
เป�ดเผยข�อมลูข�าวสารของ

ราชการอย�างถกูต�อง โปร�งใส 

กล�าตดัสินใจและยนืหยดั

      ทาํในสิ่งทีถ่กูต�องชอบธรรม       

      กล�าแสดงความคดิเหน็

      หรอืคดัค�านในสิ่งทีไ่ม�ถกูต�อง   

ป�ดกัน้ไม�รบัฟ�งความเหน็ต�าง

แสดงออกซึง่ความคดิเหน็        

 ทีไ่ม�เป�นประโยชน� อนัก�อให�เกดิ

ความแตกแยก  

เสียสละและอทุศิตนในการทาํงาน

รกัษาจรยิธรรมในการปฏบิตัิ

หน�าทีอ่ย�างซือ่สตัย�สจุรติ         

 และมจีรรยาบรรณในวชิาชพี    

มจีติสํานึกทีด่ตี�อชมุชน สังคม

สิ่งแวดล�อม และสิทธมินุษยชน   

ประพฤตตินและปฏบิตัหิน�าที ่ 

 โดยไม�คาํนึงถงึความเสยีหาย   

 ทีอ่าจเกดิขึน้ต�อผู�ร�วมงาน

องค�กร หรอืผู�มสี�วนได�ส�วนเสยี    

ยึดมั�นในสถาบันหลักของประเทศ

เทดิทนูรกัษาไว�ซึง่สถาบนัหลกั

ของประเทศ เคารพต�อกฎหมาย

มวีนัิย และยดึมัน่ในหลกัคาํสอน

ของศาสนา 

ใช�ดลุยพนิิจในการปฏบิตัหิน�าที่

ด�วยความลาํเอยีงหรอือคต ิ       

 หรอืเพือ่ผลประโยชน�ส�วนตน       

 และพวกพ�อง 

ซื�อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที�ดี
และรับผิดชอบต่อหน้าที�

พฤตกิรรมทางจรยิธรรม
ของบุคลากรมหาวิทยาลยัพะเยา 

ปฏบิตัหิน�าทีด่�วยความถกูต�อง         

 ตามหลกัธรรมาภบิาล หลกักฎหมาย

หลกัวชิาการ หลกัคณุธรรม จรยิธรรม

และมมีาตรฐานการปฏบิตังิาน 

ละเว�น ละเมดิ หรอืใช�ช�องว�าง     

ของกฎหมาย  กระทาํการ           

อนัเป�นการไม�ซือ่สัตย�สุจรติ         

ทัง้ในการปฏบิตังิาน                  

และการดาํเนินชวีติส�วนตวั

ดหูมิน่หรอืต�อต�านสถาบนั

หลกัของประเทศ 

ป�ดความรบัผิดชอบต�อหน�าที่

กรณีทีม่ปี�ญหาหรอืเกดิความ

ผิดพลาดจากการปฏบิตัหิน�าที ่   

กล้าตัดสินใจและกระทํา
ในสิ�งที�ถูกต้องชอบธรรม

ขอ้ควรทาํ ขอ้ไม่ควรทาํ 

DOS



แยกเรือ่งส�วนตวัออกจาก      

 หน�าทีก่ารงาน รกัษาความสัมพนัธ�    

กบัผู�ร�วมงาน ผู�เรยีน ผู�รบับรกิาร

และประชาชน อย�างกลัยาณมติร

ปฏบิตัหิน�าทีโ่ดยถอืเอาประโยชน�    

และความรู�สกึส�วนตวัเป�นทีต่ัง้ 

       ไม�คาํนึงถงึผลประโยชน�หรอืโทษ

       ทีม่ตี�อส�วนรวม

ปฏิบัติหน้าที�อย่างเป�นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

ดํารงตนเป�นแบบอย่างที�ดี
และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
และมีจิตสาธารณะ

