๑

จรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากร

คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

๒

คํานํา
คูมือจรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากรฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อถือเปนแนวปฏิบัติของคณาจารยและ
บุคลากร ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งคณะครุศาสตร ไดนําแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ และจัดทําแนวทางของคณะเพิ่มเติม โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ
ควรประพฤติปฏิบัติของคณาจารย ตอวิชาชีพ ผูเรียน องคกร สังคม และตนเอง เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริม
เกียรติคุณของสาขาวิชาชีพคณาจารย อันจะนําไปสูการยอมรับของสังคมทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
คณะครุศาสตร ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ และคณะทํางาน จรรยาบรรณของ
คณาจารยและบุคลากร หนวยงาน และผูที่เกี่ยวของ ที่ไดมีสวนรวมในการกําหนดใหมีจรรยาบรรณของคณาจารย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไว ณ โอกาสนี้

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา คงทอง
คณบดีคณะครุศาสตร
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๙

๑. จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ความเป็ นมา
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างยิ่ง การที่มี
มหาวิ ท ยาลัย ที่ ดี มี คุ ณ ภาพ จํา เป็ นต้ อ งมี ส่ ว นประกอบสํ า คัญ หลายประการ นอกจากการดํา เนิ น ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ และ
บทบาทสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาใน ๕ ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้ว ยยุท ธศาสตร์ ใ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพคนและ
สังคมไทยสู่ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุ มชนและสังคมเป็ น
รากฐานที่มนั่ คงประเทศ ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
บนฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพและการสร้ า งความมั่น คงของฐานทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดลอม และ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจัด การประเทศอย่ า งมี คุ ณ ภาพแล้ว คุ ณ ธรรมหรื อ
จรรยาบรรณของคณาจารย์เป็ นปั จจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ งต่อการจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และได้รับการ
ยอมรับจากสังคม
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ต ระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของ
จรรยาบรรณวิช าชี พ คณาจารย์ จึ ง ได้ก าํ หนดจรรยาบรรณวิช าชี พ คณาจารย์เพื่อเป็ นมาตรฐานเดี ย วกันทั้ง
มหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์ทุกท่าน สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจาก
คณาจารย์ และได้ปรับปรุ งให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทัง่ ได้รับความเห็นชอบจากสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และผูบ้ ริ หารหน่วยงาน ประกาศใช้เป็ นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของคณาจารย์ต่อไป
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของคณาจารย์โดยมมีลกั ษณะเป็ นหลักเกณฑ์มากกว่า
จะเป็ นข้อบังคับอันจะนําไปสู่ การเสริ มสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ต่อไป

๑๐

นิยาม
คณาจารย์ หมายถึ ง ข้า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา มาตรา ๑๘ ( ก ) แห่ ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงานราชการสายวิชาการ
ข้อ ๖(๑) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อ
๘(๑) แห่ ง ระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ จัง หวัด ปทุ ม ธานี ว่า ด้ว ย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งผูท้ าํ หน้าที่สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ หมายถึ ง หลัก ความประพฤติ อ ัน เหมาะสมแสดงถึ ง คุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรมในการประกอบอาชี พ ที่กลุ่ มบุ คคลแต่ละสาขาวิชาชี พประมวลขึ้นไว้เป็ นหลัก เพื่อให้สมาชิ กใน
สาขาวิชาชี พ นั้นๆ ยึดถื อปฏิ บ ั ติ เพื่ อรักษาชื่ อเสี ยงและส่ ง เสริ ม เกี ยรติ คุณของสาขาวิช าชี พของตน (จาก
จรรยาบรรณนักวิจยั )
จรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ หมายถึ ง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ิของคณาจารย์ ต่อ
วิชาชีพ ผูเ้ รี ยน องค์กร สังคม และตนเอง เพื่อรักษาชื่อเสี ยงและส่ งเสริ มเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพ คณาจารย์

๑๑

๒. จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ สายวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่ อง จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประกาศ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2549)แล้วนั้น เพื่อให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิ ทางคณะครุ ศาสตร์ ที่ซ่ ึ งมีภาระหน้าที่หลัก คือ การผลิตบัณฑิตทาง
วิชาชีพครู เพื่อออกไปทําหน้าที่ครู ผสู ้ อนในสถาบันทางการศึกษาในระดับต่างๆ คณะครุ ศาสตร์ จึงจําเป็ นต้อง
ผลิตบัณฑิตของคณะให้เป็ นครู ที่มีคุณภาพทั้งในด้านความรู ้ ควบคู่คุณธรรม จริ ยธรรม มีการศึกษาค้นคว้า วิจยั
และพัฒนาวิชาชีพครู สมกับการเป็ นวิชาชีพชั้นสู งที่มีเกียรติ เป็ นวิชาชีพที่สังคมมีความมุ่งหวังและให้คุณค่าต่อ
วิชาชีพอยูใ่ นระดับสู ง ทางคณะครุ ศาสตร์ จึงได้นาํ ประกาศและแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย ดังกล่าวมา
ดําเนินการพัฒนาและกําหนดเป็ นจรรยาบรรณวิชาชีพและตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์
ให้คณาจารย์ยดึ ถือ ปฏิบตั ิ ให้เกิดความเหมาะสม อยูบ่ นมาตรฐาน พร้อมเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั นักศึกษา
วิชาชีพครู ของคณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑ จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพคณาจารย์ สายวิชาชีพครู

๑.๑ พึงศรัทธาในคุณค่ าของตนเองและวิชาชีพครู
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๑.๑.๑) ตระหนัก เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจ รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ความเป็ นครู และในวิชาชีพครู

ของตน

๑.๑.๒) รัก ศรัทธาสร้างคุณค่าและปฏิบตั ิตนเป็ นครู ที่ดี สมกับความมุ่งหวังของนักศึกษา
วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
๑.๑.๓) มุ่งมัน่ ต่อการทําหน้าที่ครู โดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคที่มากระทบด้วยมุ่งหวังให้
นักศึกษาวิชาชีพครู ประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนการดํารงตนเป็ นคนดี และการดํารงชี วติ
๑.๑.๔) เป็ นครู ดว้ ยจิตวิญญาณและมุ่งมัน่ พัฒนาตนเองให้เป็ นครู มืออาชีพ
๑.๑.๕) ยอมรับและปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู อย่างเคร่ งครัด
๑.๑.๖) ปกป้ องความเป็ นครู วิชาชีพของตนเองจากสิ่ งที่เข้ามาบ่อนทําลาย
๑.๑.๗) ศรัทธาและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยและองค์กร
วิชาชีพครู
๑.๑.๘) ศรัทธาและเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาชีพครู ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยและองค์กร
วิชาชีพครู อย่างสมํ่าเสมอ

