คาสั่ งคณะวิทยาการจัดการ
ที่ ๐๓๔ /๒๕๕๓
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
--------------------------เพื่ อ ให้ ก ารจัด ท าค ารั บ รองการปฏิ บ ัติ ร าชการของคณะวิ ท ยาการจัด การและการติ ด ตามการ
ดาเนิ นงานตามจรรยาบรรณวิชาชี พของคณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี งบประมาณ
๒๕๕๒ เป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ขอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิ น งานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ดังต่อไปนี้
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาณี ชูเอียด
๒. อาจารย์ ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
๓. อาจารย์ชิชญาสุ์ ช่างเรี ยน
๔. อาจารย์อลงกรณ์ สุ ขจีรเดช
๕. อาจารย์วชั ราภรณ์ อารี รัตนศักดิ์
๖. อาจารย์ชชั วาล ภานุศุภนิรันดร์
๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สิริเนตร วรรณจักร์
๘. อาจารย์สินีนาถ วิกรมประสิ ทธิ
๙. อาจารย์ ดร.พนินท์ เครื อไทย
๑๐. อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์
๑๑. นางนฤมล ฮีมินกูล
๑๒. นางสาวปรารัตน์ สุ ขดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ...../

๒
คณะกรรมการมีหน้าที่ดงั นี้
๑. ดาเนินการส่ งเสริ มและกากับดูแลให้อาจารย์ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พอาจารย์และบุคลากร
ตามประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
๒. กากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
๓. พิจารณาและจัดทาคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
๔. กาหนดวิธีและสร้างเครื่ องมือในการประเมินผลและติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พ
อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
๕. ประเมินผลและนาผลการประเมินเป็ นแนวทางการดาเนินงานในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๖. รายงานผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สัง่ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาณี ชูเอียด)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สารบัญ

คานา
คาจากัดความ
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
แผนผังกลไกการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
แนวทางการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ
แผนผังแสดงการรับฟังความคิดเห็นและเรื่ องร้องเรี ยน
มาตรการดาเนินการกับผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ
กระบวนการส่ งเสริ มให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่ อง จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ
คาสั่งคณะวิทยาการจัดการ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน งานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วา่ ด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2550
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใ นสถาบันอุดมศึกษา
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คานา
คู่มือจรรยาบรรณฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนตาม จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และ
บุคลากรทั้งต่อตนเอง นักศึกษา ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ผูม้ าติดต่องาน ตลอดจนสังคม
ฝ่ ายบริ หาร คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่สาคัญของอาจารย์ที่จะต้องรักษาไว้ซ่ ึงชื่อเสี ยง
เกียรติคุณ ให้เป็ นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง อันจะนามาซึ่ งเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ และ
นอกจากนี้เพื่อให้การจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการของคณะวิทยาการจัดการและการติดตามการดาเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยบังเกิดผลดีต่อคณะ จึงจัดให้มี
คู่มือจรรยาบรรณขึ้น โดยหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการทุกท่านจะเป็ นผูท้ ี่ดารงตนอยูใ่ น
กรอบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่ งครัดต่อไป
ฝ่ ายบริ หาร คณะวิทยาการจัดการ
25 เมษายน 2553
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คาจากัดความ
จรรยาบรรณ หมายถึง ความประพฤติที่ผปู ้ ระกอบอาชีพต่า งๆ กาหนดขึ้นเพื่อรักษาชื่อเสี ยง เกียรติคุณ
(พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ, 2530)
จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง การประมวลความประพฤติ ข้อบังคับ มารยาทที่แต่ละสาขาวิชาชีพนั้นๆ เพื่อ
รักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณ ชื่อเสี ยง และฐานะของผูป้ ระกอบวิชาชีพให้เป็ นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผรู ้ ับบริ การแล ะ
สังคมอันจะนามาซึ่ งเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์แล ะบุคลากร หมายถึง หลักหรื อแนวทางการประพฤติตนของอาจารย์และ
บุคลากรที่ทาหน้าที่สอนนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ เป็ นประมวลความประพฤติ ข้อบังคับ มารยาทที่แต่ละ
สาขาวิชาชีพนั้นๆ เพื่อรักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณ ชื่อเสี ยง และฐานะของผู้ ประกอบวิชาชีพให้เป็ นที่เชื่อถือศรัทธา
แก่ผรู ้ ับบริ การและสังคมอันจะนามาซึ่ งเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์และบุคลากรที่ทาหน้าที่สอนนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
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จรรยาบรรณวิชาชี พอาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่สาคัญของอาจารย์ ผูซ้ ่ ึงให้การศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ให้เป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่ ทอ้ งถิ่น จึงได้กาหนดให้มี จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร คณะ
วิทยาการจัดการเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี้
จรรยาบรรณต่ อตนเอง
1. เป็ นผูม้ ีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็ นอาจารย์
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ตและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากหน้าที่การงาน
3. มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
4. มีการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู ้อนั เป็ นประโยชน์ต่อหน้าที่
5. ใช้วชิ าชีพในการปฏิบตั ิหน้าที่ในกรณี ที่วชิ าชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกาหนด
6. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
7. ปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาและเป็ นผูต้ รงต่อเวลา
8. ไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
จรรยาบรรณต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และเพือ่ นร่ วมงาน
1. เชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชาในสิ่ งที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
2. ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์โดยส่ วนรวม
3. ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยความสุ ภาพ
4. รับฟังความคิดเห็นและและข้อเสนอแนะของผูอ้ ื่นบนหลักการและเหตุผล
5. ผูบ้ งั คับบัญชา ดูแลผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาในด้านขวัญ กาลังใจ สวัสดิการตามความ
เหมาะสม
จรรยาบรรณต่ อผู้มาติดต่ องาน และสั งคม
1. ให้บริ การต่อผูม้ าติดต่องานด้วยกริ ยาที่สุภาพและเป็ นธรรม
2. ปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทัว่ ไป
3. ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นพฤติกรรมที่ทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงขององค์กร
4. ไม่รับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อนั ใดที่มีค่าเกินปกติวสิ ัยที่ให้โดยเสน่หา
จรรยาบรรณวิชาชี พอาจารย์ และบุคลากร
1. ความรับผิดชอบต่ องานสอน
 วางแผนและเตรี ยมการสอนล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบ
 จัดทาแนวการสอนและแจ้งให้นกั ศึกษาทราบเมื่อเปิ ดภาคเรี ยน
 จัดเตรี ยมการสอนและจัดทาประมวลรายวิชา
 จัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างมุ่งมัน่ และตั้งใจ
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 พัฒนาเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู ้ให้เหมาะสมเพื่อนามาใช้ในการเรี ยนการสอน
 เข้าสอน ตรวจงาน และส่ งคืนตามกาหนด
 มีความรับผิดชอบและปฏิบตั ิงานในหน้าที่เต็มความสามารถ
2. การให้ ความช่ วยเหลือและเป็ นทีพ่ งึ ทีด่ ีแก่ นักศึกษา
 ให้คาปรึ กษาในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ที่จาเป็ นแก่นกั ศึกษา
 ให้เกียรติและปฏิบตั ิต่อนักศึกษาด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค
 รักษาความลับของนักศึกษา
 รักและเมตตานักศึกษา โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือส่ งเสริ มและให้กาลังใจแก่นกั ศึกษา
 พึงละเว้นการกระทาที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและร่ างกายของนักศึกษา
 พึงละเว้นการกระทาที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมของนักศึกษา
3. การเป็ นแบบอย่างทีด่ ีของนักศึกษา
 พึงปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษาและสอดคล้องวัฒนธรรมอันดีงาม
 ส่ งเสริ ม ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นอาจารย์
 ปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่อาจารย์
 พึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เชื่อถือ ศรัทธา และการยอมรับของคนทัว่ ไป
4. การติดตามความก้าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพของตนให้ ทนั ต่ อเหตุการณ์ เสมอ
 มุ่งมัน่ ในการพัฒนาศาสตร์ ของตนอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ
 ใฝ่ หาความรู้ทางวิชาการและติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5. การมีจรรยาบรรณนักวิจัย
 ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
 ตระหนักถึงพันธกรณี ในการทาวิจยั ตามข้อตกลงที่ทาไว้กบั หน่วยงานที่ตนสังกัด
 มีพ้นื ฐานความรู ้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจยั
 มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งที่ศึกษาวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งมีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ
 ต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ของมนุษย์ที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั
 ต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจยั
 พึงนาผลงานวิจยั ไปใช้ในประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง
 พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ื่น
 พึงรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
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6. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
 ส่ งเสริ มและสร้างความสามัคคีในกลุ่มอาจารย์และนักศึกษา
 เข้าร่ วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในหมู่นกั วิชาการ และ
ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 รักษาชื่อเสี ยงและประโยชน์ของคณะและมหาวิทยาลัย
 มีส่วนร่ วมและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
7. ความรับผิดชอบต่ อผู้อนื่ สั งคม และประเทศชาติ
 มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ เกื้อกูลผูอ้ ื่น สังคม และประเทศชาติ
 รับผิดชอบการกระทาของตนเองต่อสังคมและประเทศชาติ
 สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
8. ความซื่อสั ตย์ และคุณธรรมจริยธรรม
 ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น
 ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
 ไม่แสวงหาประโยชน์อนั เป็ นอามิสสิ นจ้างจากนักศึกษาและผูอ้ ื่น
 ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการหาประโยชน์แก่ตนโดยมิชอบ
 มีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับ
 ไม่ใช้ชื่อ ทรัพยากรของคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อเพื่อหมู่คณะโดยมิชอบ
9. การปฏิบัติตนต่ อผู้อนื่ อย่ างกัลยาณมิตร
 ยอมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ื่นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
 ให้เกียรติ ยกย่อง และนับถือเพื่อนร่ วมงานทุกระดับ
 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลผูอ้ ื่นในทางสร้างสรรค์
 รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างเพื่อนร่ วมงานและบุคคลทัว่ ไป
 ยกย่องและนับถือผูร้ ่ วมงาน ผูร้ ่ วมอาชีพที่มีความรู ้ความสามารถและประพฤติดี
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แผนผังกลไกการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พอาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประกาศ เรื่ อง จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ
คณะกรรมการดาเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และ
บุคลากร
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์และบุคลากร
แบบประเมิน

คณะกรรมการกากับ
ติดตามประเมินผล

มาตรการส่งเสริ ม

มาตรการลงโทษ

ทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และ
บุคลากร
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์และบุคลากร
การส่งเสริ มและการวางแผนป้ องกันการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
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แนวทางการกากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พอาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมการดาเนินงานตาม จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร มอบอานาจให้ผปู้ ระสานหลักสู ตร
ติดตามและกากับผูท้ ี่อยูใ่ นความดูแลให้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรดังนี้
1. มีการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต การรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง การ
วิเคราะห์จากข้อเสนอแนะท้ายแบบประเมินประสิ ทธิภาพการสอนของอาจารย์ และข้อมูลอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2. มีการตักเตือนผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
3. หากตักเตือนแล้วผูน้ ้ นั ยังมีพฤติกรรมแสดงให้เห็นถึงการประพฤติผดิ จรรยาบรรณอาจารย์อีก
คณะกรรมการดาเนินงานตาม จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร จะดาเนินการสอบสวนและเสนอให้
ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาลงโทษต่อไป
แผนผังแสดงการรับฟังความคิดเห็นและเรื่องร้ องเรียน
คณะวิทยาการจัดการ
รับฟังความคิดเห็นและเรื่ องร้องเรี ยน
ช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นและเรื่ องร้องเรี ยน
1. สายตรงอธิการบดี
2. สายตรงคณบดี
3. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
4. จดหมาย
5. ตูร้ ับฟังความคิดเห็นและเรื่ องร้องเรี ยน
6. อื่นๆ
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มาตรการดาเนินการกับผู้ทไี่ ม่ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พอาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
เมื่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร ฯ คณะจะดาเนินการโดยให้
คณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร สื บสวนหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนที่
เกิดขึ้น หากพบว่าผูน้ ้ นั ยังมีพฤติกรรมแสดงให้เห็นถึงการประพฤติผดิ จรรยาบรรณอาจารย์ ผูน้ ้ นั จะต้องได้รับการ
สอบสวนและหากสอบสวนว่ามีมูลความผิดจริ งให้ถูกลงโทษ โทษตามระเบียบข้าราชการพลเรื อน ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ.2551 หมวดที่ 7 แล้วแต่กรณี ความผิดโดยมีลาดับการลงโทษดังนี้
1. ภาคทัณฑ์
2. ตัดเงินเดือน
3. ลดขั้นเงินเดือน
4. ปลดออก
5. ไล่ออก
กระบวนการส่ งเสริมให้ ผ้ ทู เี่ กีย่ วข้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พอาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่ งเสริ มจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
2. กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
3. จัดทาคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
4. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้อาจารย์ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
4.1 ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
4.2 จัดทาคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
4.3 ยกย่องผูท้ ี่ได้รับรางวัลเกียรติคุณทั้งจากภายในภายนอกหน่วยงานโดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุย
หรื อประกาศลงในเว็ปไซต์ของคณะ
5. ติดตามผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรทุกปี การศึกษา
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ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชี พอาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ด้วยตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่สาคัญของอาจารย์และเพื่อรักษาส่ งเสริ มเกียรติคุณ ชื่อเสี ยงให้เป็ นที่เชื่อถือ
