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คูมือ

จรรยาบรรณบุคลากร พุทธศักราช ๒๕๕๓

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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1. ความหมาย

จรรยาบรรณบุคลากร คือ หลักเกณฑที่ควรประพฤติปฏิบัติของบุคลากรทั่วไป เพื่อใหการปฏิบัติ
ภารกิจของบุคลากรตั้ง อยูบ นฐานของจริยธรรมและหลัก วิชาการที่เ หมาะสม ตลอดจนประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานตอไป

2. ความสําคัญ

จรรยาบรรณบุคลากร มีความสําคัญตอวิชาชีพบุคลากร เชนเดียวกับที่จรรยาบรรณวิชาชีพมี
ความสําคัญตอวิชาชีพอื่นๆ ซึ่งสรุปได 3 ประการ คือ
1. ปกปองการปฏิบัติงานของสมาชิกในวิชาชีพ
2. รักษามาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาวิชาชีพ

3. ลักษณะของจรรยาบรรณบุคลากร

จรรยาบรรณบุคลากรจะตองมีลักษณะ 4 ประการ คือ
1. เปนคํามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันตอผูเรียน (Commitment to the student)
2. เปนคํามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันตอสังคม (Commitment to the society)
3. เปนคํามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันตอวิชาชีพ (Commitment to the profession)
4. เปนคํามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันตอสถานปฏิบัติงาน (Commitment to the employment
practice)

4. จรรยาบรรณบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
จรรยาบรรณขอที่ 1 บุคลากรพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย และบุคคลทั่วไปทั้งดานสวนตัว
และการงาน
หลักการ
การเรียนรูในดานคานิยมและจริยธรรมจําเปนตองมีตัวแบบที่ดี เพื่อใหผูเรียนยึดถือและนําไปปฏิบัติ
ตามบุคลากรที่ดีจึงถายทอดคานิยมและจริยธรรมดวยการแสดงตนเปนตัวอยางเสมอ การแสดงตนเปนตัวอยาง
นี้ถือวาบุคลากรเปนผูนําในการพัฒนาศิษยและบุคคลทั่วไปทั้งดานสวนตัวและการงานอยางแทจริง
คําอธิบาย
การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี หมายถึง การแสดงออกอยางสม่ําเสมอของบุคลากรที่ศิษย
และบุคคลทั่วไปสามารถสังเกตรับรูไดเอง และเปนการแสดงที่เปนไปตามมาตรฐานแหงพฤติกรรมระดับสูงตาม
คานิยม คุณธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
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พฤติกรรมที่ตองปฏิบัติ
1. ตระหนักวาพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากรมีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมของศิษย และบุคคล
ทั่วไปอยูเสมอ ตัวอยางเชน ระมัดระวังในการกระทํา และการพูดของตนอยูเสมอ ไมโกรธงายหรือแสดง
อารมณฉุนเฉียวตอหนาศิษยมองโลกในแงดี
2. พูดจาสุภาพและสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับศิษยและสังคม ตัวอยางเชน ไมพูดคํา
หยาบหรือกาวราว ไมนินทา พูดจาสอเสียดพูดชมเชย ใหกําลังใจศิษยดวยความจริงใจ
3. กระทําตนเปนแบบอยางที่ดีสอดคลองกับคําสอนของตน และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ตัวอยางเชน ปฏิบัติตนใหมีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดีอยูเสมอ แตงกายสะอาดสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับ
กาลเทศะ แสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบรอยอยูเสมอ ตรงตอเวลา แสดงออกซึ่งนิสัยที่ดีในการประหยัด
ซื่อสัตยอดทน สามัคคี มีวินัย รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอม
จรรยาบรรณขอที่ 2 บุคลากรพึงสอนศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือ
ปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตาและเปนธรรม
หลักการ
บุคลากรที่ดีตองมีความมุง มั่นในการพัฒ นาศิษยใหเ จริญ ไดอยางเต็ม ศัก ยภาพ และถือ วาความ
รับผิดชอบของตนจะสมบูรณก็ตอเมื่อศิษยไดแสดงออกซึ่งผลแหงการพัฒนานั้นแลวบุคลากรจึงตองเรียนรู
เกี่ยวกับศักยภาพของศิษยแตละคนและทุกคน เลือกกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เหมาะสมสอดคลองกับ
การพัฒนาตามศักยภาพนั้นดําเนินการใหศิษย ไดลงมือทํากิจกรรมการเรียน จนเกิดผลอยางแจงชัด และยัง
