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คํานํา 
 

เอกสารฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนเพ่ือถือเปนแนวปฏิบัติของคณาจารยตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยและบุคลากร ซ่ึงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดกําหนดหลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของคณาจารย ตอวิชาชีพ บุคลากร องคกร สังคม 
และตนเอง เพ่ือรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพคณาจารยและบุคลากร อันจะ
นําไปสูการยอมรับของสังคมท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ขอขอบคุณคณะทํางานกําหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากร คณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยหนวยงาน และผูท่ีเก่ียวของ ท่ีไดมีสวนรวมในการกําหนดใหมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยและบุคลากรของคณะไว ณ โอกาส นี้ 

 
 

 
 
 
 
(ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง) 

                                                               คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 



 

 
 หนา 

พระบรมราโชวาท ก 
พระราชดํารัส ข 
คํานํา ค 
สารบัญ ง 
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบคุลากร  ๑ 
- ความเปนมา ๑ 
- วัตถุประสงค ๑ 
- นิยาม ๒ 
คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากร ๓-๑๐ 
ภาคผนวก ๑๑ 

 

 
                                                                                                                                                

 
                        
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ความเปนมา 



 

การศึกษาระดับอุดมศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง การท่ี
มีมหาวิทยาลัยท่ีดีมีคุณภาพ จําเปนตองมีสวนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ และบทบาทสถาบันอุดมศึกษาใน ๕ ยุทธศาสตร ซ่ึงประกอบดวยยุทธศาสตรในการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคมเปนรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล
และยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ประเทศอยางมีคุณภาพแลว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากร เปนปจจัยสําคัญ
ยิ่งประการหนึ่งตอการจัดการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ และไดรับการยอมรับจากสังคมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
และบุคลากร จึงไดกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากร เพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกันท้ัง
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรทุกทาน สามารถนําไปปฏิบัติได โดยผานกระบวนการ
ขอรับความคิดเห็นจากคณาจารย และไดปรับปรุงใหเหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระท่ังไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรของคณะ และผูบริหารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประกาศใชเปนหลักเกณฑท่ีควรประพฤติของคณาจารยและบุคลากรตอไป 

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของคณาจารยและบุคลากร โดยมีลักษณะเปน
หลักเกณฑมากกวาจะเปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและ
บุคลากรของคณะตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม 

คณาจารย  หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา๑๘  (ก) แหง
พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงานราชการสาย
วิชาการ  ขอ ๖(๑) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
พนักงานมหาวิทยาลัย  ขอ ๘(๑) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม



 

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมท้ังผูทําหนาท่ีสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

บุคลากร  หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจําและ
ลูกจางชั่วคราว ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี   
 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ และความประพฤติท่ีดีท่ีชอบ ท่ีกลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวล
ข้ึนไวเปนหลัก เพ่ือใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติ
คุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากร หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของ
คณาจารยและบุคลากรตอวิชาชีพ ผูเรียน องคกร สังคม และตนเอง เพ่ือรักษาชื่อเสียงและสงเสริม
เกียรติคุณของสาขาวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

จังหวัดปทุมธาน ี
 
 
 

วิชาชีพคณาจารยเปนวิชาชีพท่ีมีเกียรติและเปนท่ีมุงหวังของสังคมไทยในการสรางทรัพยากร 
บุคคลใหมีความรู คุณธรรม จริยธรรม เปนอาชีพท่ีมีศาสตรชั้นสูงรองรับ มีการศึกษาคนควาวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ เพ่ือใหมีแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนอยางมีมาตรฐาน ตลอดจนมี
มาตรการในการกํากับดูแล สงเสรมิสนับสนุนการประกอบวิชาชีพคณาจารย ใหผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี



 

สมความมุงหวังท่ีเปนวิชาชีพชั้นสูง ตลอดจนบุคลากรของคณะซ่ึงเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามจรรยาบรรณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จึงจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรข้ึนเพ่ือให
คณาจารยและบคุลากรยึดถือปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
 
