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การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 45
บัญญัติวา “ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ ตามที่สภาสถาบัน
อุดมศึกษากําหนด......” และตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ 152 (4 /2553) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
จึงใหความเห็นชอบประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2553
ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดประพฤติดี เปนผูทรงไวซึ่ง
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษาไวซึ่ง
ศักดิ์ศรีและสงเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของมหาวิทยาลัยนเรศวร และบทบาทหนาที่ตลอดจน
วิชาชีพของตนเองดวย ซึ่งจะสงผลใหผูประพฤติปฏิบัติเปนที่เลื่อมใส ศรัทธา และไดรับการยกยองเปน
แบบอยางใหกับนิสิตและบุคคลทั่ว ๆ ไป
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากร และผูกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ตัวชี้วัดที่ 16 : ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยขึ้นมา เพื่อดําเนินการจัดทําคูมือแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวรไวเปนแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งองคกรตอไป จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ หวังวาคูมือ
นี้จะเปนประโยชนสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกทาน

( ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จรรยาบรรณ (Code of conduct) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแต
ละอยางกําหนดขึ้น เพื่อรักษาสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณ
อักษรหรือไมก็ได (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542)

หมวดที่ 1
บททั่วไป

บททั่วไป

ขอ 6 บุคลากรตองปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักการ ดังตอไปนี้
(1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและมีศีลธรรม
2. ยึดมั่นและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกตองดีงาม
3. เปนผูมีความเสียสละ ประพฤติดีงามเปนแบบอยางตอตนเองและผูอื่น
(2)

มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ
และประเทศชาติ
2. ปฏิบัติตนใหมีความสุจริต เที่ยงตรง ตอหนาที่ความรับผิดชอบโดยไม
มุงหวังหรือแสวงหาผลประโยชนใดๆ
3. รับผิดชอบการกระทําตามตําแหนงหนาที่
4. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ทั้งตนเองและผูอื่น

(3)

ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน

แนวปฏิบัติ
1. รักษาประโยชนของทางราชการและประเทศชาติ
2. ไมนําทรัพยากร หรือ เวลาราชการไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเอง
หรือ ผูอ ื่น
3. ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่มีตอบุคคลอื่นมาประกอบการใชดุลยพินิจ
ใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคล
อื่นเพราะชอบหรือชัง

(4)

ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นคุณธรรม ความดี ความถูกตอง และความชอบธรรม
ตามหลักกฎหมายและศีลธรรม
2. หลีกเลี่ยง หรือ ไมแสวงหาชองวางของกฎหมายเพื่อกระทําในสิ่ง
ที่ไมถูกตอง

(5)

ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจกับบุคคลผูมารับบริการดวยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
2. ปฏิบัติหนาที่โดยใหเกียรติ คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล

(6)

ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง

แนวปฏิบัติ
1. เปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง
อยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
2. รักษาความลับของทางราชการ ไมนําขอมูลของทางราชการไปใช
เพื่อการอื่น อันเอื้อประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น

(7)

มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุด
ภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความประหยัดและคุมคา
2. ปฏิบัติหนาที่เต็มความรูความสามารถ โดยปฏิบัติหนาที่ตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพ
3. ปฏิบัติงานและรายงานผลอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบได


(8)

ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

แนวปฏิบัติ
1. เคารพในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี
และองครัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา

(9)

ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

แนวปฏิบัติ
- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของตนโดยเครงครัด

หมวดที่ 2
จรรยาบรรณ

สวนที่ 1

จรรยาบรรณตอตนเอง

ขอ 7 บุคลากรพึงมีความเปนผูนํา มุงมั่น สรางสรรค

แนวปฏิบัติ
1. กลาแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกตอง
2. มีความมุงมั่นพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ขอ 8 บุคลากรพึงมีศีลธรรมอันดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง

แนวปฏิบัติ
- ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมใหเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นและรับผิดชอบการกระทํา
ของตน
ขอ 9 บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม ไมถูกครอบงํา
ดวยอิทธิพล
หรือผลประโยชนอื่นใด

