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สารจากผู้อาํนวยการ 

 สํานักเครื่ องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มี

เจตนารมย์ท่ีจะสรา้งงานบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองแก่

ผู ้รับบริการและสังคม บุคลากรของสาํนักเครื่องมือฯ จึงควรมี

จิตสาํนึกท่ีดีในการทาํงานพรอ้มกับมีความประพฤติท่ีตัง้มั่นใน

ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณอันดีงาม ทั้งนี ้หาก

บุคลากรทุกท่านในองคก์รแสดงความยึดมั่นในหลกัจรรยาบรรณ

ร่วมกันและมุ่งมั่นท่ีจะป้องกันไม่ใหเ้กิดการละเมิดจรรยาบรรณ

นอกจากสาํนักเครื่องมือฯ จะเป็นท่ียอมรบัและมีความน่าเช่ือถือ

แลว้ความสขุความเจริญจะเกิดแก่ท่านเอง 

 จรรยาบรรณของบุคลากรนีใ้หไ้วเ้พ่ือเป็นแนวทางใน

การประพฤติปฏิบัติมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรมากกว่าจะเป็น

ข้อบังคับ อันจะนาํไปสู่การสรา้งจรรยาบรรณท่ีเป็นมาตรฐาน

เดียวกนัทัง้องคก์รในหมูช่าวสาํนกัเครื่องมือฯ ตอ่ไป 

 

  

 

 

  (รศ.อาซีซนั   แกสมาน) 

          ผูอ้าํนวยการสาํนกัเครือ่งมือวทิยาศาสตรแ์ละการทดสอบ 

                                   มกราคม 2566 
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จรรยาบรรณของสาํนักเคร่ืองมือวิทยาศาสตรแ์ละการ

ทดสอบ 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการทํางานอ่ืน  ๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลองคก์รมีความสาํคญัเป็นอย่างย่ิง

เพ่ือใหห้น่วยงานดาํเนินงานอย่างมีคณุธรรมและมีความเป็นธรรม 

หน่วยงานไดก้าํหนดขอ้พึงปฏิบัติหรือจรรยาบรรณของผูบ้ริหาร 

บคุลากร และจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังาน

สอดคลอ้งกบัหลกัการสาํคญัของการกาํกบัดแูลองคก์ร ซึง่ผูบ้ริหาร

พึงยึดถือปฏิบัติ เพ่ือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการเป็น

แบบอย่างแก่บคุลากรในการประพฤติและปฏิบติังานอย่างซื่อสตัย์

สุจริตตลอดจนดูแลผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่าง

เสมอภาค เพ่ือเนน้ยํา้ใหห้ัวหนา้ฝ่าย หัวหนา้งาน และผูบ้ริหาร

ระดบัสงูทุกคนยดึถือปฏิบติัเป็นพิเศษโดยเคร่งครดันอกเหนือจาก

ขอ้บังคบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าดว้ยจรรยาบรรณของ

บุคลากรมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 ทัง้นีโ้ดยมีวตัถุประสงคส์าํคญั 

ท่ีจะส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร อนัส่งผลใหเ้กิดความ

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดงันี ้
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บททั่วไป 

บุคลากรสาํนักเครื่องมือฯ ตอ้งรกัษาและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้บงัคบันีโ้ดยเครง่ครดั การประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณขอ้ใด เป็นความผิดวินัยหรือเป็นความผิดวินัย

อย่างรา้ยแรง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบันี ้

1. จรรยาบรรณตอ่ตนเอง 

1.  บุคลากรสาํนักเครื่องมือฯ พึงประพฤติปฏิบัติตามแนว 

พระราโชวาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระ

บรมราชชนก ท่ีขอใหถื้อประโยชนส์ว่นตวัเป็นท่ีสอง ประโยชนข์อง

เพ่ือนมนษุยเ์ป็นกิจท่ีหนึ่ง 

2.  บุคลากรสาํนักเครื่องมือฯ พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติ

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบดว้ยความซื่อสตัย ์มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบติัตาม

กฎระเบียบและนโยบายของสาํนักเครื่องมือฯ และไม่แสวงหา

ประโยชนโ์ดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกาํหนดไว ้

ก็พงึปฏิบติัตามจรรยาวิชาชีพนัน้ดว้ย 
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การใชวิ้ชาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตาม

ภารกิจของหน่วยงานโดยไม่ซื่อสัตย์และแสวงหาประโยชน ์

โดยมิชอบเป็นความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง 

3.  บุคลากรสาํนักเครื่องมือฯ พึงเป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี และ

ประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัการเป็นบคุลากรมหาวิทยาลยั 

4.  บุคลากรสาํนักเครื่องมือฯ พึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนา

ต น เ อ ง ใ ห้ มี คุณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  ร ว ม ทั้ ง เ พ่ิ ม พูน ค ว า ม รู ้  

ความสามารถ และทักษะในการทาํงานเพ่ือใหก้ารปฏิบัติหนา้ท่ี

ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลย่ิงขึน้ 

5.  ยึดมั่นในคณุธรรม และตอ้งไม่แสวงหาตาํแหน่ง ความดี

ความชอบ หรือประโยชน ์อ่ืนใดโดยมิชอบจากผูบ้งัคบับญัชา หรือ

จากบคุคลอ่ืนใด 

6.  เคารพในสิทธิสว่นบคุคลของบคุลากรอ่ืน ไมน่าํเอาขอ้มลู

หรือเรื่องราวของบุคลากรอ่ืน ทัง้ในเรื่องส่วนตวัและเรื่องอ่ืน ๆ ไป

เปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่เพ่ือนร่วมงาน หรือภาพลักษณ์โดยรวมของสาํนัก

เครื่องมือฯ 
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7.   ไม่กล่าวร้าย หรือกระทําการใด ๆ อันนําไปสู่ความ

แตกแยก หรือความเสียหาย ภายในของสาํนกัเครื่องมือฯ หรือของ

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาํนกัเครื่องมือฯ 

8.   รักษาและร่วมสรา้งสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่

คณะ 

9.   ปฏิบัติต่อเ พ่ือนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีนํ้าใจ  

มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี และรกัษาคาํมั่นสญัญา 

10.  ประพฤติปฏิบัติและพัฒนาตนเองไปในทางท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่ตนเองและสาํนกัเครื่องมือฯ ตามคา่นิยมขององคก์ร 

11.  ยึดมั่นในคุณธรรม และละเวน้จากอบายมุขทั้งปวง  

ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจทาํใหเ้สื่อมเสียช่ือเสียงของตนเองและ

สาํนกัเครื่องมือฯ  

12.  เอาใจใส่และช่ วยดํา เ นินก าร ใด  ๆ  ท่ี จะรักษา

สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการ ทาํงาน รวมทัง้การพัฒนา

องคก์รไปสูค่วามเป็นเลิศ 
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13.  ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทาํการใดอนัจะ

กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี หรือช่ือเสียงของตนเองและสาํนัก

เครื่องมือฯ  

14.  หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาํนกัเครื่องมือฯ หรือระหวา่ง บคุลากรดว้ยกนัเอง ซึง่

หมายความรวมถึงการใหกู้ยื้มเงินหรือกูยื้มเงิน การเรียกรอ้งเรี่ยไร

ต่าง ๆ การเล่นแชร์ เป็นต้น ยกเว้นกิจกรรมเพ่ือการกุศลและ

สาธารณะ 

15.  ไม่แสวงหาผลประโยชนอ์ันมิชอบ ไม่ว่าโดยทางตรง 

หรือทางออ้ม 

16.  ไม่กระทาํการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหาร

หรือจดัการใด ๆ ในบริษัทอ่ืนท่ีมีผลบั่นทอนผลประโยชนข์องสาํนกั

เครื่องมือฯ หรือเอือ้ประโยชนใ์หบ้คุคลหรือนิติบคุคลใด ๆ ไม่ว่าจะ

ทาํเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือของผูอ่ื้น  
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2. จรรยาบรรณตอ่การปฏบิตังิานและตอ่หน่วยงาน 

1. บุคลากรสํานักเครื่องมือฯ พึงปฏิบัติหน้าท่ีความ

รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

มุง่มั่น เสมอภาคและปราศจากอคติ 

2. บุคลากรสํานักเครื่องมือฯ พึงปฏิบัติหน้าท่ีความ

รบัผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานอย่างเตม็กาํลงัความสามารถ 

