
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

พระบรมราโชวาท 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัพระราชทาน         
แกขาราชการพลเรือน 

เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน   
ปพุทธศักราช  ๒๕๔๒ 

 

 การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึง
ประโยชนสวนรวมของบ านเมืองและประชาชนทุกคน  
เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ 
ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ โดยเต็มกําลัง   สติปญญา   ความรู  
ความสามารถ   เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุ
ความสําเร็จอยางสูง    และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตน  
แกหนาที่  และแกแผนดิน 

 

   ณ พระราชตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๒   
 



 

 

พระราชดํารัส 

พระราชทานแกครูอาวโุส 

ในโอกาสเขาเฝา ฯ 
 

  “ .......ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง  หัน
ไปหวงอํานาจ  หวงตําแหนง    หวงสิทธิและหวงรายไดกันมาก
เขาแลวจะเอาจิตเอาใจ ที่ไหนมาหวงความรูความเจริญของเด็ก  
ความหวงในสิ่งเหลานั้น  ก็จะคอยๆ บั่นทอนทําลายความเปนครู
ไปจนหมดสิ้น    จะไมมีอะไรดีเหลือไวพอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ  
หรือผูกใจใครไวไดความเปนครูก็จะไมมีคาเหลืออยูใหเปนที่
เคารพบูชาอีกตอไป.... ＂ 
 

   ณ พระราชตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

  วันเสารที่  ๒๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๒๑ 



 

คํานํา 
 

  เอกสารฉบับนี้  ไดจัดทําขึ้นเพื่อถือเปนแนวปฏิบัติของคณาจารยตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดกําหนดหลักเกณฑควรประพฤติ
ปฏิบัติของคณาจารย ตอวิชาชีพ  ผูเรียน  องคกร  สังคม  และตนเอง  เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณ
ของสาขาวิชาชีพคณาจารย  อันจะนําไปสูการยอมรับของสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ขอขอบคุณคณะทํางานกําหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  คณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
หนวยงาน และผูที่เกี่ยวของ  ที่ไดมีสวนรวมในการกําหนดใหมีจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของมหาวิทยาลัย  
ไว  ณ  โอกาส นี้ 
 
 
 
 

    (รองศาสตราจารย ดร.ทองหลอ  วงษอินทร) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ 

                 ในพระบรมราชูปถัมภ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
                      หนา 
 
 พระบรมราโชวาท          ก 
 พระราชดํารัส           ข 
 คํานํา            ค 
 สารบัญ            ง 
 จรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย         ๑ 
  -  ความเปนมา          ๑ 
  -  วัตถุประสงค           ๑ 
  -   นิยาม           ๒ 
 คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย       ๓ – ๙ 
 ภาคผนวก 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 
ความเปนมา 
   

   การศึกษาระดับอุดมศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางยิ่ง  การที่มี
มหาวิทยาลัยที่ดีมีคุณภาพ   จําเปนตองมีสวนประกอบสําคัญหลายประการ  นอกจากการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  และ
บทบาทสถาบันอุดมศึกษาใน  ๕  ยุทธศาสตร  ซ่ึงประกอบดวยยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมเปน
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน   ยุทธศาสตรการ
พัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และ
ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศอยางมีคุณภาพแลว    คุณธรรมหรือ
จรรยาบรรณของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่งตอการจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และไดรับการ
ยอมรับจากสังคม 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ     ตระหนักถึงความสําคัญของ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  จึงไดกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยเพื่อเปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย  เพื่อใหคณาจารยทุกทาน  สามารถนําไปปฏิบัติได   โดยผานกระบวนการขอรับความคิดเห็นจาก
คณาจารย  และไดปรับปรุงใหเหมาะสมรัดกุมชัดเจน  จนกระทั่งไดรับความเห็นชอบจากสภาคณาจารยและ
ขาราชการ  และผูบริหารหนวยงาน  ประกาศใชเปนหลักเกณฑควรประพฤติของคณาจารยตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 

  เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของคณาจารยโดยมีลักษณะเปนหลักเกณฑมากกวา 
จะเปนขอบังคับ อันจะนําไปสูการเสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยตอไป 
 

 
 
 
 
 



