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คํานําคํานํา  

 
บุคคลที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย ซ่ึงเปนวิชาชีพที่มีเกียรติ นอกจาก จะตองเปนคนที่มี

ความรูความสามารถ มีประสบการณ ทักษะและศิลปะในดานวิชาการแลว ยังจําเปนตองเปนบุคคลที่
สมควรดํารงตนใหเปนที่เคารพนับถือ ศรัทธาของศิษย และบุคคลทั้งหลายทั่วไป ซ่ึงหากอาจารย
ประพฤติปฏิบัติตนใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีใหกับนักศึกษาไดยึดถือเปนแนวทางการ
ปฏิบัติ ยอมจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีตอนักศึกษาและตอ
องคกรในอนาคตเปนอยางยิ่ง  ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยไวเปนลายลักษณอักษร          
มีการกํากับดูแลปฏิบัติตามตัวช้ีวัดที่ 7  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเล็งเห็นความสําคัญของอาจารย จึงได
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณอาจารยขึ้น เพื่อจัดทําคูมือจรรยาบรรณอาจารย  โดย
มีวัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติตนของอาจารย รวมทั้งสงเสริม และกํากับดูแลใหอาจารย
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตามจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร อยางเครงครัด 
 
 
 
     คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชพีอาจารยคณะวิทยาศาสตร 
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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 สารบัญสารบัญ    

 
                       หนา 
 
      บทนํา          1 
      จํากัดความ          1 
1.   จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   3 
2.   แนวปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  3 
3.   แนวทางการกํากับดแูลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตร 6 
4.   ระบบในการดําเนินการกบัผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตร 6 
5.   บทลงโทษจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   7 
      วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552       
6.   แนวทางปองกันกระทาํผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตร   8 
7.   คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตร    8 
      บรรณานุกรม         9  
 
 

********************* 
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บทนําบทนํา  

 
 
 
 ภารกิจหลักของหนวยงานทางดานการศึกษา โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คือ  การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ซ่ึงจะตองมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาตางๆ เพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ วิจัย และการพัฒนานักศึกษาใหเปนไป
อยางมีระบบ ตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่ไดตั้งใจไว โดยเนนที่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเปนหลัก ดังนั้น  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกําหนดจรรยาบรรณอาจารยคณะ
วิทยาศาสตรที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติ  สงเสริมเกียรติคุณ และช่ือเสียงของ
อาจารยคณะวิทยาศาสตรใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธาของนักศึกษา  ผูปกครอง  และบุคคลทั่วไป  
 
 
 

 คําจํากัดคําจํากัดความความ
 
 
 จรรยาบรรณ   หมายถึง  ประมวลความประพฤติที่ดีงามเพือ่รักษาและสงเสริมเกียรติคณุ 
ช่ือเสียง และฐานะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 บุคลากร  หมายถึง   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนกังานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจาง สังกดั มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 คณาจารย  หมายถึง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และใหหมายถึง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชากร สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 นักศึกษา   หมายถึง  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 จรรยาบรรณจรรยาบรรณวิชาชีพวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารยคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  
 

จรรยาบรรณวิชาชพีอาจารยคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อางองิมาจาก
จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีท้ังหมด  9  ขอ  ดงันี ้  
 

 1.  อาจารยตองรักและใหความเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจ
ในการศึกษาเลาเรียนแกศษิยโดยเสมอภาคกัน 
 2.   อาจารยตองอบรม ส่ังสอน สรางเสริมความรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยาง
เต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 3.   อาจารยตองประพฤติ และปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ีแกศษิยทั้งทางกาย วาจา และใจ    
 4.   อาจารยตองไมกระทําตนเปนปฏปิกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และ
สังคมของศิษย 
 5.   อาจารยตองไมแสวงหาประโยชนใดๆ จากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไมใหศษิย
กระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมชิอบ 
 6.   อาจารยตองพัฒนาตนทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศนใหทนัตอการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ 
 7.   อาจารยตองรักและศรัทธาในวิชาชพีอาจารย และเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 
 8.   อาจารยพึงชวยเหลือเกื้อกูลอาจารยและชุมชนในทางสรางสรรค 
 9.   อาจารยพึงประพฤติปฏิบัติตนในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย 
 
จรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีทั้งหมด 9 ขอ ดังนี้ 
 

1.   อาจารยพึงปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดแีกศิษยและบคุคลทั่วไป  ทั้งดานสวนตวัและเรื่อง  
การงาน 