ร อ บ ค อ บ  ร ว ด เ ร็ ว ทุ่ ม เ ท กํา ลั ง ก า ย แ ล ะ กํา ลั ง ค ว า ม คิ ด 

ขยันหมั่นเพียร ถูกตอ้งสมเหตุสมผล โดยคาํนึงถึงประโยชนข์อง

หน่วยงานและผู้รับบริการเป็นสําคัญตลอดจนปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและนโยบายของสาํนกัเครื่องมือฯ ค่านิยมองคก์ร และ

ประเพณีอันดีงาม โดยถือประโยชน์ของสาํนักเครื่องมือฯ เป็น

สาํคญั  

 3.  บคุลากรสาํนกัเครื่องมือฯ พงึประพฤติตนเป็นผูต้รงตอ่

เวลาและใชเ้วลาปฏิบัติงานใหเ้ป็นประโยชนต์่อหน่วยงานอย่าง

เตม็ท่ี ไมล่ะทิง้หนา้ท่ีโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 
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 4. บุคลากรสํานักเครื่ องมือฯ พึงดูแลรักษาและใช้

ทรพัยส์ินของทางหน่วยงานอย่างประหยดัคุม้ค่า โดยระมดัระวงัมิ

ใหเ้สียหายหรือสิน้เปลืองเย่ียงวิญ�ูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรพัยส์ิน

ของตนเอง 

5 .  ป ฏิ บั ติ ห น้า ท่ี ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย อ า ชี ว - 

อนามยั ความปลอดภยั และสภาพ แวดลอ้มในการทาํงาน 

6.  รักษาความลับของลูกค้า คู่ค ้า และองค์กร อย่าง

เคร่งครัดโดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร หรือข่าวสารอันเป็น

ความลบัของสาํนกัเครื่องมือฯ รั่วไหล หรือตกไปถงึผูท่ี้ไมเ่ก่ียวขอ้ง

อนัอาจเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายแก่สาํนกัเครื่องมือฯ  

7. ไม่กล่าวร้ายหรือกระทาํการใด ๆ อันนําไปสู่ความ

แตกแยก หรือความเสียหายภายในของสาํนกัเครื่องมือฯ หรือของ

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาํนกัเครื่องมือฯ  

     8. รักษาเกียรติของตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคม ทั้ง

หน่วยงานราชการและองค์กรอ่ืน ๆ รวมทั้งไม่กระทําการใดท่ี

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียงของสํานัก

เครื่องมือฯ  
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9.  สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีโดยใหค้วามร่วมมือกบัสงัคม 

ชุมชน หน่วยงานราชการและ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการใหข้อ้มูล 

เพ่ือประโยชนข์องสาํนกัเครื่องมือฯ  

 10. ใหค้วามเอาใจใสแ่ละช่วยดาํเนินการใด ๆ ท่ีจะรกัษา

สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงาน รวมทัง้การพัฒนา

องคก์รไปสูค่วามเป็นเลิศ 

11.  หลีกเลี่ยงการให ้และ/หรือ รบัสิ่งของ การให ้และ/

หรือ รบัการเลีย้งรบัรองหรือ ประโยชนใ์ด ๆ จากคู่คา้ หรือผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของสาํนักเครื่องมือฯ เวน้แต่เพ่ือประโยชนใ์น

การดาํเนินธุรกิจในทางท่ีชอบธรรมของสาํนักเครื่องมือฯ หรือใน

เทศกาลหรือ ประเพณีนิยมในมูลค่าท่ีเหมาะสม ซึ่งผู ้รับพึง

พิจารณา หากของขวญัท่ีไดร้บัในรูป ของเงินหรือสิ่งของมีมลูค่าสงู

เกินกวา่สามพนับาท ใหป้ฏิเสธท่ีจะรบัและสง่คืน 

12.  ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทาํหรือปกปิดการ

กระทาํใด ๆ ท่ีอาจขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับสาํนักเครื่องมือฯ 

หรือเขา้ไปมีสว่นรว่มในการปกปิดการกระทาํใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย  
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3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

และผู้ร่วมงาน 

1. บุคลากรสาํนกัเครื่องมือฯ พึงมีความรบัผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทัง้ใน

ดา้นการให้ความคิดเห็น การช่วยทาํงาน และการแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน รวมทัง้การเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นว่าจะมีประโยชนต์่อการ

