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สถาบันการศึกษา โดยจรรยาบรรณทีจัดทําขึนเพือใช้ บังคับในวิชาชีพใดก็คามไม่อาจก่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ
ได้ ถ้ ามิได้ มีการนํามาเป็ นแนวทางการประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวันของผู้ประกอบวิชาชี พอยู่เป็ น
ประจําและตลอดไป

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี)
ประธานกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสยั ทัศน์
เป็ นสือวิ ทยุ ก ระจายเสียงทีให้ บ ริ ก ารสาธารณะเพื อการศึ ก ษาทีทัน สมั ยและมีคุ ณ ภาพ แสดง
บทบาทเป็ น สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาทีเสริ มสร้ างสุขภาวะการสือสารอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรมและ
รสนิยมทีดี

พันธกิจ
๑.
เป็ นสือวิทยุกระจายเสียงทีให้ บริการสาธารณะเพือการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อย่า งเป็ นอิสระ ไม่มุ่งแสวงหากํา ไร แต่สามารถจัด หารายได้ ให้ เ พี ยงพอต่อการดํา เนิ นการและพั ฒนา
องค์กร
๒. ทําหน้ าทีให้ บริ การข่ าวสารความรู้ ทางวิ ชาการไปยังแต่ ละกลุ่ มเป้ าหมายด้ วยระบบการ
สือสารทีทันสมัยหลายช่องทางได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้ วยรูปแบบรายการทีเหมาะสมและ
เนือหาทีเป็ นองค์ความรู้จากคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอืนๆ
๓. เป็ นสถานีวิทยุทมีี การประกันคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาชีพ
๔. เป็ นสือทีแสดงบทบาทการเป็ นผู้นาํ ด้ านการเสริมสร้ างสุขภาวะการสือสารอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และรสนิยมทีดี

วัตถุประสงค์
๑.
เพือเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง อย่างมีคุณภาพแสดงบทบาทการเป็ นผู้นาํ สังคม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และให้ การศึกษาแก่ประชาชนทัวไปอย่างต่อเนือง
๒. เป็ นแหล่งอ้ างอิงและแหล่งสืบค้ นข้ อมูลต่างๆได้ อย่างกว้ างขวาง
๓. เป็ นแหล่ งศึ ก ษาวิ จั ยด้ า นการสือสารมวลชน และศาสตร์ ทีเกียวข้ อ ง ตลอดจนเป็ นสือ
สัมพันธ์ระหว่างนิสติ เก่ากับนิสิตปัจจุบันและมหาวิทยาลัย
๔. เป็ นกลไกในการสร้ างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน

ภารกิจ
๑.
เป็ นสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาทีให้ บริการสาธารณะ มีเป้ าหมายและทิศทางการวางแผน
ตามระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานทางวิชาชีพ และเข้ าถึงประชาชนอย่างกว้ างขวาง
๒. จัดหารายได้ เพือเลียงองค์กรได้ อย่างต่อเนืองและรักษาระดับของรายได้ ให้ เพี ยงพอต่อ
การดําเนินงานและการขยายงานแต่มิใช่การมุ่งแสวงหากําไร
๓. จั ดหาเทคโนโลยี ทีทัน สมั ยเพื อถ่ า ยโอนข่ า วสารไปยั งผู้ รั บ ปลายทางผ่ า นช่ อ งทางและ
รูปแบบทีหลากหลาย
๔. ปรับปรุงโครงสร้ างองค์กรเพือให้ มีความเหมาะสมกับการดําเนินงานตามพันธกิจ
๕. สร้ างภาพลักษณ์ทดีี ให้ กบั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖.
เป็ นสือกลางระหว่างนิสติ เก่า นิสติ ปั จจุบันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ข้อบังคับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย จริยธรรมของผูบ้ ริหารและ
พนักงานของสถานีวิทยุแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ด้ วยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที ๕๒๐ เมือวันที ๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ มีมติอนุมัติให้ สถานี
วิทยุแห่ งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นหน่วยงานวิสาหกิจของจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีไม่มุ่งแสวงกําไร
แต่สามารถจัดหารายได้ ให้ เพี ยงพอต่อการดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้
สาระบันเทิง อย่างมีคุณภาพแสดงบทบาทการเป็ นผู้นาํ สังคม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และให้ การศึกษาแก่
ประชาชนทัวไป และเป็ นกลไกในการสร้ างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
เพื อให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานของสถานีวิทยุแห่งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแนวทางการปฏิบัติ
หน้ าทีสือมวลชน โดยยึดหลักความเป็ นธรรม เป็ นกลาง ตามหลักการสือมวลชนในสังคมประชาธิปไตย
คณะกรรมการบริ หารสถานีวิทยุแห่ งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุ มครังที ๒ /๒๕๕๒ เมือวันที
๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ จึงเห็นควรให้ ออกข้ อบังคับไว้ ดังนีคือ
ข้ อ ๑. ข้ อบังคับนีเรียกว่า “ข้อบังคับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยจริยธรรม
ของผูบ้ ริหารและพนักงานของสถานีวิทยุแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้ อ ๒. ข้ อบังคับนีให้ ใช้ บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓. ในข้อบังคับนี
สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ หมายถึง สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูบ้ ริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่ง จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพนักงาน
ตังแต่ระดับผู้จัดการสถานี ขึนไป
พนักงาน หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลั ยตามพระราชบั ญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑ และพนักงานชัวคราว ทีปฏิบัติหน้ าทีในสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ซึงไม่ใช่ผ้ ูบริหาร
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติทผูี ้ บริหารและพนักงานต้ องยึดถือปฏิบัติเพือรักษาศักดิศรีของ
ผู้ประกอบวิชาชีพและความถูกต้ องของผู้ประกอบวิชาชีพสือมวลชน และใช้ เป็ นหลักเกณฑ์เพือกํากับดูแล
ผู้บริหารและพนักงานให้ ปฏิบัติตนตาม
ข้ อ ๔. จริยธรรมของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารและพนักงาน ต้ องถือปฏิบัติหน้ าทีด้ วยหลักการต่อไปนี
๑. หลัก การเคารพสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ต้ อ งปฏิบั ติ ห น้ า ทีโดยยึ ด
หลั ก การเคารพต่ อ สิท ธิเ สรี ภ าพของตนเอง และผู้ อืน ด้ ว ยความเคารพในหลั ก สิท ธิ
มนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ
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๒. หลักแห่งการค้นหาและรายงานข้อเท็จจริงทีถูกต้อง ผู้บริหารและพนักงาน ต้ องปฏิบัติ
หน้ าทีโดยยึ ดหลั กความมุ่ งมันในการค้ นหาความจริ ง ทีมุ่ งไปสู่ก ารรายงานข้ อ มู ลหรื อ
ข้ อเท็จจริงทีเกิดขึนอย่างถูกต้ อง ตรงไปตรงมา เป็ นภววิสัย (เป็ นเอกเทศ เป็ นอิสระ) ไม่
เอนเอียงเข้ ากับฝ่ ายหนึงฝ่ ายใด
๓. หลักแห่ ง ความเป็ นอิ สระและมีค วามเป็ นธรรม ผู้ บ ริ หารและพนักงาน ต้ อ งปฏิบั ติ
หน้ าทีด้ วยความเป็ นอิสระ ปราศจากความเอนเอียงและดํารงไว้ ซึงความเป็ นกลาง วางตน
ไม่ให้ ตนเองต้ องตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลใดๆ ในทุกๆสถานการณ์ และด้ วยใจทีตังมันอยู่ใน
ความเป็ นธรรม
๔. หลักแห่ งศี ลธรรม ผู้ บ ริ หารและพนั กงาน ต้ องตังตนอยู่ ใ นหลั กของศี ลหรื อข้ อ ทีห้ า ม
ไม่ ให้ ป ฏิบั ติ ด้ วยการประพฤติป ฏิบั ติ โดยมีธรรมเป็ นข้ อ ยึดปฏิบั ติ และสามารถเป็ น
แบบอย่างให้ แก่ผ้ ูอนในการดํ
ื
าเนินชีวิต
๕. หลักแห่งความรับผิดชอบ ผู้บริหารและพนักงาน ต้ องปฏิบัติหน้ าทีสือมวลชนด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับทีสูงกว่าระดับมาตรฐานทีวิญ ูชนทัวไปพึงยึดถือปฏิบัติและ
พร้ อมทีจะเยียวยาผู้เสียหายทีได้ รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้ าทีสือมวลชนทีผิดพลาด
อย่างเต็มที รวมถึงพร้ อมทีจะได้ รับการตรวจสอบทังจากภายในและภายนอก
๖. หลักการเป็ นสือทีสร้างสุขภาวะการสือสารทีดี ผู้บริหารและพนั กงานต้ องปฏิบัติหน้ าที
สือมวลชนทีใช้ การสือสารเพือก่อให้ เกิดสันติ สุข ทังฝ่ ายผู้สอสารและผู
ื
้ รับสาร จนนําไปสู่
การสร้ างทัศนคติและรสนิยมในการรับฟังทีดี
๗. หลักการร่วมสร้างสังคมแห่ งความรู ้ ผู้บริหารและพนักงาน ต้ องปฏิบัติหน้ าทีด้ วยความ
ยึดมันในการเป็ นสือของจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมีปณิธานในการเป็ นแหล่ งความรู้ที
อ้ างอิงได้ ของแผ่นดิน เพื อการถ่ายทอดความรู้ของจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่สังคม
อย่ า งถู กต้ องตรงไปตรงมา โดยปราศจากอคติ เพื อสร้ างให้ สังคมไทยเป็ นสังคมแห่ ง
ความรู้ และปั ญญา ในขณะเดียวกันเมือมีความจําเป็ นก็พร้ อมจะชีนําเพื อให้ สังคมเกิด
ความเปลียนแปลงไปในสิงทีดีงามตามทิศทางทีถูกต้ อง
๘. หลักความพอเพียง ผู้บริหารและพนักงาน ต้ องยึดมันและมีทัศนคติในการดําเนินชีวิต
ด้ วยความพอเพียง ทีมุ่งเน้ นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และสร้ างภูมิค้ ุมกันให้ แก่
ตนเองและผู้อนื
ข้ อ ๕. จริยธรรมของผูบ้ ริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารสถานีวิทยุแห่งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเป็ นบุคลากร ทีมีความรู้ความเข้ าใจในการ
บริหารสือมวลชนของสถาบันการศึกษา ซึงนอกจากจะต้ องดํารงไว้ ซึงจริยธรรมในวิชาชีพสือมวลชนแล้ ว ยัง
จะต้ องดํารงไว้ ซึงภาพลักษณ์และเกียรติภมู ิแห่ งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะทีเป็ นสถาบันการศึกษา
ชันนํา และทีเก่าแก่ทสุี ดของประเทศไทย จึงต้ องประพฤติปฏิบัติ ดังนี
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๑. บริหารงานด้ วยความซือสัตย์สุจริ ต โดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นหลักและไม่
แสวงหาผลประโยชน์ใดๆไปเป็ นส่วนตัว รวมตลอดถึงไม่กระทําการใดให้ ตนเองต้ องตก
อยู่ในสภาวการณ์อนั อาจอยู่ใต้ อทิ ธิพลหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดทังสิน
๒. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพือให้ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯเป็ นองค์กรสือมวลชน
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีได้ รับการยอมรับทังในด้ านระบบประกันคุณภาพ และการ
เป็ นองค์กรทียึดมันในหลักคุณธรรม จริยธรรม
๓. ใช้ ดุลยพิ นิจ และการตัดสินใจใดๆ ทีเกียวข้ องกับประโยชน์ สาธารณะด้ วยมาตรฐานใน
ระดับทีสูงกว่าวิญ ูชนทัวไป โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็ นสําคัญ
๔. มีจิตใจยึดมันในความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอนเอียงเข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
๕. ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดีทงในด้
ั านการทํางานและส่วนตัวแก่ผ้ ูใต้ บังคับบัญชา
๖. ให้ คาํ ปรึ กษาและข้ อแนะนําตลอดจนถ่ ายทอดความรู้ให้ แก่ผ้ ู ใต้ บังคับ บัญชาอย่างเต็ม
ความสามารถ
๗. ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถให้ แก่ตนเองและพนักงานอย่างต่อเนือง
ทัวถึง รวมถึงการให้ โอกาสแก่พนักงานอย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพ
๘. ปฏิบัติต่อพนักงานและผู้ใต้ บังคับบัญชาด้ วยความสุภาพ เหมาะสม
๙. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้ อบังคับต่างๆของสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯอย่างเคร่งครัด
๑๐. รักษาความลับของสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ โดยไม่เผยแพร่ ข้อมูลใดทีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ข้ อ ๖. จริยธรรมของพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พนักงานของสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ต้ องประพฤติปฏิบัติ ดังนี
๑. ปฏิบัติหน้ าทีด้ วยความซื อสัตย์สุจริ ต ไม่ แสวงหาผลประโยชน์ อันมิชอบจากการปฏิบัติ
หน้ าที และไม่กระทําการใดให้ ตนเองต้ องตกอยู่ ในสภาวการณ์อันอาจตกอยู่ใต้ อิทธิพล
หรือกลุ่มผลประโยชน์ใดทังสิน
๒. ปฏิบั ติหน้ าทีงานด้ านการนํา เสนอข้ อ มู ลข่ าวสาร ด้ ว ยสํานึ ก ความรั บ ผิดชอบทีพึ งมีต่อ
สาธารณชน ด้ วยมาตรฐานในระดับทีสูงกว่าระดับวิญ ูชนทัวไป
๓. ปฏิ บั ติ ห น้ าที ด้ วยความเสี ย สละ อุ ทิ ศ ตนเพื อการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ม กํา ลั ง รู้ และ
ความสามารถ ไม่ละเลยต่อความเสียหายใดๆทีอาจจะเกิดขึนต่อส่วนรวม
๔. ปฏิบัติหน้ า ทีด้ วยความสุภาพอ่อ นโยน วางตนให้ เหมาะสมต่ อการเป็ นสือมวลชนของ
สถาบันการศึกษา
๕. ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดีต่อผู้ปฏิบัติวิชาชีพสือสารมวลชน ทังทางด้ านการแต่งกาย
การเคารพต่อบุคคลและสถานที
๖. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาอย่างให้ เกียรติซึงกันและกัน ในกรณีทีมีความคิดเห็นทีแตกต่าง
กันต้ องโต้ แย้ งกันโดยยึดหลักของเหตุและผล โดยยอมรับและปฏิบัติตามผลสรุปทีได้
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๗. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบข้ อบังคับของสถานีวิทยุจุฬาฯอย่างเคร่งครัด
๘. ใช้ ดูแล และรักษาทรัพยากร ของสถานีวิทยุจุฬาฯ เพือให้ เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที
๙. ให้ ความสําคัญและให้ ความร่ วมมือกับผู้บังคับบั ญชาในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของตนเองอย่างต่อเนือง
๑๐. รักษาความลับของสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ โดยไม่เผยแพร่ ข้อมูลใดทีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์

