12.  บุคลากรพงึอุทศิเวลาให้กบัทางราชการอย่างเตม็ที ่ปฏิบัตติาม  ระเบยีบ  ข้อบังคบั     
              ประกาศ  คาํส่ัง   แนวปฏิบัต ิแบบแผนของทางราชการ รวมทั้งหลกัการบริหารบ้านเมือง 
              ทีด่ี กล่าวคอืต้องปฏิบัตงิานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ก่อให้เกดิผลสัมฤทธ์ิต่อ 

ภารกจิของรัฐ   และเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ  ลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
ทีเ่กนิความจําเป็น ปรับปรุงภารกจิให้ทันต่อเหตุการณ์ และตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

                 แนวปฏิบัต ิ
1.      ปฏิบติังานอยา่งเตม็กาํลงัเพือ่ประโยชนสุ์ขของประชาชน 
2.      ปรับปรุงภารกิจใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่า  โดยการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

                  ท่ีเกินความจาํเป็น  ทั้งน้ีตอ้งดาํรงไวซ่ึ้งคุณภาพของงานเป็นหลกั 
3.      ปรับปรุงการปฏิบติังานใหท้นัต่อเหตุการณ์และตอบสนองความตอ้งการ 

                  ของประชาชน 
4.      อุทิศเวลาใหก้ารปฏิบติังานใหก้บัทางราชการอยา่งเตม็ท่ี 

   
ข้อ  13   บุคลากรพงึปฏิบัตงิานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติต่อหน่วยงาน 
                  แนวปฏิบัต ิ

                  1.      ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
  2.      ไม่กระทาํการอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่หน่วยงาน   

  



 
ข้อ  14   บุคลากรพงึดูแล รักษา และใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน อย่างประหยดัคุ้มค่า ระมดัระวงั 

ไม่ให้ส้ินเปลอืง   เสียหาย หรือสูญหาย และดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างวิญญูชนพงึปฏิบัต ิ
ต่อทรัพย์สินของตน 

                  แนวปฏิบัต ิ
                  -       ดูแลรักษาและใชท้รัพยากรของหน่วยงานไม่ใหส้ิ้นเปลืองเสียหายหรือสูญหาย 
 

ข้อ  15   บุคลากรพงึมส่ีวนร่วม ส่งเสริม และสร้างความสามคัคใีนหน่วยงาน  
                     แนวปฏิบัต ิ

         -       ใหค้วามร่วมมือร่วมใจ  ช่วยเหลือเก้ือกลูดว้ยความปรารถนาดีต่อกนั   
                  เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานไปสู่ความสาํเร็จ 

 
 ข้อ  16   บุคลากรพงึดาํรงตนให้เป็นแบบอย่างทีดี่ ทั้งบทบาทหน้าทีก่ารงาน และการดาํเนินชีวติ 
  ส่วนตัว 

                     แนวปฏิบัต ิ
         -      ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพหนา้ท่ีการงาน  และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
                 แก่บุคคลทัว่ไป 

 
ข้อ  17  บุคลากรพงึงดเว้นจากการนําผลงานของผู้อืน่มาเป็นของตนโดยมิชอบ  ไม่คดัลอก 

หรือลอกเลยีนผลงานของผู้อืน่  หรือนําผลงานของผู้อืน่  หรือจ้างผู้อืน่  หรือใช้ผู้อืน่ 
ทําผลงานและนําผลงานน้ันไปใช้ในการกาํหนดตาํแหน่ง หรือการเลือ่นตาํแหน่งให้สูงขึน้ 
หรือให้ได้รับเงินเดอืน หรือ  ค่าตอบแทนในระดบัทีสู่งขึน้  ท้ังนี ้ ให้หมายความรวมถงึ 
การกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึงแก่งานอนัมีลขิสิทธ์ิ  โดยไม่ได้รับอนุญาตอนัเป็นการละเมดิ
ลขิสิทธ์ิ 

                     แนวปฏิบัต ิ
                    1.      ใชผ้ลงานท่ีทาํดว้ยตนเอง  โดยไม่จา้งหรือวาน หรือใชผู้อ่ื้นใหท้าํผลงานให ้  

