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เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร 
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  เพื่อให้การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการและการติดตามการ
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คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
 ๑. ด าเนินการส่งเสริมและก ากบัดูแลใหอ้าจารยป์ฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร
ตามประกาศจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรคณะวทิยาการจดัการ 
 ๒. ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร 
 ๓. พิจารณาและจดัท าคู่มือจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรคณะวทิยาการจดัการ 
 ๔. ก าหนดวิธีและสร้างเคร่ืองมือในการประเมินผลและติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารยแ์ละบุคลากรคณะวทิยาการจดัการ 
 ๕. ประเมินผลและน าผลการประเมินเป็นแนวทางการด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 ๖. รายงานผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจดัการไปยงั
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 
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      (ผูช่้วยศาสตราจารยม์าณี  ชูเอียด) 
              คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
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                หน้า 
ค าน า 
ค าจ ากดัความ 
จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรคณะวทิยาการจดัการ 
แผนผงักลไกการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรคณะวทิยาการจดัการ 
แนวทางการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรคณะวทิยาการ
จดัการ 
แผนผงัแสดงการรับฟังความคิดเห็นและเร่ืองร้องเรียน 
มาตรการด าเนินการกบัผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรคณะวทิยาการ
จดัการ 
กระบวนการส่งเสริมใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรคณะ
วทิยาการจดัการ 
ประกาศคณะวทิยาการจดัการ เร่ือง จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรคณะวทิยาการ
จดัการ 
ค าสั่งคณะวทิยาการจดัการ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์
และบุคลากรคณะวทิยาการจดัการ 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถว์า่ดว้ย จรรยาบรรณขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั  
ราชภฏัอุตรดิตถ ์พ.ศ.2550 
ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา 
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ค าน า 

 
 คู่มือจรรยาบรรณฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนตาม จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละ
บุคลากรทั้งต่อตนเอง นกัศึกษา ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูม้าติดต่องาน ตลอดจนสังคม 
 ฝ่ายบริหาร คณะวทิยาการจดัการ ตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญัของอาจารยท่ี์จะตอ้งรักษาไวซ่ึ้งช่ือเสียง 
เกียรติคุณ ใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะน ามาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ และ
นอกจากน้ีเพื่อใหก้ารจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการของคณะวทิยาการจดัการและการติดตามการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยบงัเกิดผลดีต่อคณะ จึงจดัใหมี้
คู่มือจรรยาบรรณข้ึน โดยหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คณาจารยข์องคณะวทิยาการจดัการทุกท่านจะเป็นผูท่ี้ด ารงตนอยูใ่น
กรอบแห่งจรรยาบรรณวชิาชีพอยา่งเคร่งครัดต่อไป 
 

          ฝ่ายบริหาร  คณะวทิยาการจดัการ  
                        25  เมษายน  2553 
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ค าจ ากดัความ 
 จรรยาบรรณ หมายถึง  ความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพต่า งๆ ก าหนดข้ึนเพื่อรักษาช่ือเสียง เกียรติคุณ  
(พจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ, 2530)  
 จรรยาบรรณวชิาชีพ หมายถึง การประมวลความประพฤติ ขอ้บงัคบั มารยาทท่ีแต่ละสาขาวชิาชีพนั้นๆ  เพื่อ
รักษาและส่ งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง  และฐานะของผูป้ระกอบวชิาชีพใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการแล ะ
สังคมอนัจะน ามาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ 
 จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์แล ะบุคลากร  หมายถึง  หลกัหรือแนวทางการประพฤติตนของอาจารยแ์ละ
บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีสอนนกัศึกษาในคณะวทิยาการจดัการ เป็ นประมวลความประพฤติ ขอ้บงัคบั มารยาทท่ีแต่ละ
สาขาวชิาชีพนั้นๆ เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของผู ้ประกอบวชิาชีพใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธา
แก่ผูรั้บบริการและสังคมอนัจะน ามาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ 

อาจารย์  หมายถึง  อาจารยแ์ละบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีสอนนกัศึกษาในคณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยั  
ราชภฏัอุตรดิตถ ์
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จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 คณะวทิยาการจดัการไดต้ระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญัของอาจารย์ ผูซ่ึ้งใหก้ารศึกษาและพฒันาบุคลากร
ใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมสู่ทอ้งถ่ิน จึงไดก้ าหนดใหมี้ จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร คณะ
วทิยาการจดัการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 1.  เป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดีและประพฤติตนเหมาะสมกบัการเป็นอาจารย ์
 2.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากหนา้ท่ีการงาน 
  3.  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 4.  มีการพฒันาตนเองและเพิ่มพนูความรู้อนัเป็นประโยชน์ต่อหนา้ท่ี 
  5.  ใชว้ชิาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ีในกรณีท่ีวชิาชีพใดมีจรรยาบรรณวชิาชีพก าหนด 
 6.  ใชท้รัพยสิ์นของทางราชการอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 7.  ปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็เวลาและเป็นผูต้รงต่อเวลา 
 8.  ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 
 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคบับัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพือ่นร่วมงาน 
  1.  เช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาในส่ิงท่ีชอบดว้ยกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
  2.  ใหค้วามช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวม 
  3.  ปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความสุภาพ 
  4.  รับฟังความคิดเห็นและและขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้นบนหลกัการและเหตุผล 
  5.  ผูบ้งัคบับญัชา ดูแลผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาในดา้นขวญั ก าลงัใจ สวสัดิการตามความ 
      เหมาะสม 
 