ศรัทธาแก่ผรู ้ ับบริ การและสังคมอันจะนามาซึ่ งเกียรติและศักดิ์ศรี แห่ งวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการจึงขอประกาศ
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรเพี่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
จรรยาบรรณต่ อตนเอง
1. เป็ นผูม้ ีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็ นอาจารย์
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ตและไม่แสวงหาผลประโยชน์จาหน้าที่การงาน
3. มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
4. มีการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู ้อนั เป็ นประโยชน์ต่อหน้าที่
5. ใช้วชิ าชีพในการปฏิบตั ิหน้าที่ในกรณี ที่วชิ าชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกาหนด
6. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
7. ปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาและเป็ นผูต้ รงต่อเวลา
8. ไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
จรรยาบรรณต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และเพือ่ นร่ วมงาน
1. เชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชาในสิ่ งที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
2. ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์โดยส่ วนรวม
3. ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยความสุ ภาพ
4. รับฟังความคิดเห็นและและข้อเสนอแนะของผูอ้ ื่นบนหลักการและเหตุผล
5. ผูบ้ งั คับบัญชา ดูแลผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาในด้านขวัญ กาลังใจ สวัสดิการตามความ
เหมาะสม
จรรยาบรรณต่ อผู้มาติดต่ องาน และสั งคม
1. ให้บริ การต่อผูม้ าติดต่องานด้วยกริ ยาที่สุภาพและเป็ นธรรม
2. ปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทัว่ ไป
3. ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นพฤติกรรมที่ทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงขององค์กร
4. ไม่รับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อนั ใดที่มีค่าเกินปกติวสิ ัยที่ให้โดยเสน่หา
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จรรยาบรรณวิชาชี พอาจารย์ และบุคลากร
1. ความรับผิดชอบต่ องานสอน
 วางแผนและเตรี ยมการสอนล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบ
 จัดทาแนวการสอนและแจ้งให้นกั ศึกษาทราบเมื่อเปิ ดภาคเรี ยน
 จัดเตรี ยมการสอนและจัดทาประมวลรายวิชา
 จัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างมุ่งมัน่ และตั้งใจ
 พัฒนาเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมเพื่อนามาใช้ในการเรี ยนการสอน
 เข้าสอน ตรวจงาน และส่ งคืนตามกาหนด
 มีความรับผิดชอบและปฏิบตั ิงานในหน้าที่เต็มความสามารถ
2. การให้ ความช่ วยเหลือและเป็ นทีพ่ งึ ทีด่ ีแก่ นักศึกษา
 ให้คาปรึ กษาในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ที่จาเป็ นแก่นกั ศึกษา
 ให้เกียรติและปฏิบตั ิต่อนักศึกษาด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค
 รักษาความลับของนักศึกษา
 รักและเมตตานักศึกษา โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือส่ งเสริ มและให้กาลังใจแก่นกั ศึกษา
 พึงละเว้นการกระทาที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและร่ างกายของนักศึกษา
 พึงละเว้นการกระทาที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมของนักศึกษา
3. การเป็ นแบบอย่างทีด่ ีของนักศึกษา
 พึงปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษาและสอดคล้องวัฒนธรรมอันดีงาม
 ส่ งเสริ ม ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นอาจารย์
 ปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่อาจารย์
 พึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เชื่อถือ ศรัทธา และการยอมรับของคนทัว่ ไป
4. การติดตามความก้าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพของตนให้ ทนั ต่ อเหตุการณ์ เสมอ
 มุ่งมัน่ ในการพัฒนาศาสตร์ ของตนอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ
 ใฝ่ หาความรู้ทางวิชาการและติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5. การเป็ นนักวิจัยทีม่ ีจรรยาบรรณ
 ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
 ตระหนักถึงพันธกรณี ในการทาวิจยั ตามข้อตกลงที่ทาไว้กบั หน่วยงานที่ตนสังกัด
 มีพ้นื ฐานความรู ้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจยั
 มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งที่ศึกษาวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งมีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ
 ต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ของมนุษย์ที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั
 ต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจยั
 พึงนาผลงานวิจยั ไปใช้ในประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง
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 พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ื่น
 พึงรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
6. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
 ส่ งเสริ มและสร้างความสามัคคีในกลุ่มอาจารย์และนักศึกษา
 เข้าร่ วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในหมู่นกั วิชาการ และ
ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 รักษาชื่อเสี ยงและประโยชน์ของคณะและมหาวิทยาลัย
 มีส่วนร่ วมและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
7. ความรับผิดชอบต่ อผู้อนื่ สั งคม และประเทศชาติ
 มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ เกื้อกูลผูอ้ ื่น สังคม และประเทศชาติ
 รับผิดชอบการกระทาของตนเองต่อสังคมและประเทศชาติ
 สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
8. ความซื่อสั ตย์ และคุณธรรมจริยธรรม
 ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
 ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
 ไม่แสวงหาประโยชน์อนั เป็ นอามิสสิ นจ้างจากนักศึกษาและผูอ้ ื่น
 ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการหาประโยชน์แก่ตนโดยมิชอบ
 มีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับ
 ไม่ใช้ชื่อ ทรัพยากรของคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อเพื่อหมู่คณะโดยมิชอบ
9. การปฏิบัติตนต่ อผู้อนื่ อย่ างกัลยาณมิตร
 ยอมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ื่นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
 ให้เกียรติ ยกย่อง และนับถือเพื่อนร่ วมงานทุกระดับ
 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลผูอ้ ื่นในทางสร้างสรรค์
 รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างเพื่อนร่ วมงานและบุคคลทัว่ ไป
 ยกย่องและนับถือผูร้ ่ วมงาน ผูร้ ่ วมอาชีพที่มีความรู ้ความสามารถและประพฤติดี
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาณี ชูเอียด)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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คาสั่ งคณะวิทยาการจัดการ
ที่ ๐๓๔ /๒๕๕๓
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชี พอาจารย์ และบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เพื่อให้การจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการของคณะ วิทยาการจัดการ และการติดตามการดาเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ในสถาบั นอุดมศึกษา ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๒ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
และมีประสิ ทธิ ภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตาม จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร คณะ
วิทยาการจัดการ ดังต่อไปนี้
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาณี ชูเอียด
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
กรรมการ
๓. อาจารย์ชิชญาสุ์ ช่างเรี ยน
กรรมการ
๔. อาจารย์อลงกรณ์ สุ ขจีรเดช
กรรมการ
๕. อาจารย์วชั ราภรณ์ อารี รัตนศักดิ์
กรรมการ
๖. อาจารย์ชชั วาล ภานุศุภนิรันดร์
กรรมการ
๗. อาจารย์สินีนาถ วิกรมประสิ ทธิ
กรรมการ
๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สิริเนตร วันจักร์
กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.พนินท์ เครื อไทย
กรรมการ
๑๐. อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์
กรรมการ
๑๑. นางนฤมล ฮีมินกูล
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวปรารัตน์ สุ ขดี
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการมีหน้าที่ดงั นี้
๑. ดาเนินการส่ งเสริ มและกากับดูแลให้อาจารย์ปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร ตาม
ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
๒. กากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
๓. พิจารณาและจัดทาคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
๔. กาหนดวิธีและสร้างเครื่ องมือในการประเมินผลและติดตามการปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
๕. ประเมินผลและนาผลการประเมินเป็ นแนวทางการดาเนินงานในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๖. รายงานผลการปฏิบตั ิตาม จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สัง่ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาณี ชูเอียด)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ว่าด้ วย จรรยาบรรณข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยที่ขา้ ราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิ ตถ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ จัดการศึกษา วิจยั บริ การวิชาการ และทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการให้บริ การแก่ประชาชน ซึ่ งจาเป็ นต้องทางานร่ วมกันหลายฝ่ าย ฉะนั้นเพื่อให้
ข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีค วามประพฤติดี สานึกในหน้าที่ สาม ารถประสานงานกับทุก
ฝ่ าย และปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น จึงสมควรให้มีขอ้ บังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการ
พลเรื อนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไว้เป็ นประมวลความประพฤติเพื่อรักษ าไว้ซ่ ึ งศักดิ์ศรี และส่ งเสริ มชื่อเสี ยง
เกียรติคุณ เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรื อน อันจะยังผลให้ผปู ้ ระพฤติเป็ นที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของ
บุคคลโดยทัว่ ไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน ในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาต รา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุมตั ิของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ จึงออกข้อบังคับไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยจรรยาบร รณข้าราชการพลเรื อนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วดั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
“ข้าราชการ”
หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
“ผูบ้ งั คับบัญชา” หมายความว่า อธิ การบดีหรื อตาแหน่งอื่นตามที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด
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ข้อ ๔ จรรยาบรรณต่อตนเองและหน่วยงานสาหรับข้าราชการ
(๑) พึงเป็ นผูม้ ีศีลธรรม คุณธรรม จรรยา วัฒนธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็ น
ข้าราชการ
(๒) พึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีความสามารถและทักษะในการทางาน รวมทั้งเพิ่มพูน
ความรู้เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
(๓) พึงใช้วชิ าชีพในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณี
ที่วชิ าชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะให้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
(๔) พึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุ จริ ต เสมอภาค และปราศจากอคติ
(๕) พึงปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ ว ขยันหมัน่ เพียร ถูกต้อง
สมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ นสาคัญ
(๖) พึงประพฤติตนเป็ นผูต้ รงต่อเวลา และใช้เวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
(๗) พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด คุม้ ค่าโดยระมัดระวังมิให้เสี ยหาย
หรื อสิ้ นเปลือง เยีย่ งวิญญูชนจะพึงปฏิบตั ิต่อทรัพย์สินของตนเอง
ข้อ ๕ จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
(๑) ผูบ้ งั คับบัญช าพึงดูแลเอาใจใส่ ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบตั ิงาน ขวัญกาลังใจ
สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครองผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ด้วยหลักการ
และเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
(๒) พึงปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) พึงให้ความร่ วมมือช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางาน
และการแก้ปัญหาร่ วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่ งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยความ
บริ สุทธิ์ ใจ
(๔) พึงช่วยเหลือเกื้อกู ลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่ วมแรง
ร่ วมใจในบรรดาเพื่อนร่ วมงานในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(๕) พึงปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ และมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี
(๖) พึงละเว้นจากการนาผ ลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นวิธีคดั ลอกหรื อเ ลียนแบบ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๖ จรรยาบรรณต่อผูม้ าติดต่องานและสังคม
(๑) พึงให้บริ การต่อผูม้ าติดต่องานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเสมอภาค มีความเป็ นธรรม
เอื้อเฟื้ อ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน
(๒) พึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เชื่อถือของบุคคลทัว่ ไป
(๓) พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูม้ าติดต่องาน
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(๔) พึงใช้เสรี ภาพทางวิชาการโดยสุ จริ ต
(๕) พึงแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อยเพื่อความเชื่อถือของนักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
ข้อ ๗ การกระทาผิดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรื อนและพนักงานในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้อย่างน้อย
ให้ถือว่าเป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง
(๑) การนาผลงานทางวิชาการของผูอ้ ื่นมาเป็ นผลงานของตนเองโดยมีชอบ
(๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรื อมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่ งมิใช่คู่สมรสของตนเอง
(๓) การเรี ยก รับ หรื อยอมจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรื อผูร้ ับบริ การเพื่อ
กระทาหรื อไม่กระทาการใด
(๔) การเปิ ดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อจากความไว้วางใจทั้งนี้ โดยมิ
ชอบ ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่นกั ศึกษาหรื อผูร้ ับบริ การ
(๕) การสอน หรื ออบรมนักศึกษาเพื่อให้กระทาการที่รู้อยูว่ า่ ผิดกฎหมายหรื อฝ่ าฝื นศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง
(๖) การกระทาความผิดอื่นตามที่สภา มหาวิทยาลัย กาหนดตามสภาพและความร้ายแรงของการ
กระทา
ข้อ ๘ ข้าราชการผูใ้ ดประพฤติผดิ จรร ยาบรรณ ตามข้อ ๔ (๓) ข้อ ๕ (๖) และข้อ ๗ ถือว่าเป็ นความผิดวินยั
อย่างร้ายแรง
การประพฤติผดิ จรรยาบรรณใด มิได้มีลกั ษณะเป็ นความผิดวินยั ให้ผบู้ งั คับบัญชาดาเนินการ
ตักเตือน สั่งให้ดาเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด หรื อทาทัณฑ์บนแล้วแต่กรณี หากข้าราชการผูใ้ ดไม่
ปฏิบตั ิตามคาตักเตือน ไม่ดาเนินการให้ถูกต้อง หรื อฝ่ าฝื นทัณฑ์บนให้ถือว่าเป็ นการกระทาผิดวินยั
ข้อ ๙ ให้อธิ การบดีรักษาราชการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์ แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพ่ งึ มีในสถาบันอุดมศึกษา

โดยที่เป็ นการสมควรยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของก ฎหมาย ก.พ.อ.
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกาหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ จรรยาบรรณที่กาหนดจะต้องครอบคลุมข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทตาแหน่ง
โดยต้องคานึงถึงลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพและลักษณะวิชาการด้วย
ข้อ ๒ จรรยาบรรณที่กาหนดต้องยึดมัน่ ในหลักการต่อไปนี้
(๑) ยึดมัน่ และยืนหยัดในสิ่ งที่ถูกต้อง
(๒) ซื่อสัตย์สุจริ ตและรับผิดชอบ
(๓) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔) ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน
(๖) ไม่ใช้อานาจครอบงาผิดทานองคลองธรรมต่อนักศึกษา
ข้อ ๓ จรรยาบรรณที่กาหนดต้องครอบคลุม
(๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง
(๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
(๓) จรรยาบรรณต่อการปฏิบตั ิงาน
(๔) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
(๕) จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(๖) จรรยาบรรณต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(๗) จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมงาน
(๘) จรรยาบรรณต่อนิสิตนักศึกษาและผูร้ ับบริ การ
(๙) จรรยาบรรณต่อประชาชน
(๑๐) จรรยาบรรณต่อสังคม
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ข้อ ๔ การกระทาผิดจรรยาบรรณของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาดังต่อไปนี้อย่างน้อยให้ถือว่าเป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง
(๑) การนาผลงานทางวิชาการของผูอ้ ื่นมาเป็ นผลงานของตนโดยมิชอบ
(๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรื อมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่ งมิใช่คู่สมรสของตน
(๓) การเรี ยก รับ หรื อยอมจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรื อผูร้ ับบริ การเพื่อ
กระทาหรื อไม่กระทาการใด
(๔) การเปิ ดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อจากความไว้วางใจทั้งนี้ โดย
มิชอบ ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่นกั ศึกษาหรื อผูร้ ับบริ การ
(๕) การสอน หรื ออบรมนักศึกษาเพื่อให้กระทาการที่รู้อยูว่ า่ ผิดกฎหมายหรื อฝ่ าฝื นศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง
(๖) การกระทาความผิดอื่นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดตามสภาพและความร้ายแรงของการ
กระทา
ข้อ ๕ ให้มีองค์กรและกระบวนการดาเนินการทางจรรยาบรรณซึ่ งอย่างน้อยต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี้
(๑) องค์กรพิจารณาและวินิจฉัยการกระทาความผิดจรรยาบรรณ จะต้องเป็ นคณะบุคคลที่มีความเป็ น
อิสระและเป็ นกลาง
(๒) การริ เริ่ มดาเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระทาได้โดยผูก้ ล่าวหา
หรื อผูบ้ งั คับบัญชาขอให้
ดาเนินการ หรื อคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน
(๓) การสอบสวนและพิจารณาต้องยึดหลักการให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา การรับฟังการแก้ขอ้
กล่าวหาของผูถ้ ูกกล่าวหาอย่างเพียงพอ การเปิ ดโอกาสให้มีการคัดค้านผูส้ อบสวนหรื อ
กรรมการได้การคุม้ ครองผูก้ ล่าวหาหรื อพยานที่เป็ นนักศึกษา
ข้อ ๖ การกระทา ผิดจรรยาบรรณที่เป็ นความผิดวินยั หรื อผิดวินยั อย่างร้ายแรงให้ดาเนินการทางวินยั ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ถ้าไม่เป็ นความผิดวินยั ให้ผบู ้ งั คับบัญชาดาเนินการ
ดังนี้
(๑) ตักเตือน หรื อ
(๒) สัง่ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด หรื อ
(๓) ทาทัณฑ์บน
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บนั ทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย
ข้อ ๗ จรรยาบรรณที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดจะต้องกาหนดให้ชดั เจนว่าการประพฤติผดิ
จรรยาบรรณในเรื่ องใดไม่เป็ นความผิดวินยั หรื อเป็ นความผิดวินยั หรื อเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้อ ๘ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีมาตรการส่ งเสริ มจรรยาบรรณแก่บุคลากรอย่างสม่าเสมอ โดยอาจ
กาหนดให้คณะกรรมการจรรยาบรรณหรื อหน่วยงานอื่นมีหน้าที่ดาเนินการดังกล่าว

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (19)

ข้อ ๙ ในการกาหนดจรรยาบรรณให้สภาสถาบันอุดมศึกษารับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะของ
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ประธาน ก.พ.อ.

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ด้ว ยตระหนัก ถึ ง ภาระหน้า ที่ ที่ ส าคัญ ของอาจารย์ และบุ ค ลากรในการรั ก ษาส่ ง เสริ ม เกี ย รติ คุ ณ
ชื่ อเสี ยงให้เป็ นที่เชื่ อถือศรัทธาแก่ผรู ้ ับบริ การและสังคมอันจะนามาซึ่ งเกียรติและศักดิ์ศรี แห่ งวิชาชี พ คณะ
วิทยาการจัดการจึงขอประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรเพี่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
จรรยาบรรณต่ อตนเอง
1. เป็ นผูม้ ีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็ นอาจารย์และบุคลากร
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและไม่แสวงหาผลประโยชน์จาหน้าที่การงาน
3. มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
4. มีการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู ้อนั เป็ นประโยชน์ต่อหน้าที่
5. ใช้วชิ าชีพในการปฏิบตั ิหน้าที่ในกรณี ที่วชิ าชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกาหนด
6. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
7. ปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาและเป็ นผูต้ รงต่อเวลา
8. ไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
จรรยาบรรณต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และเพือ่ นร่ วมงาน
1. เชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชาในสิ่ งที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
2. ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์โดยส่ วนรวม
3. ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยความสุ ภาพ
4. รับฟังความคิดเห็นและและข้อเสนอแนะของผูอ้ ื่นบนหลักการและเหตุผล
5. ผูบ้ งั คับบัญชา ดูแลผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาในด้านขวัญ กาลังใจ สวัสดิการตามความ
เหมาะสม