กระตุนยั่วยุใหศิษยทุกคนไดทํากิจกรรมตอเนื่อง เพื่อความเจริญงอกงามอยางไมมีที่สิ้นสุดการแสดงออกของ
บุคคลในทางที่ดีเปนผลมาจากสภาวะจิตใจที่ดีงาม และความเชื่อถือที่ถูกตองของบุคคล บุคคลที่มีความรักและ
เมตตายอมแสดงออกดวยความปรารถนาในอันที่จะกอใหเกิดผลดีตอบุคคลอื่นๆ มีความสุภาพ ไตรตรองถึงผล
แลวจึงแสดงออกอยางจริงใจ บุคลากรจึงตองมีความรักและเมตตาตอศิษยอยูเสมอ ซึ่งจะเปนผลใหพฤติกรรมที่
บุคลากรแสดงออกตอศิษย เปนไปในทางสุภาพเอื้ออาทร สงผลดีตอศิษยทุกดานการแสดงออกของบุคลากร
ใดๆ ก็ตามยอมมีผลในทางบวกหรือลบตอความเจริญเติบโตของศิษย เมื่อบุคลากรเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอ
การพัฒนาทุกดานของศิษย จึงตองพิจารณาเลือกแสดงแตเฉพาะการแสดงที่มีผลทางบวก พึงระงับและละเวน
การแสดงใดที่นําไปสูการชะลอหรือขัดขวางความกาวหนาของศิษยทุกดาน
คําอธิบาย
บุคลากรตองอบรมสั่งสอนฝกฝนสรางเสริมความรูทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษยอยาง
เต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ หมายถึงการดําเนินงานตั้งแตการเลือกกําหนดกิจกรรมการเรียนที่มุงผลตอ
การพัฒนาในตัวศิษยอยางแทจริง การจัดใหศิษย ความรับผิดชอบ และเปนเจาของการเรียนรู ตลอดจนการ
ประเมินรวมกับศิษย ในผลของการเรียนและการเพิ่มพูนการเรียนรูภายหลังบทเรียนตางดวยความปรารถนาที่
จะใหศิษยแตละคนและทุกคนพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพและตลอดไป บุคลากรตองรักและชวยเหลือ สงเสริม
ให
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กําลังใจในการศึกษาเอาใจใสชวยเหลือ สง เสริมใหกําลัง ใจในการศึก ษาเลาเรียนแกศิษย โดยเสมอหนา
หมายถึงการตอบสนองตอความตองการความถนัด ความสนใจของศิษยอยางจริงใจ สอดคลองกับการเคารพ
การยอมรับการเห็นอกเห็นใจตอสิทธิพื้นฐานของศิษยจนเปนที่ไววางใจเชื่อถือและชื่นชมได รวมทั้งเปนผลไปสู
การพัฒนารอบดานอยางเทาเทียมกัน การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ
อารมณ และสังคมของศิษย หมายถึง การตอบสนองตอศิษยจนการลงโทษหรือใหรางวัลหรือการกระทําอื่นใด
ที่นําไปสูการลดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา และการเพิ่มพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา
พฤติกรรมที่ตองปฏิบัติ
1. อบรม สั่งสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางมั่งมั่นและตั้งใจ
ตัวอยางเชน สอนเต็มเวลา ไมเบียดบังเวลาขิงศิษยไปหาผลประโยชนสวนตน เอาใจใสอบรมสั่งสอนศิษยใหเกิด
ทักษะในการปฏิบัติงานอุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษยตามความจําเปนและเหมาะสมไมละทิ้งชั้นเรียนหรือขาดการ
สอน
2. อบรม สั่ง สอนฝก ฝนและจัดกิจ กรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางเต็ม ศัก ยภาพ
ตัวอยางเชนเลือกใชวิธีการที่หลากหลายในการสอนใหเหมาะสมกับสภาพของศิษย ใหความรูตางๆ โดยไมบิด
บัง สอนเต็มความสามารถ เปดโอกาสใหศิษยไดฝกปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ สอนศิษยเต็มความสามารถ
และดวยความเต็มใจ กําหนดเปาหมายที่ทาทาย พัฒนาขึ้น ลงมือจัดเลือกกิจกรรมที่นําสูผลจริง ประเมิน
ปรับปรุง ใหไดผลจริงภูมิใจเมื่อศิษยพัฒนา
3. อบรม สั่ง สอนฝกฝนและจัดกิจ กรรมการเรียนการสอน เพื่อ พัฒ นาศิษยดวยความบริสุท ธิ์
ตัวอยางเชนสั่งสอนศิษย โดยไมบิดเบือนหรือปดบัง อําพราง อบรมสั่งสอนศิษย โดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง
มอบหมายงานและตรวจผลงานดวยความยุติธรรม
4. สรางความรูสึกเปนมิตร เปนที่พึ่งพาและไววางใจไดของศิษย แตละคนและทุกคน ตัวอยางเชน ให
ความเปนกันเองของศิษย
5. สนทนาไตถามทุกขสุขของศิษย รับฟงปญหาของศิษยและใหความชวยเหลือศิษย
6. รวมทํากิจกรรมกับศิษยเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม
7. ตอบสนองขอเสนอและการกระทําของศิษยในทางสรางสรรค ตามสภาพปญหาความตองการและ
ศักยภาพของศิษยแตละคนและทุกคน ตัวอยางเชน สนใจคําถามและคําตอบของศิษยทุกคนใหโอกาสศิษยแต
ละคนไดแสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ชวยแกไขขอบกพรองของศิษย รับการนัด