จรรยาบรรณต่อผู้มาติดต่องาน และสังคม 
1.  ใหบ้ริการต่อผูม้าติดต่องานดว้ยกริยาท่ีสุภาพและเป็นธรรม  
2.  ปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของบุคคลทัว่ไป 
3.  ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นพฤติกรรมท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงขององคก์ร 
4.  ไม่รับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อนัใดท่ีมีค่าเกินปกติวสิัยท่ีใหโ้ดยเสน่หา 
 

จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์และบุคลากร 
 1.  ความรับผดิชอบต่องานสอน 

  วางแผนและเตรียมการสอนล่วงหนา้อยา่งเป็นระบบ 
  จดัท าแนวการสอนและแจง้ใหน้กัศึกษาทราบเม่ือเปิดภาคเรียน 
  จดัเตรียมการสอนและจดัท าประมวลรายวชิา 
  จดักิจกรรมการสอนเพื่อพฒันานกัศึกษาอยา่งมุ่งมัน่และตั้งใจ 
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  พฒันาเทคนิควธีิการถ่ายทอดความรู้ใหเ้หมาะสมเพื่อน ามาใชใ้นการเรียนการสอน 
  เขา้สอน  ตรวจงาน  และส่งคืนตามก าหนด 
  มีความรับผดิชอบและปฏิบติังานในหนา้ท่ีเตม็ความสามารถ  

 2. การให้ความช่วยเหลอืและเป็นทีพ่งึทีด่ีแก่นักศึกษา 
  ใหค้  าปรึกษาในดา้นวชิาการและดา้นอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นแก่นกัศึกษา 
  ใหเ้กียรติและปฏิบติัต่อนกัศึกษาดว้ยความยติุธรรมและเสมอภาค 
  รักษาความลบัของนกัศึกษา 
  รักและเมตตานกัศึกษา โดยใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมและใหก้ าลงัใจแก่นกัศึกษา  
  พึงละเวน้การกระท าท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกายของนกัศึกษา 
  พึงละเวน้การกระท าท่ีสกดักั้นพฒันาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมของนกัศึกษา 

 3. การเป็นแบบอย่างทีด่ีของนักศึกษา 
  พึงปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษาและสอดคลอ้งวฒันธรรมอนัดีงาม 
  ส่งเสริม ผดุงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นอาจารย ์
  ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีอาจารย ์
  พึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือ ศรัทธา และการยอมรับของคนทัว่ไป 

  4. การติดตามความก้าวหน้าทางวชิาการและวชิาชีพของตนให้ทนัต่อเหตุการณ์เสมอ      
  มุ่งมัน่ในการพฒันาศาสตร์ของตนอยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ 
  ใฝ่หาความรู้ทางวชิาการและติดตามความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อพฒันาตนเอง 

 อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 5. การมีจรรยาบรรณนักวจัิย 

  ซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจดัการ 
  ตระหนกัถึงพนัธกรณีในการท าวจิยัตามขอ้ตกลงท่ีท าไวก้บัหน่วยงานท่ีตนสังกดั 
  มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวชิาการท่ีท าวจิยั 
  มีความรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวจิยัไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่มีชีวติ 
  ตอ้งเคารพศกัด์ิศรีและสิทธิของมนุษยท่ี์ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวจิยั 
  ตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวจิยั 
  พึงน าผลงานวจิยัไปใชใ้นประโยชน์ในทางท่ีถูกตอ้ง 
  พึงเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผูอ่ื้น 
  พึงรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดบั 
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 6. การมีส่วนร่วมในการพฒันาคณะและมหาวทิยาลยั  
  ส่งเสริมและสร้างความสามคัคีในกลุ่มอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
  เขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ในหมู่นกัวชิาการ และ 

 ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
  รักษาช่ือเสียงและประโยชน์ของคณะและมหาวทิยาลยั 
  มีส่วนร่วมและอุทิศตนเพื่อการพฒันาคณะและมหาวทิยาลยั 

 7. ความรับผดิชอบต่อผู้อืน่  สังคม  และประเทศชาติ 
  มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ เก้ือกลูผูอ่ื้น  สังคม  และประเทศชาติ 
  รับผดิชอบการกระท าของตนเองต่อสังคมและประเทศชาติ 
  สร้างสรรคผ์ลงานทางวชิาการท่ีไดม้าตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

 8. ความซ่ือสัตย์และคุณธรรมจริยธรรม 
  ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
  ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
  ไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากนกัศึกษาและผูอ่ื้น 
  ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการหาประโยชน์แก่ตนโดยมิชอบ 
  มีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
  ไม่ใชช่ื้อ ทรัพยากรของคณะและมหาวทิยาลยัเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อหมู่คณะโดยมิชอบ 

 9. การปฏิบัติตนต่อผู้อืน่อย่างกลัยาณมิตร 
  ยอมรับฟังความคิดเห็นทางวชิาการของผูอ่ื้นเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ 
  ใหเ้กียรติ ยกยอ่ง และนบัถือเพื่อนร่วมงานทุกระดบั 
  พึงช่วยเหลือเก้ือกลูผูอ่ื้นในทางสร้างสรรค ์
  รักษาและแสวงหามิตรภาพระหวา่งเพื่อนร่วมงานและบุคคลทัว่ไป 
  ยกยอ่งและนบัถือผูร่้วมงาน ผูร่้วมอาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถและประพฤติดี 
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แผนผงักลไกการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวทิยาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ เร่ือง จรรยาบรรณวชิาชีพ
อาจารยแ์ละบุคลากรคณะวทิยาการ