หมวดท่ี ๑  จรรยาบรรณตอวิชาชีพของคณาจารยและบุคลากร 

๑.๑  พึงศรัทธาในคุณคาของตนเองและวิชาชีพ  แนวปฏบิัต ิ
๑.๑.๑ ปกปองวิชาชีพจากสิ่งท่ีเขามาบอนทําลาย 
๑.๑.๒  มีผลงานทางวิชาการท่ีแสดงถึงศักยภาพของตนตอวิชาชีพ เชนเอกสาร 

ตํารา งานวิจัยบทความท่ีเขียนหรือเรียบเรียงดวยตนเอง 
                    ๑.๑.๓  ศรัทธาและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพ 
                   ๑.๑.๔  เห็นคุณคาของวิชาชีพและเขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ 
                   ๑.๑.๕  แตงกายสุภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ 

๑.๑.๕ ปฏิบัติหนาท่ีเต็มความรูความสามารถและเต็มใจ โดยยึดม่ันและยืนหยัดใน
สิ่งท่ีถูกตองสมเหตุสมผล คํานึงถึงประโยชนของคณะเปนหลัก 

๑.๑.๖  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ  
  ๑.๑.๗  ใชวิชาการและวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถ 

ตรวจสอบได 
๑.๑.๘  มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนผูมีศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหนาท่ี

อยางเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ 
๑.๑.๙  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ดูแลรักษา

และใชทรัพยสินของคณะโดยระมัดระวังมิใหเสียหาย 
๑.๑.๑๐ เปนแบบอยางท่ีดีและเหมาะสมกับกับเปนบุคลากรของคณะ 
๑.๑.๑๑ หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ท่ีจะนํามาซ่ึงการเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศของ

ตนเอง เพ่ือนรวมงานและคณะ 
๑.๒  พึงธํารงรักษาช่ือเสียงและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ  แนวปฏิบัติ 

                     ๑.๒.๑  ปกปององคกรวิชาชีพจากความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึน  
เชน ไมของเก่ียวอบายมุขในสถานท่ีอันจะสงผลไมดีตอวิชาชีพ ไมตัดตอน 
ละเมิด ลวงล้ํา กติกาสังคม เชน จารีต กฎหมาย  ระเบียบฯลฯ ตลอดถึงมี
ความตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง 

๑.๒.๒  รวมมือ สงเสริมใหมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพคณาจารย และรวมมือใน
การวิเคราะห กําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ 

๑.๒.๓  ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดี และเกิดประโยชนตอสวนรวม รักษาความ
สามัคคี และชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหนาท่ีการงาน ตลอดจนปกปอง 
และสรางความเขาใจอันดีตอสังคมเก่ียวกับวิชาชีพคณาจารย 

                    ๑.๒.๔  ไมดูหม่ินเหยียดหยามวิชาชีพและเพ่ือนรวมงาน 
                   ๑.๒.๕  รวมชวยเหลือและเผยแพรชื่อเสียงขององคกรวิชาชีพ 

 
๑.๓  ควรแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูรวมวิชาชีพอยางตอเนื่อง  แนวปฏิบัติ 

                     ๑.๓.๑  รวมเสนอ แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยางมีเหตุผล 



 

                     ๑.๓.๒  รับฟงความคิดเห็น และยอมรับมติจากท่ีประชุมเพ่ือถือปฏิบัติตอไป 

 
๑.๔  พึงเสริมสรางองคกรวิชาชีพใหมีความแข็งแกรง  แนวปฏิบัติ 

                     ๑.๔.๑  ตองมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรวิชาชีพใหมีความแข็งแกรง 
                     ๑.๔.๒  ปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบยีบขององคกรวิชาชีพ 
                     ๑.๔.๓  ชวยกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรวิชาชีพโดยรวมแรงรวมใจ  

ไมคดโกงตอองคกร 
 

๑.๕  ควรรวมมือในกิจกรรมขององคกรวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ  แนวปฏิบัติ 
๑.๕.๑  ใหความสําคัญกับกิจกรรมขององคกรวิชาชีพ โดยเฉพาะกรณีท่ีกิจกรรมนั้น

คือความเจริญกาวหนา ความม่ันคง 
                    ๑.๕.๒  ชวยเหลือและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรวิชาชีพ 

๑.๕.๓  เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง อยางนอยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 