 

- ๒ - 
 

นิยาม 
 

  คณาจารย  หมายถึง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา   ๑๘  (ก) แหง
พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  พนักงานราชการสายวิชาการ 
ขอ ๖(๑) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ขอ ๘(๑)  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี วาดวย
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘  รวมทั้งผูทําหนาที่สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ  
 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  หมายถึง  หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ  ที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก  เพื่อใหสมาชิกใน
สาขาวิชาชีพนั้นๆ  ยึดถือปฏิบัติ  เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน               
(จากจรรยาบรรณนักวิจัย) 
 

  จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  หมายถึง  หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของคณาจารย      
ตอวิชาชีพ ผูเรียน องคกร สังคม และตนเอง  เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพ
คณาจารย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



 

คูมือการปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

------------------------------------------------------------ 
 

        วิชาชีพคณาจารยเปนวิชาชีพที่มีเกียรติและเปนที่มุงหวังของสังคมไทยในการสรางทรัพยากร
บุคคลใหมีความรู  คุณธรรม  จริยธรรม  เปนอาชีพที่มีศาสตรช้ันสูงรองรับ มีการศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนา
วิชาชีพอยูเสมอ  เพื่อใหมีแนวทางในการประพฤติ  ปฏิบัติตนอยางมีมาตรฐาน ตลอดจนมีมาตรการในการ
กํากับดูแล  สงเสริมสนับสนุนการประกอบวิชาชีพคณาจารย  ใหผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีสมความมุงหวังที่เปน
วิชาชีพช้ันสูง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  จึงจัดทําคูมือการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหคณาจารยยึดถือปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
 
หมวดที่ ๑    จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
         ๑.๑  พึงศรัทธาในคุณคาของตนเองและวิชาชีพ 
                 แนวปฏิบัติ 
  ๑.๑.๑    ปกปองวิชาชีพจากสิ่งที่เขามาบอนทําลาย 
  ๑.๑.๒  มีผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงศักยภาพของตนตอวิชาชีพ เชนเอกสาร ตํารา งานวิจัย  
บทความที่เขียนหรือเรียบเรียงดวยตนเอง  
  ๑.๑.๓   ศรัทธาและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพ 
  ๑.๑.๔   เห็นคุณคาของวิชาชีพและเขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ 
  ๑.๑.๕   แตงกายสุภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ 
 

        ๑.๒  พึงธํารงรักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 
                 แนวปฏิบัติ 
   ๑.๒.๑  ปกปององคกรวิชาชีพจากความเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้น เชน ไมของ

เกี่ยวอบายมุขในสถานที่อันจะสงผลไมดีตอวิชาชีพ ไมตัดตอน ละเมิด ลวงลํ้า กติกาสังคมเชนจารีต กฎหมาย 
ระเบียบฯลฯ ตลอดถึงมีความตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง 
  ๑.๒.๒ รวมมือ สงเสริมใหมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพคณาจารย และรวมมือในการ
วิเคราะห กําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ 
  ๑.๒.๓ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดี และเกิดประโยชนตอสวนรวม  รักษาความสามัคคี และ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหนาที่การงาน  ตลอดจนปกปอง และสรางความเขาใจอันดีตอสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพ
คณาจารย 



 

- ๔ - 
 
๑.๒.๔ ไมดูหมิ่นเหยียดหยามวิชาชีพและเพื่อนรวมงาน 

  ๑.๒.๕  รวมชวยเหลือและเผยแพรช่ือเสียงขององคกรวิชาชีพ 
 

        ๑.๓  ควรแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูรวมวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
                แนวปฏิบัติ 

  ๑.๓.๑  รวมเสนอ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอยางมีเหตุผล 
  ๑.๓.๒ รับฟงความคิดเห็น และยอมรับมติจากที่ประชุมเพื่อถือปฏิบัติตอไป    
 

๑.๔  พึงเสริมสรางองคกรวิชาชีพใหมีความแข็งแกรง 
         แนวปฏิบัติ 

  ๑.๔.๑   ตองมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรวิชาชีพใหมีความแข็งแกรง  
  ๑.๔.๒  ปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบขององคกรวิชาชีพ 
  ๑.๔.๓   ชวยกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรวิชาชีพโดยรวมแรงรวมใจ ไมคดโกงตอองคกร 