จดัการ 

 

คู่มือจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละ
บุคลากร 

คณะกรรมการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร 

 

การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ
อาจารยแ์ละบุคลากร 

 

แบบประเมิน 

 

คณะกรรมการก ากบั
ติดตามประเมินผล 

 

มาตรการส่งเสริม 

 
มาตรการลงโทษ 

ทบทวนจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละ
บุคลากร 

 

การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ
อาจารยแ์ละบุคลากร 

 

การส่งเสริมและการวางแผนป้องกนัการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร 
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แนวทางการก ากบัดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวทิยาการจัดการ  
 คณะกรรมการด าเนินงานตาม จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร มอบอ านาจใหผู้ป้ระสานหลกัสูตร
ติดตามและก ากบัผูท่ี้อยูใ่นความดูแลใหป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรดงัน้ี 
  1.  มีการรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากการสังเกต  การรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การ
วเิคราะห์จากขอ้เสนอแนะทา้ยแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ์และขอ้มูลอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 2.  มีการตกัเตือนผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร 
 3.  หากตกัเตือนแลว้ผูน้ั้นยงัมีพฤติกรรมแสดงใหเ้ห็นถึงการประพฤติผดิจรรยาบรรณอาจารยอี์ก 
คณะกรรมการด าเนินงานตาม จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร จะด าเนินการสอบสวนและเสนอให้
ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาลงโทษต่อไป 
 

แผนผงัแสดงการรับฟังความคิดเห็นและเร่ืองร้องเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวทิยาการจดัการ 

รับฟังความคิดเห็นและเร่ืองร้องเรียน 

ช่องทางการ 
รับฟังความคิดเห็นและเร่ืองร้องเรียน 

 
1. สายตรงอธิการบดี 
2. สายตรงคณบดี 
3. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
4. จดหมาย 
5. ตูรั้บฟังความคิดเห็นและเร่ืองร้องเรียน 
6. อ่ืนๆ 
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มาตรการด าเนินการกบัผู้ทีไ่ม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวทิยาการจัดการ 
 เม่ือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ปฏิบติั ตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร ฯ  คณะจะด าเนินการโดยให้
คณะกรรมการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร สืบสวนหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนท่ี
เกิดข้ึน หากพบวา่ผูน้ั้นยงัมีพฤติกรรมแสดงใหเ้ห็นถึงการประพฤติผดิจรรยาบรรณอาจารย์  ผูน้ั้นจะตอ้งไดรั้บการ
สอบสวนและหากสอบสวนวา่มีมูลความผดิจริงใหถู้กลงโทษ โทษตามระเบียบขา้ราชการพลเรือน ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ.2551 หมวดท่ี 7 แลว้แต่กรณีความผดิโดยมีล าดบัการลงโทษดงัน้ี 
 1.  ภาคทณัฑ ์   
 2.  ตดัเงินเดือน    
 3.  ลดขั้นเงินเดือน 
  4.  ปลดออก 
  5.  ไล่ออก 
 

กระบวนการส่งเสริมให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวทิยาการจัดการ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร 
 2.  ก าหนดแนวทางการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร 
 3.  จดัท าคู่มือจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร 
 4.  จดักิจกรรมส่งเสริมใหอ้าจารยป์ฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร 
 4.1  ประกาศจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร 
 4.2  จดัท าคู่มือจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร 
 4.3  ยกยอ่งผูท่ี้ไดรั้บรางวลัเกียรติคุณทั้งจากภายในภายนอกหน่วยงานโดยจดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียนพดูคุย
หรือประกาศลงในเวป็ไซตข์องคณะ 
 5.  ติดตามผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรทุกปีการศึกษา 
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ประกาศคณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เร่ือง  จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวทิยาการจัดการ   มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 ดว้ยตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญัของอาจารยแ์ละเพื่อรักษาส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือ
ศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและสังคมอนัจะน ามาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่ งวชิาชีพ  คณะวทิยาการจดัการจึงขอประกาศ
จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรเพี่อเป็นแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 1.  เป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดีและประพฤติตนเหมาะสมกบัการเป็นอาจารย ์
 2.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและไม่แสวงหาผลประโยชน์จาหนา้ท่ีการงาน 
  3.  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 4.  มีการพฒันาตนเองและเพิ่มพนูความรู้อนัเป็นประโยชน์ต่อหนา้ท่ี 
  5.  ใชว้ชิาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ีในกรณีท่ีวชิาชีพใดมีจรรยาบรรณวชิาชีพก าหนด 
 6.  ใชท้รัพยสิ์นของทางราชการอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 7.  ปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็เวลาและเป็นผูต้รงต่อเวลา 
 8.  ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 
 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพือ่นร่วมงาน 
  1.  เช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาในส่ิงท่ีชอบดว้ยกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
  2.  ใหค้วามช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวม 
  3.  ปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความสุภาพ 
  4.  รับฟังความคิดเห็นและและขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้นบนหลกัการและเหตุผล 
  5.  ผูบ้งัคบับญัชา ดูแลผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาในดา้นขวญั ก าลงัใจ สวสัดิการตามความ 
      เหมาะสม 
 

จรรยาบรรณต่อผู้มาติดต่องาน และสังคม 
1.  ใหบ้ริการต่อผูม้าติดต่องานดว้ยกริยาท่ีสุภาพและเป็นธรรม  
2.  ปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของบุคคลทัว่ไป 
3.  ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นพฤติกรรมท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงขององคก์ร 
4.  ไม่รับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อนัใดท่ีมีค่าเกินปกติวสิัยท่ีใหโ้ดยเสน่หา 
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จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์และบุคลากร 
 1.  ความรับผดิชอบต่องานสอน 