ประกาศ ณ วันที ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี)
ประธานกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ข้อบังคับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย จริยธรรมในด้านการผลิตและ
การเผยแพร่รายการ ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ด้ วยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที ๕๒๐ เมือวันที ๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ มีมติอนุมัติให้ สถานี
วิทยุแห่ งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นหน่วยงานวิสาหกิจของจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีไม่มุ่งแสวงกําไร
แต่สามารถจัดหารายได้ ให้ เพี ยงพอต่อการดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้
สาระบันเทิง อย่างมีคุณภาพแสดงบทบาทการเป็ นผู้นาํ สังคม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และให้ การศึกษาแก่
ประชาชนทัวไปและเป็ นกลไกในการสร้ างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
เพื อให้ ผ้ ู ผลิ ตและเผยแพร่ รายการทางสถานี วิทยุ แ ห่ งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ยมีแ นวทางการ
ปฏิบั ติ ห น้ า ทีโดยยึ ด หลั ก ความเป็ นธรรม เป็ นกลาง ตามหลั ก การสือมวลชนในสัง คมประชาธิป ไตย
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุ มครังที ๒ /๒๕๕๒ เมือวันที
๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ จึงเห็นควรให้ ออกข้ อบังคับไว้ ดังนีคือ
ข้ อ ๑. ข้ อบังคับนีเรียกว่า “ข้อบังคับสถานีวิทยุแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยจริยธรรม
ในด้านการผลิตและการเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้ อ ๒. ข้ อบังคับนีให้ ใช้ บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓. ในข้อบังคับนี
สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ หมายถึง สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูผ้ ลิตรายการ หมายถึง ผู้มีหน้ าทีผลิตหรือควบคุมการผลิตรายการทีได้ รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ ผลิตรายการตามรูปแบบการเสนอโครงการ เพื อออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่ งจุ ฬาฯหรื อสืออืนๆที
เกียวข้ อง
การเผยแพร่ รายการ หมายถึง การนําเสนอรายการด้ วยการกระจายเสียงผ่านคลื นความถีของ
สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ หรือสืออืนๆทีเกียวข้ อง
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติทผูี ้ ผลิตรายการ และผู้เผยแพร่รายการ ต้ องยึดถือปฏิบัติเพือ
รักษาศักดิศรีและความถูกต้ องของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ผลิตและเผยแพร่รายการ และใช้ เป็ นหลักเกณฑ์เพือ
กํากับดูแลผู้ผลิตรายการและผู้เผยแพร่รายการให้ ปฏิบัติตนตาม
ข้อ ๔. จริยธรรมด้านการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ผู้ผลิตและเผยแพร่ รายการ ต้ องปฏิบัติหน้ าที
ด้ านการผลิตและเผยแพร่รายการ โดยยึดหลักการเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อนื ด้ วยความ
เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ
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ข้อ ๕. จริยธรรมด้านการค้นหาและรายงานข้อเท็จจริงทีถูกต้อง ผู้ผลิตและเผยแพร่ รายการ
ต้ องปฏิบัติหน้ าทีด้ านการผลิตและเผยแพร่รายการโดยยึดหลักความมุ่งมันในการค้ นหาความจริง ทีมุ่งไปสู่
การรายงานข้ อมู ลหรื อข้ อเท็จจริ งทีเกิดขึนอย่างถูกต้ อง ตรงไปตรงมา เป็ นภววิสัย (เป็ นเอกเทศ เป็ น
อิสระ) ไม่เอนเอียงเข้ ากับฝ่ ายหนึงฝ่ ายใด
ข้อ ๖. จริยธรรมด้านความเป็ นอิสระและมีความเป็ นธรรม ผู้ผลิตและเผยแพร่ รายการ ต้ อง
ปฏิบัติหน้ าทีด้ านการผลิตและเผยแพร่รายการด้ วยความเป็ นอิสระ ปราศจากความเอนเอียงและดํารงไว้ ซึง
ความเป็ นกลาง วางตนไม่ให้ ตนเองต้ องตกอยู่ภายใต้ อทิ ธิพลใดๆในทุกๆสถานการณ์ ด้ วยใจทีตังมันอยู่ใน
ความเป็ นธรรม
ข้อ ๗ หลักแห่ งศีลธรรม ผู้ผลิตและเผยแพร่รายการ ต้ องตังตนอยู่ในหลักของศีลหรือข้ อทีห้ าม
ไม่ให้ ปฏิบัติ ด้ วยการประพฤติปฏิบัติโดยมีธรรมเป็ นข้ อยึดปฏิบัติ และสามารถเป็ นแบบอย่างให้ แก่ผ้ ูอนใน
ื
การดําเนินชีวิต
ข้อ ๘ จริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ผู้ ผลิ ตและเผยแพร่ รายการ ต้ องปฏิบัติหน้ าทีผลิ ตและ
เผยแพร่ รายการ ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับทีสูงกว่าระดับมาตรฐานทีวิญ ูชนทัวไปพึงยึดถือ
ปฏิบัติและพร้ อมทีจะเยียวยาผู้เสียหายทีได้ รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้ าทีสือมวลชนทีผิดพลาดอย่าง
เต็ม รวมถึงพร้ อมทีจะได้ รับการตรวจสอบทังจากภายในและภายนอก
ข้อ ๙. จริยธรรมด้านการเป็ นสือทีสร้างสุขภาวะทางการสือสารทีดี ผู้ผลิตและเผยแพร่รายการ
ต้ องปฏิบัติหน้ าทีในการผลิตและเผยแพร่รายการ โดยใช้ การสือสารเพือก่อให้ เกิดความสุขทังฝ่ ายผู้สอสาร
ื
และผู้รับสาร จนนําไปสู่การสร้ างทัศนคติและรสนิยมในการรับฟังทีดี
ข้อ ๑๐. จริยธรรมด้านการร่วมสร้างสังคมแห่ งความรู ้ ผู้ผลิตและเผยแพร่รายการต้ องปฏิบัติ
หน้ าทีผลิตและเผยแพร่รายการ ด้ วยความยึดมันในการเป็ นสือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมีปณิธานใน
การเป็ นแหล่ งความรู้ ทีอ้ างอิงได้ ของแผ่นดิน เพื อการถ่ ายทอดความรู้ของจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่
สังคม อย่างถูกต้ องตรงไปตรงมา โดยปราศจากอคติ เพือสร้ างให้ สังคมไทยเป็ นสังคมแห่ งความรู้ และ
ปัญญา ในขณะเดียวกันเมือมีความจําเป็ นก็พร้ อมจะชีนําเพื อให้ สังคมเกิดความเปลียนแปลงไปในสิงทีดี
งามตามทิศทางทีถูกต้ อง
ประกาศ ณ วันที ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี)
ประธานกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แนวทางปฏิบตั ิดา้ นการผลิตและเผยแพร่รายการ
ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนวทางปฏิบั ติ ด้ า นการผลิ ต และเผยแพร่ ร ายการนี จั ด ทํา ขึ นเพื อใช้ ส ํา หรั บ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ทีได้ รั บ
มอบหมายให้ ผลิตรายการ หรื อพนักงานของสถานีวิทยุแห่ งจุ ฬาฯ ทีผลิตหรื อเผยแพร่ รายการทางสถานี
วิทยุแห่งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในทุกช่องทาง และอาศัยวิธีการเทียบเคียงกันในแต่ละสือ ไม่ว่าจะเป็ น
เสียง ภาพ หรื อ ตั ว อัก ษร โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื อให้ ผ้ ู ผลิ ต ผู้ ทีได้ รั บ มอบหมายให้ ผลิ ต รายการ หรื อ
พนักงานของสถานีวิทยุแห่ งจุ ฬาฯ มีแนวทางเพื อใช้ ในการปฏิบัติหน้ าทีในฐานะสือมวลชนทีดีมีคุณภาพ
และรักษาไว้ ซึงมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพสือมวลชน เป็ นเครืองมือปกป้ องเสรีภาพการเสนอข่าวสาร
อย่างมีอิสระและมีความรั บผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้ างสุขภาวะการสือสารและการให้
ความรู้ ให้ ปัญ ญาแก่สังคม ตามแนวทางในการเป็ นสือของสถาบัน การศึ ก ษา ทีประชุ มคณะกรรมการ
บริ หารสถานีวิทยุแห่ งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครังที ๓/๒๕๕๒ เมือวันที ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงเห็น
ควรอนุมัติให้ ผ้ ูผลิตและเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้ แนวทางปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี
ข้ อ ๑. แนวปฏิบัตินีถือเป็ นคู่มือการปฏิบัติงานด้ านการผลิตและการเผยแพร่ รายการทางสถานี
วิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๒. ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานสามารถนําเสนอเพือพัฒนาและปรับปรุง แนวทางการ
ปฏิบั ติงานด้ า นการผลิ ต การจั ดหา การเผยแพร่ ต่อ คณะกรรมการบริ หารสถานีวิทยุ แห่ งจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ การพิจารณาเพือการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติใดจะคํานึงถึงผลสัมฤทธิตาม
หลักการและสาระของข้ อบังคับจริยธรรมเป็ นสําคัญ
กรรมการผู้อาํ นวยการ และผู้จัดการสถานี ทมีี ภาระหน้ าทีเกียวกับการกํากับดูแลและควบคุมการ
ผลิต การจัดหาและเผยแพร่ผ่านสือทุกประเภทของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ผู้มีอาํ นาจ
หน้ าทีรับผิดชอบกํากับดูแลให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญชานําแนวทางการปฏิบัติงานนีไปใช้ เพือประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ประสิทธิผลของรายการและการเผยแพร่ รายการ