หมายของศิษยเกี่ยวกับการเรียนรูกอนงานอื่น
8. เสนอและแนะแนวทางการพัฒนาของศิษยแตละคนและทุกคนตามความถนัด ความสนใจและ
ศักยภาพของศิษย ตัวอยางเชน มอบหมายงานตามความถนัด จัดกิจกรรมหลากหลายตามสภาพความแตกตาง
ของศิษยเพื่อใหแตละคนประสบความสําเร็จเปนระยะอยูเสมอ แนะแนวทางที่ถูกใหแกศิษยปรึกษาหารือกับ
บุคลากรผูปกครอง เพื่อนนักเรียน เพื่อหาสาเหตุและวิธีแกปญหาของศิษย
9. แสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยแตละคน และทุกคนทั้งในและนอกสถานที่ศึกษา ตัวอยางเชน ตรวจ
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ผลงานของศิษยอยางสม่ําเสมอ แสดงผลงานของศิษยในหองเรียน (หองปฏิบัติการ) ประกาศหรือเผยแพร
ผลงานของศิษยประสบความสําเร็จ
10. ละเวนการกระทําที่ทําใหศิษยเกิดความกระทบกระเทือนตอจิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม
ของศิษย ตัวอยางเชน ไมนําปมดอยของศิษยมาลอเลียน ไมประจานศิษย ไมพูดจาหรือกระทําการใดที่เปนการ
ซ้ําเติมปญหาหรือขอบกพรองของศิษย ไมนําความเครียดมาระบายตอศิษย ไมวาจะดวยคําพูด หรือสีหนา
ทาทาง ไมเปรียบเทียบฐานะความเปนอยูของศิษย ไมลงโทษศิษยเกินกวาเหตุ
11. ละเวนการกระทําที่เปนอันตรายตอสุขภาพและรางกายของศิษย ตัวอยางเชน ไมทํารายรางกาย
ศิษยไมลงโทษศิษยเกินกวาระเบียบกําหนด ไมจัดหรือปลอยปละละเลยใหสภาพแวดลอมเปนอันตรายตอศิษย
ไมใชศิษยทํางานเกินกําลังความสามารถ
12. ละเวนการกระทําที่ส กัดกั้นพัฒ นาการทางสติปญ ญา อารมณ จิตใจ และสัง คมของศิษย
ตัวอยางเชนไมตัดสินคําตอบถูกผิด โดยยึดคําตอบของบุคลากร ไมดุดาซ้ําเติมศิษยที่เรียนชา ไมขัดขวางโอกาส
ใหศิษยไดแสดงออกทางสรางสรรค ไมตั้งฉายาในทางลบใหแกศิษย
จรรยาบรรณขอที่ 3 บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ประหยัด
ซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรม
หลักการ
บุคลากรที่ดีตองมีความมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ประหยัด ซื่อสัตย
สุจริตและยุติธรรม เพื่อมุงหวังในการพัฒนาองคกรและผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ อีกทั้งเปนตัวอยางใหผูเรียน
ยึดถือและนําไปปฏิบัติตาม บุคลากรที่ดีจึงถายทอดคานิยมและจริยธรรม เปนผูนําในการพัฒนาศิษยและบุคคล
ทั่วไปในการปฏิบัติหนาที่จรรยาบรรณบุคลากร
คําอธิบาย
การปฏิบัติหนาที่ดว ยความรับผิดชอบ หมายถึง การไมละทิ้งงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควรและปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ และสงงานตามกําหนดเวลา ไมกอใหเกิดผลเสียหายแก
ทางราชการ การปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละและอดทน หมายถึง การทุมเท ความรู ความสามารถและเวลา
ใหกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพ และเปนประโยชนสวนการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ประหยัด ซื่อสัตย และยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายโดยใชทรัพยากรอยางคุมคา
ปฏิบัติงานอยางเปดเผยตรงไปตรงมาในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความยุติธรรมตอทั้งศิษยและ
เพื่อรวมงาน
พฤติกรรมที่ตองปฏิบัติ
1. ไมละทิ้งงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถและสงงานตามกําหนดเวลา ไมกอใหเกิดผลเสียหายแกทางราชการ
2. ทุมเท ความรู ความสามารถ และเวลาใหกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพและ
เปนประโยชน
3. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายโยใชทรัพยากรอยางคุมคา
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4. ปฏิบัติงานอยางเปดเผยตรงไปตรงมาในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความยุติธรรมตอ
ทั้งศิษยและเพื่อนรวมงาน
จรรยาบรรณขอที่ 4 บุคลากรพึงปฏิบัติงาน โดยมีเสรีภาพทางวิชาการไมถูกครอบงําดวยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชนใด
หลักการ
บุคลากรพึงปฏิบัติงาน โดยมีเสรีภาพทางวิชาการไมถูกครอบงําดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใด การ
ใชตําแหนงหนาที่ในวิชาชีพแสวงหาผลประโยชนมิชอบ ยอมทําใหเกิดความลําเอียงในการปฏิบัติหนาที่ สราง