  วางแผนและเตรียมการสอนล่วงหนา้อยา่งเป็นระบบ 
  จดัท าแนวการสอนและแจง้ใหน้กัศึกษาทราบเม่ือเปิดภาคเรียน 
  จดัเตรียมการสอนและจดัท าประมวลรายวชิา 
  จดักิจกรรมการสอนเพื่อพฒันานกัศึกษาอยา่งมุ่งมัน่และตั้งใจ 
  พฒันาเทคนิควธีิการถ่ายทอดความรู้ใหเ้หมาะสมเพื่อน ามาใชใ้นการเรียนการสอน 
  เขา้สอน  ตรวจงาน  และส่งคืนตามก าหนด 
  มีความรับผดิชอบและปฏิบติังานในหนา้ท่ีเตม็ความสามารถ  

 2. การให้ความช่วยเหลอืและเป็นทีพ่งึทีด่ีแก่นักศึกษา 
  ใหค้  าปรึกษาในดา้นวชิาการและดา้นอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นแก่นกัศึกษา 
  ใหเ้กียรติและปฏิบติัต่อนกัศึกษาดว้ยความยติุธรรมและเสมอภาค 
  รักษาความลบัของนกัศึกษา 
  รักและเมตตานกัศึกษา โดยใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมและใหก้ าลงัใจแก่นกัศึกษา  
  พึงละเวน้การกระท าท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกายของนกัศึกษา 
  พึงละเวน้การกระท าท่ีสกดักั้นพฒันาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมของนกัศึกษา 

 3. การเป็นแบบอย่างทีด่ีของนักศึกษา 
  พึงปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษาและสอดคลอ้งวฒันธรรมอนัดีงาม 
  ส่งเสริม ผดุงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นอาจารย ์
  ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีอาจารย ์
  พงึปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือ ศรัทธา และการยอมรับของคนทัว่ไป 

  4. การติดตามความก้าวหน้าทางวชิาการและวชิาชีพของตนให้ทนัต่อเหตุการณ์เสมอ      
  มุ่งมัน่ในการพฒันาศาสตร์ของตนอยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ 
  ใฝ่หาความรู้ทางวชิาการและติดตามความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อพฒันาตนเอง 

 อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 5. การเป็นนักวจัิยทีม่ีจรรยาบรรณ 

  ซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจดัการ 
  ตระหนกัถึงพนัธกรณีในการท าวจิยัตามขอ้ตกลงท่ีท าไวก้บัหน่วยงานท่ีตนสังกดั 
  มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวชิาการท่ีท าวจิยั 
  มีความรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวจิยัไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่มีชีวติ 
  ตอ้งเคารพศกัด์ิศรีและสิทธิของมนุษยท่ี์ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวจิยั 
  ตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวจิยั 
  พึงน าผลงานวจิยัไปใชใ้นประโยชน์ในทางท่ีถูกตอ้ง 
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  พึงเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผูอ่ื้น 
  พึงรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดบั 

 6. การมีส่วนร่วมในการพฒันาคณะและมหาวทิยาลยั  
  ส่งเสริมและสร้างความสามคัคีในกลุ่มอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
  เขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ในหมู่นกัวชิาการ และ 

 ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
  รักษาช่ือเสียงและประโยชน์ของคณะและมหาวทิยาลยั 
  มีส่วนร่วมและอุทิศตนเพื่อการพฒันาคณะและมหาวทิยาลยั 

 7. ความรับผดิชอบต่อผู้อืน่  สังคม  และประเทศชาติ 
  มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ เก้ือกลูผูอ่ื้น  สังคม  และประเทศชาติ 
  รับผดิชอบการกระท าของตนเองต่อสังคมและประเทศชาติ 
  สร้างสรรคผ์ลงานทางวชิาการท่ีไดม้าตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

 8. ความซ่ือสัตย์และคุณธรรมจริยธรรม 
  ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
  ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
  ไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากนกัศึกษาและผูอ่ื้น 
  ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการหาประโยชน์แก่ตนโดยมิชอบ 
  มีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
  ไม่ใชช่ื้อ ทรัพยากรของคณะและมหาวทิยาลยัเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อหมู่คณะโดยมิชอบ 

 9.  การปฏิบัติตนต่อผู้อืน่อย่างกลัยาณมิตร 
  ยอมรับฟังความคิดเห็นทางวชิาการของผูอ่ื้นเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ 
  ใหเ้กียรติ ยกยอ่ง และนบัถือเพื่อนร่วมงานทุกระดบั 
  พึงช่วยเหลือเก้ือกลูผูอ่ื้นในทางสร้างสรรค ์
  รักษาและแสวงหามิตรภาพระหวา่งเพื่อนร่วมงานและบุคคลทัว่ไป 
  ยกยอ่งและนบัถือผูร่้วมงาน ผูร่้วมอาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถและประพฤติดี 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2553 
 
 
       (ผูช่้วยศาสตราจารยม์าณี  ชูเอียด) 
                                 คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
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ค าส่ังคณะวทิยาการจัดการ 