ส่วนที ๑ หลักการสําคัญของการเป็ นสือของสถาบันการศึกษา
สถานี วิ ทยุ แ ห่ งจุ ฬาลงกรณ์ ทํา หน้ า ทีเผยแพร่ ค วามรู้ ข้อ มู ลข่ า วสารในรู ป แบบ การศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย (Informal Educational Program) กล่าวคือ เป็ นการเผยแพร่เพือให้ ความรู้โดยทัวไปในศาสตร์
ต่างๆทีมีการศึกษาค้ นคว้ าและวิจัยอยู่ในจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแก่ประชาชนอย่างต่อเนืองไม่มีทีสินสุด
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และถื อ เป็ นการให้ บริ ก ารด้ านการศึ ก ษาแก่ สั ง คม ซึ งการปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าชี พ สื อมวลชนของ
สถาบันการศึกษาจะยึดมันในหลักการการเป็ นสือของสถาบันการศึกษาดังนี
๑. เพือเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง อย่างมีคุณภาพครบถ้ วนและรอบด้ าน
๒. นําเสนอแนวคิดใหม่ๆให้ กบั ประชาชน
a. ส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมสนับสนุนการแสดงออกทีเป็ นความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆอย่าง
เสรี
๓. เป็ นสือมวลชนทีพยายามทําหน้ าทีชีนําสังคมไปในทิศทางทีถูกต้ อง
๔. ให้ ความรู้ให้ การศึกษาตลอดจนข่าวสารทีเป็ นการเสริมปัญญาแก่ผ้ ูฟังทัวไป
๕. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้ บริการด้ านการศึกษาแก่สงั คมตลอดไป

