
 

หลักการและเหตุผล 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

...................................... 

 

หลักการ 

ให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

เหตุผล 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือให้นายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประพฤติตนอย่างมี

จริยธรรม และเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติมาตรฐาน 

ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ร่าง) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

............................................. 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประมวลจริยธรรมขึ้นในมหาวิทยาลัยนเรศวรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ 
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ ........ ............... 
เมื่อวันที่ ......................................... จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ” 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคังนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
  “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
  “ผู้บริหาร” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี  
ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และให้หมายความรวมถึงผู้อ านวยการส านักงาน ผู้อ านวยการกอง หรือต าแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าต าแหน่งทั้งหมดข้างต้นด้วย 
  “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้างของ
ส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
  “ผู้เรียน” หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และให้ความรวมถึง... 
  “จริยธรรม” หมายความว่า การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
 
 



 

-๒- 
 

ข้อ ๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัย  

ชี้ขาด ค าวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติตนตามจริยธรรมและไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เคารพในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึ งความภูมิใจ ในชาติและรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามท านองคลองธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด มีจิตส านึกที่ดี โดยค านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และ
เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 (๓) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  
กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่   
โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพ่ือรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง  

(๔) รักษาความลับและผลประโยชน์ของทางราชการ และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การ
งาน ไม่กระท าการอันมีลักษณะ เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่
ประกอบกิจการหรือเข้าไป เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  

(๕) ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ค านึงถึงประโยชน์
และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รักษามาตรฐานการท างานที่ดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม เชื่อมั่นในระบบการท างานเป็นทีม ให้บริการด้วยความเต็มใจ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 
 



 

-๓- 
 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึก  
หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย  สถานะ 
ทางเศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็น
การให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง  

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๒ 
จริยธรรมเฉพาะต าแหน่ง 

 
ส่วนที่ ๑ 

จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย 
   

ข้อ ๖ จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเป็นกลาง 
(๒) แสดงความคิดเห็นโดยสุจริต 
(๓) รักษาและปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อบังคับการประชุม และมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด 
(๔) เปิดโอกาสและรับฟังการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(๕) อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ 
(๖) ธ ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 

  
ส่วนที่ ๒ 

จริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๗ จริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเป็นกลาง 
(๒) แสดงความคิดเห็นโดยสุจริต 
(๓) รักษาและปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อบังคับการประชุม และมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด 
(๔) เปิดโอกาสและรับฟังการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(๕) อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ 
(๖) ธ ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
  



 

-๔- 
 

ส่วนที่ ๓ 
จริยธรรมของผู้บริหาร 

   

ข้อ ๘ จริยธรรมของผู้บริหาร มีดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารองค์กรด้วยภาวะของความเป็นผู้น าอย่างรอบคอบและรับผิดชอบ 
(๒) รักษาและปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน มติสภา

มหาวิทยาลัย มติคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัย และมติของส่วนงาน แล้วแต่กรณี รวมถึงมติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
โดยเคร่งครัด 

(๓) เคารพและสนับสนุนเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ขัดต่อ
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของประชาชน ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและผู้เรียน  

(๔) เคารพต่อหลักความเสมอภาค 
(๕) บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(๖) บริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนงาน อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
(๗) ด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ให้เป็นไปตามนโยบายหรือค าม่ันที่ตนให้ไว้ 
(๘) ไม่ใช้ต าแหน่งแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
(๙) ส่งเสริมและก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามจริยธรรมตามข้อบังคับนี้ 
(๑๐) รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
(๑๑) ไม่ล่วงละเมิดทางเพศผู้อ่ืน 
(๑๑) อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่  
(๑๒) ธ ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
(๑๓) ไม่ล่วงละเมิดทางเพศผู้อ่ืน 

 
หมวด ๓ 

กลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้จริยธรรม 
 

  ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  
ธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริม ตรวจสอบและบังคับใช้จริยธรรม หรืออาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัย  
 
 
 



 

-๕- 
 

   ให้คณะกรรมการพิจารณทางจรรยาบรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นกลไกในการบังคับใช้จริยธรรมตามข้อบังคับนี้ส าหรับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และให้รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมตาม
ความในวรรคก่อน และหรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับ  
   ให้คณะกรรมการประจ าคณะ ส่วนงาน หรือวิทยาลัย มีหน้าที่ในการส่งเสริมและ 
ป้องปรามให้บุคลากรปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๓  

ข้อ ๑๐ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามที่ก าหนดไว้ข้อ ๕ โดยให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 
บันทึกข้อมูลการรับทราบและลงลายมือชื่อการถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม และ
ข้อก าหนดจริยธรรมของมหาวิทยาลัยของแต่ละบุคคล โดยแนวปฏิบัติและวิธีการบันทึกการรับทราบให้เป็นไปตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานด้านจริยธรรมภายใต้ข้อบังคับนี้ ให้จัดท าเป็นประกาศ
สภามหาวิทยาลัย   

ข้อ ๑๒ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด  

ข้อ ๑๓ กรณีผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นอกจากประมวลจริยธรรมตามข้อบังคับ
นี้แล้ว ให้พิจารณาและด าเนินการทางจริยธรรมเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย จรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๑๔ ข้อก าหนดจริยธรรมส าหรับผู้เรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 
ประมวลจริยธรรมของผู้เรียน 
 

ประกาศ ณ วันที่       เดือน            พ.ศ. .... 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา) 
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 