ที ่ ๐๓๔ /๒๕๕๓ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์และบุคลากร 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
  เพื่อใหก้ารจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการของคณะ วทิยาการจดัการ และการติดตามการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารยใ์นสถาบั นอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร คณะ
วทิยาการจดัการ ดงัต่อไปน้ี 
  ๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยม์าณี  ชูเอียด  ประธานกรรมการ 
  ๒.  อาจารย ์ดร.พรรณนภา  เช้ือบาง  กรรมการ 
  ๓.  อาจารยชิ์ชญาส์ุ  ช่างเรียน   กรรมการ 
  ๔.  อาจารยอ์ลงกรณ์  สุขจีรเดช   กรรมการ 
  ๕.  อาจารยว์ชัราภรณ์  อารีรัตนศกัด์ิ  กรรมการ 
  ๖.  อาจารยช์ชัวาล  ภานุศุภนิรันดร์  กรรมการ 
  ๗.  อาจารยสิ์นีนาถ  วกิรมประสิทธิ   กรรมการ 
  ๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ริเนตร  วนัจกัร์  กรรมการ 
  ๙.  อาจารย ์ดร.พนินท ์ เครือไทย   กรรมการ 
  ๑๐.  อาจารย ์ดร.รดี  ธนารักษ ์    กรรมการ 
  ๑๑.  นางนฤมล  ฮีมินกลู    กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒.  นางสาวปรารัตน์  สุขดี   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
 ๑. ด าเนินการส่งเสริมและก ากบัดูแลใหอ้าจารยป์ฏิบติั ตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร ตาม
ประกาศจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรคณะวทิยาการจดัการ 
 ๒. ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากร 
 ๓. พิจารณาและจดัท าคู่มือจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรคณะวทิยาการจดัการ 
 ๔. ก าหนดวธีิและสร้างเคร่ืองมือในการประเมินผลและติดตามการปฏิบติั ตามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์
และบุคลากรคณะวทิยาการจดัการ 
 ๕. ประเมินผลและน าผลการประเมินเป็นแนวทางการด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 ๖. รายงานผลการปฏิบติัตาม จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละ บุคลากร คณะวทิยาการจดัการไปยงั
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 
 
   สั่ง ณ วนัท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
      (ผูช่้วยศาสตราจารยม์าณี  ชูเอียด) 
              คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรคณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ (14) 
 