ส่วนที ๒ แนวปฏิบตั ิดา้ นงานด้านการผลิตและการเผยแพร่รายการ
แนวทางปฏิบัติเพือให้เ กิดการเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพ คุ ม้ ครองศั กดิศรี ความเป็ น
มนุษย์ สิทธิส่วนบุคคล และความเป็ นส่วนตัว
การปฏิบัติงานในทุกขันตอน ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ต้ องยึดหลักการเคารพต่อสิทธิเสรีภาพ
ของตนเอง และผู้อนื ด้ วยความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวคือ
๑. ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เสียดสีบุคคล กลุ่มบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือง ถิน
กําเนิด เชือชาติ เพศ ภาษา สถานภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางร่างกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
สถานะทางเศรษฐกิจ หรือ สังคม ความเชือของศาสนา การศึกษาอบรม และความคิดทางการเมืองทีไม่
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
๒.
คํานึงถึงความเหมาะสมทีสอดคล้ องกับบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคม ในการนําเสนอ
เนือหาเกียวกับเรื องเพศ สภาวะทางเพศ วิถีทางเพศ ต้ องมีเหตุมีผล หรือเพือประโยชน์ทางการศึกษา
เท่าทีจําเป็ นและสมควรเพียงพอต่อสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
๓.
การปฏิ บั ติ ห น้ า ทีทีอาจก่ อ ให้ เ กิ ด การล่ ว งละเมิ ด ความเป็ นส่ ว นตั ว หรื อ การทํา ร้ าย
ความรู้สึกของบุคคลหรื อครอบครัว หรื อการนําเสนอพฤติกรรมของบุ คคลสาธารณะทีส่งผลกระทบต่ อ
ส่วนรวมหรือคนจํานวนมาก นัน ต้ องคํานึงว่าการนําเสนอนันจะทําให้ สาธารณชนได้ ประโยชน์จากการรับรู้
ข่าวสารและพึงใช้ ความระมัดระวังขันสูงในการนําเสนอ
๔.
การรายงานข่าว ผู้ทีอยู่ในภาวะเศร้ าโศก ผู้ทีได้ รับภัยจากหายนะ ผู้ทีอยู่ในภาวะลําบาก
ทุกข์ทรมาน รวมทังผู้ป่วย ต้ องนําเสนออย่างเหมาะสม และเพิมความระมัดระวังให้ มากขึน
การรายงานข่าวของผู้เคราะห์ร้ายทีตกเป็ นเหยืออาชญากรรม ต้ องไม่ทาํ ให้ ผ้ ูเคราะห์ร้าย
๕.
อับอาย เป็ นตัวตลก หรือรู้สกึ ว่าตนเองถูกซําเติม
»ÃÐÁÇÅ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁÊ¶Ò¹ÕÇÔ·ÂØáË‹§¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

13

×.
Å¤nµÎ Á° o °¤¼¨®¦º°£µ¡ ° ÁÈ Á¥µª¸É¼Îµ¦o µ¥ ¼¦³Îµµ¦» ¼»µ¤µ
Á¡« ÁÈ ¼oo°®µ ¼oo°´¥ ¦ª¤¹ Á¸¥ £µ¡ o °¤¼¨ o °ªµ¤ Â¨³´¨´¬r ¸Éµ¤µ¦ÁºÉ°¤Ã¥
Å¹ÁÈ®¦º°Á¥µª¸ÉÁÈ  nµª Áªo Ân¦³ÎµÅÁ¡ºÉ°¦³Ã¥r °ÁÈÂ¨³Á¥µªÁ°
Ø. µ¦¦µ¥µ n µ ª®¦º ° µ¦Îµ Á°¦µ¥µ¦ÄÇ¸ÉÁ ¸É¥ ª o ° ´ ÁÈ Â¨³Á¥µª o ° 
ÎµÁ·µ¦°¥nµÎµ¹¹··¨°µ¦o °ª´·£µ¡ °ÁÈÂ¨³Á¥µª ¦ª¤¹o °¦³¤´¦³ª´Ä
µ¦¦³»Éº°¼oo°®µ¸ÉÁÈ Á¥µª ®¦º° Á®¥ºÉ° °°µµ¦¦¤µÁ¡«o ª¥
Ù.
Å¤n ÎµÁ°£µ¡ Á¸¥ Â¨³Å¤n Äo £µ¬µ¸É¤¸¨´¬³ÁÈ µ¦´·µ¦¦³Îµ °¼oo°
´¥®¦º°¼o¼¨n µª®µ¸É¥´Å¤n nµµ¦¡·µ¦µ´·¸ °«µ¨ªn µ¤¸ªµ¤· Â¨³o °®¨¸Á¨¸É¥µ¦
ÎµÁ°£µ¡¼oo°®µ¡¦o °¤ °¨µ ®¦º°£µ¡µ¦ÎµÂ¦³°µ¦¦´µ¦£µ¡ °¼oo°®µ¸ÉÊ ¸µÎ
¼o¦´¢´®¦º°¦´¤Ä®o ´·ªnµ¼oo°®µº°¼o¦³Îµªµ¤· Ã¥o °Îµ¹¹·· °¼oo°´¥ÁÈ ®¨´
Ú.
o °¦³®´ªnµ »¨¤¸· ·Á¦¸£µ¡Äµ¦»¤»¤Â¨³µ¦Âªµ¤·Á®È°¥nµ
Â¨³¦µ«µ°µª»
ÒÑ. ¦µ¥µÁ®»µ¦r µ¦³³¦µ¦µ¤ ®¦º° £µª³¦µ¤µ¤ªµ¤ÁÈ ¦·¸ÉÁ· Ê ¹
Ã¥Å¤n·´£µ¡ªµ¤Ã®¦o µ¥µ¦»¸ÉÁ· Ê ¹ Âno°Áµ¦¡«´·Í«¦¸ªµ¤ÁÈ ¤»¬¥r °Á®¥ºÉ° Â¨³o °
Äo ª·µ¦µ°¥nµ¦°° n°´·ÄÁ°¦µ¥µ®¦º°£µ¡¸É¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥°´n µ¥¥°®¦º°
³Áº°Ä
ÒÒ. µ¦ÎµÁ° o °¤¼ ¨ÄÇ¸ÉÁ¸É¥ª´ªµ¤· Á®ÈÄÁ· ª·µµ¦ ®¦º °ªµ¤· Á®È n ª
»¨¸Éo°¦´·°ÁÈ nª´ªn°ªµ¤Á¸¥®µ¥ÄÇ¸É°µ³Á· Ê ¹µµ¦ÎµÁ°´Ê o °¦³Îµ
o ª¥ªµ¤¦³¤´¦³ª´ ®¦º°¡¹®¨¸Á¨¸É¥®¦º°¤·Ä®o ÁÈ µ¦Äo Á¦¸£µ¡Á¡ºÉ°Îµ¨µ¥®¦º°Îµ¦o µ¥»¨°ºÉÃ¥
Áµ ®¦º°Ä¨³Á¤·®¦º°¦³Îµµ¦ n µ º n°®¤µ¥°¥nµ´Âo 

Âªµ·´·Á¡º°É Ä®oÁ·µ¦o®µÂ¨³¦µ¥µ °o ÁÈ¦·¸É ¼ o°
Äµ¦·´·µo µµ¦¨·Â¨³Á¥Â¡¦n ¦µ¥µ¦ o °¤»n¤´ÉÁ¡ºÉ°o ®µªµ¤¦· ¸ÉµÎ Ä®o Á·
µ¦¦µ¥µ o °¤¼¨®¦º° o °ÁÈ¦· ¸ÉÁ· Ê ¹°¥n µ¼o ° ¦Å¦¤µ ÁÈ £ªª·´¥ (ÁÈ Á°Á« ÁÈ 
°·¦³) Å¤nÁ°Á°¸¥Á o µ´ n µ¥®¹É n µ¥Ä ¨nµªº°
Ò.
µ¦ÎµÁ° nµª o °¤¼¨ o °¥¹º° o °ÁÈ¦· ªµ¤¼o ° Á¸É¥¦ o °ÎµÁ·µ¦o ª¥
ªµ¤¦°° ¦³¤´¦³ª´ ¤¸µ¦¦ª° ¦ªµ ¦ª¤´Ê Å¤nÂ¦ªµ¤·Á®È Å¤n·Áº° Å¤nµ
Áµ Å¤nÊ ¸µÎ ªµ¤·¸É°µÎµÅ¼nªµ¤Á o µÄ·Åo
Ó. µ¦¦µ¥µ nµª o °¤¼¨ ®¦º°µ¦¨·¦µ¥µ¦
ÄÁ®»µ¦r´» ´ o °Â¥Â¥³Ä®o ´Á ¦³®ªnµ o °ÁÈ¦· ´ªµ¤·Á®È Â¥
ÁºÊ°®µ nµªµµ¦ª·Á¦µ³®r¸ªµ¤ °·µ¥Á®»¨¸ÉÂo ¦·Äµ¦¨n µª°o µ¦³° ®µ¤¸µ¦ª·Á¦µ³®r
®¦º°µ¦Änªµ¤Á®ÈÁ o µÅ Èª¦¦³»Ä®o ´Á Ã¥Å¤n·Áº° o °ÁÈ¦·®¦º°£µª³Âª¨o °¤ ° o °¤¼¨
nµªµ¦
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ในประเด็นสําคัญ หรือ ประเด็นทีมีความขัดแย้ งสูง ต้ องนําเสนอข้ อมูล ความคิดเห็นจาก
ผู้เกียวข้ องอย่างรอบด้ าน สมดุล และเป็ นธรรม ไม่ลาํ เอียง และไม่ถือพวกพ้ องต้ องแยกแยะระหว่างการ
เลือกข้ างสนับสนุนกับการเสนอข่าวออกจากกันให้ เห็นได้ อย่างเด่นชัด
ี
นข่าว แหล่งข่าว
๓. การปฏิบัติหน้ าที ต้ องซือตรงเปิ ดเผย โปร่งใส ตรงไปตรงมา ต่อผู้ทตกเป็
ผู้ร่วมรายงาน ผู้แสดงทัศนะความคิดเห็น รวมทังผู้ฟัง และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูทถูี กพาดพิงได้ ชีแจงข้ อกล่าวหา
๔. การนําเสนอข่าวหรือรายงานเกียวกับการเมือง และ นโยบายสาธารณะ การโต้ เถียง หรือ
ความขัดแย้ งทางการเมือง ต้ องกระทําด้ วยความซือตรงข้ อเท็จจริง เป็ นกลาง ไม่โอนเอียง ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด

แนวทางปฏิบตั ิเพือให้เกิดความเป็ นอิสระของวิชาชีพ และเพือสร้างความเป็ นธรรม
ในการปฏิบัติหน้ าทีต้ องเป็ นไปด้ วยความเป็ นอิสระ วางตนไม่ให้ ตนเองต้ องตกอยู่ภายใต้ อิทธิพล
ใดๆ ในทุ ก ๆสถานการณ์ ด้ ว ยใจทีตังมั นอยู่ ใ นความเป็ นธรรม เพื อดํา รงรั ก ษาไว้ ซึงศั ก ดิศรี ของการ
ประกอบวิชาชีพดังนี
๑.
มีความเป็ นอิสระอย่ า งแท้ จ ริ ง จากกลุ่ ม หรื อ พรรคการเมื อ ง กลุ่ ม ผลประโยชน์ กลุ่ ม
เคลือนไหวกดดัน ทางการเมืองหรือสังคม
๒.
มีความเป็ นอิสระในการเลือกประเด็น การกําหนดเนือหา และวิธีการหรือรูปแบบการ
นําเสนอ โดยสามารถอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจอย่างสอดคล้ องกับบทบาทหน้ าที และความรับผิดชอบ
๓.
รั ก ษาเอกสิ ท ธิ ความเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง าน โดยคํา นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส าธารณะ
ผลกระทบต่อความรู้สกึ ของผู้ฟัง และความเชือถือต่อรายการและสถานีเป็ นสําคัญ
๔.
ไม่ รั บ ของฝาก ของขวั ญ หรื อ ของกํา นั ล จากบุ ค คลใดทีมี มู ล ค่ า และราคาสูง เกิน กว่ า
๓,๐๐๐บาท เว้ นแต่ เป็ นรางวั ลทีได้ รับจากการแข่ งขันหรื อการจั ดประกวดเพื อยกระดับคุ ณภาพในการ
ประกอบวิชาชีพ
๕.
ไม่เอือประโยชน์อย่างเปิ ดเผยหรือแอบแฝง หรือเพือสร้ างความได้ เปรียบทางธุรกิจ หรือ
ทางการเมือง แก่บุคคล กลุ่มบุค คลหรือหน่ วยงานใด รวมทัง ไม่ใช้ การรายงานข่าว หรื อรายการของ
สถานี เพือเป็ นสิงแลกเปลียนเพือประโยชน์ของตัวเองหรือพวกพ้ อง
๖.
หลีกเลียงการมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ทังทางตรง และ แอบแฝง ไม่จ่ายเงินให้ แก่แหล่งข่าว
ไม่รับรางวัล หรือ อามิสสินจ้ าง เพือตอบแทนให้ เสนอข่าว และหรือไม่เข้ าไปมีส่วนร่วมในการกระทําใดอัน
ทําให้ ขาดความเป็ นธรรม และความเป็ นอิสระแห่งวิชาชีพ
๗.
หลีกเลียงการรับจ้ างทํางานพิเศษใดๆ ทังในองค์กรทางการเมือง หน่วยงานรัฐ องค์กร
อิสระ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ทีทําอาจกระทบกระเทือนการปฏิบัติหน้ าทีหรือทําให้ การทํางานหลักขาด
ความเป็ นธรรมหรือความเป็ นอิสระแห่งวิชาชีพ ยกเว้ นแต่เป็ นการทํางานในฐานะตัวแทน หรือสนับสนุ น
การทํางานของสถานี
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Ù.
Äo ª·µ¦µ°¥n µ¦°°Äµ¦ÎµÁ°£µ¡ o °ªµ¤ ®¦º° ´¨´¬r °·o µ
¦·µ¦ Ã¥¤¸ÁµÁ¡ºÉ°´» »¦·µ¦o µ µ¦nÁ¦· ¤µ¦ µ¥ Áªo Ân ÁÈ ªµ¤ÎµÁÈ Á¡ºÉ°µ¦
ÎµÁ° nµª ®¦º° ¦µ¥µ¦ °´ÁÈ µ¦ÎµÁ°µ¤·Ä®o µ¸Éªµ¤¦´·°