แนวปฏิบัติ
1. ดํารงตนใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรม เปนที่ยอมรับเชื่อถือของคนทั่วไป
2. ไมยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนหาผลประโยชนไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม
3. ไมแอบอางชื่อของหนวยงานไปเพื่อแสวงหาผลประโยชนอื่นใดอันมิควรได

สวนที่ 2 จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และตอหนวยงาน
ขอ 10 บุคลากรพึงยึดมั่น และปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงค
ของหนวยงาน

แนวปฏิบัติ
- ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานใหเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน
วัตถุประสงคของหนวยงาน
ขอ 11 บุคลากรพึงปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง สมเหตุสมผล
โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มความสามารถและขยันหมั่นเพียร ถูกตอง สมเหตุผล
2. รักษาผลประโยชนของหนวยงานเปนสําคัญ
3. อุทิศตน ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
ขอ 12. บุคลากรพึงอุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติ แบบแผนของทางราชการ รวมทั้งหลักการบริหารบานเมือง
ที่ดี กลาวคือตองปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่เกินความจําเปน ปรับปรุงภารกิจใหทันตอเหตุการณ และตอบสนองความตองการ
ของประชาชน

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
2. ปรับปรุงภารกิจใหเกิดประโยชนคุมคา โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิน
ความจําเปน ทั้งนี้ตองดํารงไวซึ่งคุณภาพของงานเปนหลัก
3. ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหทันตอเหตุการณและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
4. อุทิศเวลาใหการปฏิบัติงานใหกับทางราชการอยางเต็มที่
ขอ 13 บุคลากรพึงปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ปราศจากอคติตอหนวยงาน

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความซื่อสัตยสุจริต
2. ไมกระทําการอันจะกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน

ขอ 14 บุคลากรพึงดูแล รักษา และใชทรัพยากรของหนวยงาน อยางประหยัดคุมคา ระมัดระวัง
ไมใหสิ้นเปลือง เสียหาย หรือสูญหาย และดูแลรักษาทรัพยสินอยางวิญูชนพึงปฏิบัติ
ตอทรัพยสินของตน

แนวปฏิบัติ
- ดูแลรักษาและใชทรัพยากรของหนวยงานไมใ หสิ้นเปลืองเสียหายหรือสูญหาย
ขอ 15 บุคลากรพึงมีสวนรวม สงเสริม และสรางความสามัคคีในหนวยงาน

แนวปฏิบัติ
- ใหความรวมมือรวมใจ ชวยเหลือเกื้อกูลดวยความปรารถนาดีตอกัน
เพื่อใหการปฏิบัติงานไปสูความสําเร็จ
ขอ 16 บุคลากรพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดี ทั้งบทบาทหนาที่การงาน และการดําเนินชีวิต
สวนตัว

แนวปฏิบัติ
- ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสถานภาพหนาที่การงาน และเปนแบบอยางที่ดี
แกบุคคลทั่วไป
ขอ 17 บุคลากรพึงงดเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนโดยมิชอบไมคัดลอก
หรือลอกเลียนผลงานของผูอื่น หรือนําผลงานของผูอื่น หรือจางผูอื่นหรือใชผูอื่น
ทําผลงานและนําผลงานนั้นไปใชในการกําหนดตําแหนง หรือการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น
หรือใหไดรับเงินเดือน หรือ คาตอบแทนในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึง
การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไมไดรับอนุญาตอันเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์

แนวปฏิบัติ
1. ใชผลงานที่ทําดวยตนเอง โดยไมจางหรือวาน หรือใชผูอื่นใหทําผลงานให
เพื่อนําไปขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น
2. ไมแอบอางหรือลอกเลียนผลงานของผูอื่นไปใช โดยไมระบุ แหลงที่มา
หรือโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
3. เคารพในสิทธิของผูอื่น และปฏิบัติตามกฎหมายเรื่อง ทรัพยสินทางปญญา

สวนที่ 3 จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
ขอ 18 ผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ในดานการปฏิบัติงาน การเสริมสรางขวัญ
และกําลังใจ การจัดสวัสดิการ ความกาวหนาในหนาที่การงาน รับฟงความคิดเห็ น
และปกครองโดยใชหลักธรรมาภิบาล