2.   อาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตยสุจริต ชวยเหลือเกื้อกูล
ตอผูอ่ืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติในทางสรางสรรค 
    3.   อาจารยพึงอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ คณุธรรม และจริยธรรม ที่ถูกตอง
ดีงามใหแกศษิย อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 4.   อาจารยพึงปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตา ชวยเหลือ และสงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลา
เรียน โดยเสมอภาคและเปนธรรม 
 5.   อาจารยพึงปฏิบัติงาน โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําโดยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชนใด 
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 6.   อาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันตอการพฒันาทาง
วิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางตอเนื่อง 
 7.   อาจารยพึงเปนนักวิจยั ทีม่ีจรรยาบรรณนักวจิัย ตามขอกําหนดของคณะกรรมการวิจัย
แหงชาต ิ
 8.   อาจารยพึงสรางและเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมในการพฒันาคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 9.   อาจารยพึงปฏิบัติตนตอเพื่อนรวมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร 
 
 
 

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตรอาจารยคณะวิทยาศาสตร 
 

 
1.   อาจารยพึงปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดแีกศิษย และบคุคลทั่วไป ทั้งสวนตัวและเรือ่งการงาน 

  1)   ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมจรรยาและขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดงีาม 
  2)   ระมัดระวงัในการกระทาํ และการพดูของตนอยูเสมอ 
  3)   ไมโกรธงายหรือแสดงอารมณฉุนเฉียวตอหนาศิษย 
  4)   มองโลกในแงด ี
  5)   ไมพูดคําหยาบหรือกาวราว 
  6)   ไมนินทาหรือพูดจาสอเสียด 
  7)   ไมพูดจาดถููกเหยยีดหยามผูอ่ืน 
  8)   ปฏิบัติตนใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีอยูเสมอ           
  9)   แตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ 
  10)   แสดงกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอยอยูเสมอ 
  11)   ปฏิบัติตนใหตรงตอเวลา 
 

2.   อาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตยสุจริต ชวยเหลือเกื้อกูล
ตอผูอ่ืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติในทางสรางสรรค 
  1)   แสดงออกซึ่งนิสัยที่ดีในการประหยัด ซ่ือสัตย อดทน สามัคคี และมีวนิัย 
  2)   รักษาสาธารณะสมบัติ และส่ิงแวดลอม 
  3)   ไมประพฤติตนในเชิงชูสาวกับศษิย 
  4)   ไมประพฤติผิดศีลธรรมในเชิงชูสาว 
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 3.   อาจารยพึงอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ คณุธรรม และจริยธรรม ที่ถูกตอง
ดีงามใหแกศษิย อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  1)   สอนเต็มเวลา ไมเบียดบงัเวลาของศิษยไปหาผลประโยชนสวนตน 
  2)   เอาใจใส อบรม ส่ังสอนศิษยจนเกดิทักษะในการปฏบิัติงาน 
  3)   อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษยตามความจําเปนและเหมาะสม 
  4)   ไมละทิ้งชัน้เรียนหรือขาดการสอน โดยไมมีเหตุผลอันควร 
  5)   เลือกวิธีการสอนที่หลากหลายใหเหมาะสมกับศิษย 
  6)   ใหความรูโดยไมปดบัง 
  7)   เปดโอกาสใหศิษยไดฝกปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ 
  8)   สอนเต็มความสามารถและดวยความเต็มใจ 
  9)   อบรมสั่งสอนศิษยโดยไมเลือกที่รักมกัที่ชัง 
  10)   มอบหมายงานและตรวจผลงานดวยความยุติธรรม 
 