มุ่งผลสัมฤทธิ�ของงาน

ปฏบิตังิานด�วยความรู� ความสามารถ

อย�างเตม็ศกัยภาพ มคีวามอตุสาหะ

กระตอืรอืร�นต�อการเปลีย่นแปลง       

 ในทางทีพ่ฒันา เพือ่ประโยชน�           

 ต�อตนเองและองค�กร

ปฏเิสธ หลกีเลีย่ง เกีย่งงาน 

ขาดการพฒันาตนเอง หรอื     

 ไม�นําความรู�ทีไ่ด�รบัมาใช�ในการ

พฒันาต�อยอดงาน    

รกัษาคณุภาพการทาํงาน     

 และมาตรฐานแห�งวชิาชพี    

 เรยีนรู�สิ่งใหม�อยู�เสมอ 

รบัสิ่งของหรอืประโยชน�อืน่ ๆ  

 จากการปฏบิตัหิน�าที่

นํากจิกรรมหรอืธรุกจิส�วนตวั      

        มาปฏบิตัใินเวลาราชการ หรอื  

        นําบคุลากรหรอืทรัพัย�สนิของ     

        ราชการไปใช�เพือ่ประโยชน�ส�วนตวั         

ไม�เลอืกปฏบิตัอิย�างไม�เป�นธรรม

ปฏบิตัหิน�าทีด่�วยความเทีย่งธรรม

เสมอภาค ปราศจากอคต ิโปร�งใส

และตรวจสอบได� 

แสดงพฤตกิรรม อนัเป�นการ

เหยยีดหยาม ประชดประชนั หรอื

ดแูคลนผู�อืน่ หรอืทาํให�ผู�อืน่ 

 เกดิความรู�สึกว�า ตนได�รบั      

 การปฏบิตัทิีด่�อยกว�าบคุคลอืน่

ใช�อาํนาจในตาํแหน�งหน�าที ่  

 เพือ่แสวงหาประโยชน�แก�ตนเอง

หรอืพวกพ�อง โดยมชิอบ      

 ด�วยกฎหมาย

ให�บรกิารและอาํนวยความสะดวก

แก�ผู�รบับรกิาร ผู�มสี�วนได�ส�วนเสีย

หรอืประชาชน ด�วยอธัยาศยัทีด่ี

สุภาพ และเตม็ใจ 

ดาํรงตนให�เป�นทีเ่ชือ่ถอืศรทัธา   

 เป�นแบบอย�างทีด่ใีนการ

      ดาํเนินชวีติ และรกัษา

      เกยีรตศิกัดิใ์นตาํแหน�งหน�าที่

ประพฤตปิฏบิตัตินอนัเป�นเหตุ

ทาํให�เสื่อมเสียชือ่เสียงหรอื

เกยีรตศิกัดิใ์นตาํแหน�งหน�าที่

หรอืภาพลกัษณ�ขององค�กร

รกัษาวฒันธรรม

      และภาพลกัษณ�ทีด่ี

      ขององค�กร

เป�ดเผยความลบัขององค�กร       

 ผู�เรยีน หรอืผู�รบับรกิาร หริอื      

 นําข�อมลูลบั หรอืขายข�อมลู

ภายในไปใช�เพือ่ประโยชน�ส�วนตน        

หรอืพวกพ�อง

ขอ้ควรทาํ ขอ้ไม่ควรทาํ 

DOS



มุง่มั�น

ยดึมั�นความโปรง่ใส
และตรวจสอบได้

เสรมิสรา้ง
คณุภาพ/มาตรฐาน

สรา้งความสมัพนัธที์�ดี

สนับสนุน/สง่เสรมิ

มุง่มั�นในการทํางานใหม้คีณุภาพมาตรฐาน
โปรง่ใสและตรวจสอบได้

กําหนดนโยบายและวางแผน
ยุทธศาสตรเ์พื�อพฒันา

มหาวทิยาลัยใหสู้ค่วามเป�นเลิศ
ทางดา้นวชิาการและการบรหิารจดัการที�ดี

มุง่มั�นในการพฒันา
มหาวทิยาลัยอยา่งมี
คณุภาพ เพื�อใหบ้รรลุ
เป�าหมายตามพนัธกิจ

ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ย
ความสจุรติ มจีรยิธรรม
โปรง่ใสและตรวจสอบได้

เสรมิสรา้งความสมัพนัธที์�ดี
โดยใชห้ลักการ

มสีว่นรว่มเพื�อนาํพา
มหาวทิยาลัยสูค่วามเป�นเลิศ

สนับสนนุใหม้กีารจดั
กิจกรรม การฝ�กอบรม
เพื�อเสรมิสรา้งคณุธรรม
จรยิธรรม การพฒันา

ความรู ้ความสามารถของ
บุคลากรในมหาวทิยาลัย

จรยิธรรมของนายกสภามหาวทิยาลัย
และกรรมการสภามหาวทิยาลัย

คณะกรรมการคุ้มครองจรยิธรรม มหาวทิยาลัยพะเยา
ข้อมูลอ้างอิง : ประมวลจรยิธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔



ไมแ่สวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบไมแ่สวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบไมแ่สวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ   
ไมม่ผีลประโยชนทั์บซอ้นไมม่ผีลประโยชนทั์บซอ้นไมม่ผีลประโยชนทั์บซอ้น   

และไมโ่อนอ่อนต่ออิทธพิลใด ๆและไมโ่อนอ่อนต่ออิทธพิลใด ๆและไมโ่อนอ่อนต่ออิทธพิลใด ๆ
   

ป�จจยัที�ทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น

จรยิธรรมของผูบ้รหิาร

ใชท้รพัยส์นิของหนว่ยงาน
เพื�อประโยชนส์ว่นตน
นําทรพัย์สินของส่วนรวมไปใช้ในกิจการ
ส่วนตัวหรอืใช้ทรพัย์สินของหน่วยงาน
โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย

รบัของขวญัหรอื
ผลประโยชน์
รบัของขวญัจากเอกชนเพื�อชว่ยเหลือหรอื
ตอบแทนในการอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ

การหาประโยชนใ์ห้ตนเอง
และพวกพอ้ง
หรอืการใช้อํานาจหน้าที�เพื�อประโยชน์ตนเอง
และพวกพ้อง

ป�ดบงัความผดิ
ปกป�ดความผิดเพื�อช่วยเหลือ
ตนเองและพวกพ้อง

TRANSPARENCY CAN BE CHECKED

การนาํขอ้มูลอันเป�นความลับ
ของหนว่ยงานมาใชป้ระโยชน์
สว่นตัว
ใชป้ระโยชน์จากการที�ตนเอง รบัรูข้อ้มูลภายใน
หน่วยงาน และนําข้อมูลนั�น ไปหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองหรอืพวกพ้อง

คณะกรรมการคุ้มครองจรยิธรรม มหาวทิยาลัยพะเยา
ข้อมูลอ้างอิง : ประมวลจรยิธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔



ซื�อสัตย์และมีคุณธรรม

ตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย

มีความรู้พื�นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที�ทําวิจัย

มีความรับผิดชอบต่อสิ�งที�ศึกษาวิจัย

มีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติทุกขั�นตอน

นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที�ชอบ

มจีรรยาบรรณในการปฏิบติัหน้าที�วจิยั
และการสรา้งผลงานทางวชิาการ

นักวิจัยต้องซื�อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื�น
นักวิจัยต้องซื�อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
นักวิจัยต้องมีความเป�นธรรมเกี�ยวกับ

    ผลประโยชน์ที�ได้จากการวิจัย

นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย
นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทํางานวิจัย
นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย

นักวิจัยต้องมีพื�นฐานความรู้ ความชํานาญ
เกี�ยวกับเรื�องที�ทําวิจัยอย่างเพียงพอ
นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพ

    ของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั�น ๆ

นักวิจัยต้องดําเนินการโดยมีจิตสํานึกที�จะไม่ก่อ

นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที�เกิดต่อตนเอง
กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการศึกษาและสังคม
การใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง ต้องทําในกรณีที�
ไม่มีทางเลือกอื�นเท่านั�น

    ความเสียหาย

จรยิธรรมของบุคลากร
สายวชิาการ

มีอิสระ ไม่ทํางานวิจัยด้วยความเกรงใจ
ใช้หลักวิชาการเป�นเกณฑ์และไม่มีอคติเข้ามา
เกี�ยวข้อง
เสนอผลงานวิจัยตามความจริง ไม่จงใจเบี�ยงเบน
ผลการวิจัย

มีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ 
 ผลงานวิจัย
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยสํานึกถึงประโยชน์   
 ทางวิชาการและสังคม
เสนอผลงานวิจัยตามความเป�นจริง

คณะกรรมการคุ้มครองจรยิธรรม มหาวทิยาลัยพะเยา
ข้อมูลอ้างอิง : ประมวลจรยิธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔



ต้องการใหศิ้ษยป์ระพฤติปฏิบติัอยา่งไร 
คร/ูอาจารยก็์ต้องปฏิบติัตนเชน่นั�น

ใหศิ้ษยไ์ดเ้หน็เป�นตัวอยา่ง

แบบอยา่งที�ดีด้านความประพฤติ

แสวงหาความรูก้วา้งขวางนอกเหนอื
ไปจากความรูเ้ฉพาะที�ตนถนดั

แบบอยา่งที�ดี
ด้านวชิาการ

แบบอยา่งที�ดี
ด้านการแสดง
ความคิดเห็น

ติชมด้วยความเป�นธรรมซึ�งบุคคล
หรอืสิ�งใดอันเป�นวสิยัของประชาชน 

ติชมโดยปราศจากอคติ
 

แบบอยา่งที�ดี
ด้านบุคลิกภาพ

แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มลัีกษณะของความเป�นผูน้าํ

รูจ้กัทํางานเชงิรกุ
และมเีป�าหมายที�ชดัเจน

ในการทํางาน

แบบอยา่งที�ดี
ด้านการทํางาน

 

 
จริยธรรมของบุคลากรสายวิชาการ

ดาํรงตนใหเ้ป�นแบบอยา่งที�ดี

คณะกรรมการคุ้มครองจรยิธรรม มหาวทิยาลัยพะเยา
ข้อมูลอ้างอิง : ประมวลจรยิธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔



แสดงออกซึ�งความเหน็
ทางวชิาการโดยสจุรติ 

ไมถ่กูครอบงําจากอิทธพิลใด ๆ

จรยิธรรมของบุคลากรสายวชิาการ

มคีวามเที�ยงธรรม
ติชมดว้ยความเป�นธรรม

ซึ�งบุคคลหรอืสิ�งใดอันเป�นวสิยั
ของประชาชน

ปราศจากอคติ
ไมเ่ลือกปฏิบติัในการติชม
ไมแ่สดงความคิดเหน็
ด้วยความลําเอียง

ยดึหลักประโยชนส์ว่นรวม
แสดงออกซึ�งความคิดเหน็
ที�เป�นประโยชน ์ไมก่่อใหเ้กิด

ความแตกแยก

มเีมตตาจติ
ไมก่ล่าวตําหน ิหรอืทําใหผู้อื้�น

เกิดความเสื�อมเสยี
 

ใชถ้้อยคําที�สภุาพ
ใชถ้้อยคําที�สภุาพและ
รกัษามารยาทในการพูด

มคีวามสรา้งสรรค์
แสดงออกด้วยความ

สรา้งสรรค์ เพื�อการปรบัปรงุ
และพฒันาที�ไมห่ยุดยั�ง
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จริยธรรมของบุคลากรสายสนับสนุน

ละเวน้การเรยีก รบั หรอืยอมจะรบั
ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอื์�นใด สาํหรบั
ตนเองหรอืผูอื้�น โดยมชิอบด้วยกฎหมาย

ไม่ใช้อํานาจหรอือิทธิพลในตําแหน่ง
หน้าที�ที�ตนเองมีอยู่ เพื�อแสวงหา
ประโยชน์ ให้แก่ตนเอง ญาติพี�น้อง
และพวกพ้อง

หยุด การใช้อํานาจ
โดยมิชอบ

ใชอํ้านาจในตําแหน่งหน้าที�
สั �งการ กระทําการ รอ้งขอ 
เสนอความเหน็ ในเรื�องที�มิชอบ
ด้วยกฎหมายเพื�อประโยชน์
ของตนหรอืพวกพ้อง

ไม่ แสวงหาประโยชน์
จากตําแหน่งหน้าที�ของตน

ปฏิบัติหน้าที�โดยยึดถือประโยชน์
สาธารณะเป�นสาํคัญ 
ไม่เอื� อพวกพ้องและญาติพี�น้อง

หยุด  ยึดประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าประโยชน์สาธารณะ

ไมใ่ชอํ้านาจในตําแหนง่หนา้ที�
ของตนเพื�อเรยีกรอ้ง

สิ�งตอบแทนในปฏิบติัทํางาน  

ไม ่อาศัยตําแหน่งในหน้าที�
ของตน เพื�อเรยีกรอ้ง

สิ�งตอบแทน
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จรยิธรรมของบุคลากร
สายสนบัสนนุ

ปฏิบัติหนา้ที�
ด้วยความเสมอภาค

เป�นธรรม และปราศจากอคติ

ปฏิบัติหนา้ที�
ด้วยความมุ่งมั�น กระตือรือร้น 
อย่างเต็มความสามารถเพื�อให้
งานเสร็จสมบูรณ์
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

" งานที�สุจริตทุกงาน
ล้วนเป�นงานที�มีเกียรติ "

พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชริเมธี)

ปฏิบัติหนา้ที�ด้วยความซื�อสัตย์
สุจริต ทั�งต่อตนเองและผู้อื�น 
ไม่แสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ ตระหนักและสํานึก
ในหนา้ที�ความรับผิดชอบ
ของตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคม

พึงยึดมั�นในระบบคุณธรรม 
ปฏิบัติหนา้ที�ตามกรอบนโยบาย
ด้วยความถูกต้อง ปฏิบัติหนา้ที�
ตามหลักวิชาการและกฎหมาย

มุ่งผลสัมฤทธิ�ของงาน

ซื�อสัตย์สุจริต
และมีความ
รับผิดชอบ

ไม่เลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป�นธรรม

ยึดมั�นและยืนหยัด
ทําในสิ�งที�ถูกต้อง

ดํารงตนให้เป�นแบบอย่างที�ดี รักษาไว้ซึ�งความลับ
ของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน ผู้รับบริการ

ข้อคิดดี ๆ  

1 .1 .

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .
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เพิ�มทักษะด้านความรู ้

มอีงค์ความรูใ้นสาขาวชิาอยา่งกวา้งขวาง
และเป�นระบบ ตระหนักรู้หลักการ
และทฤษฎีในองค์ความรูที้�เกี�ยวข้อง
สาํหรบัหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจ
เกี�ยวกับความก้าวหน้าของความรู ้
เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพ

Knowledge

เพิ�มทักษะทางป�ญญา

สามารถค้นหาข้อเท็จจรงิ ทําความเข้าใจและ
สามารถประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที�หลากหลาย 
และใชข้้อมูลที�ได้ในการแก้ไขป�ญหาและ
งานอื�นๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาป�ญหา
ที�ค่อนข้างซบัซอ้นและเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขได้อย่างสรา้งสรรค์

Cognitive skills

พัฒนาทักษะความสัมพันธร์ะหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ

มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนและตนเอง
สามารถทํางานกลุม่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
เพื�อจุดมุง่หมายรว่มกัน

Interpersonal skills and responsibility

เพิ�มทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข 
การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศึกษาและทําความเข้าใจในประเด็นป�ญหา
สามารถเลือกและประยุกต์ใชเ้ทคนิคทางสถิติ
หรอืคณิตศาสตรที์�เกี�ยวข้องอย่างเหมาะสม 
ในการศึกษาค้นควา้และเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขป�ญหา ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
แปลความหมาย และนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างสมํ�าเสมอ สามารถสื�อสารได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

Numerical Analysis, Communication and
Information Technology skills

ปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม
จรยิธรรม

สามารถจัดการป�ญหาทางคุณธรรม
จรยิธรรม และวชิาชพี 
โดยใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม
พื�นฐาน และจรรยาบรรณวชิาชพี มีวนิัย 
มีความรบัผิดชอบ ซื�อสัตย์สุจรติ เสียสละ

Ethics and Moral

จรยิธรรมของนสิติ
ประพฤติตนให้เหมาะสมตาม

คณุลักษณะที�พงึประสงค์ของนสิติ
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สงัคมที�ดีเริ�มได้ด้วยตัวเรา

ผูท้รงธรรมนั�นแหละคือผูท้รงเกียรติ 
ผูม้คีวามดนีั�นแหละคือผูม้ทีรพัย์

มจีติอาสา
มจีติแหง่การใหค้วามดงีามทั�งปวง
แก่เพื�อนมนษุยโ์ดยเต็มใจ สมคัรใจ อิ�มใจ
ซาบซึ�งใจ ป�ติสขุ ที�พรอ้มจะเสยีสละเวลา 
แรงกาย แรงสติป�ญญา เพื�อสาธารณประโยชน์
ในการทํากิจกรรมหรอืสิ�งที�เป�นประโยชน์
แก่ผูอื้�นโดยไมห่วงัผลตอบแทน

ชว่ยเหลือผู้อื�น
ชว่ยทําในสิ�งที�เป�นประโยชนต่์อผูอื้�น 
ต่อสว่นรวมดว้ยความสจุรติใจ

เสยีสละ
เสยีสละเวลา เสยีสละแรงกาย
เสยีสละแรงสติป�ญญา เพื�อสาธารณประโยชน์
โดยไมห่วงัผลตอบแทน

จรยิธรรมของนักเรยีน
เสยีสละและชว่ยเหลือผูอื้�น มจีติอาสา

ชว่ยเหลือสงัคม ดํารงชวีติอยูร่ว่มกับผูอื้�น
ในสงัคมอยา่งมคีวามสขุ
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ต้อง

ไม่

ไม่

ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป�นนักเรียน 
รักษาและเผยแพร่ภาพลักษณ์
ที�ดีของโรงเรียนให้เป�นที�ยอมรับ

ประพฤติตนเป�นพลเมอืงที�ดี
มคีวามรบัผดิชอบต่อสทิธ ิ
หนา้ที�ของตนและเคารพสทิธิ

และหนา้ที�ของผูอื้�น

ไมห่มกมุน่ในอบายมุข การพนนั
และสิ�งเสพติดทกุชนดิ

ต้อง

รกัษาชื�อเสยีงและเกียรติศักดิ�ของตน

ประพฤติตนโดยจงใจฝ�าฝ�นกฎ
ระเบยีบของมหาวทิยาลัย
และกฎหมายบา้นเมอืง

ต้อง

เชื�อฟ�งและปฏิบติัตามคําสั�ง
คําแนะนาํ คําตักเตือนของอาจารย์

และเจา้หนา้ที�ที�ปฏิบติัหน้าที�
โดยชอบดว้ยกฎหมาย

จรยิธรรมของนักเรยีน
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