 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ว่าด้วย  จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 โดยท่ีขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิ ตถมี์หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการพฒันา
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ตามภารกิจหลกัของมหาวทิยาลยั อนัไดแ้ก่ จดัการศึกษา วจิยั บริการวชิาการ และท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม รวมทั้งการใหบ้ริการแก่ประชาชน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งท างานร่วมกนัหลายฝ่าย ฉะนั้นเพื่อให้
ขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์มีค วามประพฤติดี ส านึกในหนา้ท่ี สาม ารถประสานงานกบัทุก
ฝ่าย และปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  จึงสมควรใหมี้ขอ้บงัคบั วา่ดว้ย จรรยาบรรณขา้ราชการ
พลเรือนในมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ไวเ้ป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษ าไวซ่ึ้งศกัด์ิศรีและส่งเสริมช่ือเสียง 
เกียรติคุณ เกียรติฐานะของขา้ราชการพลเรือน อนัจะยงัผลใหผู้ป้ระพฤติเป็นท่ีเล่ือมใส ศรัทธา และยกยอ่งของ
บุคคลโดยทัว่ไป 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน ในสถาบนัอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาต รา ๑๘  (๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ .ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุมติัของสภา
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถใ์นการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๐ จึงออกขอ้บงัคบัไว้
ดงัน้ี 
 ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์วา่ดว้ยจรรยาบร รณขา้ราชการพลเรือนใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วดัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓ ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 
  “อธิการบดี”  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
  “ขา้ราชการ”  หมายความวา่  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาในสังกดัมหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุตรดิตถ ์
  “ผูบ้งัคบับญัชา” หมายความวา่  อธิการบดีหรือต าแหน่งอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนด 
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  ขอ้ ๔ จรรยาบรรณต่อตนเองและหน่วยงานส าหรับขา้ราชการ   
   (๑) พึงเป็นผูมี้ศีลธรรม  คุณธรรม  จรรยา  วฒันธรรมอนัดี  และประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัการเป็น
ขา้ราชการ 
  (๒) พึงมีเจตคติท่ีดีและพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถและทกัษะในการท างาน  รวมทั้งเพิ่มพนู
ความรู้เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
   (๓) พึงใชว้ชิาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณี
ท่ีวชิาชีพใดมีจรรยาบรรณวชิาชีพก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใหป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพนั้นดว้ย 
   (๔) พึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต  เสมอภาค  และปราศจากอคติ 
   (๕) พึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยนัหมัน่เพียร  ถูกตอ้ง  
สมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั 
   (๖) พึงประพฤติตนเป็นผูต้รงต่อเวลา  และใชเ้วลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
มหาวทิยาลยัอยา่งเตม็ท่ี 
   (๗) พึงดูแลรักษาและใชท้รัพยสิ์นของมหาวทิยาลยัอยา่งประหยดั  คุม้ค่าโดยระมดัระวงัมิใหเ้สียหาย
หรือส้ินเปลือง  เยีย่งวญิญูชนจะพึงปฏิบติัต่อทรัพยสิ์นของตนเอง 
  ขอ้ ๕ จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
   (๑) ผูบ้งัคบับญัช าพึงดูแลเอาใจใส่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทั้งในดา้นการปฏิบติังาน ขวญัก าลงัใจ  
สวสัดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  ตลอดจนปกครองผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ดว้ยหลกัการ
และเหตุผลท่ีถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม 
   (๒) พึงปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาท่ีสั่งการโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
   (๓) พึงใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานของตนทั้งในดา้นการใหค้วามคิดเห็น การช่วยท างาน
และการแกปั้ญหาร่วมกนั  รวมทั้งการเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นวา่จะมีประโยชน์ต่อการพฒันามหาวทิยาลยัดว้ยความ  
บริสุทธ์ิใจ 
   (๔) พึงช่วยเหลือเก้ือกู ลกนัในทางท่ีชอบ  รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดความสามคัคี  ร่วมแรง
ร่วมใจในบรรดาเพื่อนร่วมงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
   (๕) พึงปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยความสุภาพ มีน ้าใจ และมีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี 
   (๖) พึงละเวน้จากการน าผ ลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง  ไม่วา่จะเป็นวธีิคดัลอกหรือเ ลียนแบบ
โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
  ขอ้ ๖ จรรยาบรรณต่อผูม้าติดต่องานและสังคม 
   (๑) พึงใหบ้ริการต่อผูม้าติดต่องานอยา่งเตม็ความสามารถ  ดว้ยความเสมอภาค  มีความเป็นธรรม  
เอ้ือเฟ้ือ  มีน ้าใจ และใชกิ้ริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน 
   (๒) พึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลทัว่ไป 
   (๓) พึงละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูม้าติดต่องาน 
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   (๔) พึงใชเ้สรีภาพทางวชิาการโดยสุจริต 
   (๕) พึงแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อความเช่ือถือของนกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป 
 ขอ้ ๗ การกระท าผดิจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือนและพนกังานในมหาวทิยาลยัดงัต่อไปน้ีอยา่งนอ้ย
ใหถื้อวา่เป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณอยา่งร้ายแรง 
  (๑) การน าผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตนเองโดยมีชอบ 
  (๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบันกัศึกษาซ่ึงมิใช่คู่สมรสของตนเอง 
   (๓) การเรียก  รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนกัศึกษาหรือผูรั้บบริการเพื่อ
กระท าหรือไม่กระท าการใด 
   (๔) การเปิดเผยความลบัของนกัศึกษาท่ีไดม้าจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือจากความไวว้างใจทั้งน้ี  โดยมิ
ชอบ ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่นกัศึกษาหรือผูรั้บบริการ 
   (๕) การสอน หรืออบรมนกัศึกษาเพื่อใหก้ระท าการท่ีรู้อยูว่า่ผดิกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนอยา่งร้ายแรง 
   (๖) การกระท าความผดิอ่ืนตามท่ีสภา มหาวทิยาลยั ก าหนดตามสภาพและความร้ายแรงของการ
กระท า 
 ขอ้ ๘ ขา้ราชการผูใ้ดประพฤติผดิจรร ยาบรรณ ตามขอ้ ๔ (๓) ขอ้ ๕ (๖) และขอ้ ๗ ถือวา่เป็นความผดิวนิยั
อยา่งร้ายแรง 
  การประพฤติผดิจรรยาบรรณใด มิไดมี้ลกัษณะเป็นความผดิวนิยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการ
ตกัเตือน สั่งใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด หรือท าทณัฑบ์นแลว้แต่กรณี หากขา้ราชการผูใ้ดไม่
ปฏิบติัตามค าตกัเตือน ไม่ด าเนินการใหถู้กตอ้ง หรือฝ่าฝืนทณัฑบ์นใหถื้อวา่เป็นการกระท าผดิวนิยั 
 ขอ้ ๙ ใหอ้ธิการบดีรักษาราชการตามขอ้บงัคบัน้ี 
 
   ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
       (ศาสตราจารยเ์กษม  จนัทร์แกว้) 
             นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
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ประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพ่งึมใีนสถาบันอดุมศึกษา 

 
 
  โดยท่ีเป็นการสมควรยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา  
ตามประกาศ  ก.พ.อ. ฉบบัลงวนัท่ี  ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๐ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญติัของก ฎหมาย ก .พ.อ. 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔ (๙) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา      
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงก าหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑ จรรยาบรรณท่ีก าหนดจะตอ้งครอบคลุมขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาทุกประเภทต าแหน่ง  
โดยตอ้งค านึงถึงลกัษณะงาน ลกัษณะวชิาชีพและลกัษณะวชิาการดว้ย 
  ขอ้ ๒ จรรยาบรรณท่ีก าหนดตอ้งยดึมัน่ในหลกัการต่อไปน้ี 

  (๑) ยดึมัน่และยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
 (๒) ซ่ือสัตยสุ์จริตและรับผดิชอบ 
 (๓) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
 (๔) ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่เลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 
 (๕) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 (๖) ไม่ใชอ้  านาจครอบง าผดิท านองคลองธรรมต่อนกัศึกษา 