                   เพ่ือนาํไปขอกาํหนดตาํแหน่งใหสู้งข้ึน 
         2.      ไม่แอบอา้งหรือลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้นไปใช ้ โดยไม่ระบุแหล่งท่ีมา  
                  หรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  อนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
         3.      เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น  และปฏิบติัตามกฎหมายเร่ือง  ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 
 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที ่3    จรรยาบรรณต่อผู้บังคบับัญชา  ผู้ใต้บังคบับัญชา  

และผู้ร่วมงาน 
 

ข้อ  18   ผู้บังคบับัญชาพงึดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคบับัญชา ในด้านการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างขวญั 
              และกาํลงัใจ การจดัสวสัดกิาร ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน รับฟังความคดิเห็น  

และปกครองโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
                     แนวปฏิบัต ิ

                    1.       ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเสมอภาค  โปร่งใสและเป็นธรรม 
         2.       เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น   
                   และเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
         3.       ส่งเสริมความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานตามความเหมาะสม 
         4.       ใหก้ารแนะนาํ  กาํกบัดูแล  ช่วยเหลือ  เสริมสร้างขวญักาํลงัใจต่อ    
               ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน 
 

ข้อ  19   ผู้ใต้บังคบับัญชาพงึปฏิบัติหน้าทีร่าชการ ตามคาํส่ังอนัชอบด้วยกฎหมายของ 
ผู้บังคบับัญชา  และตามลาํดับช้ันของการบังคบับัญชา เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
ให้ข้ามลาํดบัช้ันได้ 

                     แนวปฏิบัต ิ
                   -       ปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีผูบ้งัคบับญัชาสัง่การโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 
ข้อ  20   บุคลากรพงึมคีวามรับผดิชอบต่อการปฏิบัตงิาน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลอื  

ให้ความคดิเห็น และแก้ไขปัญหาร่วมกนั ตลอดจนเสนอแนะในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ร่วมงาน 

                    แนวปฏิบัต ิ
                    1.       มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

         2.      ใหค้วามร่วมมือ  ช่วยเหลือ แสดงความคิดเห็น และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
                   เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน  
         3.      ร่วมกนัศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพฒันาภารกิจ 
                  ของหน่วยงาน  ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

  
 

 

 
 



 
ข้อ  21   บุคลากรพงึมอีสิระทางความคดิ รับผดิชอบต่อการเสนอความคดิ และปฏิบัตตินอย่างเป็น 

                 กลัยาณมติรต่อผู้ร่วมงาน 
                     แนวปฏิบัต ิ

                    1.       แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค ์ และมีความรับผดิชอบต่อการ 
         เสนอความคิดเห็น 

2.       แสดงความมีนํ้าใจ  ความปรารถนาดี  และใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูต่อ         
     ผูร่้วมงาน 

         3.       เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดแ้สดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม 
 
 ข้อ  22   บุคลากรพงึเคารพเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น ยกย่อง ให้เกยีรติ และไม่ส่อเสียด           
                            ผู้ร่วมงาน  

                   แนวปฏิบัต ิ
                   1.       รับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน 

         2.       ใหเ้กียรติและเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผูร่้วมงาน 
 

 ข้อ  23 บุคลากรพงึช่วยเหลอืเกือ้กูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิความสามคัคใีนหมู่คณะ  
                            ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัตหิน้าที ่

                  แนวปฏิบัต ิ
                 -        รักษาความสามคัคีและช่วยเหลือเก้ือกลูในหมู่คณะ 

 
ข้อ  24   บุคลากรพงึปฏิบัตต่ิอผู้ร่วมงานเยีย่งกลัยาณมิตร  สุภาพ  มีนํา้ใจ   

และมมีนุษยสัมพนัธ์อนัด ี  
                    แนวปฏิบัต ิ

                    1.       ปฏิบติัตนต่อผูร่้วมงานอยา่งกลัยาณมิตร 
         2.       ใหเ้กียรติ  แสดงนํ้าใจ  และมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผูร่้วมงาน 