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม
2. เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และเคารพความ
คิดเห็นที่แตกตาง
3. สงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงานตามความเหมาะสม
4. ใหการแนะนํา กํากับดูแล ชวยเหลือ เสริมสรางขวัญกําลังใจตอผูใตบังคับบัญชา
ในการปฏิบัติงาน
ขอ 19 ผูใตบังคับบัญชาพึงปฏิบัติหนาที่ราชการ ตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ
ผูบังคับบัญชา และตามลําดับชั้นของการบังคับบัญชา เวนแตจะไดรับอนุญาต
ใหขามลําดับชั้นได

แนวปฏิบัติ
- ปฏิบัติตามคําสั่งที่ผูบังคับบัญชาสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย
ขอ 20 บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ใหความรวมมือ ชวยเหลือ
ใหความคิดเห็น และแกไขปญหารวมกัน ตลอดจนเสนอแนะในสิ่งที่เปนประโยชน
ตอผูรวมงาน

แนวปฏิบัติ
1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
2. ใหความรวมมือ ชวยเหลือ แสดงความคิดเห็น และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อประโยชนของหนวยงาน
3. รวมกันศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาภารกิจ
ของหนวยงาน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอ 21 บุคลากรพึงมีอิสระทางความคิด รับผิดชอบตอการเสนอความคิด และปฏิบัติตนอยางเปน
กัลยาณมิตรตอผูรวมงาน

แนวปฏิบัติ
1. แสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค และมีความรับผิดชอบตอการเสนอ
ความคิดเห็น
2. แสดงความมีน้ําใจ ความปรารถนาดี และใหความชวยเหลือเกื้อกูลตอผูรวมงาน
3. เปดโอกาสใหผูอื่นไดแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม
ขอ 22 บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกยอง ใหเกียรติ และไมสอเสียด
ผูรวมงาน

แนวปฏิบัติ
1. รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน
2. ใหเกียรติและเคารพสิทธิสวนบุคคลของผูรวมงาน
ขอ 23 บุคลากรพึงชวยเหลือเกื้อกูล สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
รวมแรงรวมใจในการปฏิบัติหนาที่

แนวปฏิบัติ
- รักษาความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลในหมูคณะ
ขอ 24 บุคลากรพึงปฏิบัติตอผูรวมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร สุภาพ มีน้ําใจ
และมีมนุษยสัมพันธอันดี

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตนตอผูรวมงานอยางกัลยาณมิตร
2. ใหเกียรติ แสดงน้ําใจ และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงาน
ขอ 25 บุคลากรไมบิดเบือน กลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือหมิ่นประมาท
และพึงงดเวนการลวงละเมิดทางเพศผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
ที่มิใชคูสมรสของตน

แนวปฏิบัติ
1. ไมบิดเบือน กลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือหมิ่นประมาท
ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
2. ละเวนการกระทําใดๆ อันเปนการลวงละเมิดทางเพศตอผูอื่น

สวนที่ 4 จรรยาบรรณตอนิสิต ประชาชน ผูรับบริการ และสังคม
ขอ 26 บุคลากรพึงละเวนจากการ เรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด จากนิสิต
ประชาชนผูรับบริการ โดยมิชอบดวยกฎหมาย

แนวปฏิบัติ
1. ไมเรียกรับทรัพยสิน หรือ ผลประโยชนอื่นใดจากนักเรียน นิสิต ประชาชน
และผูรับบริการ เพื่อกระทําการใดหรือไมกระทําการใดในการปฏิบัติหนาที่
2. ไมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยจากนักเรียน
นิสิต ประชาชน และผูรับบริการ
3. ปฏิบัติหนาที่โดยไมมุงหวังหรือแสวงหาผลประโยชนอันมิควรได
ขอ 27 บุคลากรพึงใหบริการตอนิสิต ประชาชน ผูรับบริการ อยางเต็มกําลังความสามารถดวย
ความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน ไมกลั่นแกลง
ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือหมิ่นประมาท