  ขอ้ ๓ จรรยาบรรณท่ีก าหนดตอ้งครอบคลุม 
  (๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  (๒) จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
  (๓) จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังาน 
  (๔) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  (๕) จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา 
  (๖) จรรยาบรรณต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  (๗) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมงาน 
  (๘) จรรยาบรรณต่อนิสิตนกัศึกษาและผูรั้บบริการ 
  (๙) จรรยาบรรณต่อประชาชน 
  (๑๐) จรรยาบรรณต่อสังคม 
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  ขอ้  ๔ การกระท าผดิจรรยาบรรณของข้ าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาและพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษาดงัต่อไปน้ีอยา่งนอ้ยใหถื้อวา่เป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณอยา่งร้ายแรง 
  (๑) การน าผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ 
  (๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบันกัศึกษาซ่ึงมิใช่คู่สมรสของตน 
  (๓) การเรียก  รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนกัศึกษาหรือผูรั้บบริการเพื่อ
กระท าหรือไม่กระท าการใด 
  (๔) การเปิดเผยความลบัของนกัศึกษาท่ีไดม้าจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือจากความไวว้างใจทั้งน้ี  โดย     
มิชอบ ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่นกัศึกษาหรือผูรั้บบริการ 
  (๕) การสอน หรืออบรมนกัศึกษาเพื่อใหก้ระท าการท่ีรู้อยูว่า่ผดิกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนอยา่งร้ายแรง 
  (๖) การกระท าความผดิอ่ืนตามท่ีสภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนดตามสภาพและความร้ายแรงของการ
กระท า 
  ขอ้ ๕ ใหมี้องคก์รและกระบวนการด าเนินการทางจรรยาบรรณซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
 (๑) องคก์รพิจารณาและวนิิจฉยัการกระท าความผดิจรรยาบรรณ  จะตอ้งเป็นคณะบุคคลท่ีมีความเป็น
อิสระและเป็นกลาง 
  (๒) การริเร่ิมด าเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระท าไดโ้ดยผูก้ล่าวหา  หรือผูบ้งัคบับญัชาขอให้
ด าเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน 
  (๓) การสอบสวนและพิจารณาตอ้งยดึหลกัการใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบขอ้กล่าวหา  การรับฟังการแกข้อ้
กล่าวหาของผูถู้กกล่าวหาอยา่งเพียงพอ การเปิดโอกาสใหมี้การคดัคา้นผูส้อบสวนหรือ 
กรรมการไดก้ารคุม้ครองผูก้ล่าวหาหรือพยานท่ีเป็นนกัศึกษา 
  ขอ้ ๖ การกระท า  ผดิจรรยาบรรณท่ีเป็นความผดิวนิยัหรือผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงใหด้ าเนินการทางวนิยัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ถา้ไม่เป็นความผดิวนิยัใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการ
ดงัน้ี 
  (๑) ตกัเตือน หรือ 
  (๒) สั่งใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด หรือ 
  (๓) ท าทณัฑบ์น 
  เม่ือไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ใหบ้นัทึกไวใ้นทะเบียนประวติับุคคลดว้ย 
  ขอ้  ๗ จรรยาบรรณท่ีสภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนดจะตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนวา่การประพฤติผดิ
จรรยาบรรณในเร่ืองใดไม่เป็นความผดิวนิยั หรือเป็นความผดิวนิยั หรือเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
  ขอ้ ๘ ใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาจดัใหมี้มาตรการส่งเสริมจรรยาบรรณแก่บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ  โดยอาจ
ก าหนดใหค้ณะกรรมการจรรยาบรรณหรือหน่วยงานอ่ืนมีหนา้ท่ีด าเนินการดงักล่าว 
 
 



จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรคณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ (19) 
 

  ขอ้ ๙ ในการก าหนดจรรยาบรรณใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษารับฟังความคิดเห็นและ ขอ้เสนอแนะของ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ย 
 
    ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
                    (นายสมชาย วงศส์วสัด์ิ) 

        รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
                             ประธาน ก.พ.อ. 

 



 
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ   

เร่ือง  จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 ด้วยตระหนักถึงภาระหน้าท่ีท่ีส าคญัของอาจารย์และบุคลากรในการรักษาส่งเสริมเกียรติคุณ 
ช่ือเสียงให้เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและสังคมอนัจะน ามาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ  คณะ
วทิยาการจดัการจึงขอประกาศจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยแ์ละบุคลากรเพี่อเป็นแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 1.  เป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดีและประพฤติตนเหมาะสมกบัการเป็นอาจารยแ์ละบุคลากร 
 2.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและไม่แสวงหาผลประโยชน์จาหนา้ท่ีการงาน 
  3.  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 4.  มีการพฒันาตนเองและเพิ่มพนูความรู้อนัเป็นประโยชน์ต่อหนา้ท่ี 
  5.  ใชว้ชิาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ีในกรณีท่ีวชิาชีพใดมีจรรยาบรรณวชิาชีพก าหนด 
 6.  ใชท้รัพยสิ์นของทางราชการอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 7.  ปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็เวลาและเป็นผูต้รงต่อเวลา 
 8.  ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 
 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพือ่นร่วมงาน 
  1.  เช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาในส่ิงท่ีชอบดว้ยกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
  2.  ใหค้วามช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวม 
  3.  ปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความสุภาพ 
  4.  รับฟังความคิดเห็นและและขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้นบนหลกัการและเหตุผล 
  5.  ผูบ้งัคบับญัชา ดูแลผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาในดา้นขวญั ก าลงัใจ สวสัดิการตามความ 
      เหมาะสม 
 
 
 
 

จารยาบรรณ...../ 
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จรรยาบรรณต่อผู้มาติดต่องาน และสังคม 
1.  ใหบ้ริการต่อผูม้าติดต่องานดว้ยกริยาท่ีสุภาพและเป็นธรรม  
2.  ปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของบุคคลทัว่ไป 
3.  ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นพฤติกรรมท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงขององคก์ร 
4.  ไม่รับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อนัใดท่ีมีค่าเกินปกติวสิัยท่ีใหโ้ดยเสน่หา 

จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์ 
 1.  ความรับผดิชอบต่องานสอน 
  1.1  วางแผนและเตรียมการสอนล่วงหนา้อยา่งเป็นระบบ 
  1.2  จดัท าแนวการสอนและแจง้ใหน้กัศึกษาทราบเม่ือเปิดภาคเรียน 
  1.3  จดัเตรียมการสอนและจดัท าประมวลรายวชิา 
  1.4  จดักิจกรรมการสอนเพื่อพฒันานกัศึกษาอยา่งมุ่งมัน่และตั้งใจ 
  1.5  พฒันาเทคนิควธีิการถ่ายทอดความรู้ใหเ้หมาะสมเพื่อน ามาใชใ้นการเรียนการสอน 
  1.6  เขา้สอน  ตรวจงาน  และส่งคืนตามก าหนด 
  1.7  มีความรับผดิชอบและปฏิบติังานในหนา้ท่ีเตม็ความสามารถ  

 2.  การให้ความช่วยเหลอืและเป็นทีพ่งึทีด่ีแก่นักศึกษา 
 2.1  ใหค้  าปรึกษาในดา้นวชิาการและดา้นอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นแก่นกัศึกษา 
 2.2  ใหเ้กียรติและปฏิบติัต่อนกัศึกษาดว้ยความยติุธรรมและเสมอภาค 
 2.3  รักษาความลบัของนกัศึกษา 
 2.4  รักและเมตตานกัศึกษา โดยใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมและใหก้ าลงัใจ 
                              แก่นกัศึกษา  
 2.5  พึงละเวน้การกระท าท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกายของนกัศึกษา 
 2.6  พึงละเวน้การกระท าท่ีสกดักั้นพฒันาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
                              ของนกัศึกษา 
 3.  การเป็นแบบอย่างทีด่ีของนักศึกษา 
 3.1  พึงปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษาและสอดคลอ้งวฒันธรรมอนัดีงาม 
 3.2  ส่งเสริม ผดุงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นอาจารย ์
 3.3  ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีอาจารย ์
 3.4  พึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือ ศรัทธา และการยอมรับของคนทัว่ไป 
 
 

4. การติดตาม/.... 
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  4.  การติดตามความก้าวหน้าทางวชิาการและวชิาชีพของตนให้ทนัต่อเหตุการณ์เสมอ      
 4.1  มุ่งมัน่ในการพฒันาศาสตร์ของตนอยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ 
 4.2  ใฝ่หาความรู้ทางวชิาการและติดตามความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยใีหม่ ๆ  
                              เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 5.  การเป็นนักวจัิยทีม่ีจรรยาบรรณ 
 5.1  ซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจดัการ 
 5.2  ตระหนกัถึงพนัธกรณีในการท าวจิยัตามขอ้ตกลงท่ีท าไวก้บัหน่วยงานท่ีตนสังกดั 
 5.3  มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวชิาการท่ีท าวจิยั 
 5.4  มีความรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวจิยัไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่มีชีวติ 
 5.5  ตอ้งเคารพศกัด์ิศรีและสิทธิของมนุษยท่ี์ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวจิยั 
 5.6  ตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวจิยั 
 5.7  พึงน าผลงานวจิยัไปใชใ้นประโยชน์ในทางท่ีถูกตอ้ง 
 5.8  พึงเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผูอ่ื้น 
 5.9  พึงรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดบั 
 6.  การมีส่วนร่วมในการพฒันาคณะและมหาวทิยาลยั  
 6.1  ส่งเสริมและสร้างความสามคัคีในกลุ่มอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
 6.2  เขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ในหมู่นกัวชิาการ  
        และผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
 6.3  รักษาช่ือเสียงและประโยชน์ของคณะและมหาวทิยาลยั 
 6.4  มีส่วนร่วมและอุทิศตนเพื่อการพฒันาคณะและมหาวทิยาลยั 
 7.  ความรับผดิชอบต่อผู้อืน่  สังคม  และประเทศชาติ 
 7.1  มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ เก้ือกลูผูอ่ื้น  สังคม  และประเทศชาติ 
 7.2  รับผดิชอบการกระท าของตนเองต่อสังคมและประเทศชาติ 
 7.3  สร้างสรรคผ์ลงานทางวชิาการท่ีไดม้าตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 
                              ประเทศชาติ 

 8.  ความซ่ือสัตย์และคุณธรรมจริยธรรม 
 8.1  ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
 8.2  ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
 8.3  ไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากนกัศึกษาและผูอ่ื้น 
 

8.4 ไม่กระท าการ/..... 
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 8.4  ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการหาประโยชน์แก่ตนโดยมิชอบ 
 8.5  มีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 8.6  ไม่ใชช่ื้อ ทรัพยากรของคณะและมหาวทิยาลยัเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อหมู่คณะ 
                              โดยมิชอบ 
 9.  การปฏิบัติตนต่อผู้อืน่อย่างกลัยาณมิตร 
 9.1  ยอมรับฟังความคิดเห็นทางวชิาการของผูอ่ื้นเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ 
 9.2  ใหเ้กียรติ ยกยอ่ง และนบัถือเพื่อนร่วมงานทุกระดบั 
 9.3  พึงช่วยเหลือเก้ือกลูผูอ่ื้นในทางสร้างสรรค ์
 9.4  รักษาและแสวงหามิตรภาพระหวา่งเพื่อนร่วมงานและบุคคลทัว่ไป 
 9.5  ยกยอ่งและนบัถือผูร่้วมงาน ผูร่้วมอาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถและประพฤติดี 
 

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  20  เมษายน  พ.ศ.  2553 
 

       
       (ผูช่้วยศาสตราจารยม์าณี  ชูเอียด) 
                                 คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
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