ความไมเสมอภาคนําไปสูความเสื่อมศรัทธาในบุคคลและวิชาชีพนั้น ดังนั้นบุคลากรจึงตองไมแสวงหา
ผลประโยชนอันมิควรไดจากศิษย หรือใชศิษยใหไปแสวงหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
คําอธิบาย
บุคลากรพึงปฏิบัติงาน โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย
ในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไมใชศิษยกระทําการใด อันเปนการหาประโยชนแกตนโดยมิชอบ หมายถึง
การไมกระทําการใดที่จะไดมาซึ่งผลตอบแทนเกินสิทธิที่พึงไดจากการปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบตามปกติ
พฤติกรรมที่ตองปฏิบัติ
1. ไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจางหรือผลประโยชนอันมิควรจากศิษย ตัวอยางเชนไมหารายไดจาก
การนําสินคามาขายใหศิษย ไมตัดสินผลงานหรือผลการเรียน โดยมีสิ่งแลกเปลี่ยนไมบังคับหรือสรางเงื่อนไขให
ศิษยมาเรียนพิเศษ เพื่อหารายได
2. ไมใชศิษยเปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับตนโดยมิชอบดวยกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ
ความรูสึกของสังคม ตัวอยางเชน ไมนําผลงานของศิษยไปแสวงหาผลกําไรสวนตน ไมใชแรงงานศิษยเพื่อ
ประโยชนสวนตน ไมใชหรือจางวานศิษยไปทําสิ่งผิดกฎหมาย
3. ไมแสวงหาผลประโยชนโดยการใชตําแหนงหนาที่ในวิชาชีพแสวงหาผลประโยชนมิชอบเพื่อเกิด
ประโยชนตอตนเองและหมูคณะ
4. ปฏิบัติงานโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคติมาเกี่ยวของ
จรรยาบรรณขอที่ 5 บุคลากรพึงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยศึกษาคนควาติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการใหทันสมัยและพึงเคารพและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น และใชทรัพยสินทาง
ปญญาของตนในทางที่ชอบ
หลักการ
สังคมและวิทยาการมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น บุคลากรในฐานะผูพัฒนาทรัพยากร
มนุษย จึงตองพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต หนาที่สําคัญ
ประการหนึ่งของการศึกษา คือ การพัฒนาคนใหมีภูมิปญญา และรูจักเลือกวิถีการดําเนินชีวิตที่ดีงาม บุคลากร
จึงควรศึกษาคนควาติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัย พึงเคารพและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
ของผูอื่น และใชทรัพยสินทางปญญาของตนในทางที่ชอบ
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คําอธิบาย
การพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ หมายถึง การใฝรู ศึกษาคนควา ริเริ่มสรางสรรคความรูใหมใหทันสมัย
ทันเหตุการณ และทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี รูจักเคารพความ
คิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ และใชทรัพยสิน
ทางปญญาของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญขององคกร สังคม และประเทศชาติ
พฤติกรรมที่ตองปฏิบัติ
1. ใสใจศึกษาคนควา ริเริ่มสรางสรรคความรูใหมที่เกี่ยวกับวิชาชีพอยูเสมอ ตัวอยางเชน หาความรู
จากเอกสาร ตํารา และสื่อตางๆ อยูเสมอ จัดทําและเผยแพรความรูผานสื่อตางๆ ตามโอกาสเขารวมประชุม
อบรมสัมมนา หรือฟงการบรรยายหรืออภิปรายทางวิชาการ
2. มีความรอบรูทันสมัย ทันเหตุการณ สามารถนํามาวิเคราะห กําหนดเปาหมาย แนวทางพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การอาชีพและเทคโนโลยี
ตัวอยางเชนนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชประกอบการเรียนการสอน ติดตามขาวสารเหตุการณดานการเมือง
เศรษฐกิจสังคม การเมืองอยูเสมอ วางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
3. มีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอื่น เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ
4. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจในองคความรูในศาสตรของ
ตนเองกับเพื่อรวมงานและนักวิชาการอื่น
5. ไมแอบอางนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียนงานของผูอื่น
6. นําเสนอและเผยแพรผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมใชหา
ประโยชนในทางมิชอบ