 
หมวดท่ี ๒  จรรยาบรรณของคณาจารยตอผูเรียน 

๒.๑  พึงตั้งใจถายทอดความรูทางวิชาการอยางเต็มความสามารถ  แนวปฏิบัติ 
๒.๑.๑  เตรียมการสอนเนื้อหาไปตามลําดับ และ สรางกระบวนการเรียนรูใหผูเรียน 

ไดเกิดความรูอยางแทจริง 
 

๒.๑.๒  สอบถามความเขาใจ สังเกต เพ่ิมเติมจนกวาผูเรียนจะเกิดความเขาใจท่ี 
แทจริง 

๒.๑.๓  มีตําราหลักหรือเอกสารประกอบการสอน 
๒.๑.๔  ใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
๒.๑.๕  กระตุนใหผูเรียน เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห และแกปญหา 
๒.๑.๖  ใชสื่อการสอน อุปกรณการสอน และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับเนื้อ 
๒.๑.๗  ใหคําแนะนําผูเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนรู 
๒.๑.๘  สอนเนื้อหาไดครบถวน 
๒.๑.๙  สอนเต็มเวลาท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 
๒.๑.๑๐ ไมละท้ิงชั้นเรียนโดยรับงานอ่ืนเปนประจํา 
 

๒.๒  ควรวางตนใหเปนผูควรแกการยกยองและเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน  แนวปฏิบัติ 
๒.๒.๑  ผดุงความยุติธรรม ขจัดความไมชอบธรรม 
๒.๒.๒  รักษา กาย วาจา ใจ ใหเรียบรอย ถูกตอง ดีงาม เปนตัวอยางท่ีดีตอผูเรียน 
๒.๒.๓  มีบุคลิกภาพท่ีดี แตงกายสุภาพเรียบรอย 
๒.๒.๔  มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยดี 
 

๒.๓  พึงสอนอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือและเปนธรรม   
แนวปฏิบัติ 

๒.๓.๑  อุทิศเวลาและความสามารถท่ีมีอยูเพ่ือประโยชนของผูเรียนโดยเสมอภาค 



 

และเปนธรรม 
๒.๓.๒  ถายทอดความรูโดยไมปดบังอําพราง 
๒.๓.๓  เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหผูเรียนได 

ซักถาม 
๒.๓.๔  รับฟงปญหาและใหความชวยเหลือผูเรียน และชวยแกไขขอบกพรองของ 

ผูเรียน ดวยจิตเมตตา ปรารถนาดี มีใจอนุเคราะห 
๒.๓.๕  มอบหมายงาน ตรวจผลงานและประเมินผลการเรียนดวยความเท่ียงตรง  

ยุติธรรมและสมํ่าเสมอ  
 

๒.๔  พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตย สุจริตและยุติธรรม 
แนวปฏิบัติ 

๒.๔.๑  ตรงตอเวลา หนาท่ี และการกระทํา 
๒.๔.๒  ตัดความรูสึกสวนบุคคลออกจากหนาท่ีและการงาน 
๒.๔.๓  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม 

                     ๒.๔.๔ ปฏิบัติตอผูเรียนดวยความเทาเทียมกัน  
๒.๕  ควรหม่ันศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยางเพียงพอ
ตลอดเวลา  แนวปฏิบัติ 

๒.๕.๑  มีงานวิชาการท่ีเปนเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส อันเปนความรูใหมใหกับ 
ผูเรียน 

๒.๕.๒  มีสวนรวมในการสงเสริมวิชาการท่ีทันสมัยใหกับผูเรียน 
๒.๕.๓  จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา พัฒนาทางวิชาการใหกับนักศึกษาอยาง 

สมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
๒.๕.๔  ผลิตเครื่องมือ สื่ออุปกรณการสอนใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 
๒.๖  ไมควรแสวงหาผลประโยชนจากผูเรียน  แนวปฏิบัติ 

๒.๖.๑  มอบหมายงานใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยไมหวังสิ่งตอบแทนอ่ืนใด  
เชน เงินตรา ชื่อเสียง ผลงาน ตําแหนง ฯลฯ 