จารยาบรรณ...../
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จรรยาบรรณต่ อผู้มาติดต่ องาน และสั งคม
1. ให้บริ การต่อผูม้ าติดต่องานด้วยกริ ยาที่สุภาพและเป็ นธรรม
2. ปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทัว่ ไป
3. ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นพฤติกรรมที่ทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงขององค์กร
4. ไม่รับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อนั ใดที่มีค่าเกินปกติวสิ ัยที่ให้โดยเสน่หา
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
1. ความรับผิดชอบต่ องานสอน
1.1 วางแผนและเตรี ยมการสอนล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบ
1.2 จัดทาแนวการสอนและแจ้งให้นกั ศึกษาทราบเมื่อเปิ ดภาคเรี ยน
1.3 จัดเตรี ยมการสอนและจัดทาประมวลรายวิชา
1.4 จัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างมุ่งมัน่ และตั้งใจ
1.5 พัฒนาเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู ้ให้เหมาะสมเพื่อนามาใช้ในการเรี ยนการสอน
1.6 เข้าสอน ตรวจงาน และส่ งคืนตามกาหนด
1.7 มีความรับผิดชอบและปฏิบตั ิงานในหน้าที่เต็มความสามารถ
2. การให้ ความช่ วยเหลือและเป็ นทีพ่ งึ ทีด่ ีแก่ นักศึกษา
2.1 ให้คาปรึ กษาในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ที่จาเป็ นแก่นกั ศึกษา
2.2 ให้เกียรติและปฏิบตั ิต่อนักศึกษาด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค
2.3 รักษาความลับของนักศึกษา
2.4 รักและเมตตานักศึกษา โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือส่ งเสริ มและให้กาลังใจ
แก่นกั ศึกษา
2.5 พึงละเว้นการกระทาที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและร่ างกายของนักศึกษา
2.6 พึงละเว้นการกระทาที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม
ของนักศึกษา
3. การเป็ นแบบอย่างทีด่ ีของนักศึกษา
3.1 พึงปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษาและสอดคล้องวัฒนธรรมอันดีงาม
3.2 ส่ งเสริ ม ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นอาจารย์
3.3 ปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่อาจารย์
3.4 พึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เชื่อถือ ศรัทธา และการยอมรับของคนทัว่ ไป
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4. การติดตามความก้าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพของตนให้ ทนั ต่ อเหตุการณ์ เสมอ
4.1 มุ่งมัน่ ในการพัฒนาศาสตร์ ของตนอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ
4.2 ใฝ่ หาความรู้ทางวิชาการและติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5. การเป็ นนักวิจัยทีม่ ีจรรยาบรรณ
5.1 ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
5.2 ตระหนักถึงพันธกรณี ในการทาวิจยั ตามข้อตกลงที่ทาไว้กบั หน่วยงานที่ตนสังกัด
5.3 มีพ้นื ฐานความรู ้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจยั
5.4 มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งที่ศึกษาวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งมีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ
5.5 ต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ของมนุษย์ที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั
5.6 ต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจยั
5.7 พึงนาผลงานวิจยั ไปใช้ในประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง
5.8 พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ื่น
5.9 พึงรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
6. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
6.1 ส่ งเสริ มและสร้างความสามัคคีในกลุ่มอาจารย์และนักศึกษา
6.2 เข้าร่ วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในหมู่นกั วิชาการ
และผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6.3 รักษาชื่อเสี ยงและประโยชน์ของคณะและมหาวิทยาลัย
6.4 มีส่วนร่ วมและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
7. ความรับผิดชอบต่ อผู้อนื่ สั งคม และประเทศชาติ
7.1 มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ เกื้อกูลผูอ้ ื่น สังคม และประเทศชาติ
7.2 รับผิดชอบการกระทาของตนเองต่อสังคมและประเทศชาติ
7.3 สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
8. ความซื่อสั ตย์ และคุณธรรมจริยธรรม
8.1 ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
8.2 ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
8.3 ไม่แสวงหาประโยชน์อนั เป็ นอามิสสิ นจ้างจากนักศึกษาและผูอ้ ื่น
8.4 ไม่กระทาการ/.....
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8.4 ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการหาประโยชน์แก่ตนโดยมิชอบ
8.5 มีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับ
8.6 ไม่ใช้ชื่อ ทรัพยากรของคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อเพื่อหมู่คณะ
โดยมิชอบ
9. การปฏิบัติตนต่ อผู้อนื่ อย่ างกัลยาณมิตร
9.1 ยอมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ื่นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
9.2 ให้เกียรติ ยกย่อง และนับถือเพื่อนร่ วมงานทุกระดับ
9.3 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลผูอ้ ื่นในทางสร้างสรรค์
9.4 รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างเพื่อนร่ วมงานและบุคคลทัว่ ไป
9.5 ยกย่องและนับถือผูร้ ่ วมงาน ผูร้ ่ วมอาชีพที่มีความรู ้ความสามารถและประพฤติดี
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาณี ชูเอียด)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