Âªµ·´·Á¡º°É Â¹ªµ¤¤¸«¸¨¦¦¤Â¨³ªµ¤¦´·°
Äµ¦·´·®o µ¸Éo°´Ê°¥¼nÄ®¨´ °«¸¨®¦º° o °¸É®oµ¤Å¤nÄ®o ·´· Â¨³¤¸¦¦¤ÁÈ  o °¥¹
·´· µ¤µ¦ÁÈ Â°¥nµÄ®o Âno ¼°Éº Äµ¦ÎµÁ·¸ª· ¤¸ªµ¤¦´·°n°´¤Ä¦³´¸É¼ ªnµ
¦³´¤µ¦µ¸Éª·s¼´ÉªÅ¡¹¥¹º°·´·Â¨³¡¦o °¤¸É³Á¥¸¥ª¥µ¼oÁ¸¥®µ¥¸ÉÅo ¦´¨¦³µµ¦
·´·®o µ¸ÉÉ º°¤ª¨¸É·¡¨µ°¥n µÁÈ¤¸É ¦ª¤¹¡¦o °¤¸É³Åo ¦´µ¦¦ª°´Êµ£µ¥ÄÂ¨³
£µ¥° ´¸Ê
Ò.
ÁÈ ¼oÄo £µ¬µ ªµµ o °¥Îµ Â¨³ÎµÊ Á¸¥ ¸ÉÁ®¤µ³¤Ânµ¨Á«³Äµ¦ÎµÁ° o °¤¼¨
Ó.
nµªµ¦nµÇ Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·Éo °Á¡·É¤ªµ¤¦³¤´¦³ª´Äµ¦Äo £µ¬µ ªµµ o °¥Îµ
Â¨³ÎÊµ Á¸ ¥  n ° µ¦Îµ Á°ÁºÊ °®µ¸ÉÁ ¸É ¥ ª o ° ´  ªµ¤¦»  Â¦ °´  ¨´  ¬r  µÁ¡« ª· ¸  µÁ¡«
ªµ¤´¤¡´rµÁ¡« ®¦º°ÁºÊ°®µ¸É¤¸¨¦³n°µ´¦°¦´ª ¨°Á¦ºÉ°¸É¤¸ªµ¤°n°Å®ªn°
ªµ¤¦¼o¹ °¼oÄ´¤Ã¥´ÉªÅ
Ô.
o °Äo ª·µ¦µÄµ¦ÎµÁ°ÁºÊ°®µ o °¤¼¨ nµªµ¦nµÇ¸É°µÁÈ µ¦´¼Ä®o o ¼¢´
¸ÉÁÈ ÁÈÂ¨³Á¥µªÁ·µ¦Á®È·ÁÈ ° ®¦º° ¦³»o¡§·¦¦¤¨°Á¨¸¥Â Án  µ¦ÎµÁ°
¦µ¥µ¦¸É¤¸ÁºÊ°®µ´»Ä®o Á·µ¦Äo ªµ¤¦»Â¦ µ¦¥´Éª¥ªµÁ¡« µ¦Äo £µ¬µ®¥µµ¥ ·¦¦¤
¸ÉÁ¸¥£´¥n°¦nµµ¥ ´»Ä®o Á·°µ¥¤» µ¦¦³Îµ¸É· ®¤µ¥ ®¦º°¸É ´ n°«¸¨¦¦¤°´¸µ¤
Õ.
o °Å¤nµÎ Á° o °¤¼¨ nµªµ¦Ä¸É°µ¤¸¨Á¸¥n°¡´µµ¦Â¨³µ¦Á¦¸¥¦¼o °ÁÈÂ¨³
Á¥µª ®¦º°¦³n°µ®o µ¸ÉÂ¨³´¤¡´£µ¡ °µ´¦°¦´ª
Ö.
o °Äo ª·µ¦µÄ¦³´¸É¼ªn µª·s¼´ÉªÅÎµ®¦´µ¦Äo Â®¨n  n µª ®¦º°¼o¦nª¤
¦µ¥µ¦¸ÉÁÈ ÁÈÂ¨³Á¥µª ®¦º ° »¨¸ÉµÎ ¨´°¥¼n Äªµ¤» r ®¦º ° ¼oÉ¸¤¸ªµ¤¡¦n °µ¤°
Á¡¦µ³ÁÈ ¨»n¤»¨¸ÉÅ¤n°µµ·Åo ¹¨¦³µµ¦Ä®o ´¤£µ¬r®¦º°µ¦Á o µ¦n ª¤¦µ¥µ¦´ÊÇ
o ª¥Á° Â¨³o °Åo ¦´ªµ¤¥·¥°¤µ¼o ¦° ¼o ¡·´¬r ®¦º °¼o Ä o °µÎ µ¦° °» ¨
Á®¨nµ´Ên°
×.
o °·´·®o µ¸É°¥nµ¤¸ªµ¤¦´·° ¡¦o °¤¸É³Á¥¸¥ª¥µ¼oÁ¸¥®µ¥¸ÉÅo ¦´¨¦³
µµ¦·´·®o µ¸ÉÉ°º ¤ª¨¸É·¡¨µÃ¥¤·Åo Ê´Ä°¥nµÁÈ¤¸É ¦ª¤¹¡¦o °¤¸É³Åo ¦´µ¦¦ª°
´Êµ£µ¥ÄÂ¨³£µ¥°
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แนวทางปฏิบตั ิเพือการค้นหาหรือเพือให้ได้มาซึงข้อมูลและวิธีการรายงาน
ในการปฏิบัติหน้ าทีเพือการค้ นหาหรือเพือให้ ได้ มาซึงข้ อมูล ต้ องปฏิบัติดังนี
การรายงานข่าวและสารคดี
กรณีมีความจํา เป็ นต้ องใช้ เสียงสัมภาษณ์ประกอบจากข้ อมู ลปฐมภูมิทีได้ รับจากสืออืน เพื อใช้
ประกอบการรายงานเพือการเผยแพร่ จะต้ องเป็ นการได้ ข้อมูลมาจากหรือในขณะถ่ายทอดสด ไม่มีการตัด
ต่อ และต้ องระมัดระวังอย่างยิงในการใช้ หรืออ้ างอิงข้ อมูลทีเสนอ
กรณีเป็ นการรายงานข่าวประกอบเสียง ในกรณีทีมีการอ้ างอิงว่ าเป็ นเหตุการณ์ทีกําลังเกิดขึนใน
ขณะทีรายงาน (รายงานสด) ต้ องรายงานจากพืนที หรือสถานทีเกิดเหตุเท่านัน
การผลิตรายการทีมีเนือหาเกียวข้องกับการเมืองหรือนโยบายสาธารณะ
ผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่รายการต้ องมีการให้ ข้อมูลทีเป็ นข้ อเท็จจริง หรือความรู้ หรือสรุปสาระสําคัญ
ของประเด็นทีจะนําเสนออย่างรอบด้ าน
กรณีเป็ นประเด็นยังมีข้อโต้ เถียง หรือข้ อขัดแย้ งทียังหาข้ อยุติไม่ได้ เมือให้ โอกาสฝ่ ายหนึงฝ่ ายใด
ฝ่ ายนันได้ นาํ เสนอข้ อมูลหรือชีแจง ต้ องเปิ ดโอกาสให้ อกี ฝ่ ายหนึงได้ ชีแจงในช่องทางหรือโอกาสทีเท่าเทียม
กัน
การศึกษาเปรียบเทียบหรือการปฏิบตั ิงานเพือผลด้านการวิจยั
ต้ องให้ ข้อ มู ลทีเกียวข้ อ งกับ หั ว ข้ อหรื อ ประเด็น สํา คั ญ ทีต้ อ งการศึ กษาวิ จั ยแก่ผ้ ู ให้ ข้อมู ลอย่ า ง
ตรงไปตรงมา รอบด้ าน คํานึงถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนแก่ผ้ ูให้ ข้อมูล
พึงระมัดระวังไม่ชีนําความคิดเห็นของตนเองแก่ผ้ ูให้ ข้อมูลหรือสัมภาษณ์เพือให้ ผลการวิจัยขาด
ความน่าเชือถือ
นําเสนอผลการศึกษาอย่างสมดุลครบถ้ วนถูกต้ องตามหลักการและระเบียบวิธวี ิจัย
วิธีการตังคําถามเพือการสัมภาษณ์
ต้ องระมัดระวังไม่ใช้ คาํ ถามทีก่อให้ เกิดการชีนําเพือให้ ได้ รับคําตอบตามทีตนเองคาดหวังหรือ
ตังใจหรือต้ องการ โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีการสัมภาษณ์เด็ก เยาวชนหรือผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท
การปกปิ ดแหล่งข่าว หรือการหาข่าวหรือข้ อมูลอย่างไม่เปิ ดเผยต้ องมีเหตุผลอันสมควร หรือ
เพือประโยชน์ของสาธารณชนส่วนใหญ่ หรือเพือสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหล่งข่าว
การปลอมตัวเพือไปรวบรวมข่ าว ต้ องหลีกเลียงการปกปิ ดฐานะหรื อ เว้ นแต่ว่าการเก็บข้ อมูล
แบบเดิมนันจะไม่ทาํ ให้ ได้ ข้อมูลทีสําคัญต่อการรับรู้ของสาธารณชน หากมีการใช้ วิธีการดังกล่าว ควรมีการ
อธิบายไว้ ในเรืองราวทีเสนอด้ วย
การแอบบันทึกเทป และการหาหลักฐานแบบลับ ให้ กระทําได้ เพียงเท่าทีจําเป็ นและตามสมควร
เฉพาะในกรณีทต้ี องทําข่าวแบบสืบสวนสอนสวน เพือค้ นหาความจริงเพือการรายงานตามสิทธิขันพื นฐาน
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนทัวไป ซึงหากกระทําโดยวิธีเปิ ดเผยแล้ วอาจไม่ได้ ข้อมูลตามความ
เป็ นจริงมานําเสนอ แต่เมือจะนํามาออกอากาศต้ องขออนุญาตผู้ให้ สมั ภาษณ์ หรือเจ้ าของเสียงก่อน
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การนําเสนอข่าวสารทีเป็ นประวัติหรือภูมิหลังของบุคคลใดบุคคลหนึง อันเป็ นการสือข่าว
หรื อการรายงานข่ าวในเชิงสืบสวนสอบสวน ทีอาจจะมีผลกระทบต่ อผู้ ตกเป็ นข่ าวในด้ านความเสียหาย
เสือมเสียศักดิศรี ความเป็ นมนุ ษย์ การนําเสนอข่าวสารนันต้ องใช้ ความระมัดระวังอย่างสูงยิงในสิงทีควร
และไม่ควรเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
การนําเสนอความคิดเห็นทางการเมืองในการรายงานข่าว ต้ องระมัดระวังในการทําหน้ าที
เพื อมิให้ ถูกหลอกใช้ เป็ นเครื องมือของนั กการเมืองหรื อผู้ มีเจตนาต้ องการใช้ สือมวลชนเป็ นเครื องมือ
ทําลายหรือทําร้ ายผู้หนึงผู้ใดเป็ นการเฉพาะ
การเลือกใช้คําทีเจาะจงถึงตัวผูก้ ่อเหตุอย่างถูกต้องเหมาะสม ด้ วยการหลีกเลียงการใช้ คาํ แทน
ผู้ ก ระทําความผิดจนกว่ า จะมีการพิ สูจ น์ แ น่ ชัด ว่ า การกระทํา เช่ น นั นเป็ นความผิด เช่ น การใช้ คํา แทน
“ผู้ ต้อ งหา” หรื อ “จํา เลย” เป็ นต้ น เว้ น แต่ ก รณี เ ป็ นการกล่ า วอ้ า งของแหล่ ง ข่ า ว หรื อผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล เมื อ
จําเป็ นต้ องใช้ คาํ แทนเช่นนัน ก็จะต้ องอ้ างอิงแหล่งข่าว แหล่งข้ อมูล ให้ ชัดเจนประกอบการรายงาน
การปฏิบตั ิงานทีเกียวกับสถานการณ์สภาวการณ์ทีไม่ปกติต่างๆ กล่าวคือ
ประเด็นอาชญากรรมหรือภัยต่อสาธารณะ ต้ องไม่ทาํ ให้ ประชาชนตืนตระหนกเกินกว่าเหตุ ไม่
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม ไม่ยัวยุการประกอบอาชญากรรม ไม่นาํ ไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบ
หรือการก่อความไม่สงบ
ประเด็นเกียวกับการชุมนุม การประท้วง การจลาจล การก่อการร้าย ต้ องรวดเร็วทันเหตุการณ์
ถูกต้ องเทียงตรง และรับผิดชอบสุขภาวะการสือสารทีมีต่อสังคม ทังต้ องระมัดระวังในการเลือกใช้ คาํ พูด
และนําเสียงทีไม่ปรุงแต่ง ไม่ใส่อารมณ์ ไม่มีอคติ
ประเด็นการกล่าวหาบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ต้ องระลึกเสมอว่า ผู้ทีถูกกล่ าวหาต้ องได้ รับ
สิทธิและโอกาสในการแก้ ข้อกล่าวหา
ประเด็นด้านความโหดร้าย ทารุณ การกระทําทีชัวร้ าย และกระตุ้นความแตกแยก ความเกลียด
ชัง หรือ การกระทํารุนแรง ต้ องใช้ วิจารณญาณนําเสนอในระดับทีสูงกว่าปกติทวไป
ั
ประเด็นด้านภัยพิบตั ิ ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุขนาดใหญ่ ทีเกิดขึนทังใน
และต่ างประเทศ ต้ องให้ ความสําคัญ กับแหล่ งทีมา และความถู กต้ องของข้ อมู ล โดยเฉพาะตั วเลขของ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต รวมทัง ความเสียหาย นอกจากการรายงานข่าวและเหตุการณ์แล้ ว ยังต้ องช่วยส่ง
สัญญาณเตือน หรือ ขอความช่วยเหลือ และลดความสูญเสีย และต้ องคํานึงถึงผู้ทตกอยู
ี
่ในภาวะเศร้ าโศก
ี รับผลกระทบ
ความบอบชําของผู้ทเกี
ี ยวข้ อง และต้ องรั กษาสมดุลด้ านป้ องกัน ตลอดจนการเยียวยาผู้ทได้
ให้ เหมาะสม
ประเด็นด้านการปะทะ การสูร้ บ การทําร้าย ต้ องคํานึงถึงมนุษยธรรม เคารพศักดิศรีความเป็ น
มนุษย์ของผู้ทตกอยู
ี
่ในภาวะทุกข์โศก ลําบาก ยากแค้ น ทรมาน และใช้ ความระมัดระวังอย่างยิง
ประเด็นด้านการข่ มขู่ คุกคาม หรือ จับตัวประกัน การลักพาตัว ต้ องคํานึงถึงความปลอดภัย
ของบุคคลทีเกียวข้ องและสวั สดิภาพของสาธารณะ ด้ วยการปฏิบัติงานทีมีความระมัดระวังอย่างยิง เพื อ
ป้ องกันมิให้ เป็ นการซําเติมให้ สถานการณ์ ยิงทวีความรุนแรงขึน รวมถึงต้ องระมัดระวังไม่ให้ กลายเป็ น
เครืองมือหรื อช่ องทางการสือสารของผู้ก่อเหตุ และรั บฟั งคําแนะนําจากเจ้ าหน้ าทีตํารวจและฝ่ ายความ
มันคง หรือผู้บริหารสถานีในการเผยแพร่
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ประเด็นการสังหารบุคคล ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย บุคคลในครอบครัว หรือ ผู้ทอยู
ี ่ใน
ี ่ ใน
ความเจ็บปวด ทรมาน ต้ องเคารพศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ของผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย หรือ ผู้ทอยู
ความเจ็บปวด ทรมาน และคํานึงถึงผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัว โดยต้ องใช้ ความระมัดระวังอย่างยิง
ประเด็นด้านการทําร้ายตนเอง การพยายามฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตาย ต้ องใช้ วิจารณญาณ
เป็ นพิเศษในการนําเสนอข่าวหรือภาพ เกียวกับการรายงานในรายการทุกประเภทของทางสถานี