 4.   อาจารยพึงปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตา ชวยเหลือ และสงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลา
เรียน โดยเสมอภาคและเปนธรรม 
  1)   ใหความเปนกันเองกับศิษย 
  2)   รับฟงปญหาของศิษยและใหความชวยเหลือ 
  3)   รวมทํากจิกรรมกับศิษยเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม 
  4)   สนทนาไตถามทุกขสุขของศิษย 
  5)   สนใจคําถามและคําตอบของศิษยทุกคน 
  6)   ใหโอกาสศิษยแตละคนไดแสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
  7)   ชวยแกไขขอบกพรองของศิษย 
  8)   ใหความสําคัญกับการนดัหมายของศษิยเกี่ยวกับการเรียนรู 
  9)   มอบหมายงานตามความถนัด 
  10)   จัดกจิกรรมหลากหลายตามสภาพความแตกตางของศิษย เพื่อใหแตละคน ประสบ
ความสําเร็จเปนระยะอยูเสมอ 
  11)   แนะแนวทางที่ถูกตองใหแกศษิย 
  12)   ปรึกษาหารือกับอาจารย ผูปกครอง เพื่อนนักศกึษา เพื่อหาสาเหตแุละวิธีการ
แกปญหาของศิษย 
  13)   ตรวจผลงานของศิษยอยางสม่ําเสมอ 
  14)   แสดงผลงานของศิษยในหองเรียน/หองปฏิบัติการ 
  15)   ประกาศหรือเผยแพรผลงานของศิษยที่ประสบผลสําเร็จ 
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 5.   อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําโดยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชนใด 
  1)   ไมหารายไดจากการนําสินคามาขายใหศิษย 
  2)   ไมตัดสินผลงานหรือผลการเรียน โดยมีส่ิงแลกเปลี่ยน 
  3)   ไมบังคับหรือสรางเงื่อนไขใหศษิยมาเรียนพิเศษ เพื่อหารายได 
  4)   ไมนําผลงานของศิษยไปแสวงหาประโยชนสวนตน 
  5)   ไมใชแรงงานศิษย เพื่อโประโยชนสวนตน    
  6)   ไมใชหรือจางวานศษิยไปทําส่ิงผิดกฎหมาย 
 
 6.   อาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันตอการพฒันาทาง
วิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางตอเนื่อง 
  1)   หาความรูจากเอกสาร ตาํรา และส่ือตางๆ ตามโอกาส 
  2)   จัดทําและเผยแพรความรูตางๆ ผานสื่อตามโอกาส 
  3)   เขารวมประชุม อบรม สัมมนา หรือฟงคําบรรยายหรอือภิปรายทางวิชาการ 
  4)   นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชประกอบการเรียนการสอน 
  5)   ติดตามขาวสาร เหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยูเสมอ 
  6)   วางแผนพฒันาตนเองและพัฒนางาน 
 
 7.   อาจารยพึงเปนนักวิจยั ทีม่ีจรรยาบรรณนักวจิัย ตามขอกําหนดของคณะกรรมการวิจัย
แหงชาต ิ
  1)   ตองซื่อสัตย และมีคณุธรรม ไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืน ไมจางวานผูอ่ืนใหทํา
ผลงาน หรือไมรับจางทําผลงานใหผูอ่ืน 
  2)   ตองปฏิบัติตามพันธกรณีในการวจิัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุน
การวิจยัและหนวยงานตนสังกัด 
  3)   ตองมีความรับผิดชอบตอส่ิงที่ศึกษาวิจยัทั้งคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร
และส่ิงแวดลอม 
  4)   ตองมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคตทิี่อาจนําไปสูการบิดเบือนขอมูล 
  5)   ตองเคารพศักดิ์ศรีและสทิธิมนุษยชน 
  6)   พึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดบั ทํางานวิจยั เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ 
งานวิจยัที่เปนประโยชนตอคณะวิทยาศาสตร สังคม และประเทศชาต ิ
  7)   พึงเคารพความคิดเหน็ทางวิชาการของผูอ่ืน 
  8)   พึงนําผลงานวิจยัไปใชประโยชนในทางที่ถูกตองเหมาะสม 
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 8.   อาจารยพึงสรางและเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมในการพฒันาคณะ
วิทยาศาสตร   
  1)   ใหการสนบัสนุนและเขารวมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร 
  2)   ใหความรวมมือแนะนําเพื่อนอาจารยตามโอกาส และความเหมาะสม  เชน          
ใหคําปรึกษาการจัดทําผลงานทางวิชาการ ใหคําแนะนําการผลิตส่ือการเรียนการสอน เปนตน 
  3)   ใหความชวยเหลือแกเพือ่นอาจารยตามโอกาส และความเหมาะสม 
 
 9.   อาจารยพึงปฏิบัติตนตอเพื่อนรวมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร 
  1)   ใหเกียรตเิพื่อนรวมงานทุกสายงาน 
  2)   แลกเปลี่ยนความรูกับเพือ่นรวมงาน 
  3)   ชวยเหลือเพื่อนรวมงานในทางสรางสรรค 
  4)   ยอมรับฟงความคิดเหน็ของเพื่อนรวมงาน 
 

 

แนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตรแนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร   
 
 

 คณะกรรมการจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตร  มีหนาที่  ดังนี ้
 

1.  จัดทํากระบวนการสงเสริมใหคณาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   
2.  กํากับดแูลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย  
3.  จัดทําระบบในการดําเนนิการกับผูที่ไมปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ 
4.  ดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ 

 
 

ระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัตติามจรรยาบรรณอาจารยระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัตติามจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร   
 
 เมื่ออาจารยไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตรสืบสวนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอรองเรียนที่เกิดขึ้น หากพบวาอาจารย
ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร ตองไดรับการลงโทษตามบทลงโทษของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552   
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บทลงโทษจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตรบทลงโทษจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร  

ตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย

  
 ขอ  39  ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณนี้ ใหใชบังคับกับบคุลากรโดยเครงครัด หากบุคลากรคน
ใดกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือกระทําการใดๆ อันเปนการฝาฝนขอบังคับนี้ ใหถือวาผูนั้นกระทํา
ความผิดจรรยาบรรณ และใหลงโทษตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ 
 ขอ 40  ใหถือวาการกระทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังตอไปนี้ เปนการทําผิดจรรยาบรรณ
อยางรายแรง 
  40.1  การแอบอางหรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง 
  40.2  การลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศกึษาทีไ่มใชคูสมรส
ของตนเอง 
  40.3  การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด จากนกัศึกษาหรือ
ผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด 
  40.4  การเปดเผยความลับของนักศึกษาและผูรับบริการ ที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่
หรือจากความไววางใจโดยมชิอบและกอใหเกิดความเสยีหายแกนักศกึษาหรือผูรับบริการ 
  40.5  การสอน อบรม หรือมีพฤติกรรมที่สอไปในทางฝาฝน หรือผิดกฎหมายตอ
นักศึกษาหรือผูรับบริการ เพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน
และสังคมอยางรายแรง 
  40.6  การกระทําความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความ
รายแรงของการกระทํา 
 ขอ  41  การกระทําผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวนิัยหรือผิดวินยัอยางรายแรง ใหดําเนนิการ
ทางวินยัตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 ถาไมเปนความผิดวินยัใหผูบังคับบัญชาดําเนินการ ดังนี ้   
  41.1  ตักเตือน  หรือ 
  41.2  ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ 
  41.3  ทําทัณฑบน 
 เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหบนัทึกไวในทะเบียนประวัติบคุคลดวย 
 
 

ย  จรรยาบรรณของบุคลากร พจรรยาบรรณของบุคลากร พ..ศศ. . 2552 2552   
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   แนวทางปองกันแนวทางปองกันการการกระทําผิดจรรยาบรรณอาจารยกระทําผิดจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร  
 

 
 คณะวิทยาศาสตรไดกําหนดนโยบายไว  ดงันี้ 
 

 1.  ไมใหอาจารยแสวงหาผลประโยชนจากนักศึกษา 
2.  ไมใหอาจารยรับอามิสสินจางจากผูปกครอง หรือคนภายนอกไมวากรณีใดๆ 

 3.  หองทํางานของอาจารยจะตองใหนกัศึกษา  เพื่อนรวมงาน  หรือบุคคลอื่นใดสามารถ
มองเห็นจากดานนอกได  ดังนั้น  อาจารยไมควรใชวัสดปุดกระจกหนาประตูหองพกั  
 4.   กรณีที่จะตองพูดคุยกับนกัศึกษาสองตอสอง ควรออกมาพูดคุยนอกหองทํางาน หรือบริเวณ
หองสวนกลาง 
 

 
 
 

คณะกรรมการจรรยาบรรณคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตรอาจารยคณะวิทยาศาสตร  

 
คณะวิทยาศาสตร  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร  ดังนี้ 

           1.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร                                        ประธานกรรมการ 
             2.  รองคณบดฝีายประกันคณุภาพการศึกษา                  กรรมการ  
             3.  รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา                                 กรรมการ 
                    4.  รองคณบดีฝายวางแผนและการงบประมาณ             กรรมการ 
        5.   หัวหนาภาควิชาฟสิกส     กรรมการ 
        6.   หัวหนาภาควิชาเคมี     กรรมการ 
        7.   หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ   กรรมการ 
        8.   หัวหนาภาควิชาคณติศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  กรรมการ   
                  9.  รองคณบดีฝายบริหารงานบุคคล                             กรรมการและเลขานุการ  
     10.   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    ผูชวยเลขานุการ 
              
            หนาท่ี 

1.  จัดทํากระบวนการสงเสริมใหคณาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   
2.  กํากับดแูลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย  
3.  จัดทําระบบในการดําเนนิการกับผูที่ไมปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ 
4.  ดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
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บรรณานุกรบรรณานุกรมม   
 
 
  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คูมือจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี 
2551   
 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2550. คูมือจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา. กรุงเทพมหานคร 2550. 
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