จรรยาบรรณขอที่ 6 บุคลากรพึงเปนนักวิจัยตามขอกําหนดของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
หลักการ
บุคลากรพึง เปนนักวิจัย ศึก ษาคนควาติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยและพึง พัฒนา
ตนเองเพื่อสรางและพัฒนาองคความรูผานกระบวนการวิจัย
คําอธิบาย
บุคลากรพึงศึกษาคนควาติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัย และพึงพัฒนาตนเองเพื่อสราง
และพัฒนาองคความรูผานกระบวนการวิจัย ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อยูเสมอ โดยยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
พฤติกรรมที่ตองปฏิบัติ
1. บุคลากรตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ ตองมีความซื่อสัตยตอตนเองไม
นําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง ไมลอกเลียนงานของผูอื่น ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มา
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ของขอมูลที่นํามาใชในการวิจัยตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัยและมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่
ไดจากการวิจัย
2. บุคลากรตองตระหนักถึงพันธกรณี ในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนว ยงานที่สนับสนุนการ
วิจัย และตอหนวยงานที่ตนสังกัด ตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยที่ผูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับ
รวมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวาง
ดําเนินการ
3. บุคลากรตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย ตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทํา
วิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางพอเพียง และมีความรูความชํานาญหรือมีประสบการณ
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อปองกันปญหาการวิเคราะห การตีความ
หรือการสรุปที่ผิดพลาด
4. บุคลากร ตอ งมีความรับ ผิดชอบตอสิ่ง ที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่ง ที่มีชีวิตหรือ ไมมีชีวิตตอ ง
ดําเนินการวิจัยดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เ กี่ยวของกับคน สัตว พืช
ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมแนวทางปฏิบัติ ตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดแกตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาและ
สังคม
5. บุคลากรตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยาง โดยตองไมคํานึงถึงผลประโยชน
ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อมนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ที่จะอธิบาย
จุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยางโดยไมห ลอกลวงหรือบีบบังคับและไมละเมิดสิทธิสวน
บุคคลตองมีความเคารพในสิทธิมนุษยที่ใชในการทดลอง โดยตองไดรับความยินยอมกอนทําการวิจัย
6. บุคลากรตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย ตองมีอิสระทาง
ความคิดตองตระหนักวา อคติสวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการอาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอ
คนพบทางวิชาการอันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ ตองปฏิบัติงานวิจัย
โดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคติมาเกี่ยวของ
7. บุคลากร พึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ โดยเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทาง
วิชาการและสังคมไมขยายผลขอคนพบจนเกินความเปนจริงและไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
8. บุคลากรพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น พึงมีใจกวาง พรอมจะเปดเผยขอมูลและ
ขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟง ความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอื่น และพรอ มที่จ ะปรับ ปรุง แกไข
งานวิจัยของตนใหถูกตอง มีมนุษยสัมพันธที่ดียินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจในการทํางาน
และบุคลากรอื่นๆ
9. บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ มีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย
เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
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จรรยาบรรณขอที่ 7 บุคลากรพึงปฏิบัติตนตอเพื่อนรวมงานเยี่ยงกัลยาณมิตรชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน สรางเสริมความสามัคคีในหมูคณะตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
หลักการ
สมาชิกของสังคมใดพึงผนึกกําลังกันพัฒนาสังคมนั้นและเกื้อกูลสังคมรอบขาง บุคลากรพึงรวมมือและ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยความเต็มใจ อันจะยังผลใหเกิดพลังและศักยภาพในการพัฒนาองคกร และการพัฒนา
สังคม ความรักและเชื่อมั่นในอาชีพของตนยอมทําใหทํางานอยางมีความสุขและมุงมั่นอันจะสงผลใหอาชีพนั้น
เจริญรุงเรืองและมั่นคง
คําอธิบาย
บุคลากรพึงปฏิบัติตนตอเพื่อรวมงานเยี่ยงกัลยาณมิตรชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สรางเสริมความ
สามัคคีในหมูคณะตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย การชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทาง
สรางสรรค หมายถึง การใหความรวมมือแนะนําปรึกษาชวยเหลือแกเพื่อนครูทั้งเรื่องสวนตัว ครอบครัว และ
การงานตามโอกาสอยางเหมาะสม รวมทั้งเขารวมกิจกรรมของชุมชน โดยการใหคําปรึกษาแนะนําแนวทาง
วิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
พฤติกรรมที่ตองปฏิบัติ
1. เชื่อมั่น ชื่นชม ภูมิใจในความเปนบุคลากร วามีความสําคัญและจําเปนตอสังคม ชื่นชมในเกียรติ
และรางวัลที่ไดรับและรักษาไวอยางเสมอตนเสมอปลาย ยกยองชมเชยเพื่อรวมงานที่ประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับ
การสอน เผยแพรผลสําเร็จของตนเองและเพื่อนรวมงาน แสดงตนวาเปนบุคลากรอยางภาคภูมิ
2. เปนสมาชิกองคกรวิชาชีพในศาสตรของตน และสนับสนุนหรือเขารวมหรือเปนผูนําในกิจกรรม
พัฒนาองคกรวิชาชีพ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดขององคกรรวมกิจกรรมที่องคกรจัดขึ้น เปนกรรมการ
หรือคณะทํางานขององคกร ปกปองเกียรติภูมิขององคกรวิชาชีพและเผยแพรประชาสัมพันธผลงานขององคกร
3. ใหความรวมมือแนะนําปรึกษาแกเพื่อบุคลากร ตามโอกาสและความเหมาะสม ตัวอยางเชน ให
คําปรึกษาการจัดทําผลงานทางวิชาการ ใหคําแนะนําการผลิตสื่อการเรียนการสอน
4. ให ความช วยเหลื อ ด านทุ นทรัพ ยสิ่ ง ของแดเ พื่ อ นบุค ลากรตามโอกาสและความเหมาะสม
ตัวอยางเชนรวมงานกุศล ชวยดานทุนทรัพย เมื่อเพื่อบุคลากรเดือดรอนหรือจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน
5. เขารวมกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางวิธีการปฏิบัติตนปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
จรรยาบรรณขอที่ 8 บุคลากรพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่น สังคมและ
ประเทศชาติ
หลักการ
การปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่น สังคมและประเทศชาติ ซึ่งเปนภารกิจทีบ่ ุคลากร
พึงปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเอง องคกรผูอื่น สังคมและประเทศชาติ การปฏิบัติตนดวยความ
รับผิดชอบถือวาบุคลากรเปนผูนําในการพัฒนาศิษยและบุคคลทั่วไปทั้งดานการงานอยางแทจริง
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คําอธิบาย
บุคลากรควรมีจิตสํานึกที่จะอุทิศทั้งกําลังกาย กําลังสติปญญาในการปฏิบัติงานเพื่อกอใหเกิดผลดีแก
ตนเอง ศิษย มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ
พฤติกรรมที่ตองปฏิบัติ
1. ตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ คําสั่งที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัด ไมบอกปด
บิดพลิ้ว โดยไมมีเหตุผลอันควร
2. ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ คําสั่งที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์จากการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ที่ตนพึงปฏิบัติ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุง
แกไขและพัฒนาตนเอง ศิษย บุคคลทั่วไป องคกร และประเทศชาติ