๒.๖.๒  กิจกรรมท่ีจัดข้ึน หากผูเรียนตองรับผิดชอบคาใชจาย ไมควรนําคาใชจาย 
ดังกลาวไปแสวงหากําไรหรือนํามาเปนสิ่งตอบแทนผูเปนคณาจารย 

๒.๖.๓  ไมใชผูเรียนเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณโดยสิ้นเปลือง 
๒.๖.๔  ไมรับทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ ของรางวัล ท่ีมีคา และท่ีไมเหมาะสมจาก 

ผูเรียน 
๒.๖.๕  ไมใชแรงงานของผูเรียนเพ่ือประโยชนสวนตน 
๒.๖.๖  ไมนําผลงานของผูเรียนไปใชประโยชนสวนตน 
๒.๖.๗  ไมนําสินคามาขายใหกับผูเรียน 
๒.๖.๘  ไมประเมินผลการเรียนโดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน 

 
 ๒.๗  จรรยาบรรณของคณาจารยท่ีพึงมีตอผูเรียน นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน
จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ 
  ๒.๗.๑ ประพฤติตนใหเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยและ 



 

บุคคลท่ัวไป 
  ๒.๗.๒  สอนนักศึกษาอยางเต็มใจ ตรงตอเวลาและเต็มความสามารถ ดวยความ 

บริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือและปฏิบัติตอนักศึกษาอยางมีเมตตาและเปนธรรม 
  ๒.๗.๓ อบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยท่ีถูกตองดีงาม  

ใหแกนักศึกษาอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๒.๗.๔ ปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตสํานึกและความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน  

ซ่ือสัตยสุจริต 
  ๒.๗.๕ สงเสริมสนับสนุนบรรยากาศแหงเสรีภายทางวิชาการ โดยปราศจากการ 

ครอบงําดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใดๆ 
 

  ๒.๗.๖ ศึกษาหาความรู วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางานวิชาการใหทันสมัยอยาง 
สมํ่าเสมอ 

  ๒.๗.๗ สรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะและมีสวนรวมสนับสนุนการ 
พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 
 

หมวดท่ี ๓  จรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากรตอผูบังคับบัญชา ตอผูใตบังคับบัญชา และ
ตอผูรวมงาน  แนวปฏิบัติ 

๓.๑  ผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาท้ังในดานการทํางาน ขวัญ
และกําลังใจ สวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากรในคณะและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวย
ความเปนธรรม 

๓.๒  ผูใตบังคับบัญชาตองเคารพตอการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา ปฏิบัติตาม 
คําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาอยางเต็มความสามารถ 

๓.๓  พึงปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานตลอดจนผูเก่ียวของดวยความสุภาพ  
มีมนุษยสัมพันธอันดี ชวยเหลอืเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ สงเสริมสนับสนุนให 
เกิดความรักสามัคคี รวมกันแกไขปญหา เสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวาเกิด 
ประโยชนตอสวนรวม 
 

หมวดท่ี ๔ จรรยาบรรณตอสังคมและองคกรของคณาจารยและบุคลากร  
๔.๑  พึงปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหนวยงานและมหาวิทยาลัย  แนวปฏิบัติ 

๔.๑.๑  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหนวยงานและมหาวิทยาลัยท่ีบัญญัติข้ึนดวย 
ความชอบธรรม 

๔.๑.๒  ใหความรูเก่ียวกับกฎ ระเบียบ กติกาแกผูรวมวิชาชีพเดียวกันและผูมีสวน 
เอ้ือตอวิชาชีพ 
 

๔.๒  พึงปฏิบัติตนเปนผูใชเวลาใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มท่ี  แนวปฏิบัติ 
๔.๒.๑  ศึกษาหาความรูเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาเศรษฐกิจ  

สังคม และ การเมือง 
๔.๒.๒  ละเวนการใชเวลาราชการไปทําประโยชนสวนตน 
๔.๒.๓  ปฏิบัติราชการตามสภาพจริงท่ีทางราชการกําหนด 



 

 
 
 
 

 
๔.๓  ควรใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย   

แนวปฏิบัติ 
๔.๓.๑  ใหความรวมมือเปนคณะกรรมการหรือผูดําเนินการกิจกรรมของ 

คณะและมหาวิทยาลัย 
๔.๓.๒  มีสวนรวมในกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 