แนวทางปฏิบตั ิเพือการเป็ นสือทีสร้างสุขภาวะทางการสือสารทีดี
ผู้ปฏิบัติงานด้ านการผลิตและการเผยแพร่รายการ ต้ องปฏิบัติหน้ าทีในการเป็ นสือมวลชนทีใช้ การ
สือสารเพือก่อให้ เกิดสันติสุข ทังฝ่ ายผู้สอสารและผู
ื
้ รับสาร จนนําไปสู่การสร้ างทัศนคติและรสนิยมในการ
รับฟังทีดี ดังนี
๑.
ในภาวะทีสังคมเกิดความขัดแย้งและส่งผลกระทบโดยทัวไปต่อผู้คนในสังคมเป็ นวง
กว้ าง การนําเสนอต้ องมุ่งเน้ นการรายงานตามข้ อมูลทีเกิดขึน ความคิดเห็นทีหลากหลาย ครบถ้ วนทุกด้ าน
ไม่ลาํ เอียง เข้ าข้ างฝ่ ายใด โดยต้ องพยายามเสนอข้ อมูล ความรู้ ความคิดเห็น เพือให้ สังคมร่วมกันหาทาง
ออกจากความขัดแย้ ง หรือลดความขัดแย้ ง
๒.
ในกรณีทีจํ าเป็ นเพือลดความขัดแย้ง รุนแรง เพือนําสังคมกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
การกลันกรองข้ อมูล ข่าวสารต่างๆ ต้ องเพิมความระมัดระวัง และใช้ การสือสารเพือให้ สังคมเกิดสันติสุข
ลดการใช้ ภาษา หรือวิธกี ารสือสารใดๆทีขยายหรือก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทีเพิมพูนมากขึนได้ ต่อไป

แนวปฏิบตั ิดา้ นการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้
เพื อให้ การปฏิบัติหน้ าทีเป็ นไปอย่างสอดคล้ องกับการเป็ นสือของจุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย ทีมี
ปณิ ธ านในการเป็ นแหล่ ง ความรู้ ทีอ้ า งอิ ง ได้ ข องแผ่ น ดิ น เพื อการถ่ า ยทอดความรู้ ของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยไปสู่สังคม อย่างถูกต้ องตรงไปตรงมา โดยปราศจากอคติ เพือสร้ างให้ สังคมไทยเป็ นสังคม
แห่ ง ความรู้ และปั ญ ญา ในขณะเดี ย วกั น เมื อมี ค วามจํา เป็ นก็พ ร้ อมจะชี นํา เพื อให้ สั ง คมเกิ ด ความ
เปลียนแปลงไปในสิงทีดีงามตามทิศทางทีถูกต้ องตามแนวปฏิบัติดังนี
๑.
ให้ ความสํา คัญ กับ การผลิ ต รายการเพื อการเผยแพร่ ร ายการทีมี เ นื อหาทีเกียวข้ องกับ
ความรู้ และเสริมสร้ างปัญญาให้ แก่สงั คม
๒.
เผยแพร่ ข้อมู ลความรู้ ทางวิ ชาการทีถูกต้ องเพื อยุติข้อขัดแย้ งหรื อความรุนแรงหรื อเพื อ
ช่วยหาทางออกให้ แก่สงั คม
๓.
อ้ างอิงแหล่ งทีมาของความรู้ด้วยความรั บผิดชอบและให้ เกียรติแก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ
หรือผลงานต่างๆ
๔.
ต้ องศึ กษาข้ อมูลเบืองต้ นหรื อค้ นคว้ าหาความรู้ พืนฐานทีพึ งมีในประเด็นทีจะผลิ ตหรื อ
เผยแพร่
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แนวปฏิบตั ิดา้ นการยึดหลักความพอเพียง
เพือเป็ นการน้ อมนําแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นคุณค่าของการปฏิบัติงาน
ด้ า นการผลิ ต และเผยแพร่ ร ายการอย่ า งเป็ นรู ป ธรรม การปฏิบั ติ ง านในสถานี วิ ท ยุ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ต้ อ งยึ ด มั นและมี ทัศ นคติ ใ นการดํา เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยหลั ก ความพอเพี ย ง ทีมุ่ ง เน้ น ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลและ สร้ างภูมิค้ ุมกันให้ แก่ตนเองและผู้อนื ด้ วยการปฏิบัติงานตามแนวทางดังนี
๑.
ยึดหลักการพึ งพาตนเองในการได้ มาซึง ความรู้ ข้ อมูล และกิจกรรมต่างๆทีใช้ เพื อการ
ผลิตและเผยแพร่รายการ
๒.
วางแผนการใช้ จ่ายอย่างประหยัด เพือให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.
ปฏิบัติงานด้ วยความรอบคอบ ใช้ สติและวิจารณญาณทีจําเป็ นและเหมาะสมเพือทบทวน
ผลดีผลเสียทีจะเกิดขึนจากการปฏิบัติหน้ าทีบนพืนฐานของความไม่ประมาท
๔.
ไม่แข่งขันกันนําเสนอข้ อมูลข่าวสารใดเพือให้ ได้ รับการยกย่องว่ามีความสามารถมากกว่า
ในด้ านความเร็วในการนําเสนอแทนความถูกต้ องของข้ อมูลหรือข้ อเท็จจริง
๕.
ไม่ประพฤติตนเอาเปรียบเพือนร่วมวิชาชีพ ทังในด้ านการเก็บรวบรวมข้ อมูล การนําเสนอ
ข้ อเท็จจริง และการเผยแพร่ส่สู าธารณะ
๖.
ละเว้ นการปฏิบัติงานหรือการนําเสนอข้ อมูลหรือข่าวสารหรือการผลิตรายการทีส่งเสริมให้
สังคมตกอยู่ในอบายมุขและความชัว
๗.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการเผยแพร่แนวคิดต่างๆดังนี
๑.
ความคิดและการมีจิตสาธารณะ นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก
๒. การเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยเหลือเกือกูลกัน ร่วมสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ ครอบครัวและชุมชน
๓. การรู้รักสามัคคี
๘.
จัดการทรัพยากรต่างๆทีมีอยู่รอบตัวอย่างฉลาดและรอบคอบ เลือกใช้ ทรั พยากรทีมีอยู่
อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงการฟื นฟูทรัพยากรให้ มีอยู่และพอใช้ อย่างยังยืน
๙.
ใช้ เทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
สอดคล้ องกับความต้ องการและสภาพแวดล้ อม สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาทีมีอยู่