๑๒
๑.๒ พึงธํารงรักษาชื่ อเสี ยงและศักดิ์ศรี แห่ งวิชาชี พครู
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๑.๒.๑ ปกป้ องวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย และองค์กรวิชาชีพครู จากความ
เสี ยหายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เช่นไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งปวง ไม่ริดรอนสิ ทธิ ไม่ล่วงละเมิดในสิ ทธิ
ผูอ้ ื่น หรื อกติกาต่างๆของสังคม เช่น จารี ตประเพณี กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ เป็ นต้น อันจะส่ งผลให้เกิดสิ่ งไม่ดี
ต่อวิชาชีพครู
๑.๒๒ ตั้งมัน่ อยูใ่ นความจริ ง ความถูกต้อง ตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริ ง ไม่บิดเบื่อน
ข้อมูลจนส่ งผลเสี ยต่อวิชาชีพครู คณะคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย และองค์กรวิชาชีพครู ที่ตนดํารงสถานะอยู่
๑.๒.๓ ร่ วมมือในการ วิเคราะห์ กําหนดเป้ าหมาย และแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู
๑.๒.๔ ร่ วมมือ ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู ปฏิบตั ิตตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู รวมทั้งรักษา
และพัฒนาวิชาชีพครู ให้มีมาตรฐานเพื่อร่ วมกันรักษาชื่อเสี ยงและศักดิศรี วชิ าชีพครู ของตน
๑.๒.๕ ตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ให้เกิดผลดี และเกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม รักษาความสามัคคี และ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในหน้าที่การงาน ตลอดจนปกป้ องและสร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพครู
๑.๒.๖ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามวิชาชีพครู และเพื่อนร่ วมวิชาชีพครู ดว้ ยกัน
๑.๒.๗ ร่ วมช่วยเหลือและเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
และองค์กรวิชาชีพครู
๑.๓ ควรแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ กับผู้ร่วมวิชาชีพครูอย่างต่ อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๑.๓.๑ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการระหว่างเพื่อนร่ วมวิชาชีพครู ดว้ ยกัน
อย่างสุ จริ ตใจทั้งในและนอกคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย และองค์กรวิชาชีพครู
๑.๓.๒ ร่ วมแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะทางวิชาการ และปฏิบตั ิ
ตามมติของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย และองค์กรวิชาชี พครู ดว้ ยความชอบธรรม
๑.๓.๓ รับฟังความคิดเห็นทางวิชาการของผูร้ ่ วมวิชาชีพครู และผูอ้ ื่น มาประยุกต์ใช้ และพัฒนา
ความรู ้ของตน และหรื อทั้งสร้างองค์ความรู ้ในศาสตร์ สาขาอย่างต่อเนื่อง
๑.๔ พึงเสริมสร้ างองค์ กรวิชาชี พครูให้ มีความแข็งแกร่ ง
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๑.๔.๑ ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัย และองค์กรวิชาชีพครู อย่างเคร่ งครัด

๑๓
๑.๔.๒ ช่วยกิจกรรมต่างๆของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลับและองค์กรวิชาชีพครู ดว้ ยความร่ วม
แรงร่ วมใจไม่คดโกงต่อองค์กร
๑.๔.๓ มีส่วนร่ วมในการกําหนด รักษาและพัฒนาวิชาชีพครู ให้มีมาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับ
ของผูร้ ่ วมวิชาชีพ ผูร้ ับบริ การและสังคม
๑.๕ ควรร่ วมมือในกิจกรรมขององค์ กรวิชาชีพครูอย่างสมํ่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๑.๕.๑ ร่ วมเป็ นคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
และองค์กรวิชาชีพครู ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
๑.๕.๒ เข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาชีพครู ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรื อองค์กรวิชาชีพ
ครู ที่จดั ขึ้นอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง

หมวดที่ ๒ จรรยาบรรณต่ อผู้เรียน

๒.๑ พึงตั้งใจถ่ ายทอดความรู้ ทางวิชาการอย่ างเต็มความสามารถ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๒.๑.๑ จัดทําโครงการสอน หรื อประมวลการสอนและแจ้งให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู ทราบเมื่อ

เปิ ดภาคเรี ยน
๒.๑.๒ จัดหาหรื อผลิตตําราเรี ยนหรื อเอกสารประกอบการสอนที่มีมาตรฐานในรายวิชาที่ตน
เป็ นผูส้ อน
๒.๑.๓ ออกแบบการเรี ยนรู้ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรี ยนรู้
เนื้อหา วิธีการสอน การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้นกั ศึกษาวิชาชี พครู เกิดความรู ้ความเข้าใจในรายวิชานั้นๆ
อย่างลุ่มลึก ชัดเจน
๒.๑.๔ ใช้วธิ ีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้อหาและนักศึกษาวิชาชีพครู
๒.๑.๕สอบทานความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหาที่เรี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่น การ
สังเกต ตั้งคําถามสอบถาม เป็ นต้น และดําเนินการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพทุกโอกาสและสถานการณ์ที่จะเกิดการเรี ยนรู ้
๒.๑.๖ กระตุน้ ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา
๒.๑.๗ ใช้สื่อการสอน อุปกรณ์การสอน และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหา
๒.๑.๘ มีการวัดผลการเรี ยนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
๒.๑.๙ ให้คาํ แนะนํานักศึกษาวิชาชีพครู ในการทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้คาํ ปรึ กษาทาง
วิชาการและด้านอื่นๆที่จาํ เป็ นสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ของคณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย

๑๔
๒.๑.๑๐ สอนเนื้ อหาได้ครบถ้วน
๒.๑.๑๑ สอนเต็มเวลาทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิ
๒.๑.๑๒ ไม่กระทําตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
๒.๒ ควรวางตนให้ เป็ นผู้ควรแก่ การยกย่ องและเป็ นแบบอย่ างทีด่ ีแก่ นักศึกษาวิชาชี พครู
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๒.๒.๑ ตั้งมัน่ และประพฤติตนอยูใ่ นความถูกต้อง ดีงาม เป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั นักศึกษา
วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ทั้งทางกาย วาจา และใจ
๒.๒.๒ แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย เหมาะสมกับวิชาชีพครู
๒.๒.๓ เป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดี
๒.๒.๔ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พครู เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีสาํ หรับนักศึกษาวิชาชี พครู
๒.๒.๕ ไม่ประพฤติตนผิดศีลธรรมหรื อเชิงชูส้ าวกับผูท้ ี่ได้ชื่อว่าเป็ นลูกศิษย์หรื อนักศึกษา
วิชาชีพครู และนักศึกษาทัว่ ไป รวมทั้งบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครองของตน
๒.๒.๖ ปฏิบตั ิตนให้เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
๒.๓ พึงสอนอย่ างเต็มความสามารถด้ วยความบริสุทธิ์ใจ ช่ วยเหลือและเป็ นธรรม
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๒.๓.๑ อุทิศเวลาและความรู ้ ความสามารถที่มีอยูเ่ พื่อประโยชน์ของนักศึกษาวิชาชีพครู
คณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
๒.๓.๒ ถ่ายทอดความรู ้โดยไม่ปิดบังอําพราง
๒.๓.๓ เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยได้แสดงความ
คิดเห็น และซักถามเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน
๒.๓.๔ รับฟังปั ญหา ให้ความช่วยเหลือ และช่วยแก้ไข้ขอ้ บกพร่ องของนักศึกษา
วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ด้วยจิตเมตตา ปรารถนาดี มีใจอนุเคราะห์
๒.๓.๕ ปฏิบตั ิตนต่อนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ด้วยการ
มอบหมายงาน ตรวจผลงานและประเมินผลการเรี ยนด้วยความเสมอภาค เที่ยงตรง บริ สุทธิ์ ยุติธรรม และอย่าง
สมํ่าเสมอ

๑๕
๒.๔ พึงปฏิบัติหน้ าทีด่ ้ วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ อดทน ซื่อสั ตย์ สุ จริตและยุติธรรม
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๒.๔.๑ มีความรับผิดชอบสู งในภาระหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ และเต็มเวลา เช่น สอนตรงเวลาที่กาํ หนด ไม่ทิ้งการสอนกลางครัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุอนั ควร
ถ้ามีการงดสอนพึงจัดสอนชดเชยจนครบเวลาที่งดสอน และไม่ละทิง้ ชั้นเรี ยนโดยรับงานอื่นเป็ นประจําจนส่ งผล
กระทบกระเทือนภาระหน้าที่หลัก วิชา และประกาศผลการเรี ยนรู ้ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู ของคณะครุ ศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยได้ทราบภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
๒.๔.๒ ตัดความรู ้สึกส่ วนบุคคลออกจากหน้าที่และการงาน
๒.๔.๓ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ เสี ยสละ อดทน ซื่อสัตย์ สุ จริ ต ยุติธรรม
๒.๔.๔ ปฏิบตั ิต่อนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยด้วยความเท่าเทียมกัน
๒.๕ ควรหมั่นศึกษา ค้ นคว้ า ติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการให้ ทนั สมัยอย่ างเพียงพอตลอดเวลา
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๒.๕.๑ ใฝ่ หาความรู ้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริ มสร้ างความรู้และนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน สร้างผลงาน
วิชาการ ผลิตเครื่ องมือ สื่ ออุปกรณ์การสอน สื่ ออิเลคทรอนิกส์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและทันสมัย อันเป็ นความรู ้ใหม่
ให้กบั นักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
๒.๕.๒ มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มวิชาการที่ทนั สมัยให้กบั นักศึกษาวิชาชีพครู
๒.๕.๓ จัดกิจกรรม อบรม สัมมนา พัฒนาทางวิชาการให้กบั นักศึกษาวิชาชีพครู อย่าง
สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
๒.๕.๔ เข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
และองค์กรวิชาชีพครู อย่างสมํ่าเสมอ
๒.๖ ไม่ ควรแสวงหาผลประโยชน์ จากนักศึกษาวิชาชีพครู
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๒.๖.๑ มอบหมายงานให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู ทาํ กิจกรรมโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทนอื่นใด เช่น
เงินตรา ชื่อเสี ยง ผลงาน ตําแหน่ง ฯลฯ
๒.๖.๒ กิจกรรมที่จดั ขึ้น หากนักศึกษาวิชาชีพครู ตอ้ งรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ไม่ควรนําค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไป แสวงหากําไรหรื อนํามาเป็ นสิ่ งตอบแทนผูเ้ ป็ นคณาจารย์
๒.๖.๓ ไม่ใช้นกั ศึกษาวิชาชีพครู เป็ นเครื่ องมือในการใช้งบประมาณโดยสิ้ นเปลือง

๑๖
๒.๖.๔ ไม่เรี ยกร้องทรัพย์สิน สิ่ งของ ของขวัญ ของรางวัลที่มีค่า และที่ไม่เหมาะสม หรื อ
แสวงหาผลประโยชน์ในรู ปแบบใดๆจากนักศึกษาวิชาชีพครู
๒.๖.๕ ไม่ใช้แรงงานของนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อใช้ไปในทางที่ผดิ
กฎหมาย
๒.๖.๖ ไม่ประเมินผลการเรี ยนโดยมีสิ่งแลกเปลี่ยนในรู ปแบบต่างๆ
๒.๖.๗ ไม่นาํ ผลงานของนักศึกษาวิชาชีพครู ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
๒.๖.๘ ไม่นาํ สิ นค้ามาขายให้กบั นักศึกษาวิชาชีพครู

หมวดที่ ๓ จรรยาบรรณต่ อองค์ กร

๓.๑ พึงปฏิบัติตามกฎและระเบียบของคณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๓.๑.๑ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ประกาศ กฎ ระเบียบต่างๆของคณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ที่บญั ญัติข้ ึนด้วยความชอบธรรม
๓.๑.๒ ให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กติกาแก่คณาจารย์ในคณะครุ ศาสตร์ และเจ้าหน้าที่
ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
๓.๒ พึงปฏิบัติตนเป็ นผู้ใช้ เวลาให้ เป็ นประโยชน์ ต่อคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอย่ างเต็มที่
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๓.๒.๑ ศึกษาหาความรู ้เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง

๓.๒.๒ ละเว้นการใช้เวลาราชการไปทําประโยชน์ส่วนตน
๓.๒.๓ ปฏิบตั ิราชการตามสภาพจริ งที่ทางราชการกําหนด

๓.๓ ควรให้ ความร่ วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่ างๆ ของคณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๓.๓.๑ เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อผูด้ าํ เนินกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอิ่นๆ
ของคณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
๓.๓.๒ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อดําเนิ นกิจกรรมต่างๆของคณะครุ ศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความรู ้ความสามารถ

๑๗
๓.๔ ไม่ ควรกระทําการใดๆ ให้ เกิดความขัดแย้ งในส่ วนได้ ส่วนเสี ยของคณะครุ ศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย หรือมีอคติในการปฏิบัติหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยขาดความเป็ นธรรม
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๓.๔.๑ ไม่กระทําการใดๆที่ทาํ ให้คณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยต้องเสี ยผลประโยชน์ที่
พึงได้โดยชอบธรรม
๓.๔.๒ ระวังการพูด และการกระทําที่ทาํ ให้เกิดความแตกแยกภายในคณะครุ ศาสตร์
และมหาวิทยาลัย
๓.๔.๓ ไม่ใช้ชื่อและทรัพยากรของคณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน์ใส่
ตนหรื อพวกพ้องโดยมิชอบ หรื อทําให้เสี ยผลประโยชน์ที่พึงได้โยชอบธรรม
๓.๔.๔ ปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิภาระหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายและหรื อขาดความ
รับผิดชอบเพราะมีอคติต่อบุคคล คณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย จนส่ งผลเสี ย หรื อไม่ได้รับผลประโยชน์
ของคณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๔ จรรยาบรรณต่ อสั งคม

๔.๑ ควรศึกษาและปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๔.๑.๑ ตระหนัก เห็นคุณค่า และน้อมนําไปสู่ การปฏิบตั ิ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้ กันที่ดี เงื่อนไขความรู ้และเงื่อนไขคุณธรรม) เช่น การไม่ฟุ่งเฟื้ อในการใช้จ่าย
ตลอดถึงจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจํากัดให้เพียงพอต่อคนหมู่มากโดยไม่ลาํ เอียง จนบังเกิดผลสู งสุ ดต่อผู้
ปฏิบตั ิ
๔.๑.๒ มีส่วนร่ วมและหรื อเป็ นที่ปรึ กษา ในโครงการต่างๆตามแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ โดยการน้อมนําไปสู่ การปฏิบตั ิให้เห็นผลเชิงประจักษ์กบั ชุมชนและสังคมไทย
๔.๑.๓ ปฏิบตั ิตนให้เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมตามพระราชดํารัส พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เช่นทศพิธราชธรรม เป็ นเครื่ องนําทางในการ ทํางานและดําเนินชีวติ
๔.๒ พึงปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างในการเสริมสร้ างเอกลักษณ์ไทย
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๔.๒.๑ ยึดมัน่ ในจารี ตประเพณี ไทย นําศิลปะ วัฒนธรรมไทยและนํามาบูรณาการใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน เช่น ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม อาหารการกิน และพฤติกรรม
๔.๒.๒ ส่ งเสริ ม สนับสนุนหรื อข้าร่ วมกิจกรรมของสังคมที่เสริ มสร้างความเป็ นไทย
ภาษาไทย เอกลักษณ์ไทย จารี ตประเพณี และวัฒนธรรมไทย

๑๘
๔.๒.๓ รณรงค์การใช้และร่ วมใช้สินค้าไทย
๔.๒.๔ เป็ นผูม้ ีอตั ลักษณ์ไทย เช่น รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้
อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งความสําเร็ จ รักษาความเป็ นไทย และมีจิตอาสา เป็ นต้นเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั สังคม
๔.๓ พึงปฏิบัติตนเพือ่ ประโยชน์ ต่อส่ วนรวม
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๔.๓.๑ เป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม เช่น
ช่วยเหลืองานการกุศล งานสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร เป็ นต้น ในวาระต่างๆหรื อในคราวที่เกิดภัยต่างๆ ตาม
โอกาสและกําลังของตน
๔.๓.๒ มีจิตสํานึก ติดตาม และเฝ้ าระวังสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ รวมทั้งเสริ มสร้างสังคม
ดี ไม่ขดั ขวางการพัฒนาสังคมที่เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรม
๔.๓.๓ ร่ วมอนุ รักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ
สิ่ งแวดล้อม
๔.๓.๔ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิตนตามภาระหน้าที่โดยยึดผลลัพธ์ที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดของ
คณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย หรื อส่ วนร่ วมเป็ นหลัก
๔.๔ พึงปฏิบัติตนด้ วยความสุ จริตธรรมและเป็ นธรรมให้ เป็ นทีเ่ ชื่อถือของบุคคลทัว่ ไป
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๔.๔.๑ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุ จริ ต ยุติธรรมและมีความรับผิดชอบในสิ่ งที่กระทํา
๔.๔.๒ สามารถนําความรู ้ทางวิชาการไปแก้ปัญหาและช่วยเหลือสังคมได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

๔.๔.๓ เคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็ นมนุษย์ของทุกคน

หมวดที่ ๕ จรรยาบรรณต่ อตนเอง
๕.๑ พึงปฏิบัติหน้ าทีแ่ ละมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๕.๑.๑ ปฏิบตั ิภาระหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบจน
บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายที่กาํ หนด
๕.๑.๒ ปฏิบตั ิภาระหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ลดการ
สู ญเสี ยคน เงิน เวลา วัสดุ หรื อมีความบกพร่ องน้อยที่สุด
๕.๑.๓ ปฏิบตั ิงานในภาระหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นไปตามกําหนดเวลา

๑๙
๕.๑.๔ มีความกระตือรื อร้น และตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
๕.๒ ควรมีอสิ ระทางความคิด ปฏิบัติงานด้ วยความขยัน อดทนและเสี ยสละ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๕.๒.๑ กล้าคิด กล้าแสดงออกในเชิงวิชาการที่สร้างสรรค์
๕.๒.๒ มีความเพียรในการปฏิบตั ิงาน
๕.๒.๓ มีความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
๕.๒.๔ อดทนอดกลั้นต่อการทํางาน
๕.๓ พึงมีความโอบอ้ อมอารี มีอธั ยาศัย และเอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อเพือ่ นร่ วมงาน
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๕.๓.๑ มีความเป็ นกัลยาณมิตรที่ดีกบั นักศึกษาวิชาชีพครู ผูร้ ่ วมงานและผูร้ ่ วมวิชาชีพครู
ด้วยความจริ งใจ ไม่เสแสร้ง
๕.๓.๒ ให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการต่อ เพื่อนร่ วมงานและผูร้ ่ วมวิชาชีพครู ตามโอกาสที่
เหมาะสมเช่นให้คาํ ปรึ กษาในการทําผลงานทางวิชาการ รู ปแบบวิธีการสอน การสร้างสื่ อการเรี ยนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจยั เป็ นต้น
๕.๓.๓ แนะนํา ช่วยเหลือนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อนร่ วมงานและเพื่อนร่ วมวิชาชีพครู ตาม
ฐานะอันควร
๕.๔ ควรใฝ่ หาความรู้ และพัฒนาให้ มีประสิ ทธิภาพอยู่เสมอ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๕.๔.๑ ศึกษาหาความรู ้จากเอกสาร ตํารา และสื่ อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
นํามาพัฒนาวิธีการสอน ผลิตเครื่ องมือ สื่ ออุปกรณ์การสอน รวมทั้งเอกสารทางวิชาการ ให้ทนั สมัยและมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่ อง
๕.๔.๒ เขาร่ วมอบรม สัมมนา พัฒนาทางวิชาการอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่ อง
๕.๔.๔ เพิ่มเติมความรู ้หรื อตําแหน่งทางวิชาการให้กบั ตนเอง
๕.๔.๕ มีผลงานวิจยั ผลงานทางวิชาการ ในรู ปของเอกสาร ตํารา บทความที่เขียนหรื อ
เรี ยบเรี ยงด้วยตนเอง เพื่อแสดงถึงศักยภาพของตนเองในการสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัย และองค์กรวิชาชีพครู

๒๐
๕.๕ พึงปฏิบัติงานด้ วยความรอบคอบ และไม่ นําข้ อมูลที่เป็ นความลับของคณะครุศาสตร์ ไปใช้ เพือ่
ประโยชน์ ของบุคคลใดๆ ในลักษณะทีผ่ ดิ กฎหมายหรือก่ อให้ เกิดความเสี ยหายต่ อคณะครุศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ (แนวปฏิบตั ิ)
๕.๕.๑ ไม่นาํ ข้อมูลที่เป็ นความลับของคณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยไปเปิ ดเผย
๕.๕.๒ ส่ งเสริ ม สนับสนุนการดําเนิ นงานของคณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยที่
ดําเนินการด้วยความชอบธรรมด้วยความรอบคอบ และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อคณะครุ ศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย
๕.๕.๓ สร้างและพัฒนาองค์กรให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
๕.๕.๔ แสดงข้อมูลและผลงาน ให้สาธารณะชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์กร

๓. แนวทางการกํากับ ติ ดตามและประเมิ นผล การปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณวิ ชาชีพคณาจารย์
สายวิ ชาชีพครู คณะครุศาสตร์

เพื่อให้การปฏิบตั ิตนของคณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ ได้ดาํ เนินการไปตามหลักจรรยาบรรณคณาจารย์สาย
วิชาชี พครู คณะครุ ศาสตร์ และจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ปถัมภ์ คณะครุ ศาสตร์ จึงได้มีมาตรการในการ กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ เพื่อผดุงเกียรติและศักดิ์ ศรี สมความมุ่งหวังในการเป็ น วิชาชี พชั้นสู ง ไว้ ดังนี้
(แผนภูมิที่ ๑ โครงสร้างระบบกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ คณะครุ
ศาสตร์ )
๑)ระบบการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์
สายวิชาชีพครู ( แผนภูมิที่ ๒ ระบบการกํากับ ติดตามและประเมินผลฯ
ระบบการกํา กับ ติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บ ัติตามจรรยาบรรณวิช าชี พ คณาจารย์ สาย
วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ เป็ นระบบที่ทางคณะครุ ศาสตร์ และคณะกรรมการบริ หารคณะครุ ศาสตร์ กาํ หนดขึ้นเพื่อ
ใช้เป็ นกรอบ หรื อแนวทางให้คณาจารย์คณะครุ ศาสตร์ ได้ปฏิบตั ิตนให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
คณะครุ ศาสตร์ และจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ มหาวิทยาลัย เพื่อการประพฤติ ปฏิบตั ิตนเป็ นอาจารย์ที่ดี เป็ น
แบบอย่างที่ดี ผดุ งเกี ยรติ และศักดิ์ ศรี ของคณาจารย์คณะครุ ศาสตร์ โดยคณะครุ ศาสตร์ มีนโยบายที่มุ่งเน้นการ
สนับสนุนส่ งเสริ มเพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าการลงโทษ ส่ วนการลงโทษนั้น
เป็ นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่ พึ ง มี ใ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ฉบับ ลงวัน ที่ 8
พฤษภาคม ๒๕๕๐ และกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้กาํ หนดไว้ อนึ่ งระบบการกํากับ ติดตามและ