                     ๓.๓.๓  ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถ 
 

๔.๔  ไมควรกระทําการใดๆ ใหเกิดความขัดแยงในสวนไดสวนเสียขององคกรหรือมีอคติ
ในการปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยขาดความเปนธรรม  แนวปฏิบัติ 

๔.๔.๑  ไมยั่วยุหรือมีสวนยั่วยุใหองคกรตองเสียผลประโยชนท่ีพึงไดโดยชอบธรรม 
๔.๔.๒  ยึดม่ันในหนาท่ีท่ีตองทําใหองคกรโดยชอบธรรม 
๔.๔.๓  ระวังการพูด และการกระทําท่ีทําใหเกิดความแตกแยกในองคกร 
 

๔.๕  คณาจารยและบุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ  แนวปฏิบัติ 
๔.๕.๑ ปฏิบัติตนดวยความสุจริตยุติธรรมใหเปนท่ีเชื่อถือและศรัทธาของบุคคล

ท่ัวไป ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชนสวนรวม 
๔.๕.๒ ใหบริการผูมาติดตอดวยความเอ้ือเฟอ มีน้ําใจ ใชวาจาท่ีสุภาพออนโยนและ

ดวยความเปนธรรม  
๔.๕.๓ พึงใหบริการดานวิชาการและวิชาชีพอยางเต็มความสามารถ 

 
๔.๖  ควรศึกษาและปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ  แนวปฏิบัติ 

๔.๖.๑  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไมฟุงเฟอในการใชจาย ตลอดถึงจัดสรร 
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเพียงพอตอคนหมูมากโดยไมลําเอียง 

                    ๔.๖.๒  มีสวนรวมหรือเปนท่ีปรึกษา โครงการตามแนวพระราชดําริแกชุมชน 
                     ๔.๖.๓  ยึดม่ันในคุณธรรม เชนทศพิธราชธรรมและบรมราโชวาท เปนเครื่องนําทาง 

ในการทํางานและดําเนินชีวิต 
 

๔.๗  พึงปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการเสริมสรางเอกลักษณไทย  แนวปฏิบัติ 
๔.๗.๑  นําศิลปะ วัฒนธรรมไทยมาบูรณาการใชในชีวิตประจําวัน และยึดม่ันใน 

จารีตไทยเชนท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม อาหารการกิน และพฤติกรรม 
๔.๗.๒  เขารวมกิจกรรมหรือสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสงเสริม 

เอกลักษณไทยและประเพณีไทย 
                     ๔.๗.๓  รณรงคการใชและรวมใชสินคาไทย 
 
 



 

๔.๘  พึงปฏิบัติตนเพ่ือประโยชนตอสวนรวม  แนวปฏิบัติ 
๔.๘.๑  เปนผูมีจิตสาธารณะ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม  

ชวยเหลืองานการกุศล สงเคราะห ในคราวท่ีเกิดภัยตางๆ ตามโอกาสและ
กําลังของตน 

๔.๘.๒  เสริมสรางสังคมดี ไมขัดขวางการพัฒนาสังคมท่ีเกิดข้ึนดวยความชอบธรรม 
๔.๘.๓  รักษาสภาพแวดลอม 
๔.๘.๔  ยึดประโยชนขององคกรและสวนรวมเปนหลกัเหนือประโยชนตน 
 

๔.๙  พึงปฏิบัติตนดวยความสุจริตธรรมและเปนธรรมใหเปนท่ีเช่ือถือของบุคคลท่ัวไป 
แนวปฏิบัติ 

๔.๙.๑  มีความรับผิดชอบในสิ่งท่ีกระทํา ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต ยุติธรรม 
                     ๔.๙.๒  สามารถตอบปญหาทางวิชาการและนําวิชาการไปชวยเหลือสังคมไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
                     ๔.๙.๓  เคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษยของทุกคน 
 
หมวดท่ี ๕  จรรยาบรรณตอตนเอง 
  ๕.๑  พึงปฏิบัติหนาท่ีและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  แนวปฏิบัติ 
                    ๕.๑.๑  ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมาย 
                   ๕.๑.๒  ปฏิบัติงานมีความบกพรองนอยท่ีสุด 
                   ๕.๑.๓  สงผลการเรียนของผูเรียนตรงเวลา 
                   ๕.๑.๔  มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 

๕.๒  ควรมีอิสระทางความคิด ปฏิบัติงานดวยความขยัน อดทนและเสียสละ  แนวปฏิบัติ 
๕.๒.๑  กลาคิด กลาแสดงออกในเชิงวิชาการท่ีสรางสรรค 

                     ๕.๒.๒  มีความเพียรในการปฏิบัติงาน 
                     ๕.๒.๓  มีความเสียสละเพ่ือสวนรวม 
                     ๕.๒.๔  อดทนอดกลั้นตอการทํางาน 
 

๕.๓  พึงมีความโอบออมอารี มีอัธยาศัย และเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอผูรวมงาน  แนวปฏิบัติ 
                     ๕.๓.๑  มีความเปนกันเองตอผูรวมงานโดยไมเสแสรง 
                     ๕.๓.๒  ใหคําปรึกษาดานวิชาการแกผูอ่ืน 
                     ๕.๓.๓  แนะนํา ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานตามฐานะอันควร 
 
 
 

๕.๔  ควรใฝหาความรู และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอย ูเสมอ  แนวปฏิบัติ 
    ๕.๔.๑  มีผลงานทางวิชาการตามสาขาท่ีตนถนัด 
                     ๕.๔.๒  เขารวมอบรม สัมมนา พัฒนาทางวิชาการอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง 
                     ๕.๔.๓  หาความรูจากเอกสาร ตํารา และสื่อตาง ๆ 
                     ๕.๔.๔  เพ่ิมเติมความรูหรือตําแหนงทางวิชาการใหกับตนเอง 



 

๕.๕  พึงปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ และไมนําขอมูลท่ีเปนความลับขององคกรไปใช
เพ่ือประโยชนของบุคคลใดๆ ในลักษณะท่ีผิดกฎหมายหรือกอใหเกิดความเสียหายตอองคกร 

แนวปฏิบัติ 
๕.๕.๑  ไมนําขอมูลท่ีเปนความลับขององคกรไปเปดเผย 

                     ๕.๕.๒  สงเสริม สนับสนุนองคกรดวยความชอบธรรม 
                     ๕.๕.๓  สรางและพัฒนาองคกรใหมีความเจริญรุงเรือง 

๕.๕.๔  แสดงขอมูลและผลงาน ใหสาธารณะชนรับทราบขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับ 
องคกร 

 
หมวดท่ี ๖  การประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
  ๖.๑  การประพฤติผิดจรรยาบรรณ  มีดังนี้    
  ๖.๑.๑ เรียกรับหรือยอมรับทรัพยสนิหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือ 

ผูรับบริการเพ่ือกระทําหรือไมกระทําการใดโดยมิชอบ 
  ๖.๑.๒ เปดเผยความลับของนักศึกษาท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือจากความ 

ไววางใจโดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
  ๖.๑.๓ แกไขผลการเรียน หรือผลการสอบ หรือเปดเผยขอสอบ ของนักศึกษา  

หรือความลับของทางราชการโดยมิชอบ 
   
 ๖.๒  การดําเนินการกับบุคลากรและอาจารยท่ีประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีดังนี้ 
  ๖.๒.๑ ตั้งคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริง 
  ๖.๒.๒ หากมีมูลความผิดดําเนินการสงเรื่องใหมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 คณะแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผลฯ 

 

 คณะกรรมการดําเนินงานกํากับ ติดตาม ประเมินผลจรรยาบรรณ คณาจารยและบุคลากร
ของคณะประชุม เพ่ือแจง/รับทราบขอมูลจรรยาบรรณ 

 

 คณะกรรมการรายงานผลท่ีประชุมทราบ หามติ แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก 

 

 รับฟงความคิดเห็นของคณาจารยและบุคลากรของคณะ 
 

 

 จัดทําคูมือจรรยาบรรณ/กําหนดแนวปฏิบัต ิ
 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประพฤติผิดจรรยาบรรณคณาจารยและบุคลากร 

 

ถูกตองตามจรรยาบรรณ 

 