ประกาศ ณ วันที ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี)
ประธานกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ข้อบังคับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การกํากับดูแลด้านจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ
ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
เพือให้ การกํากับดูแลด้ านจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพของผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจน
ผู้ผลิตและเผยแพร่ รายการทางสถานีวิทยุแห่งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บังเกิดผลและบังคับใช้ ได้ ในทาง
ปฏิบั ติ อ ย่ า งเป็ นรู ป ธรรม ธํา รงไว้ ซึ งการเป็ นสื อมวลชนทีดี มีคุ ณ ภาพและรั ก ษาไว้ ซึ งมาตรฐานของผู้
ประกอบวิ ช าชี พ สื อมวลชน มี เ ครื องมื อ ปกป้ องเสรี ภ าพการเสนอข่ า วสารอย่ า งมี อิ ส ระและมี ค วาม
รับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้ างสุขภาวะการสือสารและการให้ ความรู้ ให้ ปัญญาแก่สังคม
ตามแนวทางในการเป็ นสือของสถาบันการศึกษา ทีประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ครั งที ๓/๒๕๕๒ เมื อวั น ที ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึ ง เห็น ควรอนุ มั ติ ส ถานี วิ ท ยุ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้ ข้อบังคับนีเป็ นแนวทางในการกํากับดูแลด้ านจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
ดังต่อไปนี
ข้ อ ๑. ข้ อบังคับนีเรียกว่า “ข้อบังคับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกํากับ
ดู แลด้านจริ ยธรรม ในการประกอบวิ ชาชี พการผลิตและเผยแพร่ รายการวิ ทยุ ทางสถานีวิ ท ยุแห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้ อ ๒. ข้ อบังคับนีให้ ใช้ บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓. ในข้อบังคับนี
สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ หมายถึง สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายถึง คณะกรรมการบริหารที
ได้ รับการแต่งตังจากอธิการบดีให้ เป็ นคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม
ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้ วย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะกรรมการรับเรืองร้องเรียน หมายถึง คณะกรรมการรั บเรื องร้ องเรี ยนตามระบบประกัน
คุณภาพ และได้ รับการแต่งตังจากกรรมการผู้อาํ นวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูบ้ ริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ และพนักงานตังแต่ระดับผู้จัดการ
สถานี ขึนไป
พนักงาน หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลั ยตามพระราชบั ญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑ และพนักงานชัวคราว ทีปฏิบัติหน้ าทีในสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ทีไม่ใช่ผ้ ูบริหาร
ผูผ้ ลิตรายการ หมายถึง ผู้มีหน้ าทีผลิตหรือควบคุมการผลิตรายการทีได้ รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้ ผลิตรายการตามรูปแบบการเสนอโครงการ เพื อออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่ งจุ ฬาฯหรื อสืออืนๆที
เกียวข้ อง
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การเผยแพร่ รายการ หมายถึง การนําเสนอรายการด้ วยการกระจายเสียงผ่านคลื นความถีของ
สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ หรือสืออืนๆทีเกียวข้ อง
ข้อ บัง คับ หมายถึ ง ข้ อบั งคั บ สถานี วิท ยุ แ ห่ ง จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย ว่ า ด้ ว ย จริ ยธรรมของ
ผู้บริ หารและพนักงานของสถานีวิทยุแห่ งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้ อบังคับ ว่ าด้ วย
จริ ยธรรมในด้ า นการผลิตและการเผยแพร่ ร ายการทางสถานี วิทยุแ ห่ งจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย พ.ศ.
๒๕๕๒
แนวปฏิบตั ิ หมายถึง แนวปฏิบัติด้านการผลิตและเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หมวด ๑ การพิจารณาเรืองร้องเรียน
ข้ อ ๔. ในกรณีทมีี ผ้ ูได้ รับผลกระทบ หรือได้ รับความเสียหายจากข้ อความ เสียง หรือภาพทีปรากฏ
ในการรายงานข่าวหรือรายการทีผลิตโดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึงผู้เสียหายเห็นว่าขัดต่อ
ข้ อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆของสถานีวิทยุแห่งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้ รับผลกระทบหรือได้ รับ
ความเสียหายสามารถยืนเรืองร้ องเรียนต่อคณะกรรมการรับเรืองร้ องเรียนเพือขอรับการเยียวยาหรือการ
แสดงความรับผิดชอบด้ านจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพต่อสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๕. ผู้ทได้
ี รับผลกระทบหรือผู้ได้ รับความเสียหายทีมีความประสงค์จะยืนเรืองร้ องเรียนต้ องทํา
เป็ นหนังสือพร้ อมด้ วยพยานหลักฐานเท่าทีจําเป็ นต่อคณะกรรมการรับเรืองร้ องเรียนทีสถานีวิทยุแห่งจุ ฬาฯ
แต่งตังขึนภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ รับทราบหรือควรจะได้ รับทราบความเสียหายนัน
ข้ อ ๖. คณะกรรมการรับเรืองร้ องเรียนจะรับเรืองไว้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี
(๑) เป็ นเรืองทีมีผ้ ูร้องเรียนตามข้ อ ๒. หรือ
(๒) เป็ นเรืองทีคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความเห็น
ว่าเป็ นเรืองสําคัญ หรื อมีเหตุอันควรสงสัยเกียวกับข้ อความ ภาพ หรื อเสียง ที
ปรากฏในการรายงาน หรือในรายการ หรือจากพฤติกรรมของผู้ บริหาร พนักงาน
ผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่ รายการ ว่ามีการกระทําทีขัดต่อข้ อบังคับและแนวปฏิบัติด้าน
จริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพต่างๆทีบัญญัติไว้ ของสถานีวิทยุแห่ งจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
บเรืองร้ องเรียนมีมติไม่รับเรืองไว้ พิจารณา ก็ให้ แจ้ งให้ ผ้ ูกล่า วหา
ข้ อ ๗. ในกรณีทคณะกรรมการรั
ี
ร้ องเรียนทราบพร้ อมด้ วยเหตุผล ผู้กล่าวหาร้ องเรียนมีสิทธิยืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ
แห่งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใน สามสิบวัน นับแต่วันรับทราบคําวินิจฉัย เมือคณะกรรมการบริหาร
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มีคาํ วินิจฉัยไปเป็ นประการใดแล้ วให้ ถือเป็ นทีสุด
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ข้ อ ๘. คณะกรรมการรั บ เรื องร้ องเรี ยนอาจไม่รับ เรื องร้ องเรี ยนไว้ พิจารณาดําเนิ นการในกรณี
ดังต่อไปนี
(๑) เรืองทีศาลรับฟ้ องในประเด็นเดียวกันและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล หรือที
ศาลพิพากษาหรือมีคาํ สังเด็ดขาดแล้ ว หรือ
(๒) เรืองทีมีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเดียวกับเรืองทีคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ วินิจฉัยเป็ นทีสุดไปแล้ วและไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึง
เป็ นสาระสําคัญแห่งข้ อกล่าวหา หรือ
(๓) เรื องทีล่ วงเลยมาแล้ วเกินสามสิบวันนับแต่วันทีผู้เสียหายทราบเรื อง หรื อเกิน เก้า
สิบวัน นับแต่วันเกิดเหตุ เว้ นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าเป็ นเรืองสําคัญเกียวข้ องต่อ
ประโยชน์ ส าธารณะ หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ เกี ย รติ ศั ก ดิ แห่ ง วิ ช าชี พ ข่ า ววิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศน์
ข้ อ ๙. เมือคณะกรรมการรั บเรื องร้ องเรียนมีมติให้ รับเรืองไว้ พิจารณา ให้ ทาํ การสอบสวนและ
พิจารณาให้ เสร็จสินและแจ้ งผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยให้ ผ้ ูร้องเรี ยนทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันทีรับเรืองไว้ พิจารณา
ข้ อ ๑๐. ในกรณีทผูี ้ ร้องเรียนไม่พอใจต่อผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการรับเรืองร้ องเรียนผลการ
พิจารณา วิธกี ารเยียวยา หรือการแสดงความรับผิดชอบใดทีกําหนด ให้ ผ้ ูร้องเรียนอุทธรณ์คาํ วินิจฉัย หรือ
ผลการพิจารณา ต่างๆนัน ไปยังคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใน สิบ
ห้าวัน นับแต่วันทีได้ รับทราบผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัย
ข้ อ ๑๑. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ ถือเป็ น
ทีสุด
หมวด ๒ ความรับผิดทางจริยธรรม
ข้ อ ๑๒. เมื อมี คํา วิ นิ จ ฉั ยถึ งทีสุดว่ า มีก ารประพฤติผิดจริ ยธรรมแห่ งวิ ช าชี พให้ ค ณะกรรมการ
บริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดําเนินการดังต่อไปนี
(๑) เผยแพร่ ข้อความ เสียงหรือภาพตามทีผู้ร้องเรียนหรือผู้ได้ รับความเสียหายต้ องการ
ในระยะเวลาและช่วงเวลาทีเหมาะสมภายในเจ็ดวัน นับแต่วันทีได้ รับคําวินิจฉัยนัน
(๒) ในกรณีทีผู้กระทําผิดเป็ นผู้ บริ หาร หรื อพนั กงานของสถานี วิทยุแห่ งจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิ ทยาลั ย ให้ คณะกรรมการบริ หารสถานีวิทยุ แ ห่ งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
พิ จ ารณากํา หนดโทษ และลงโทษ ตามข้ อ บั ง คั บ สถานี วิ ท ยุ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อไป
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(๓) ในกรณีทผูี ้ กระทําผิดเป็ นผู้ผลิตและเผยแพร่รายการให้ คณะกรรมการบริหารสถานี
วิทยุแห่งจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกหนังสือแจ้ ง เตือน หรือเผยแพร่ คาํ วินิจฉัย
นันต่อสาธารณะต่อไป

ประกาศ ณ วันที ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี)
ประธานกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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