 
ข้อ  25   บุคลากรไม่บิดเบือน  กลัน่แกล้ง  ดูหมิ่น  เหยยีดหยาม  กดขี ่ ข่มเหง  หรือหมิน่ประมาท 
              และพงึงดเว้นการล่วงละเมิดทางเพศผู้บังคบับัญชา  ผู้ใต้บังคบับัญชา  และผู้ร่วมงาน 

ทีม่ใิช่คู่สมรสของตน 
                    แนวปฏิบัต ิ

                    1.      ไม่บิดเบือน  กลัน่แกลง้  ดูหม่ิน  เหยยีดหยาม  กดข่ี  ข่มเหง  หรือหม่ินประมาท 
                        ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และผูร่้วมงาน 

         2.       ละเวน้การกระทาํใดๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูอ่ื้น 
 
 

 



 
ส่วนที ่4    จรรยาบรรณต่อนิสิต ประชาชน ผู้รับบริการ และสังคม 

 
ข้อ  26   บุคลากรพงึละเว้นจากการ เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใด จากนิสิต 

 ประชาชนผู้รับบริการ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
                  แนวปฏิบัต ิ

         1.      ไม่เรียกรับทรัพยสิ์น หรือ ผลประโยชนอ่ื์นใดจากนกัเรียน  นิสิต  ประชาชน   
                   และผูรั้บบริการ  เพ่ือกระทาํการใดหรือไม่กระทาํการใดในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
         2.      ไม่รับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชนอ่ื์นใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสยัจากนกัเรียน   
                   นิสิต   ประชาชน  และผูรั้บบริการ 
         3.      ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่มุ่งหวงัหรือแสวงหาผลประโยชนอ์นัมิควรได ้

 
ข้อ  27   บุคลากรพงึให้บริการต่อนิสิต ประชาชน ผู้รับบริการ อย่างเตม็กาํลงัความสามารถด้วย 
 ความเป็นธรรม  เอือ้เฟ้ือ  มนํีา้ใจ  และใช้กริิยาวาจาทีสุ่ภาพอ่อนโยน  ไม่กลัน่แกล้ง   

ดูหมิน่   เหยยีดหยาม  กดข่ี  ข่มเหง   หรือหมิน่ประมาท  
                แนวปฏิบัต ิ

                  1.       ใหบ้ริการนกัเรียน  นิสิต  ประชาชน  และผูรั้บบริการดว้ยกิริยาวาจาท่ีสุภาพ 
                   เรียบร้อย 
         2.       ไม่ดูหม่ิน  เหยยีดหยาม  กดข่ี  ข่มเหง  หรือหม่ินประมาทนกัเรียน  นิสิต       
                   ประชาชน  และผูรั้บบริการ 
         3.       ปฏิบติัต่อ  นกัเรียน  นิสิต  ประชาชน  และผูรั้บบริการดว้ยความเสมอภาค 
                   โดยไม่เลือกปฏิบติั 

 
ข้อ  28   บุคลากรพงึประพฤตตินให้เป็นทีเ่ช่ือถอืของบุคคลทัว่ไป การเปิดเผยข้อมูล หรือความลบั 

ทีไ่ด้มาจากการปฏิบัตหิน้าที ่หรือจากความไว้วางใจโดยมชิอบ  และก่อให้เกดิความเสียหาย  
   จะกระทาํมไิด้     

             แนวปฏิบัต ิ
                 1.       ปฏิบติัตนใหเ้ป็นผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจจากนกัเรียน  นิสิต 
                       ประชาชน  และผูรั้บบริการ 

         2.       รักษาขอ้มูลของนกัเรียน  นิสิต  ประชาชน  และผูรั้บบริการ  เวน้แต่ไดรั้บ 
                   ความยนิยอม 
         3.       ใหค้าํปรึกษา  ช่วยเหลือเก้ือกลูแก่นกัเรียน  นิสิต  ประชาชน  ผูรั้บบริการ 
                   และสงัคม 

 
 
 



 
ข้อ  29   บุคลากรพงึงดเว้นจากการล่วงละเมดิทางเพศ หรือมคีวามสัมพนัธ์ทางเพศกบันิสิต  
        ประชาชน   และผู้รับบริการ ซ่ึงมใิช่คู่สมรสของตน 
                 แนวปฏิบัต ิ