๒๑
ประเมินผลการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ มี ๔ ขั้นตอน ดังนี้ (แผนภูมิที่ ๒ ระบบ
การกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ )
๑.๑) การชี้แจงจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ สายวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ เป็ นขั้นตอนที่
คณบดี คณะครุ ศาสตร์ และหรื อคณะกรรมการบริ หารคณะครุ ศาสตร์ ดาํ เนินการชี้แจงรายละเอียดของ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้กบั คณาจารย์ของคณะได้รับทราบและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
๑.๓) ดําเนินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ สายวิชาชี พครู คณะครุ ศาสตร์ เป็ น
ขั้นตอนของคณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ ทุกท่านปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ สายวิชาชี พครู คณะครุ
ศาสตร์ที่ได้กาํ หนดไว้
๑.๓) ประเมินผลการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ เป็ นขั้นตอนที่คณะกรรมการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชี พคณาจารย์ สายวิชาชี พครู คณะครุ ศาสตร์ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ หารคณะครุ ศาสตร์ ดําเนิ นการ
กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ สายวิชาชีพครู ของคณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ ท้ งั หมด โดยผลการพิจารณาแบ่งออกเป็ น ๒ แนวทาง คือ
๑.๓.๑) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ สายวิชาชี พครู คณะครุ ศาสตร์ ทาง
คณะครุ ศาสตร์ ดาํ เนิ นการส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ขวัญและกําลังใจ ให้เป็ นไปตามตามเกณฑ์มาตรการสนับสนุน
ส่ งเสริ ม พิจารณาโดยคณะกรรมการบริ หารคณะครุ ศาสตร์
๑.๓.๒) ไม่ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ สายวิชาชี พครู คณะครุ ศาสตร์
ภายหลังจากที่คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลได้ดาํ เนินการประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ สายวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์แล้ว หรื อทางคณะกรรมการรับเรื่ องร้องเรี ยน-ร้องทุกข์ได้รับเรื่ อง
การร้องเรี ยนแล้ว ทางคณะครุ ศาสตร์ จะดําเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริ งที่เกิ ดขึ้น
และแจ้งผลการประเมินหรื อผลการพิจารณาให้กบั คณาจารย์ผปู้ ฏิบตั ิหรื อคณาจารย์ที่ถูกร้องเรี ยนได้รับทราบ เพื่อ
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามบทลงโทษที่ ได้กาํ หนดไว้ในมูลความผิดนั้นๆ โดยผลการพิจารณาแบ่งออกเป็ น ๒
แนวทาง คือ
๑) ผิดจรรยาบรรณวิชาชี พไม่ ร้ายแรง คณะครุ ศาสตร์ ดาํ เนิ นการไปตามข้อ ๖
แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๕๐
๒) ผิดจรรยาบรรณวิชาชี พร้ ายแรง คณะครุ ศาสตร์ ดาํ เนินการให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาหรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๔) รายงานผลการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์
สายวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ เป็ นขั้นตอนที่คณะกรรมการกํากับ ติดตามและประเมินผลดําเนินการสรุ ปผลการ

๒๒
กํากับ ติ ดตามและประเมินผลการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ หรื อรายงานผลการพิจารณาเรื่ อง
ร้องเรี ยน เพื่อรายงานผลต่อคณบดี คณะครุ ศาสตร์ ได้รับทราบเพื่อจะดําเนิ นการรายงานผลให้กบั คณาจารย์และ
หน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบผล เพื่อจะได้ดาํ เนินการต่อไปตามลําดับ
กรณี ที่รายงานผลให้คณาจารย์ผรู ้ ับการประเมินทราบผลการประเมินนั้นทางคณบดี คณะ
ครุ ศาสตร์ จะนําผลการประเมินแจ้งให้คณาจารย์ทราบเพื่อพิจารณาลงความเห็นต่อผลการประเมินของตน ดังนี้
๑.๕.๑) ยอมรับผลการประเมิน
๑.๕.๒ ) ไม่ยอมรับผลการประเมิน และมีสิทธิ อุทรธ์ได้ภายในระยะเวลากําหนด ๓๐ วัน
หลังจากรับทราบผลการประเมิน
แผนภูมทิ ี่ ๑ โครงสร้ างระบบกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชี พคณาจารย์
สายวิชาชี พครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชู ปถัมภ์
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อธิ การบดี
คณะกรรมการประจําหน่วยราชการของคณะครุ ศาสตร์
คณะกรรมการบริ หารคณะครุ ศาสตร์

คณะกรรมการดําเนิ นการ
ตามจรรยาบรรณ

คณะกรรมการกํากับ
ติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการ
อุทธรณ์-ร้องทุกข์

คณาจารณ์คณะครุ ศาสตร์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์

คณะกรรมการ
รับเรื่ องร้องเรี ยน
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์

๒๓
แผนภูมิที่ ๒ ระบบการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์
สายวิชาชี พครู
ระบบการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์คณะครุ ศาสตร์

๑.การชี้แจงจรรยาบรรณวิชาชีพและตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพ

๒.ดําเนินการ

๓. กํากับ ติดตาม และประเมินผล

๑.มหาวิทยาลัย
๔. รายงานผล

๒. คณบดี
๓.คณาจารย์

๒๔
๒) มาตรการ การลงโทษ
เพื่อให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิ เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการปฏิบตั ิตนของคณาจารย์ คณะ
ครุ ศาสตร์ และการปฏิ บตั ิงานของคณะครุ ศาสตร์ ทางคณะครุ ศาสตร์ ได้กาํ หนดเป็ นมาตรการในการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ คณะครุ
ศาสตร์ ไ ด้ปฏิ บตั ิ ตนให้ไ ปในตามแนวทางที่จรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ ได้ก าํ หนดไว้อย่า ง
ถูกต้อง เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน และต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่ งประกาศ
ก.พ.อ. เรื่ อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๔ การกระทําผิดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดังต่อไปนี้ อย่างน้อยให้ถือว่าเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง
(๑) การนําผลงานทางวิชาการของผูอ้ ื่นมาเป็ นผลงานของตนโดยมิชอบ
(๒) การล่วงละเมิดทางเพศหรื อมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา ซึ่ งมิใช่คู่สมรสของตน
(๓) การเรี ยก รับ หรื อยอมจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรื อ
ผูร้ ับบริ การเพื่อกระทําหรื อไม่กระทําการใด
(๔) การเปิ ดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อจากความไว้วางใจ
ทั้งนี้ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่นกั ศึกษาหรื อผูร้ ับบริ การ
(๕) การสอน หรื ออบรมนักศึกษาเพื่อให้กระทําการที่รู้อยูว่ า่ ผิดกฎหมาย หรื อฝ่ าฝื นศีลธรรม
อันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง
(๖) การกระทําความผิดอื่นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามสภาพและความร้ายแรงของ
การกระทํา
ข้อ ๖ การกระทําผิดจรรยาบรรณที่เป็ นความผิดวินยั หรื อผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้ดาํ เนินการ
ทางวินยั ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาหรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่
เป็ นความผิดวินยั ให้ผบู ้ งั คับบัญชาดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตักเตือน หรื อ
(๒) สั่งให้ดาํ เนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาํ หนด หรื อ
(๓) ทําทัณฑ์บน
เมื่อได้ดาํ เนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บนั ทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย
ข้อ ๕ ให้มีองค์กรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณ ซึ่ งอย่างน้อยต้องมีมาตรฐาน
ดังต่อไปนี้

๒๕
(๑) องค์กรพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณ จะต้องเป็ นคณะบุคคลที่มี
ความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง
(๒) การริ เริ่ มดําเนิ นการทางจรรยาบรรณอาจกระทําได้โดยผูก้ ล่าวหา หรื อผูบ้ งั คับบัญชาขอให้
ดําเนินการ หรื อคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน
(๓) การสอบสวนและพิจารณาต้องยึดหลักการให้ผถู้ ูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา การรับฟั งการ
แก้ขอ้ กล่าวหาของผูถ้ ูกกล่าวหาอย่างเพียงพอ การเปิ ดโอกาสให้มีการคัดค้านผูส้ อบสวนหรื อกรรมการได้การ
คุม้ ครองผูก้ ล่าวหา หรื อพยานที่เป็ นนักศึกษา
๓)