พฒันางานในความรบัผิดชอบดว้ย 

2. บุคลากรสาํนักเครื่องมือฯ ซึ่งเป็นผูบ้ังคับบัญชา พึง

ดูแลเอาใจใส่ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ 

กาํลงัใจ สวสัดิการ และยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ยู่ใตบ้ังคบั

บญัชาตลอดจนปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยหลกัการและเหตผุล

ท่ีถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรมโดยปราศจากอารมณส์่วนตวัและ

ปราศจากอคติ 

3.  บุคลากรสาํนักเครื่องมือฯ พึงช่วยเหลือเกือ้กูลกัน

ในทางท่ีชอบ รวมทัง้ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้กิดความสามคัคี ร่วม

แรงร่วมใจในบรรดาผูร้่วมงานในการปฏิบัติหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์

สว่นรวม 
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4. บุคลากรสาํนักเครื่องมือฯ พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน

ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยความสภุาพมีนํา้ใจและมนษุยสมัพนัธอ์นั

ดี 

5.  บคุลากรสาํนกัเครื่องมือฯ พงึละเวน้จากการนาํผลงาน

ของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

6.  เสริมสร้างการทาํงานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือ 

ช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกัน เพ่ือประโยชนต์่องานของสาํนัก

เครื่องมือฯ โดยสว่นรวม 

7.  ปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานดว้ยความสุภาพ มีนํา้ใจ มี

มนุษยสมัพนัธอ์นัดี ปรบัตนใหส้ามารถทาํงานร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้

และไมปิ่ดบงัขอ้มลูท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานของเพ่ือนรว่มงาน 

8.  ผูบ้ังคับบัญชาปฏิบัติตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนับถือ และ

เป็นแบบอย่างท่ีดีของผูใ้ตบ้ังคับบัญชารวมทั้งมีความสุภาพต่อ

บคุลากรผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร้ว่มงานทกุระดบั  

9.  ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาปฏิบัติต่อผูบ้ังคบับัญชาดว้ยความ

เคารพนบัถือ 
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10. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารบัฟังคาํแนะนาํของผูบ้งัคบับญัชา 

แ ล ะ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ง า น ข้ า ม ผู้บั ง คับ บั ญ ช า เ ห นื อ ต น เ ว้น แ ต่

ผู ้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไปเป็นผู้สั่ ง รวมทั้งมีความสุภาพต่อ

บคุลากรและเพ่ือนรว่มงานทกุระดบั 

11.  หลีกเลี่ยงการนาํเอาขอ้มลูหรือเรื่องราวของบคุลากร

อ่ืน ทัง้ในเรื่องท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานและเรื่องสว่นตวัไปเปิดเผย 

หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

บคุลากร หรือภาพพจนโ์ดยสว่นรวมของสาํนกัเครื่องมือฯ  

12. ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีผิดศีลธรรมหรือเป็นการคกุคาม

ทางเพศต่อบุคลากรอ่ืน โดยการกระทาํดังกล่าวก่อใหเ้กิดความ

เดือดรอ้น ราํคาญ หรือก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ี

บั่นทอนกาํลงัใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือกา้วรา้ว รวมถึงการรบกวนการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าว

ครอบคลมุถงึการลวนลาม อนาจาร หรือการลว่งเกินทางเพศไม่ว่า

จะดว้ยวาจาหรือรา่งกายก็ตาม  
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4. จรรยาบรรณตอ่ผู้รับบริการและสังคม 

  สาํนกัเครื่องมือฯ มีความมุง่มั่นท่ีจะส่งเสริมใหอ้งคก์รมี

ประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึง

กาํหนดแนวทางการปฏิบติัสาํหรบัผูบ้ริหารและบคุลากรเพ่ือยึดถือ

เป็นพืน้ฐานในการดาํเนินงาน 

4.1 จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ดว้ยความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมใหส้าํนักเครื่องมือฯ เป็น

องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส้่วน

เสีย ทัง้ในเรื่องการดาํเนินธุรกิจและเรื่องบคุลากร สาํนกัเครื่องมือฯ 

จึงกาํหนดแนวทางการปฏิบัติสาํหรบัผูบ้ริหาร และบุคลากร เพ่ือ

ยดึถือเป็นพืน้ฐานในการดาํเนินงาน ดงันี ้ 

4.1.1 จรรยาบรรณต่อลูกค้า  

1. ใหบ้ริการท่ีมีคณุภาพและปฏิบติัตามสญัญา  

ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่างโปร่งใสและเท่า

เทียมกนั ในกรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบทบทวนขอ้ตกลง
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กับลูกคา้เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าเป็นความตอ้งการของ