 
๑.๕  ควรรวมมือในกิจกรรมขององคกรวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ 
         แนวปฏิบัติ 

  ๑.๕.๑   ใหความสําคัญกับกิจกรรมขององคกรวิชาชีพ  โดยเฉพาะกรณีที่กิจกรรมนั้นคือความ
เจริญกาวหนา ความมั่นคง 
  ๑.๕.๒  ชวยเหลือและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรวิชาชีพ 
  ๑.๕.๓  เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 
หมวดที่    ๒   จรรยาบรรณตอผูเรียน 
           ๒.๑  พึงตั้งใจถายทอดความรูทางวิชาการอยางเต็มความสามารถ 
                  แนวปฏิบัติ 
  ๒.๑.๑  เตรียมการสอนเนื้อหาไปตามลําดับ และ สรางกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดเกิด
ความรูอยางแทจริง 
  ๒.๑.๒  สอบถามความเขาใจ สังเกต เพิ่มเติมจนกวาผูเรียนจะเกิดความเขาใจที่แทจริง 

  ๒.๑.๓  มีตําราหลักหรือเอกสารประกอบการสอน 
  ๒.๑.๔ ใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
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๒.๑.๕ กระตุนใหผูเรียน เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห และแกปญหา 

  ๒.๑.๖ ใชส่ือการสอน อุปกรณการสอน และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหา 

  ๒.๑.๗ ใหคําแนะนําผูเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนรู 
  ๒.๑.๘ สอนเนื้อหาไดครบถวน 

  ๒.๑.๙ สอนเต็มเวลาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
  ๒.๑.๑๐ ไมละทิ้งชั้นเรียนโดยรับงานอื่นเปนประจํา 

 
     ๒.๒  ควรวางตนใหเปนผูควรแกการยกยองและเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
              แนวปฏิบัติ 
  ๒.๒.๑  ผดุงความยุติธรรม ขจัดความไมชอบธรรม 
  ๒.๒.๒ รักษา กาย วาจา ใจ ใหเรียบรอย ถูกตอง ดีงาม เปนตัวอยางที่ดีตอผูเรียน 
  ๒.๒.๓ มีบุคลิกภาพที่ดี แตงกายสุภาพเรียบรอย 
  ๒.๒.๔ มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยดี 

 
๒.๓  พึงสอนอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธ์ิใจ ชวยเหลือและเปนธรรม 
          แนวปฏบิัติ 

  ๒.๓.๑  อุทิศเวลาและความสามารถที่มีอยูเพื่อประโยชนของผูเรียนโดยเสมอภาคและเปนธรรม                                   
  ๒.๓.๒ ถายทอดความรูโดยไมปดบังอําพราง 
  ๒.๓.๓ เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม 
  ๒.๓.๔ รับฟงปญหาและใหความชวยเหลือผูเรียน และชวยแกไขขอบกพรองของผูเรียน ดวย      
จิตเมตตา ปรารถนาดี มีใจอนุเคราะห 
  ๒.๓.๕  มอบหมายงาน  ตรวจผลงานและประเมินผลการเรียนดวยความเที่ยงตรง ยุติธรรมและสม่ําเสมอ 

 
     ๒.๔  พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตย สุจริตและยุติธรรม 
             แนวปฏิบัติ 
  ๒.๔.๑  ตรงตอเวลา หนาที่ และการกระทํา 
  ๒.๔.๒  ตัดความรูสึกสวนบุคคลออกจากหนาที่และการงาน 
  ๒.๔.๓ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตย สุจริต ยตุิธรรม 
  ๒.๔.๔ ปฏิบัติตอผูเรียนดวยความเทาเทียมกัน 
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๒.๕      ควรหมั่นศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยางเพียงพอตลอดเวลา 

              แนวปฏิบัติ 
  ๒.๕.๑    มีงานวิชาการที่เปนเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส อันเปนความรูใหมใหกับผูเรียน 
  ๒.๕.๒  มีสวนรวมในการสงเสริมวิชาการที่ทันสมัยใหกับผูเรียน 
  ๒.๕.๓  จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา พัฒนาทางวชิาการใหกับนักศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
  ๒.๕.๔   ผลิตเครื่องมือ  ส่ืออุปกรณการสอนใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 
    ๒.๖   ไมควรแสวงหาผลประโยชนจากผูเรียน 
               แนวปฏิบัติ 
  ๒.๖.๑  มอบหมายงานใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยไมหวังสิ่งตอบแทนอื่นใด เชน เงินตรา 
ช่ือเสียง ผลงาน ตําแหนง ฯลฯ 
  ๒.๖.๒  กิจกรรมที่จัดขึ้น หากผูเรียนตองรับผิดชอบคาใชจาย ไมควรนําคาใชจายดังกลาวไป
แสวงหากําไรหรือนํามาเปนสิ่งตอบแทนผูเปนคณาจารย 
  ๒.๖.๓  ไมใชผูเรียนเปนเครือ่งมือในการใชงบประมาณโดยสิ้นเปลือง 

  ๒.๖.๔ ไมรับทรัพยสิน ส่ิงของ ของขวัญ ของรางวัล ที่มีคา และที่ไมเหมาะสมจากผูเรียน 

  ๒.๖.๕  ไมใชแรงงานของผูเรียนเพื่อประโยชนสวนตน 

  ๒.๖.๖   ไมนาํผลงานของผูเรียนไปใชประโยชนสวนตน 
  ๒.๖.๗ ไมนําสินคามาขายใหกับผูเรียน 
  ๒.๖.๘ ไมประเมินผลการเรยีนโดยมีส่ิงแลกเปลี่ยน 

 
หมวดที่ ๓  จรรยาบรรณตอองคกร 
      ๓.๑  พึงปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 
               แนวปฏิบัติ 
  ๓.๑.๑    ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหนวยงานและมหาวิทยาลัยที่บัญญัติขึ้นดวยความชอบธรรม 

  ๓.๑.๒  ใหความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กติกาแกผูรวมวิชาชีพเดียวกันและผูมีสวนเอื้อตอวิชาชีพ 

 
       ๓.๒  พึงปฏิบัติตนเปนผูใชเวลาใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มท่ี 
                 แนวปฏิบัติ 
  ๓.๒.๑   ศึกษาหาความรูเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง 
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๓.๒.๒  ละเวนการใชเวลาราชการไปทําประโยชนสวนตน 
  ๓.๒.๓  ปฏิบัติราชการตามสภาพจริงที่ทางราชการกําหนด  
 

      ๓.๓  ควรใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
                แนวปฏิบัติ 
  ๓.๓.๑   ใหความรวมมือเปนคณะกรรมการหรือผูดําเนินการกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
  ๓.๓.๒   มีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
  ๓.๓.๓    ดําเนินกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถ 
 
         ๓.๔  ไมควรกระทําการใดๆ ใหเกิดความขัดแยงในสวนไดสวนเสียขององคกรหรือมีอคติในการ
ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยขาดความเปนธรรม 
                  แนวปฏิบัติ 
  ๓.๔.๑  ไมยั่วยุหรือมีสวนยั่วยุใหองคกรตองเสียผลประโยชนที่พึงไดโดยชอบธรรม 
  ๓.๔.๒  ยึดมั่นในหนาที่ที่ตองทําใหองคกรโดยชอบธรรม 
  ๓.๔.๓   ระวังการพูด และการกระทําที่ทําใหเกิดความแตกแยกในองคกร 
 
หมวดที่   ๔   จรรยาบรรณตอสังคม 
         ๔.๑  ควรศึกษาและปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ 
                  แนวปฏิบัติ 
  ๔.๑.๑  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไมฟุงเฟอในการใชจาย ตลอดถึงจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดใหเพียงพอตอคนหมูมากโดยไมลําเอียง 
  ๔.๑.๒  มีสวนรวมหรือเปนที่ปรึกษา โครงการตามแนวพระราชดําริแกชุมชน 
  ๔.๑.๓ ยึดมั่นในคุณธรรม เชนทศพิธราชธรรมและบรมราโชวาท  เปนเครื่องนําทางในการ
ทํางานและดําเนินชีวิต 
 