มาตรการการส่ งเสริมและสนับสนุน
คณะครุ ศาสตร์ มีมาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะครุ ศาสตร์ ทุก
ท่านที่ได้ปฏิบตั ิตนให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ สายวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั คณาจารย์ของคณะครุ ศาสตร์ ดังนี้
๓.๑ มอบเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรในรอบปี การปฏิบตั ิงานคณะครุ ศาสตร์ มอบเกียรติบัตรหรื อวุฒิบตั รให้คณาจารย์คณะครุ ศาสตร์ ทุกท่านที่ผา่ นการกํากับ ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
ไว้
๓.๒ มอบโล่ เกียรติยศ
คณาจารย์คณะครุ ศาสตร์ ทุกท่านที่ผา่ นการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผล และได้รับเกียรติบตั รหรื อวุฒิบตั รติดต่อกันในรอบการปฏิบตั ิงาน ๓ ปี
๓.๓มอบเข็มสดุดีทองคําคณาจารย์ ครุศาสตร์ คณาจารย์คณะครุ ศาสตร์ ทุกท่านที่ผ่านการ
กํากับ ติดตามและประเมินผล และได้รับเกียรติบตั รหรื อวุฒิบตั ร ติดต่อกันในรอบการปฏิบตั ิงาน ๖ ปี หรื อได้รับ
โล่เกียรติยศ ๒ ครั้งติดต่อกัน
๓.๔ รับการพิจารณาความดีความชอบเป็ นพิเศษ คณาจารย์คณะครุ ศาสตร์ ทุกท่านที่ผา่ น
การกํากับ ติดตามและประเมินผล ได้รับโล่หรื อเข็มสดุดีทองคํา คณาจารย์ครุ ศาสตร์ ในรอบปี นั้น ทางคณะ
ครุ ศาสตร์ จะใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบเป็ นพิเศษ ( ๒ ขั้น หรื อ ขั้นสู งสุ ดของการให้ความ
ดีความชอบในรอบปี นั้นๆ)
๓.๕ รั บทุนการศึกษาต่ อหรือพัฒนาวิชาการทั้งภายในและต่ างประเทศ คณาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ ทุกท่านที่ผา่ นการกํากับ ติดตามและประเมินผล ได้รับโล่ หรื อเข็มสดุดีทองคํา คณาจารย์ครุ ศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ จะใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการประกอบการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาหรื อทุนการพัฒนาวิชาการทั้งใน
ประเทศหรื อต่างประเทศโดยทุนของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒๖
๔. แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ สายวิชาชี พครู คณะครุศาสตร์
คณะครุ ศาสตร์ ได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิตามวิชาชีพคณาจารย์ สายวิชาชีพครู ของคณะ
ครุ ศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ทุกคนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นแนวทางเดียวกันไว้ ดังนี้
๑.คณะครุ ศาสตร์ ดาํ เนินการประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ สาย
วิชาชี พครู ของคณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ โดยให้เป็ นไปตามประกาศคณะครุ ศาสตร์ เรื่ องจรรยาบรรณวิชาชี พ
คณาจารย์ สายวิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร์ และเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยดําเนิ นการประเมินผลตามปี การศึกษาๆละ๒ ครั้ง
ตามรอบการพิจารณาความดีความชอบ โดยให้คณาจารย์เตรี ยมความพร้อมต่อการประเมินอยูต่ ลอดเวลา
๒.คณะครุ ศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ สายวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ ข้ ึนมาชุดหนึ่ง เพื่อทําหน้าที่ในการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิ บตั ิ ตนของคณาจารย์ทุกท่านให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณวิชาชี พของคณะครุ ศาสตร์ โดย
สัมพันธ์ สอดคล้องกับจรรยาบรรณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย แล้วนํา ผลการประเมิ นรายงานต่อ คณบดี ครุ
ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ
๓.คณะครุ ศาสตร์ กําหนดช่องทางให้กบั นักศึกษาวิชาชีพครู หรื อผูท้ าํ การร้องเรี ยนหรื อร้องทุกข์
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนของคณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ ที่ปฏิบตั ิตนไม่เป็ นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ สาย
วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ ได้ที่คณะกรรมการรับเรื่ องร้องเรี ยนหรื อร้องทุกข์ของคณะครุ ศาสตร์ คณบดี และหรื อ
อธิ การบดีในสามช่องทาง ดังนี้
๑) ด้วยวาจา
๒) ด้วยลายลักษณ์อกั ษร
๓) โดยผ่านเว็ปไซด์คณะ หรื อผ่านเว็ปไซด์มหาวิทยาลัย (สายตรงคณบดี/ อธิ การบดี)
กรณี การมีขอ้ ร้องเรี ยนหรื อร้องทุกข์ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนหรื อ
ร้องทุกข์ข้ ึนมาคณะหนึ่ งเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริ ง ผลการพิจารณาหรื อการประเมินพบว่าไม่มีมูลให้ขอ้ ร้องเรี ยน
หรื อร้องทุกข์น้ นั เป็ นอันสิ้ นสุ ด ในกรณี ที่มีมูลความจริ งให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษไปตามมูลความผิดนั้นๆ
โดยเป็ นไปตามข้อ ๔ และข้อ ๖ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
ฉบับลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด และถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบเฉพาะในรอบปี ของความดีความชอบนั้นๆ
๔.คณะกรรมการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
ของคณะครุ ศาสตร์ นําผลการประเมินการปฏิบตั ิสรุ ปเป็ นรายงานผลการประเมินฯในสัปดาห์สุดท้ายของภาค
เรี ยนๆละ ๑ ครั้ง เพื่อรายงานผลต่อคณบดี คณะครุ ศาสตร์ และอธิ การบดีตามลําดับ