ลกูคา้ 

2.  มุง่มั่นในการสรา้งความพงึพอใจและความมั่นใจ

ให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพภายใต้ความ

ปลอดภยัและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานให้

สงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

       3.  เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยั่งยืน 

     4. จัดระบบการบริการลูกคา้ และเปิดช่องทางการ

สื่อสาร เพ่ือให้ลูกค้าสามารถ ร้องเรียนความไม่พอใจ และ

ดาํเนินการอย่างดีท่ีสุด เพ่ือตอบสนอง ความตอ้งการลูกคา้อย่าง

รวดเรว็ 

 5. ใหค้วามสาํคญัในการรกัษาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของ

ลูกค้าอย่างสมํ่ า เสมอ และไม่นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เ พ่ือ

ผลประโยชนข์องตนเอง และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  
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 4.1.2 จรรยาบรรณต่อคู่ค้า  

1. ปฏิบัติตามสญัญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมี

ตอ่คูค่า้อย่างเครง่ครดั โปรง่ใสและเท่าเทียมกนั 

 2. ไม่เรียกรอ้ง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทาง

การคา้กบัคูค่า้โดยไมส่จุริต 

 3. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจง้

ให้คู่ค ้าทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาดว้ยหลกัแห่งความสมเหตสุมผล  

    4.1.3 จรรยาบรรณต่อบุคลากร  

1. ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมาะสมตาม 

ความรู ้ความสามารถ ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบติังานของ

บคุลากรแตล่ะคน 

2. การแต่งตั้ง รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ

บคุลากร ตอ้งกระทาํดว้ยความเสมอภาค บริสทุธ์ิใจ และตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้การ

กระทาํ หรือการปฏิบติัของบคุลากรนัน้ ๆ 
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3.  ปฏิบัติต่อบุคลากรบนพืน้ฐานแห่งความยุติธรรม 

และให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู ้ และ

ความสามารถของบุคลากร โดยใหโ้อกาสกบับุคลากรอย่างทั่วถึง

และสมํ่าเสมอ 

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง  ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบับคุลากรอย่างเครง่ครดั 

    5.  ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความ

ปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพ ร่างกายและทรพัยส์ินของบุคลากรอยู่

เสมอ 

    6. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาํใด ๆ ท่ีไม่เป็น

ธรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการปฏิบัติหนา้ท่ีของ

บคุลากร 

 7.  รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคลากรทุก

ระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
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 8.  ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณและ

บทบาทหน้าท่ี เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบของ

จรรยาบรรณอย่างทั่วถงึทัง้องคก์ร 

 9. ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทาง

ในการทาํงาน รวมถงึ การแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานโดยรวม 

 10. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ิมเติมใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการงาน 

11. สง่เสริมใหบ้คุลากรเป็นคนดี มีคณุธรรม  

          5. จรรยาบรรณตอ่ชุมชนสังคมและส่ิงแวดล้อม  

1 .   ไ ม่ก ระทําการ ใด  ๆ  ท่ี ส่ งผล เสี ยห า ย ต่อ

ทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเกินกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด 

2. ไมส่นบัสนนุกิจกรรมใด ๆ ท่ีเป็นภยัตอ่สงัคม หรือ

ศีลธรรมอนัดีงาม และ/หรือ เป็นการสง่เสริมอบายมขุ 

3. ใหค้วามสาํคญักับกิจกรรมของชุมชนและสงัคม 

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา สังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม มุ่ง

สรา้งสรรค ์และอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ 
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          4 .  ให้การสนับสนุน ใน กิจกรรม ท่ีก่ อ ให้เ กิด

ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์  อ า ทิ  ก า ร ล ด ก า ร ใ ช้พ ลั ง ง า น แ ล ะ

ทรพัยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 

 5.  ปลูกฝังจิตสาํนึกความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในหน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับอย่าง

ตอ่เน่ือง 

  6.  ใหค้วามรว่มมือ และควบคมุใหมี้การปฏิบติัอย่าง

เคร่งครัดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง 

        7 .  ส่ ง เสริม ให้มีการอนุ รักษ์พลัง งาน อย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนต์อ่ชนรุน่หลงั 