แนวปฏิบัติ
1. ใหบริการนักเรียน นิสิต ประชาชน และผูรับบริการดวยกิริยาวาจาที่สุภาพ
เรียบรอย
2. ไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือหมิ่นประมาทนักเรียน นิสิต ประชาชน
และผูรับบริการ
3. ปฏิบัติตอ นักเรียน นิสิต ประชาชน และผูรับบริการดวยความเสมอภาค
โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ 28 บุคลากรพึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป การเปดเผยขอมูล หรือความลับ
ที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือจากความไววางใจโดยมิชอบ และกอใหเกิดความเสียหาย
จะกระทํามิได

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตนใหเปนผูที่มีความนาเชื่อถือและความไววางใจจากนักเรียน นิสิต
ประชาชน และผูรับบริการ
2. รักษาขอมูลของนักเรียน นิสิต ประชาชน และผูรับบริการ เวนแตไดรับความ
ยินยอม
3. ใหคําปรึกษา ชวยเหลือเกื้อกูลแกนักเรียน นิสิต ประชาชน ผูรับบริการและสังคม

ขอ 29 บุคลากรพึงงดเวนจากการลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนิสิต
ประชาชน และผูรับบริการ ซึ่งมิใชคูสมรสของตน

แนบปฏิบัติ
- ละเวนการกระทําใดๆ อันเปนการลวงละเมิดทางเพศผูอื่นที่มิใชคูสมรสของตน

สวนที่ 5 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ขอ 30 นอกเหนือจากจรรยาบรรณสวนที่ 1 สวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 แลว คณาจารยประจํา
พึงปฏิบัติตนดังตอไปนี้
(1) พึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิต และบุคคลทั่วไป ทั้งหนาที่การงาน และการดําเนิน
ชีวิตสวนตัว
 แนวปฏิบัติ
1. กระทําตนเปนแบบอยางที่ดีตามจารีตประเพณีอันดีงาม
2. พูดจาสุภาพและสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับศิษยและสังคม
3. รักและศรัทธาตอวิชาชีพอาจารย
(2) พึงสอนนิสิตอยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจ
และปฏิบัติกับนิสิตอยางมีเมตตา และเปนธรรม
 แนวปฏิบัติ
1. สอนนิสิตอยางเต็มความสามารถ
2. ใหความชวยเหลือและสงเสริมใหกําลังใจนิสิต
3. สั่งสอนแนะนํานิสิตดวยความเมตตา
4. ปฏิบัติตอนิสิตดวยความเปนธรรม
(3) พึงปฏิบัติหนาที่โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพล หรือผลประโยชนใด
 แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานดวยความมีอิสระทางวิชาการบนพื้นฐานของความถูกตอง และรับผิดชอบ
ตอผลที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติ
2. เสนอผลงานหรือใหความเห็นทางวิชาการตามความเปนจริงที่คนพบ โดยปราศจาก
การครอบงําดวยอิทธิพล หรือผลประโยชนใดๆ
3. ไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจาง หรือผลประโยชนอันมิควรไดจากผลงาน
ทางวิชาการ
(4) พึงศึกษา คนควา และติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
 แนวปฏิบัติ
- ใสใจศึกษา คนควา ริเริ่มสรางสรรคความรูใหมๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี

ขอ 31 บุคลากรพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพและ / หรือมาตรฐานวิชาชีพกําหนดไว
พึงปฏิบัติตามวิชาชีพนั้น
 แนวปฏิบัติ
- ไมกระทําการ หรือ ละเวนการกระทําใดๆ อันเปนการแสวงหาผลประโยชน
โดยมิชอบแกตนเองหรือพวกพอง หรือใชความรูทางวิชาการในวิชาชีพของตนเอง
ในทางที่ผิดตามวิชาชีพนั้น
ขอ 32 บุคลากรพึงปฏิบัติตนตอวิชาชีพอยางเต็มความสามารถเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
และ / หรือ มาตรฐานวิชาชีพ
 แนวปฏิบัติ
- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในสาขาวิชาชีพของตนเองอยางเครงครัด

