สภาคณาจารย มหาวิทยาลัยมหิดล
คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันแสวงหาความรู สรางสรรค จรรโลง ถายทอดเทคโนโลยีและประยุกตวิชาการ
ตลอดจนการบม เพาะบัณฑิ ต เพื่อประโยชนสุขของมนุษ ยชาติ บั ณฑิต ที่มีความรูและมี คุณ ธรรมกํากั บ ย อมเปน ที่
พึงประสงคของสังคม เพราะเปนความดีงามที่แทจริง อันเปนที่มาแหงความสงบสุขของสังคมโลก มหาวิทยาลัยมหิดลมี
ปณิ ธ าน มุ ง สร า งสม ส ง เสริ ม และเชิ ด ชู ค วามรู คู คุ ณ ธรรม จึ ง เห็ น สมควรประกาศจรรยาบรรณของคณาจารย
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปนแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้

จรรยาบรรณ

แนวปฏิบัติ

ขอ ๑. อาจารยพงึ รักและศรัทธาใน
ความเปนครู พึงดํารงตนใหเปน
แบบอยางที่ดีแกศิษยและผูอื่นทั้ง
ดานสวนตัวและการงาน ตลอดจนเปน
สมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพอาจารย

๑. ทําตนใหเปนแบบอยางที่ดีของสังคม สอดคลองกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่ดีงาม
๒. สงเสริมและผดุงเกียรติความเปนอาจารย
๓. ครองตนอยางเหมาะสมในฐานะแมพิมพของชาติ
๔. ปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของคนทั่วไปโดยเปนผูที่มีความรูคูคุณธรรม
๕. พูดจาสุภาพและสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นแกศิษยและสังคม

ขอ ๒. อาจารยพึงอบรมสั่งสอนศิษย
อย างเต็ มความสามารถด วยความ
บริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือและปฏิบัติตอ
ศิ ษ ย อ ย า งมี เ มตตาและเป น ธรรม
และสงเสริมความเจริญทางรางกาย
จิตใจ อารมณ และสังคม แกศิษย

๖. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมั่นและตั้งใจ โดยวางแผนและเตรียมการสอน
ลวงหนาอยางเปนระบบ
๗. มีเทคนิควิธีการสอนศิษยอยางเหมาะสม พัฒนาความคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถนําไป
ปฏิบัติไดสอดคลองกับความจริง
๘. พัฒนาความสามารถในกระบวนการเรียนการสอน และการถายทอดความรูของตนอยางสม่ําเสมอ
๙. สอนศิษยโดยครอบคลุมองคความรูที่พึงไปประกอบวิชาชีพไดเปนประโยชนตอตนเอง และ
สังคมโดยรวม
๑๐. สนับสนุนใหมีวัฒนธรรม ในการสงเสริมศิษยใหมีความคิดสรางสรรค เพื่อแกปญหาตาม
ความตองการและศักยภาพของศิษย
๑๑. สงเสริม และเสนอแนะแนวทางพัฒนาศิษยแตละคนตามความถนัด ความสนใจ และ
ศักยภาพของศิษย
๑๒. ปฏิบัติตอศิษยตามหลักกัลยาณมิตร
๑๓. ใหเกียรติและปฏิบัติตอศิษยดวยมนุษยธรรมอยางเสมอภาค
๑๔. ยอมรับฟงความคิดเห็น เกื้อกูลตอศิษย และรักษาความลับของศิษย
๑๕. รักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม และใหกําลังใจแกศิษยโดย
เสมอกัน
๑๖. สงเสริมพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย
๑๗. สงเสริมใหศิษยปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
๑๘. สงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันระหวางอาจารยกับศิษย
๑๙. สงเสริมใหศิษยสามารถทํางานรวมกันเปนหมูคณะอยางมีประสิทธิภาพ
๒๐. อบรมศิษยใหเห็นถึงความสําคัญในการทํางานอยางมีจริยธรรม และการมีความรูคูคุณธรรม

เรียน คณาจารย
มหาวิทยาลัยมหิดลทุกทาน
กุ ล ธรรม หรื อ จรรยาบรรณ
(ศีลประเภทนี้มีในทุกยุคสมัย)หมายถึง
หลักความประพฤติประจําตระกูล เผาชน
วรรณะ หรือกลุมอาชีพตางๆ ปจจุบัน
เรียกจรรยาบรรณหรือจรรยาธรรมของ
อาชีพของสถาบัน ทานจัดเปนศีลประเภท
อาจาระ (วิสุทธิ.๑/๑๘,วิสุทธิ.ฎีกา ๑/๕๔)
อธิบายเปนคิหิวินัย ในสิงคาลกสูตรมา
ใน ที.ปา ๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยมหาวิทยาลัย

คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย

(๑๓ กันยายน ๒๕๕๑)

สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล

๒

จรรยาบรรณ

แนวปฏิบัติ

ขอ ๓. อาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรั บ ผิ ด ชอบ เสี ย สละ อดทน
ซื่อสัตย สุจริต

๒๑. มีความซื่อสัตยตอตนเองและตอผูอื่น
๒๒. ไมมุงแสวงหาผลประโยชนจากผลงานของผูอื่น หรือของผูรวมงานมาเปนของตน
๒๓. สงเสริมความกาวหนาของผูรวมงานอยางสรางสรรค และไมเลนพรรคเลนพวก
๒๔. มีความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
๒๕. จัดเตรียมการสอน การประเมินผล และตรวจงานที่รับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย

ข อ ๔. อาจารย พึ งปฏิ บั ติ งานโดยมี
เสรี ภาพทางวิ ชาการ ไม ถู กครอบงํ า
ดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใด และ
ไมเลือกปฏิบัติ

๒๖. ปฏิบัติหนาที่โดยไมมุงแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบ
๒๗. ปฏิบัติตอผูอื่นอยางไมเลือกปฏิบัติ
๒๘. ปฏิบัติงานวิชาการโดยตระหนักถึงประโยชนของหนวยงาน
๒๙. ซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
๓๐. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น

ขอ ๕. อาจารยพึงหมั่นศึกษาคนควา
ติดตามความก าวหน าทางวิช าการ
ใหทันสมัยอยางตอเนื่องตลอดเวลา

๓๑. มุงมั่นในการพัฒนาศาสตรของตนอยางจริงจังและสม่ําเสมอ
๓๒. ใฝรู ติดตามวิทยาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต
๓๓. ใฝหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และงานในหนาที่ที่รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ
๓๔. รับผิดชอบตอสังคมดวยการสรางสรรคผลงานวิชาการที่ไดมาตรฐาน และสนองตอความ
ตองการของประเทศ
๓๕. สงเสริมวัฒนธรรมการยอมรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น เพื่อพัฒนาความรูที่ถูกตอง

ขอ ๖. อาจารยพึงปฏิบัติหนาทีว่ จิ ยั ทีม่ ี
จรรยาบรรณนั กวิ จัย ตามข อกําหนด
ของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและ
จรรยาบรรณในวิ ช าชี พเฉพาะทาง
ของตน

๓๖. ตระหนักถึงขอตกลงในการทําวิจัยที่ทําไวทั้งกับหนวยงานที่สนับสนุนการวิจัย หนวยงานที่
ตนสังกัด และตอจรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะทางของตน
๓๗. มีองคความรูในสาขาวิชาที่ทําวิจัย
๓๘. มีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไมมีชีวิต
๓๙. เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิความเปนมนุษย ที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
๔๐. มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติ ในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย และนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชนในทางที่ระบุ

ขอ ๗. อาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อน
รวมงาน ดุจกัลยาณมิตร ชวยเหลือ
สงเสริม และเกื้อกูลผูรวมงาน ชุมชน
และสังคมในทางสรางสรรค

๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.

ขอ ๘. อาจารยพึงสรางและสงเสริม
ความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวน
รวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

๔๖. สงเสริม และสรางความสามัคคีในหมูคณาจารยและศิษย ในการประชุม อบรม สัมมนา
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๔๗. รักษาชื่อเสียงและประโยชนของมหาวิทยาลัย
๔๘. ไมใชชื่อและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนสวนตน หรือเพื่อหมูคณะโดยมิชอบ
๔๙. เสียสละ และมีสวนรวมในการพัฒนา ปรับปรุงมหาวิทยาลัย ใหมีความเจริญกาวหนา
๕๐. ใหการชวยเหลือและชื่นชมยินดีกับเพื่อนรวมงานที่มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ข อ ๙. อาจารย พึ ง ปฏิ บั ติ ต นด ว ย
ความรับผิดชอบทั้งตอผูอื่น ตอสังคม
และตอประเทศชาติ

๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.

คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย

นับถือ ใหเกียรติ เคารพสิทธิสวนบุคคลของผูรวมงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหคําปรึกษาระหวางเพื่อนรวมวิชาชีพอยางสุจริตใจ
มีความเอาใจใส หวงใย อาทร และเกื้อกูลตอผูอื่น
แสวงหา และรักษามิตรภาพระหวางผูรวมงานและผูรวมอาชีพ
ยกยองและนับถือผูที่มีความรู และความสามารถ และประพฤติดี

ใชปญญาในการดําเนินชีวิตประจําวันตามครรลองวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
อุทิศตนเพื่อสวนรวม
เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคม
มีจิตสํานึก ติดตาม และเฝาระวังสังคมอยางมีความรับผิดชอบ
มีการสงตองาน และพรอมที่จะถายทอดวิชาการใหแกเพื่อนรวมงาน

(๑๓ กันยายน ๒๕๕๑)

สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล

