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การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปภัมภ

คํานํา
เอกสารฉบับ นี้ ไดจัดทํ าขึ้น เพื่ อถือเปน แนวปฏิ บัติของคณาจารยตามจรรยาบรรณวิชาชี พ
คณาจารยและบุคลากร ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดกําหนดหลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของคณาจารย ตอวิชาชีพ บุคลากร องคกร สังคม
และตนเอง เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพคณาจารยและบุคลากร อันจะ
นําไปสู การยอมรับ ของสั งคมทั้ งในระดับ ประเทศและระดับนานาชาติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ขอขอบคุ ณ คณะทํ า งานกํ า หนด
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากร คณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยหนวยงาน และผูที่เกี่ยวของ ที่ไดมีสวนรวมในการกําหนดใหมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยและบุคลากรของคณะไว ณ โอกาส นี้

(ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สารบัญ

พระบรมราโชวาท
พระราชดํารัส
คํานํา
สารบัญ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากร
- ความเปนมา
- วัตถุประสงค
- นิยาม
คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากร
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จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ความเปนมา

การศึกษาระดับอุดมศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง การที่
มีมหาวิทยาลัยที่ดีมีคุณภาพ จําเปนตองมีสวนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติการศึ กษาแห งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ และบทบาทสถาบันอุดมศึกษาใน ๕ ยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรในการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคมเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล
และยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของ
ฐานทรัพ ยากรและสิ่ งแวดล อม และยุ ท ธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิ บ าลในการบริห ารจัดการ
ประเทศอยางมีคุณภาพแลว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากร เปนปจจัยสําคัญ
ยิ่งประการหนึ่งตอการจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และไดรับการยอมรับจากสังคมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
และบุคลากร จึงไดกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากร เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรทุกทาน สามารถนําไปปฏิบัติได โดยผานกระบวนการ
ขอรับความคิดเห็นจากคณาจารย และไดปรับปรุงให เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรของคณะ และผูบริหารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประกาศใชเปนหลักเกณฑที่ควรประพฤติของคณาจารยและบุคลากรตอไป

วัตถุประสงค
เพื่ อ เป น แนวทางในการประพฤติป ฏิ บั ติ ข องคณาจารย และบุ ค ลากร โดยมี ลั ก ษณะเป น
หลักเกณฑมากกวาจะเปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและ
บุคลากรของคณะตอไป

นิยาม
คณาจารย หมายถึ ง ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มาตรา๑๘ (ก) แห ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงานราชการสาย
วิช าการ ข อ ๖(๑) แห งระเบี ย บสํ านั กนายกรั ฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ข อ ๘(๑) แห งระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งผูทําหนาที่สอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
บุคลากร หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจําและ
ลู ก จ างชั่ ว คราว ในคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
จรรยาบรรณวิ ชาชี พ หมายถึ ง หลั กความประพฤติ อัน เหมาะสมแสดงถึงคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ และความประพฤติที่ดีที่ชอบ ที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวล
ขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติ
คุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากร หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของ
คณาจารยและบุคลากรตอวิชาชีพ ผูเรียน องคกร สังคม และตนเอง เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริม
เกียรติคุณของสาขาวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

วิชาชีพคณาจารยเปนวิชาชีพที่มีเกียรติและเปนที่มุงหวังของสังคมไทยในการสรางทรัพยากร
บุคคลใหมีความรู คุณธรรม จริยธรรม เปนอาชีพที่มีศาสตรชั้นสูงรองรับ มีการศึกษาคนควาวิจัยและ
พั ฒ นาวิช าชี พอยู เสมอ เพื่ อให มีแนวทางในการประพฤติ ปฏิ บั ติตนอยางมีมาตรฐาน ตลอดจนมี
มาตรการในการกํากับดูแล สงเสริมสนับสนุนการประกอบวิชาชีพคณาจารย ใหผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี

สมความมุงหวังที่เปนวิชาชีพชั้นสูง ตลอดจนบุคลากรของคณะซึ่งเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามจรรยาบรรณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จึงจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรขึ้นเพื่อให
คณาจารยและบุคลากรยึดถือปฏิบัติ ดังตอไปนี้
หมวดที่ ๑ จรรยาบรรณตอวิชาชีพของคณาจารยและบุคลากร
๑.๑ พึงศรัทธาในคุณคาของตนเองและวิชาชีพ แนวปฏิบัติ
๑.๑.๑ ปกปองวิชาชีพจากสิ่งที่เขามาบอนทําลาย
๑.๑.๒ มี ผ ลงานทางวิช าการที่แสดงถึงศักยภาพของตนต อวิช าชีพ เช น เอกสาร
ตํารา งานวิจัยบทความที่เขียนหรือเรียบเรียงดวยตนเอง
๑.๑.๓ ศรัทธาและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพ
๑.๑.๔ เห็นคุณคาของวิชาชีพและเขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ
๑.๑.๕ แตงกายสุภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ
๑.๑.๕ ปฏิบัติหนาที่เต็มความรูความสามารถและเต็มใจ โดยยึดมั่นและยืนหยัดใน
สิ่งที่ถูกตองสมเหตุสมผล คํานึงถึงประโยชนของคณะเปนหลัก
๑.๑.๖ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ
๑.๑.๗ ใชวิชาการและวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได
๑.๑.๘ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนผูมีศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหนาที่
อยางเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
๑.๑.๙ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ดูแลรักษา
และใชทรัพยสินของคณะโดยระมัดระวังมิใหเสียหาย
๑.๑.๑๐ เปนแบบอยางที่ดีและเหมาะสมกับกับเปนบุคลากรของคณะ
๑.๑.๑๑ หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่จะนํามาซึ่งการเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศของ
ตนเอง เพื่อนรวมงานและคณะ
๑.๒ พึงธํารงรักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ แนวปฏิบัติ
๑.๒.๑ ปกปององคกรวิชาชีพจากความเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้น
เชน ไมของเกี่ยวอบายมุขในสถานที่อันจะสงผลไมดีตอวิชาชีพ ไมตัดตอน
ละเมิด ลวงล้ํา กติกาสังคม เชน จารีต กฎหมาย ระเบียบฯลฯ ตลอดถึงมี
ความตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง
๑.๒.๒ รวมมือ สงเสริมใหมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพคณาจารย และรวมมือใน
การวิเคราะห กําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ
๑.๒.๓ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดี และเกิดประโยชนตอสวนรวม รักษาความ
สามั คคี และชวยเหลือซึ่งกัน และกัน ในหนาที่การงาน ตลอดจนปกป อง
และสรางความเขาใจอันดีตอสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพคณาจารย
๑.๒.๔ ไมดูหมิ่นเหยียดหยามวิชาชีพและเพื่อนรวมงาน
๑.๒.๕ รวมชวยเหลือและเผยแพรชื่อเสียงขององคกรวิชาชีพ
๑.๓ ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรวมวิชาชีพอยางตอเนื่อง แนวปฏิบัติ
๑.๓.๑ รวมเสนอ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอยางมีเหตุผล

๑.๓.๒ รับฟงความคิดเห็น และยอมรับมติจากที่ประชุมเพื่อถือปฏิบัติตอไป
๑.๔ พึงเสริมสรางองคกรวิชาชีพใหมีความแข็งแกรง แนวปฏิบัติ
๑.๔.๑ ตองมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรวิชาชีพใหมีความแข็งแกรง
๑.๔.๒ ปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบขององคกรวิชาชีพ
๑.๔.๓ ชวยกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรวิชาชีพโดยรวมแรงรวมใจ
ไมคดโกงตอองคกร
๑.๕ ควรรวมมือในกิจกรรมขององคกรวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ แนวปฏิบัติ
๑.๕.๑ ใหความสําคัญกับกิจกรรมขององคกรวิชาชีพ โดยเฉพาะกรณีที่กิจกรรมนั้น
คือความเจริญกาวหนา ความมั่นคง
๑.๕.๒ ชวยเหลือและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรวิชาชีพ
๑.๕.๓ เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง อยางนอยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง
หมวดที่ ๒ จรรยาบรรณของคณาจารยตอผูเรียน
๒.๑ พึงตั้งใจถายทอดความรูทางวิชาการอยางเต็มความสามารถ แนวปฏิบัติ
๒.๑.๑ เตรียมการสอนเนื้อหาไปตามลําดับ และ สรางกระบวนการเรียนรูใหผูเรียน
ไดเกิดความรูอยางแทจริง
๒.๑.๒ สอบถามความเขาใจ สังเกต เพิ่มเติมจนกวาผูเรียนจะเกิดความเขาใจที่
แทจริง
๒.๑.๓ มีตําราหลักหรือเอกสารประกอบการสอน
๒.๑.๔ ใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
๒.๑.๕ กระตุนใหผูเรียน เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห และแกปญหา
๒.๑.๖ ใชสื่อการสอน อุปกรณการสอน และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อ
๒.๑.๗ ใหคําแนะนําผูเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนรู
๒.๑.๘ สอนเนื้อหาไดครบถวน
๒.๑.๙ สอนเต็มเวลาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
๒.๑.๑๐ ไมละทิ้งชั้นเรียนโดยรับงานอื่นเปนประจํา
๒.๒ ควรวางตนใหเปนผูควรแกการยกยองและเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน แนวปฏิบัติ
๒.๒.๑ ผดุงความยุติธรรม ขจัดความไมชอบธรรม
๒.๒.๒ รักษา กาย วาจา ใจ ใหเรียบรอย ถูกตอง ดีงาม เปนตัวอยางที่ดีตอผูเรียน
๒.๒.๓ มีบุคลิกภาพที่ดี แตงกายสุภาพเรียบรอย
๒.๒.๔ มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยดี
๒.๓ พึงสอนอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือและเปนธรรม
แนวปฏิบัติ
๒.๓.๑ อุทิศเวลาและความสามารถที่มีอยูเพื่อประโยชนของผูเรียนโดยเสมอภาค

๒.๓.๒
๒.๓.๓
๒.๓.๔
๒.๓.๕

และเปนธรรม
ถายทอดความรูโดยไมปดบังอําพราง
เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหผูเรียนได
ซักถาม
รับฟงปญหาและใหความชวยเหลือผูเรียน และชวยแกไขขอบกพรองของ
ผูเรียน ดวยจิตเมตตา ปรารถนาดี มีใจอนุเคราะห
มอบหมายงาน ตรวจผลงานและประเมินผลการเรียนดวยความเที่ยงตรง
ยุติธรรมและสม่ําเสมอ

๒.๔ พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรม
แนวปฏิบัติ
๒.๔.๑ ตรงตอเวลา หนาที่ และการกระทํา
๒.๔.๒ ตัดความรูสึกสวนบุคคลออกจากหนาที่และการงาน
๒.๔.๓ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม
๒.๔.๔ ปฏิบัติตอผูเรียนดวยความเทาเทียมกัน
๒.๕ ควรหมั่นศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยางเพียงพอ
ตลอดเวลา แนวปฏิบัติ
๒.๕.๑ มีงานวิชาการที่เปนเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส อันเปนความรูใหมใหกับ
ผูเรียน
๒.๕.๒ มีสวนรวมในการสงเสริมวิชาการที่ทันสมัยใหกับผูเรียน
๒.๕.๓ จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา พัฒนาทางวิชาการใหกับนักศึกษาอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง
๒.๕.๔ ผลิตเครื่องมือ สื่ออุปกรณการสอนใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
๒.๖ ไมควรแสวงหาผลประโยชนจากผูเรียน แนวปฏิบัติ
๒.๖.๑ มอบหมายงานใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยไมหวังสิ่งตอบแทนอื่นใด
เชน เงินตรา ชื่อเสียง ผลงาน ตําแหนง ฯลฯ
๒.๖.๒ กิจกรรมที่จัดขึ้น หากผูเรียนตองรับผิดชอบคาใชจาย ไมควรนําคาใชจาย
ดังกลาวไปแสวงหากําไรหรือนํามาเปนสิ่งตอบแทนผูเปนคณาจารย
๒.๖.๓ ไมใชผูเรียนเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณโดยสิ้นเปลือง
๒.๖.๔ ไมรับทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ ของรางวัล ที่มีคา และที่ไมเหมาะสมจาก
ผูเรียน
๒.๖.๕ ไมใชแรงงานของผูเรียนเพื่อประโยชนสวนตน
๒.๖.๖ ไมนําผลงานของผูเรียนไปใชประโยชนสวนตน
๒.๖.๗ ไมนําสินคามาขายใหกับผูเรียน
๒.๖.๘ ไมประเมินผลการเรียนโดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน
๒.๗ จรรยาบรรณของคณาจารยที่พึงมีตอผูเรียน นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ
๒.๗.๑ ประพฤติตนใหเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและ
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บุคคลทั่วไป
สอนนักศึกษาอยางเต็มใจ ตรงตอเวลาและเต็มความสามารถ ดวยความ
บริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือและปฏิบัติตอนักศึกษาอยางมีเมตตาและเปนธรรม
อบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงาม
ใหแกนักศึกษาอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกและความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน
ซื่อสัตยสุจริต
สงเสริมสนับสนุนบรรยากาศแหงเสรีภายทางวิชาการ โดยปราศจากการ
ครอบงําดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใดๆ

๒.๗.๖ ศึกษาหาความรู วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางานวิชาการใหทันสมัยอยาง
สม่ําเสมอ
๒.๗.๗ สรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะและมีสวนรวมสนับสนุนการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ
หมวดที่ ๓ จรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากรตอผูบังคับบัญชา ตอผูใตบังคับบัญชา และ
ตอผูรวมงาน แนวปฏิบัติ
๓.๑ ผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการทํางาน ขวัญ
และกําลังใจ สวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากรในคณะและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวย
ความเปนธรรม
๓.๒ ผูใตบังคับบัญชาตองเคารพตอการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา ปฏิบัติตาม
คําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาอยางเต็มความสามารถ
๓.๓ พึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ
มีมนุษยสัมพันธอันดี ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ สงเสริมสนับสนุนให
เกิดความรักสามัคคี รวมกันแกไขปญหา เสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาเกิด
ประโยชนตอสวนรวม
หมวดที่ ๔ จรรยาบรรณตอสังคมและองคกรของคณาจารยและบุคลากร
๔.๑ พึงปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหนวยงานและมหาวิทยาลัย แนวปฏิบัติ
๔.๑.๑ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหนวยงานและมหาวิทยาลัยที่บัญญัติขึ้นดวย
ความชอบธรรม
๔.๑.๒ ใหความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กติกาแกผูรวมวิชาชีพเดียวกันและผูมีสวน
เอื้อตอวิชาชีพ
๔.๒ พึงปฏิบัติตนเปนผูใชเวลาใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ แนวปฏิบัติ
๔.๒.๑ ศึกษาหาความรูเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาเศรษฐกิจ
สังคม และ การเมือง
๔.๒.๒ ละเวนการใชเวลาราชการไปทําประโยชนสวนตน
๔.๒.๓ ปฏิบัติราชการตามสภาพจริงที่ทางราชการกําหนด

๔.๓ ควรใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติ
๔.๓.๑ ใหความรวมมือเปนคณะกรรมการหรือผูดําเนินการกิจกรรมของ
คณะและมหาวิทยาลัย
๔.๓.๒ มีสวนรวมในกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
๓.๓.๓ ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถ
๔.๔ ไมควรกระทําการใดๆ ใหเกิดความขัดแยงในสวนไดสวนเสียขององคกรหรือมีอคติ
ในการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบโดยขาดความเปนธรรม แนวปฏิบัติ
๔.๔.๑ ไมยั่วยุหรือมีสวนยั่วยุใหองคกรตองเสียผลประโยชนที่พึงไดโดยชอบธรรม
๔.๔.๒ ยึดมั่นในหนาที่ที่ตองทําใหองคกรโดยชอบธรรม
๔.๔.๓ ระวังการพูด และการกระทําที่ทําใหเกิดความแตกแยกในองคกร
๔.๕ คณาจารยและบุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ แนวปฏิบัติ
๔.๕.๑ ปฏิบัติตนดวยความสุจริตยุติธรรมใหเปนที่เชื่อถือและศรัทธาของบุคคล
ทั่วไป ปฏิบัติตนเพื่อประโยชนสวนรวม
๔.๕.๒ ใหบริการผูมาติดตอดวยความเอื้อเฟอ มีน้ําใจ ใชวาจาที่สุภาพออนโยนและ
ดวยความเปนธรรม
๔.๕.๓ พึงใหบริการดานวิชาการและวิชาชีพอยางเต็มความสามารถ
๔.๖ ควรศึกษาและปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ แนวปฏิบัติ
๔.๖.๑ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไมฟุงเฟอในการใชจาย ตลอดถึงจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเพียงพอตอคนหมูมากโดยไมลําเอียง
๔.๖.๒ มีสวนรวมหรือเปนที่ปรึกษา โครงการตามแนวพระราชดําริแกชุมชน
๔.๖.๓ ยึดมั่นในคุณธรรม เชนทศพิธราชธรรมและบรมราโชวาท เปนเครื่องนําทาง
ในการทํางานและดําเนินชีวิต
๔.๗ พึงปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการเสริมสรางเอกลักษณไทย แนวปฏิบัติ
๔.๗.๑ นําศิลปะ วัฒนธรรมไทยมาบูรณาการใชในชีวิตประจําวัน และยึดมั่นใน
จารีตไทยเชนที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม อาหารการกิน และพฤติกรรม
๔.๗.๒ เขารวมกิจกรรมหรือสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริม
เอกลักษณไทยและประเพณีไทย
๔.๗.๓ รณรงคการใชและรวมใชสินคาไทย

๔.๘ พึงปฏิบัติตนเพื่อประโยชนตอสวนรวม แนวปฏิบัติ
๔.๘.๑ เปนผูมีจิตสาธารณะ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวม
ชวยเหลืองานการกุศล สงเคราะห ในคราวที่เกิดภัยตางๆ ตามโอกาสและ
กําลังของตน
๔.๘.๒ เสริมสรางสังคมดี ไมขัดขวางการพัฒนาสังคมที่เกิดขึ้นดวยความชอบธรรม
๔.๘.๓ รักษาสภาพแวดลอม
๔.๘.๔ ยึดประโยชนขององคกรและสวนรวมเปนหลักเหนือประโยชนตน
๔.๙ พึงปฏิบัติตนดวยความสุจริตธรรมและเปนธรรมใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
แนวปฏิบัติ
๔.๙.๑ มีความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทํา ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ยุติธรรม
๔.๙.๒ สามารถตอบปญหาทางวิชาการและนําวิชาการไปชวยเหลือสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๔.๙.๓ เคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษยของทุกคน
หมวดที่ ๕ จรรยาบรรณตอตนเอง
๕.๑ พึงปฏิบัติหนาที่และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ
๕.๑.๑ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมาย
๕.๑.๒ ปฏิบัติงานมีความบกพรองนอยที่สุด
๕.๑.๓ สงผลการเรียนของผูเรียนตรงเวลา
๕.๑.๔ มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
๕.๒ ควรมีอิสระทางความคิด ปฏิบัติงานดวยความขยัน อดทนและเสียสละ แนวปฏิบัติ
๕.๒.๑ กลาคิด กลาแสดงออกในเชิงวิชาการที่สรางสรรค
๕.๒.๒ มีความเพียรในการปฏิบัติงาน
๕.๒.๓ มีความเสียสละเพื่อสวนรวม
๕.๒.๔ อดทนอดกลั้นตอการทํางาน
๕.๓ พึงมีความโอบออมอารี มีอัธยาศัย และเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูรวมงาน แนวปฏิบัติ
๕.๓.๑ มีความเปนกันเองตอผูรวมงานโดยไมเสแสรง
๕.๓.๒ ใหคําปรึกษาดานวิชาการแกผูอื่น
๕.๓.๓ แนะนํา ชวยเหลือเพื่อนรวมงานตามฐานะอันควร

๕.๔ ควรใฝหาความรู และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ แนวปฏิบัติ
๕.๔.๑ มีผลงานทางวิชาการตามสาขาที่ตนถนัด
๕.๔.๒ เขารวมอบรม สัมมนา พัฒนาทางวิชาการอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
๕.๔.๓ หาความรูจากเอกสาร ตํารา และสื่อตาง ๆ
๕.๔.๔ เพิ่มเติมความรูหรือตําแหนงทางวิชาการใหกับตนเอง

๕.๕ พึงปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ และไมนําขอมูลที่เปนความลับขององคกรไปใช
เพื่อประโยชนของบุคคลใดๆ ในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือกอใหเกิดความเสียหายตอองคกร
แนวปฏิบัติ
๕.๕.๑ ไมนําขอมูลที่เปนความลับขององคกรไปเปดเผย
๕.๕.๒ สงเสริม สนับสนุนองคกรดวยความชอบธรรม
๕.๕.๓ สรางและพัฒนาองคกรใหมีความเจริญรุงเรือง
๕.๕.๔ แสดงขอมูลและผลงาน ใหสาธารณะชนรับทราบขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับ
องคกร
หมวดที่ ๖ การประพฤติผิดจรรยาบรรณ
๖.๑ การประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีดังนี้
๖.๑.๑ เรียกรับหรือยอมรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใดโดยมิชอบ
๖.๑.๒ เปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความ
ไววางใจโดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
๖.๑.๓ แกไขผลการเรียน หรือผลการสอบ หรือเปดเผยขอสอบ ของนักศึกษา
หรือความลับของทางราชการโดยมิชอบ
๖.๒ การดําเนินการกับบุคลากรและอาจารยที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีดังนี้
๖.๒.๑ ตั้งคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริง
๖.๒.๒ หากมีมูลความผิดดําเนินการสงเรื่องใหมหาวิทยาลัยพิจารณา

ขั้นตอนการดําเนินงาน
 คณะแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผลฯ

 คณะกรรมการดําเนินงานกํากับ ติดตาม ประเมินผลจรรยาบรรณ คณาจารยและบุคลากร

ของคณะประชุม เพื่อแจง/รับทราบขอมูลจรรยาบรรณ

 คณะกรรมการรายงานผลที่ประชุมทราบ หามติ แนวปฏิบัติที่เกีย่ วของ

 รับฟงความคิดเห็นของคณาจารยและบุคลากรของคณะ

 จัดทําคูมือจรรยาบรรณ/กําหนดแนวปฏิบัติ

 ประกาศใชใหทุกคนทราบ และถือเปนแนวปฏิบัติ

 แจงชองทางรับขอรองเรียน (เว็บไซต,กลองรับขอรองเรียน,หนังสือรองเรียน)

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประพฤติผิดจรรยาบรรณคณาจารยและบุคลากร

ผิดจรรยาบรรณ

ถูกตองตามจรรยาบรรณ

รายงานใหที่ประชุม
จรรยาบรรณรับทราบ

รายงานใหที่ประชุม
จรรยาบรรณรับทราบ

ดําเนินการตามขั้นตอนกรณีรับทราบการประพฤติผดิ
จรรยาบรรณ/รับเรื่องรองเรียน

ภาคผนวก

ขั้นตอนการดําเนินงาน
 คณะแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผลฯ

 คณะกรรมการดําเนินงานกํากับ ติดตาม ประเมินผลจรรยาบรรณ คณาจารยและบุคลากร

ของคณะประชุม เพื่อแจง/รับทราบขอมูลจรรยาบรรณ

 คณะกรรมการรายงานผลที่ประชุมทราบ หามติ แนวปฏิบัติที่เกีย่ วของ

 รับฟงความคิดเห็นของคณาจารยและบุคลากรของคณะ

 จัดทําคูมือจรรยาบรรณ/กําหนดแนวปฏิบัติ

 ประกาศใชใหทุกคนทราบ และถือเปนแนวปฏิบัติ

 แจงชองทางรับขอรองเรียน (เว็บไซต,กลองรับขอรองเรียน,หนังสือรองเรียน)

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประพฤติผิดจรรยาบรรณคณาจารยและบุคลากร

ถูกตองตามจรรยาบรรณ

ผิดจรรยาบรรณ

รายงานใหที่ประชุม
จรรยาบรรณรับทราบ

รายงานใหที่ประชุม
จรรยาบรรณรับทราบ

ดําเนินการตามขั้นตอนกรณีรับทราบการประพฤติผดิ
จรรยาบรรณ/รับเรื่องรองเรียน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินการกํากับ ติดตามจรรยาบรรณคณาจารยและบุคลากร
กรณีมีเรื่องรองเรียน
รับทราบการประพฤติผิดจรรยาบรรณ/รับเรื่องรองเรียน
(คณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผลงานของคณะ)

นําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการกํากับฯ
สรุปเรื่องเสนอผูบริหาร

ผูบริหารคณะพิจารณา
โดยตั้งกรรมการสืบหาขอเท็จจริง
ไมมมี ูลความผิด

แจงยุติเรื่อง

มีมูลความผิด
มหาวิทยาลัยตั้ง
กรรมการสอบสวน

ผูเกี่ยวของประสานงานและติดตามผลสรุป
ของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัย

คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ ๒๖๕ /๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกํากับ ติดตาม และประเมินผลจรรยาบรรณวิชาชีพ
----------------------------------เพื่อใหมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อใชเปนแบบแผน
แนวทางในการประพฤติตน และสงเสริมเกียรติคุณในวิชาชีพใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธาแกผูรับบริการ
และสังคมเหมาะสมกับความเปนวิชาชีพ คณะจึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและกํากับติดตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อกํากับดูแลใหอาจารยและบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ 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.วัฒนี
บุญวิทยา
กรรมการ
๗. นางวิไลลักษณ
พงษแพทย
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง)
คณบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

