จรรยาบรรณบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการปฏิบัติงานของบุคลากร
เพื่อความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน จึงจาเป็นที่จะต้องมีแนวทางที่สามารถยึดถือเป็นหลักปฏิบัติให้กับบุคลากรทุกคน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากรขึ้น
จรรยาบรรณกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต้องยึดมั่น
ในหลักการ 6 ประการต่อไปนี้
1. ซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม หมายความว่า
(1) เป็นผู้มีศีลธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสานึกของการเป็นพลเมืองดี และประพฤติตน
ให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันมิชอบ
ยึดถือประโยชน์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
(3) ไม่ใช้ชื่อและทรัพยากรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือหมู่คณะโดยมิชอบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ หมายความว่า
(1) รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสามารถตรวจสอบได้
(2) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ จากนักศึกษา บุคคลทั่วไป
หรือสังคม
3. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายความว่า
(1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐาน
(2) มุ่งมั่นพยายามเพื่อความสาเร็จของงานตามเป้าหมาย และที่ได้รับมอบหมาย
(3) พร้อมปรับตัวเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง หมายความว่า
(1) ปฏิบัติงานหน้าที่โดยพึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ความชอบธรรม และหลักวิชาการ โดยไม่
โอนอ่อนต่ออิทธิพลใดๆ
(2) ส่งเสริมและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติและมีความเป็นธรรม หมายความว่า
(1) พึงปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค และปราศจากอคติ
(2) บริการข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ต่อนักศึกษาและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจและรวดเร็วทันเวลาตามที่หน่วยงานกาหนด
6. ไม่ใช้อานาจครอบงาผิดทานองคลองธรรมต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ หมายความว่า
(1) ละเว้นการแสวงหาผลประโยชนที่มิควรได้โดยมิชอบจากนักศึกษาและผู้รับบริการ
(2) ไม่พึงแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งความนิยมส่วนตนจากนักศึกษา
(3) ละเว้นการแนะนานั กศึกษาและผู้รับบริการให้ดาเนินการใดๆ อันผิดไปจากหลั กศีล ธรรม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้

จรรยาบรรณที่กาหนดครอบคลุมใน 10 ด้านดังต่อไปนี้
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง หมายความว่า
(1) พึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทางานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(2) พึงมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น มีวาจาสุภาพ มีความประพฤติดีงาม เป็นที่น่าเชื่อถือของนักศึกษา
และบุคคลทั่วไป และไม่กระทาการใดๆ อันจะนาไปสู่การเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติภูมิของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(3) พึงอนุรักษ์ ส่งเสริม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
(4) มีอิสระทางความคิด ปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทน และเสียสละ
(5) ปฏิบัติตนเป็นผู้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ หมายความว่า
(1) ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ และไม่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกาหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
(2) มีความซื่อสัตย์ ไม่ลอกเลียนแบบผลงาน และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือกระทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต อั นเป็นการละเมิดลิ ขสิทธิ์ ตลอดจนไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากผลงานที่เป็นของผู้อื่น หรือที่เป็นเจ้าของร่วมมาเป็นผลงานของตน
(3) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพที่กาหนดไว้ 6 ด้าน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพเหล่านี้ต้องปฏิบัติตาม คือ จรรยาบรรณอาจารย์ จรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณนักบัญชี จรรยาบรรณ
นักจัดซื้อ จัดจ้าง จรรยาบรรณนักบริหารทรัพยากรบุคคล และจรรยาบรรณนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน หมายความว่า
(1) พึงยกย่องให้เกียรติ เคารพในศักดิ์ศรี ไม่ให้ร้ายผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
(2) พึงปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล
(3) ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย
4. จรรยาบรรณต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หมายความว่า
(1) พึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
การให้ความร่วมมือช่วยเหลือในหน่วยงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็นการช่วยทางาน และการแก้ปัญหา
ร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
(2) พึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและเป็นแบบอย่างในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(3) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ไม่ละทิ้ง
หน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร
(4) พึงดูแลรั กษาและใช้ทรั พย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด คุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเกินความจาเป็น
(5) มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานโดยคานึงถึงความสามัคคีในหมู่คณะ
5. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา หมายความว่า
(1) ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชา ให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

(2) ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียร
(3) ให้ความเคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติ และปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่
6. จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หมายความว่า
(1) พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจ การจัดสวัสดิการ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รับฟังความคิดเห็นและปกครองโดยใช้
หลักธรรมภิบาล
(2) มีความเป็นธรรมในการพิจารณาผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามความสามารถ พร้อมทั้ง
เคารพในความแตกต่างทางความคิดและความเชื่อ
(3) มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
(4) เอาใจใส่ ดูแล แนะนา สามารถให้คาปรึกษาที่ดี และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน หมายความว่า
(1) มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง
(2) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้าใจ
มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ถูกต้องตามทานองคลองธรรม และให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน
(3) ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
8. จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ หมายความว่า
(1) ปฏิบัติต่อนักศึกษาและผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
(2) พึงยินดีช่วยเหลือ ให้คาปรึกษาที่เหมาะสมแก่นักศึกษา และผู้รับบริการอย่างสร้างสรรค์
(3) ไม่พึงเปิดเผยความลับของนักศึกษาและผู้รับบริการในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
(4) พึงให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้รับบริการ
(5) ให้การบริการนักศึกษาและผู้รับบริการด้วยความถูกต้องเป็นธรรมด้วยจิตสานึกที่ดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส
9. จรรยาบรรณต่อประชาชน หมายความว่า
(1) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
(2) ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
10. จรรยาบรรณต่อสังคม หมายความว่า
(1) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
(2) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย
(3) พึงเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดความรู้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
(4) ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติ มีสานึกที่ดีของความเป็นพลเมือง
(5) มีความรับผิดชอบและกล้าชี้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม และประเทศชาติ
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(6) เป็นผู้มีความเสียสละ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