รายงานใหท่ีประชุม 

จรรยาบรรณรับทราบ 

 

ผิดจรรยาบรรณ 

 

รายงานใหท่ีประชุม 

จรรยาบรรณรับทราบ 

ดําเนินการตามข้ันตอนกรณรีับทราบการประพฤติผดิ
จรรยาบรรณ/รับเรื่องรองเรยีน 

 

 ประกาศใชใหทุกคนทราบ และถือเปนแนวปฏิบัต ิ

 

 แจงชองทางรับขอรองเรียน (เว็บไซต,กลองรับขอรองเรียน,หนังสือรองเรียน) 



 

 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 คณะกรรมการดําเนินงานกํากับ ติดตาม ประเมินผลจรรยาบรรณ คณาจารยและบุคลากร
ของคณะประชุม เพ่ือแจง/รับทราบขอมูลจรรยาบรรณ 

 

 คณะกรรมการรายงานผลท่ีประชุมทราบ หามติ แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 

 รับฟงความคิดเห็นของคณาจารยและบุคลากรของคณะ 
 

 

 จัดทําคูมือจรรยาบรรณ/กําหนดแนวปฏิบัต ิ
 

 

 ประกาศใชใหทุกคนทราบ และถือเปนแนวปฏิบัต ิ

 

 คณะแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผลฯ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการดําเนินการกํากับ ติดตามจรรยาบรรณคณาจารยและบุคลากร 

กรณีมีเร่ืองรองเรียน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประพฤติผิดจรรยาบรรณคณาจารยและบุคลากร 

 

ถูกตองตามจรรยาบรรณ 

 

รายงานใหท่ีประชุม 

จรรยาบรรณรับทราบ 

 

ผิดจรรยาบรรณ 

 

รายงานใหท่ีประชุม 

จรรยาบรรณรับทราบ 

ดําเนินการตามข้ันตอนกรณรีับทราบการประพฤติผดิ
จรรยาบรรณ/รับเรื่องรองเรียน 

 

 แจงชองทางรับขอรองเรียน (เว็บไซต,กลองรับขอรองเรียน,หนังสือรองเรียน) 

 

รับทราบการประพฤตผิิดจรรยาบรรณ/รบัเรื่องรองเรียน 

(คณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผลงานของคณะ) 

 

นําเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับฯ 

สรุปเรื่องเสนอผูบริหาร 

 

ผูบริหารคณะพิจารณา 

โดยตั้งกรรมการสืบหาขอเท็จจริง 

 
 

แจงยุติเรื่อง 

 

มหาวิทยาลยัตั้ง 
กรรมการสอบสวน 

 
 

ผูเก่ียวของประสานงานและติดตามผลสรุป
ของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัย 

มีมูลความผดิ ไมมมีูลความผดิ 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ท่ี   ๒๖๕ /๒๕๕๖ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกํากับ ติดตาม และประเมินผลจรรยาบรรณวิชาชีพ 
----------------------------------- 

 
        เพ่ือใหมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพ่ือใชเปนแบบแผน

แนวทางในการประพฤติตน และสงเสริมเกียรติคุณในวิชาชีพใหเปนท่ีเชื่อถือ ศรัทธาแกผูรับบริการ 
และสังคมเหมาะสมกับความเปนวิชาชีพ คณะจึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและกํากับติดตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือกํากับดูแลใหอาจารยและบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 

        ๑.  ผศ.ทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง  ประธานกรรมการ 
         ๒.  อาจารย ดร.กันภา สุขลิ้ม   กรรมการ 
         ๓.  อาจารยราชาวดี ยอดเศรณี  กรรมการ 
         ๔.  อาจารย ดร.กรรณิกา เรงศิริกุล  กรรมการ 
         ๕.  รศ.ดร.ศรีนอย  ชุมคํา   กรรมการ 
         ๖.  ผศ.วัฒน ี  บุญวิทยา  กรรมการ 
         ๗.  นางวิไลลักษณ  พงษแพทย  กรรมการและเลขานุการ 
 
          ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  
สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๑   ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๖ 

 
 



 

 
                                             (ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง) 
                   คณบดี   ปฏิบัติราชการแทน 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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