๒๗
๕. คณบดี คณะครุ ศาสตร์ รับทราบผลการประเมินหรื อผลการร้องเรี ยน คณบดีดาํ เนิ นการแจ้งผล
การประเมินหรื อผลการร้องเรี ยนให้กบั คณาจารย์ผไู้ ม่ผ่านการประเมินหรื อผูถ้ ูกกล่าวหา ได้รับทราบผลดังกล่าว
เพื่อพิจารณายอมรับหรื อไม่ยอมรับผลการประเมินนั้น เพื่อดําเนินการต่อไป
๖.กรณี คณาจารย์ผถู ้ ูกประเมินไม่ยอมรับผลการประเมิน คณาจารย์ผนู้ ้ นั สามารถอุทธรณ์ผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการร้องทุกข์และอุทธรณ์ได้ภายในเวลา ๓๐ วัน
๗.กรณี ผลการประเมินการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ สายวิชาชีพครู คณะ
ครุ ศาสตร์ ของคณาจารย์ผนู ้ ้ นั อยู่ในระดับดี และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ให้ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของคณบดีและ
หรื อคณะกรรมการบริ หารคณะครุ ศาสตร์ ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามมาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุนของคณะครุ
ศาสตร์ ที่ได้กาํ หนดไว้อย่างเหมาะสม
๕. แนวทางป้องกันการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชี พคณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กาํ หนดแนวทางการ
ป้ องกันคณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ ปฏิบตั ิตนไม่เป็ นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ สายวิชาชีพครู คณะ
ครุ ศาสตร์ ไว้ ดังนี้
๑. สร้างความตระหนักในตัวของคณาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ ทุกคนให้รู้ถึงสถานะความเป็ นอาจารย์ของ
ตนเอง และคําว่าลูกศิษย์อยูต่ ลอดเวลา
๒.รักษาระยะห่างของความสัมพันธ์ ระยะห่างของความใกล้ชิด และระยะห่างของการสื่ อสารระหว่าง
อาจารย์กบั ลูกศิษย์ให้อยูใ่ นความเหมาะสม
๓.ห้องทํางานของอาจารย์จะต้องให้นกั ศึกษา เพื่อนร่ วมงาน หรื อบุคคลอื่นใดสามารถมองเห็นจากด้าน
นอกได้ ดังนั้น อาจารย์ไม่ควรใช้วสั ดุปิดกระจกหน้าประตูหอ้ งพัก
๔.กรณี ที่จะต้องพูดคุย ปรึ กษางาน ปั ญหาต่างๆกับนักศึกษา ควรออกมาพูดคุยนอกห้องทํางาน หรื อ
บริ เวณห้องส่ วนกลาง หรื อต้องมีเพื่อนนักศึกษาร่ วมอยูด่ ว้ ยอย่างน้อย 2 คน
๕.นักศึกษาไม่มีคาบเวลาแล้วหรื อไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนแล้วควรกลับที่พกั ไม่เกิน
๑๗.๐๐ น
๖.ไม่ให้อาจารย์แสวงหาผลประโยชน์จากนักศึกษา หรื อรับอามิสสิ นจ้างจากผูป้ กครอง หรื อคนภายนอก
ไม่วา่ กรณี ใดๆ

๒๘

ภาคผนวก

๒๙

แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ คณะครุศาสตร์

1. ให้ค ณะกรรมการกํา กับ ติ ดตาม ดูแลให้อาจารย์ป ฏิ บ ตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พ คณาจารย์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันที่ 8 พฤษภาคม 2550
2 ให้คณะกรรมการจัดหาช่องทางในการร้องเรี ยน เช่น กล่องรับเรื่ องราวร้องทุกข์ และทางเวปไซต์ของ
คณะ (สายตรงคณบดี)
3. การร้องเรี ยนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริ หาร จัดทําขั้นตอน การรับ
ข้อร้องเรี ยนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ดังนี้
1. เปิ ดช่องทางร้องเรี ยนจรรยาบรรณให้นกั ศึกษาร้องเรี ยน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับคณะพิจารณาข้อร้องเรี ยน
3. ถ้ามีการร้องเรี ยน และคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ งแล้วไม่มีมูลความผิดให้เรื่ องร้องเรี ยน
นั้นสิ้ นสุ ดที่คณะ
4. ถ้ามีมูลความผิดตามข้อร้องเรี ยน ให้ส่งเรื่ องร้องเรี ยนเสนอต่อมหาวิทยาลัย
4. การติดตามผล ให้มีการดําเนินการสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
5. การประเมินผลให้คณะกรรมการประชุมเพื่อประเมินผล จํานวนผูก้ ระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ และคํานวณค่าร้อยละจากจํานวนอาจารย์ท้งั หมด
6. มาตรการในการลงโทษผูท้ าํ ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
1. กรณี ความผิดไม่ร้ายแรง ลงโทษโดยการตักเตือนด้วยวาจา
2. กรณี ทาํ ผิดมากกว่า 1 ครั้ง ลงโทษโดยการตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. กรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นความผิดร้ายแรง ให้นาํ เรื่ องเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
4. ให้ถือว่าการทําผิดจรรยาบรรณ เป็ นส่ วนหนึ่งของผลการปฏิบตั ิงานที่ใช้ประกอบ การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี
7. การส่ งเสริ มให้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
1. กําหนดให้มีการมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะครุ ศาสตร์ พร้อมใบประกาศ เกียรติคุณโดย
มอบตอนสิ้ นสุ ดแต่ละปี การศึกษา
2. มอบให้คณะกรรมการดําเนินการจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ เป็ นผูก้ าํ หนดเกณฑ์การ
ประเมินอาจารย์ ดีเด่น
8. กําหนดให้มีการสรุ ปผล เรื่ องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ในแต่ละภาคเรี ยนพร้อมเสนอผลการ
ดําเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบ
**************************

๓๐

คําสั่งคณะครุศาสตร
ที่ ๑๙๒/๒๕๕๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณะครุศาสตร
--------------------------------------------------เพื่อใหการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของคณะครุศาสตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
บังเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานของคณาจารย คณะครุศาสตร จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะครุศาสตร ดังนี้
๑. ผศ.ดร.อุษา คงทอง
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.ศักดา สถาพรวจนา
รองประธานกรรมการ
๓. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม
กรรมการ
๔. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
กรรมการ
๕. อาจารย ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย
กรรมการ
๖. อาจารยวิลินดา พงศธราธิก
กรรมการ
๗. อาจารยกิติโรจน ปณฑรนนทกะ
กรรมการ
๘. นางอารีย
ทิพรส
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
(ผูช วยศาสตราจารย ดร.อุษา คงทอง)
คณบดีคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