                  -         ละเวน้การกระทาํใดๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดทางเพศผูอ่ื้นท่ีมิใช่คู่สมรส 
      ของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที ่5    จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

 
ข้อ  30   นอกเหนือจากจรรยาบรรณส่วนที ่1 ส่วนที ่2 ส่วนที ่3 และส่วนที ่4 แล้ว คณาจารย์ประจํา 
              พงึปฏิบัตตินดงัต่อไปนี ้
     (1)     พงึดาํรงตนให้เป็นแบบอย่างทีด่แีก่นิสิต และบุคคลทัว่ไป ทั้งหน้าทีก่ารงาน  
                และการดาํเนินชีวิตส่วนตัว 
               แนวปฏิบัติ 

           1.      กระทาํตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีตามจารีตประเพณีอนัดีงาม 
        2.      พดูจาสุภาพและสร้างสรรค ์ โดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัศิษยแ์ละสงัคม 
        3.      รักและศรัทธาต่อวิชาชีพอาจารย ์
 

     (2)    พงึสอนนิสิตอย่างเตม็ความสามารถ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ช่วยเหลอื ส่งเสริม ให้กาํลงัใจ  
               และปฏิบัติกบันิสิตอย่างมเีมตตา และเป็นธรรม 

     แนวปฏิบัติ 
           1.      สอนนิสิตอยา่งเตม็ความสามารถ 

        2.      ใหค้วามช่วยเหลือและส่งเสริมใหก้าํลงัใจนิสิต 
        3.      สัง่สอนแนะนาํนิสิตดว้ยความเมตตา 
        4.       ปฏิบติัต่อนิสิตดว้ยความเป็นธรรม 
 

    (3)     พงึปฏิบัตหิน้าทีโ่ดยมเีสรีภาพทางวชิาการ ไม่ถูกครอบงาํด้วยอทิธิพล หรือผลประโยชน์ใด 
     แนวปฏิบัติ 

          1.     ปฏิบติังานดว้ยความมีอิสระทางวิชาการบนพ้ืนฐานของความถูกตอ้ง   
                และรับผดิชอบต่อผลท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติั 
        2.     เสนอผลงานหรือใหค้วามเห็นทางวิชาการตามความเป็นจริงท่ีคน้พบ   
                โดยปราศจากการครอบงาํดว้ยอิทธิพล  หรือผลประโยชนใ์ดๆ 
        3.     ไม่รับหรือแสวงหาอามิสสินจา้ง  หรือผลประโยชนอ์นัมิควรได ้
                จากผลงานทางวิชาการ 

 
     (4)     พงึศึกษา ค้นคว้า และตดิตามความก้าวหน้าทางวชิาการให้ทนัสมยัอย่างต่อเน่ือง  

     แนวปฏิบัติ 
         -      ใส่ใจศึกษา  คน้ควา้  ริเร่ิมสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพ   
                ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  และเทคโนโลย ี
 
 
 



 
ข้อ  31   บุคลากรพงึใช้วชิาชีพในการปฏิบัติหน้าทีร่าชการด้วยความซ่ือสัตย์  ไม่แสวงหาประโยชน์ 
             โดยมชิอบ  วชิาชีพใดมจีรรยาบรรณวชิาชีพและ / หรือมาตรฐานวชิาชีพกาํหนดไว้   
             พงึปฏิบัตติามวิชาชีพน้ัน 

              แนวปฏบัิต ิ
         -      ไม่กระทาํการ หรือ ละเวน้การกระทาํใดๆ อนัเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ 
                 โดยมิชอบแก่ตนเองหรือพวกพอ้ง  หรือใชค้วามรู้ทางวิชาการในวิชาชีพของ   
                 ตนเองในทางท่ีผิดตามวิชาชีพนั้น 
 

ข้อ  32   บุคลากรพงึปฏิบัตตินต่อวชิาชีพอย่างเตม็ความสามารถเหมาะสมกบัจรรยาบรรณวชิาชีพ  
              และ / หรือ  มาตรฐานวชิาชีพ 

                แนวปฏบัิต ิ
         -      ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพในสาขาวิชาชีพของตนเองอยา่งเคร่งครัด 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