      8. มีระบบการจดัการของเสียจากกระบวนการทาํงาน

ของสาํนกัเครื่องมือฯ ท่ีถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ หลกัอนามยั และ

หลกักฎหมาย 
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6. จรรยาบรรณว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 ทรัพยส์ินทางปัญญาถือเป็นทรัพยส์ินท่ีมีค่ามากท่ีสุด

อย่างหนึ่งของสาํนักเครื่องมือฯ และ สาํคัญต่อการรักษาความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ  

1.  สาํนักเครื่องมือฯ ตอ้งดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมาย ขอ้บังคับ และขอ้ผูกพันตามสัญญาท่ีเก่ียวกับสิทธิใน

ทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีถูกตอ้ง รวมถึงสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบั

ทางการคา้ และขอ้มลูกรรมสิทธ์ิอ่ืน ๆ 

 2.   สํานักเครื่องมือฯ จะไม่ละเมิดหรือนําสิทธิใน

ทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีถกูตอ้งไปใชใ้นทางท่ีผิด 

3.  บุคลากรทุกระดับของสาํนักเครื่องมือฯ ท่ีมีหนา้ท่ี

รกัษาความลบั กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ์หรือวิธีการประกอบ

ธุรกิจท่ีเป็นความลบั จะตอ้งรกัษาความลบันัน้ ๆ ใหป้ลอดภยัท่ีสดุ 

และป้องกนัมิใหข้อ้มลูเหลา่นัน้รั่วไหล 

 4. บคุลากรทกุระดบัของสาํนกัเครื่องมือฯ ตอ้งเคารพสิทธิ

ในทรัพยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นแมเ้พียง
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บางส่วนไปใชเ้ป็นประโยชนส์่วนตน โดยไม่ไดร้บัอนุญาตหรือให้

คา่ตอบแทนแก่เจา้ของงานเสียก่อน  

โทษทางจรรยาบรรณ 

 บุคลากร ของสาํนกัเครื่องมือฯ ทุกประเภทการจา้งงาน 

ผู้ใดกระทํา ผิด วินัยต้องได้รับ โทษทาง วินัยตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ว่าดว้ยวินยัและการดาํเนินการทาง

วินยัของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.2559 เวน้ แตมี่เหตอุนัควรงด

โทษ 

 โทษทางวินยัมี 5 สถาน คือ 

 1. ภาคทัณฑ์ : เป็นโทษสาํหรับกรณีกระทําผิดวินัย

เล็กนอ้ย หรือมีเหตอุนัควรลดหย่อน ซึ่งยงัไม่ถึงกบัตอ้งถูกลงโทษ

หรือตดัเงินเดือน 

 2. ตดัเงินเดือน : เป็นการลงโทษตดัเงินเดือนไดค้รัง้หนึ่ง

ในอตัรารอ้ยละ 2 หรือรอ้ยละ 4 ของเงินเดือนท่ีผูน้ัน้ไดร้บัในวนัท่ีมี

คาํสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน 
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 3. ลดเงินเดือน : เป็นการลงโทษโดยลดเงินเดือนไดค้รัง้

หนึ่งในอตัรารอ้ยละ 2 หรือรอ้ยละ 4 ของเงินเดือนท่ีผูน้ัน้ไดร้ับใน

วนัท่ีมีคาํสั่งลงโทษ 

 4. ปลดออก : เป็นการลงโทษใหพ้น้จากการปฏิบติังาน

ในหน่วยงาน  

 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ใหมี้สิทธิไดร้ับเงินสมทบ

กองทุนสาํรองเลีย้งชีพท่ีมหาวิทยาลัยจ่ายสมทบเสมือนว่าผูน้ัน้

ลาออกจากงาน 

 กรณีขา้ราชการโดยไดร้บับาํเหน็จบาํนาญ เสมือนผูน้ัน้

ลาออกจากราชการ 

 5. ไล่ออก : เป็นการลงโทษใหพ้น้จากการปฏิบติังานใน

หน่วยงาน 

ทั้งนี ้ขอใหบุ้คลากรประพฤติตนตามคู่มือจรรยาบรรณ 

เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณข์องสาํนักเครื่องมือฯ ท่ีดาํเนินงาน

ภารกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้

เสียทกุกลุม่ 
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