         ๔.๒  พึงปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการเสริมสรางเอกลักษณไทย 
                  แนวปฏิบัติ 
  ๔.๒.๑  นําศิลปะ วัฒนธรรมไทยมาบูรณาการใชในชีวิตประจําวัน และยึดมั่นในจารีตไทย 
เชนที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม อาหารการกิน และพฤติกรรม 
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๔.๒.๒   เขารวมกิจกรรมหรือสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริมเอกลักษณ
ไทยและประเพณีไทย 

    ๔.๒.๓  รณรงคการใชและรวมใชสินคาไทย 
 
        ๔.๓  พึงปฏิบัติตนเพื่อประโยชนตอสวนรวม 
                  แนวปฏิบัติ 
  ๔.๓.๑  เปนผูมีจิตสาธารณะ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวม  ชวยเหลือ
งานการกุศล สงเคราะห   ในคราวที่เกิดภัยตางๆ ตามโอกาสและกําลังของตน 
  ๔.๓.๒  เสริมสรางสังคมดี ไมขัดขวางการพัฒนาสังคมที่เกิดขึ้นดวยความชอบธรรม 
  ๔.๓.๓ รักษาสภาพแวดลอม 
  ๔.๓.๔   ยึดประโยชนขององคกรและสวนรวมเปนหลักเหนือประโยชนตน  

 
      ๔.๔  พึงปฏิบัติตนดวยความสุจริตธรรมและเปนธรรมใหเปนท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 
                แนวปฏิบัติ 
  ๔.๔.๑   มีความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทํา ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ยุติธรรม 
     ๔.๔.๒  สามารถตอบปญหาทางวิชาการและนําวิชาการไปชวยเหลือสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๔.๓  เคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษยของทุกคน 
 
หมวดที่  ๕   จรรยาบรรณตอตนเอง 
        ๕.๑  พึงปฏิบัติหนาท่ีและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
                 แนวปฏิบัติ 
    ๕.๑.๑   ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมาย 
  ๕.๑.๒  ปฏิบัติงานมีความบกพรองนอยที่สุด 
  ๕.๑.๓   สงผลการเรียนของผูเรียนตรงเวลา 
  ๕.๑.๔    มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
   
    ๕.๒   ควรมีอิสระทางความคดิ ปฏิบัติงานดวยความขยัน อดทนและเสียสละ 
                แนวปฏิบัติ 
  ๕.๒.๑     กลาคิด กลาแสดงออกในเชิงวิชาการที่สรางสรรค 
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  ๕.๒.๒  มีความเพียรในการปฏิบัติงาน 
  ๕.๒.๓  มีความเสียสละเพื่อสวนรวม 
  ๕.๒.๔  อดทนอดกลั้นตอการทํางาน 
 
 

๕.๓    พึงมีความโอบออมอารี มีอัธยาศัย และเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูรวมงาน 
             แนวปฏิบัติ 
                  ๕.๓.๑    มีความเปนกันเองตอผูรวมงานโดยไมเสแสรง 
             ๕.๓.๒  ใหคําปรึกษาดานวิชาการแกผูอ่ืน 
             ๕.๓.๓   แนะนํา ชวยเหลือเพื่อนรวมงานตามฐานะอันควร 
    
 ๕.๔  ควรใฝหาความรู และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอย ูเสมอ 
           แนวปฏบิัติ 
           ๕.๔.๑   มีผลงานทางวิชาการตามสาขาที่ตนถนัด 
           ๕.๔.๒  เขารวมอบรม  สัมมนา  พัฒนาทางวิชาการอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง 
           ๕.๔.๓   หาความรูจากเอกสาร ตํารา และสื่อตาง ๆ 
           ๕.๔.๔   เพิ่มเติมความรูหรือตําแหนงทางวิชาการใหกับตนเอง 
   
    ๕.๕  พึงปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ และไมนําขอมูลท่ีเปนความลับขององคกรไปใชเพื่อ
ประโยชนของบุคคลใดๆ ในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือกอใหเกิดความเสียหายตอองคกร 
            แนวปฏิบัติ 
            ๕.๕.๑  ไมนําขอมูลที่เปนความลับขององคกรไปเปดเผย 
            ๕.๕.๒  สงเสริม สนับสนุนองคกรดวยความชอบธรรม 
             ๕.๕.๓  สรางและพัฒนาองคกรใหมีความเจริญรุงเรือง 
             ๕.๕.๔  แสดงขอมูลและผลงาน  ใหสาธารณะชนรบัทราบขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับองคกร 
 
 
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

เร่ือง  จรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารย 
 

-------------------------------------------------------- 
 

       วิชาชีพคณาจารยเปนวิชาชีพที่มีเกียรติและเปนที่มุงหวังของสังคมไทยในการสรางทรัพยากร
บุคคลใหมีความรู มีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนอาชีพที่มีศาสตรช้ันสูงรองรับ  มีการศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนา
วิชาชีพอยูเสมอ  เพื่อใหมีแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนอยางมีมาตรฐาน  ตลอดจนมีมาตรการในการ
กํากับดูแล  สงเสริมสนับสนุนการประกอบวิชาชีพคณาจารย ใหผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีสมความมุงหวังที่เปน
วิชาชีพช้ันสูง    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ    จึงประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยใหคณาจารยยึดถือและปฏิบัติดังตอไปนี้ 
หมวดที่ 1     จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

1.1 พึงศรัทธาในคุณคาของตนเองและวิชาชพี 
1.2 พึงธํารงรักษาชื่อเสียงและศกัดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 
1.3 ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรวมวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
1.4 พึงเสริมสรางองคกรวิชาชีพใหมีความแข็งแกรง 
1.5 ควรรวมมือในกิจกรรมขององคกรวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ 

หมวดที่ 2     จรรยาบรรณตอผูเรียน 
2.1 พึงตั้งใจถายทอดความรูทางวิชาการอยางเต็มความสามารถ 
2.2 ควรวางตนใหเปนผูควรแกการยกยองและเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
2.3 พึงสอนอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ  ชวยเหลือและเปนธรรม 
2.4 พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน  ซ่ือสัตย  สุจริตและยุติธรรม 
2.5 ควรหมั่นศกึษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยางเพยีงพอตลอดเวลา 
2.6 ไมควรแสวงหาผลประโยชนจากผูเรียน 

หมวดที่ 3     จรรยาบรรณตอองคกร 
3.1 พงึปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 
3.2 พึงปฏิบัติตนเปนผูใชเวลาใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที ่  
3.3 ควรใหความรวมมือในการดาํเนินกจิกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 



 

3.4 ไมควรกระทําการใด ๆ ใหเกดิขอขัดแยงในสวนไดเสยีขององคกรหรือมีอคติในการปฏิบัติ
ตามหนาที่และความรับผิดชอบโดยขาดความเปนธรรม 

หมวดที่ 4     จรรยาบรรณตอสังคม 
4.1 ควรศึกษาและปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ 
4.2 พึงปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการเสริมสรางเอกลักษณไทย 
4.3 พึงปฏิบัติตนเพื่อประโยชนตอสวนรวม 
4.4 พึงปฏิบัติตนดวยความสุจริตธรรมและเปนธรรมใหเปนทีเ่ชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

หมวดที่ 5     จรรยาบรรณตอตนเอง 
5.1 พึงปฏิบัติหนาที่และมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
5.2 ควรมีอิสระทางความคิด ปฏิบัติงานดวยความขยัน  อดทนและเสียสละ 
5.3 พึงมีความโอบออมอารี  มีอัธยาศัย และเอือ้เฟอเผ่ือแผตอผูรวมงาน 
5.4 ควรใฝหาความรู  และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
5.5 พึงปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ และไมนาํขอมูลที่เปนความลับขององคกรไปใชเพื่อ

ประโยชนของบุคคลใดๆ ในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือกอใหเกดิความเสียหายตอองคกร 
 
  ประกาศ  ณ วนัที่   25   พฤษภาคม   2549   
 
 
    
     (ผูชวยศาสตราจารยทองหลอ   วงษอินทร) 
       อธิการบดี 
   

 
 

 
 
 
 

 



 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ที่   ๓๗๕/ ๒๕๔๙ 
เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

-------------------------------------- 
    เพื่อใหมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    และเพื่อใชเปนแบบแผนแนวทาง
ในการประพฤติตน   การกํากับดูแลและสงเสริมเกียรติคุณในวิชาชีพคณาจารยใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแก
ผูรับบริการและสังคม  เหมาะสมกับความเปนวิชาชีพช้ันสูง      มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งคณะทํางานกําหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ดังนี้ 
  ๑.    ผูชวยศาสตราจารยอิทธิ  คําเพราะ  ประธานกรรมการ 
  ๒.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์   รองประธานกรรมการ 
  ๓.   นางสิทธา    มณีแสง   กรรมการ 
  ๔.   ผูชวยศาสตราจารยสุรียพร  ไชยเดช   กรรมการ 
  ๕.   นายสิริเจษฎ    รัตนจรณะ  กรรมการ 
  ๖.    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีนอย ชุมคํา   กรรมการ 
  ๗.   ดร.ตอศักดิ์    ศิริโวหาร  กรรมการ 
  ๘.   นายวิวัฒน    คลังวิจิตร  กรรมการ 
  ๙.    ผูชวยศาสตราจารยจารึก  สงวนพงษ  กรรมการ 
  ๑๐. นายสุทธินันทน   สายสุวรรณ  กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ  เลขานุการ 
  ๑๒. นางกนกพร    กาลจักร   ผูชวยเลขานุการ 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 
            

ส่ัง  ณ  วันที ่  ๒๖    มีนาคม   ๒๕๔๙ 
      

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองหลอ  วงษอินทร) 

                                                           อธิการบดี 



 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ที่   ๗๗๕ / ๒๕๔๙ 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการกาํกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 
-------------------------------------- 

 
    เพื่อใหมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    และเพื่อใชเปนแบบแผนแนวทาง
ในการประพฤติตน   การกํากับดูแล    และสงเสริมเกียรติคุณในวิชาชีพคณาจารยใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกผูรับ 
บริการและสังคม  เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง      มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ดังนี้ 
  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยอิทธิ  คําเพราะ  ประธานกรรมการ 
  ๒. ผูชวยศาสตราจารยอรรณพ  บุญถนอม  กรรมการ 
  ๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์   กรรมการ 
  ๔.  ผูชวยศาสตราจารยเดชา    เกียรติศิริ  กรรมการ 
  ๕.  ผูชวยศาสตราจารยนันทะ  บุตรนอย  กรรมการ 
  ๖.  ผูชวยศาสตราจารยฤด ี  กรุดทอง  กรรมการ 
  ๗.  ดร.บุญเรือง    ศรีเหรัญ   กรรมการ 
  ๘.  ผูชวยศาสตราจารยสุรียพร  ไชยเดช   กรรมการ 
  ๙.   นางสิทธา    มณีแสง   กรรมการ 
  ๑๐. นายสิริเจษฎ    รัตนจรณะ  กรรมการ 
  ๑๑. รองศาสตราจารย ดร.ศรีนอย  ชุมคํา   กรรมการ 
  ๑๒. นายววิัฒน    คลังวิจิตร  กรรมการ 
  ๑๓. ดร.ตอศักดิ์    ศิริโวหาร  กรรมการ 
  ๑๔. นางทิพา    มั่นทน   กรรมการ 
  ๑๕. ผูชวยศาสตราจารยวิมล  จิโรจพันธุ  กรรมการ 
  ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรสา  โกศลานันทกลุ  กรรมการ 
  

/.๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี....... 



 

- ๒ - 
 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี  เกิดธรรม  กรรมการ 
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยจารึก  สงวนพงษ  กรรมการ 
๑๙. นางสาวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ  เลขานุการ 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 
            

ส่ัง  ณ  วันที ่  ๓๐    มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
      
 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองหลอ  วงษอินทร) 

                                  อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ที่    ๙๑๘ / ๒๕๔๙ 
เร่ือง  แตงตั้งคณะอนกุรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

 
-------------------------------------- 

 
    เพื่อใหมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    และเพื่อใชเปนแบบแผนแนวทาง
ในการประพฤติตน   การกํากับดูแล    และสงเสริมเกียรติคุณในวิชาชีพคณาจารยใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกผูรับ 
บริการและสังคม  เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง      มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ดังนี้ 
 ๑.  รองศาสตราจารย ดร.สุรางค    เมรานนท  ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นายนเรศมนัต   เพชรนาจักร  อนุกรรมการ 
 ๓. นายประกาศิต   ประกอบผล  อนุกรรมการ 
 ๔. นายสุทธินนัทน   สายสุวรรณ  อนุกรรมการ 
 ๕. นางสาวฉววีรรณ   ศิละวรรณโณ  เลขานุการ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 
            

ส่ัง  ณ  วันที ่  ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
      
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร) 

                                          อธิการบดี 
 
 
 
 



 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ที่   ๙๘๒ / ๒๕๔๙ 
เร่ือง  แตงตั้งคณะอนกุรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (เพิ่มเติม) 

 
-------------------------------------- 

 
    เพื่อใหมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    และเพื่อใชเปนแบบแผนแนวทาง
ในการประพฤติตน   การกํากับดูแล    และสงเสริมเกียรติคุณในวิชาชีพคณาจารยใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกผูรับ 
บริการและสังคม  เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง      มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  (เพิ่มเติม)  ดังนี้ 
  ๑.  ดร.วรพจน  บุษราคัมวด ี  อนุกรรมการ 
  ๒. นางสาวธญันันท ทองคํา   อนุกรรมการ 
  ๓.  นายสมคเณ  เกียรติกอง  อนุกรรมการ 
  ๔.  นางสาวดรุณี  หันวิสัย   อนุกรรมการ 
  
 ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 
            

ส่ัง  ณ  วันที ่  ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
      
 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองหลอ  วงษอินทร) 

                                   อธิการบดี 

 
 
 



 

จรรยาบรรณ 
 

คือความดี   ความงาม   ความหมดจด 
คือคําหยาด   เกียรติยศ   อันสะอาน  
คือคานิยม   อุดมคติ   ปณิธาน 
คือหลักการ   สําหรับ   กํากับใจ 
คือกฎ    กติกา    แหงอาชีพ 
คือแสง   ดวงประทีป   สวางใส 
คือวิถี    นิติธรรม   เรืองรําไร 
ประพฤติเถิด   ประพฤติใน   จรรยาบรรณ 

 
อดุลย  จันทรศักดิ์   

ในรอยเปอนในเปลวเทยีน  ของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
 
     คุณคาจรรยาบรรณอันศักดิ์สิทธิ์ 
    ประพฤติกาย สุจริตเปนที่ตั้ง 

มโนที่สัตยซื่อคือพลัง 
อุตสาหะเพียรหวังจะใหดี 
 รักษาศักดิ์ศรีย่ิงชีวิต 
เมตตารักแกศิษยใหถูกที่ 
วัตรปฏิบัติงดงามตามประเพณี 
รูพอเพียงพอดีดวยปญญา 

    
ชาตรี  พนเจรญิสวัสดิ์ 

กรรมการผูแทนคณาจารยในสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 



 

 
ชื่อเอกสาร  คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ทองหลอ   วงษอินทร อธิการบดี 
   ผศ.อิทธิ    คําเพราะ รองอธิการบดีฝายบริหาร 
   ผศ.อรรณพ    บุญถนอม รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
   ผศ.ดร.สมบัติ    คชสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
   ผศ.เดชา    เกียรติศิริ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
   ผศ.นันทะ    บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
   ดร.บุญเรือง    ศรีเหรัญ รองอธิการบดีฝายวิจัย 
   ผศ.ฤดี    กรุดทอง รองอธิการบดีฝายศูนยกรุงเทพ ฯ 

 
ผูจัดทํา    คณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 
รวมรวม/จัดพิมพ นางสาวกาญจนา  ศรีสกุล   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  งานการประชุม 
                           สํานักงานอธิการบดี 
 
ผูออกแบบปก   นายวิศวรรธน  พัชรวิชญ   
                            นางสาวกมลรัตน  ยอดหาญ  

 นายกานต  บุญยานันต 
 
จํานวน   เผยแพรทาง  www.vru.ac.th 
 
เผยแพร  กันยายน  2549 
 
รหัสเอกสาร  สํานักงานอธิการบดี   

4/2549 
 


