๑
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชี พครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุ มชนสมุทรสาคร
ความเป็ นมา
การจัด ท าคู่ มื อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวิท ยาลัย ชุ ม ชนสมุ ท รสาคร
เป็ นสิ่ งสาคัญ ที่วิทยาลัยต้องดาเนิ นการตามแนวทางของคุ รุสภา ตามแบบแผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามจรรยาบรรณวิช าชี พ ทางการศึ ก ษา เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติห น้า ที่ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีงาม เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่
คนในชุมชน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย ชุ ม ชนสมุ ท รสาคร มี วิ นัย ในตนเอง
และพัฒนาตนเอง มีวสิ ัยทัศน์ มีความประพฤติดี สานึกในหน้าที่ และเป็ นที่ยอมรับของบุคคลทัว่ ไป
๒. เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รัก ศรัทธา และซื่ อสัตย์สุจริ ต
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ
๓. เพื่อให้ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา รั ก เมตตา เอาใจใส่ ช่ วยเหลื อ ส่ งเสริ มให้กาลังใจ
แก่ศิษย์และผูร้ ับบริ การ ด้วยความจริ งใจและเสมอภาค
๔. เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึด
มัน่ ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณวิชาชี พครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุ มชนสมุทรสาคร
๑. จรรยาบรรณต่ อตนเอง

๑.๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุ มชนสมุทรสาครต้ องมีวินัยในตนเอง หมั่นศึกษาพัฒนา
ตนเองด้ านวิชาการ การวิจัย วิชาชี พ บุ คลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สั งคมและการเมืองอยู่เสมอ
แนวปฏิบัติ
๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพ และเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
๒) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สาเร็ จอย่างมีคุณภาพตามเป้ าหมายที่กาหนด

๒
๓) มีความใส่ ใจศึกษาค้นคว้าองค์ความรู ้ใหม่ที่เกี่ยวกับวิชาชีพอยูเ่ สมอ ดังนี้
๓.๑ ศึกษาค้นคว้า ความรู ้จากเอกสาร ตาราและสื่ อต่างๆ
๓.๒ จัดทาผลงานทางวิชาการ เช่น เอกสาร ตารา หนังสื อ และเผยแพร่ ความรู ้ ผ่านสื่ อ
ต่างๆ
๓.๓ วิจยั และนาเสนองานวิจยั ลงตีพิมพ์ในวารสารงานวิจยั ในระดับต่างๆ
๓.๔ เข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา อภิปรายทางวิชาการ
๓.๕ วางแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยูเ่ สมอ
๔) มีความรอบรู ้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สามารถนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กาหนดเป้ าหมาย
แนวทางการพัฒ นาตนเองและวิ ช าชี พ ทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
การอาชีพ และเทคโนโลยี ดังนี้
๔.๑ การนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
๔.๒ การติดตามข่าวสารเหตุการณ์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
๔.๓ การวางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
๑.๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุ มชนสมุทรสาคร ต้ องมีวินัย ซื่ อสั ตย์ สุจริ ต เสี ยสละ
อดทนและเคารพผลงานวิชาการของผู้อนื่
แนวปฏิบัติ
๑) มีวนิ ยั ดังนี้
๑.๑ เข้าออกชั้นเรี ยนตามตารางกาหนด
๑.๒ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนการสอน
๑.๓ จัดการสอบระหว่างภาค – ปลายภาคตามกาหนดเวลา
๑.๔ จัดการเรี ยนการสอนครอบคลุมหลักสู ตรทั้งเนื้อหาและเวลา
๑.๕ ประเมินผลการเรี ยนตามกาหนดเวลา
๑.๖ ตรงเวลานัดหมาย เช่น นัดสอนซ่อมเสริ ม นัดสอบ นัดประชุม
๑.๗ เคารพมติที่ประชุม
๑.๘ ละเว้นจากอบายมุข
๑.๙ ใช้จ่ายทรัพย์สินอย่างมีสติ
๑.๑๐ ปฏิบตั ิงานในกรอบหน้าที่ ไม่กา้ วก่ายงานของผูอ้ ื่น
๑.๑๑ ปกปิ ดข้อมูลที่เป็ นความลับของส่ วนราชการ

๓
๒) ซื่อสัตย์ สุ จริ ต ดังนี้
๒.๑ นาเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง
๒.๒ ไม่นาวัสดุหรื อครุ ภณั ฑ์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อพวกพ้อง
๒.๓ รักษาและปกป้ องสมบัติของทางราชการ
๓) เสี ยสละ อดทน ดังนี้
๓.๑ อุทิศเวลาให้กบั ราชการ
๓.๒ แบ่งปั นโอกาสหรื อทรัพย์สินแก่ผดู ้ อ้ ยกว่า
๓.๓ อภัยในความบกพร่ องของผูไ้ ม่รู้
๓.๔ ยอมหยุดหรื อถอยในบางโอกาสเพื่อความสงบสุ ขของส่ วนรวม
๓.๕ รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
๓.๖ รับรู ้ปัญหาของนักศึกษาและเพื่อนร่ วมงาน
๓.๗ ให้คาปรึ กษานักศึกษาหรื อเพื่อนร่ วมงาน
๓.๘ ไม่แสดงกิริยาก้าวร้าวหรื อเบื่อหน่ายในสถานการณ์ที่ไม่ถูกใจ
๔) เคารพผลงานทางวิชาการของผูอ้ ื่น ดังนี้
๔.๑ กล่าวถึงผลงานของผูอ้ ื่นเฉพาะส่ วนที่ดี
๔.๒ ชื่นชมความรู้ความสามารถของผูอ้ ื่น
๔.๓ อ้างอิงทุกครั้งเมื่อนาผลงานของผูอ้ ื่นไปใช้ ทั้งการพูดและการเขียน
๔.๔ ใช้ขอ้ มูลของผูอ้ ื่นตรงความหมาย
๔.๕ ไม่ลอกเลียนงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นสมบัติของตน
๔.๖ สร้างผลงานทางวิชาการด้วยความรู้ ความสามารถทางวิชาการของตนเอง
๒. จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
๒.๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุ มชนสมุทรสาครพึงให้ บริการทางวิชาการและวิชาชี พ
รั ก เมตตา เอาใจใส่ ช่ ว ยเหลือ ส่ งเสริ ม ให้ ก าลังใจแก่ ศิษ ย์ และหรื อ ผู้ รับ บริ ก ารตามบทบาทหน้ า ที่
ไม่ เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ จากการใช้ ตาแหน่ งหน้ าทีโ่ ดยมิชอบ
แนวปฏิบัติ
๑) สร้างความรู้สึกเป็ นมิตร เป็ นที่พ่ ึงพาและไว้วางใจได้ของศิษย์ทุกคน ดังนี้
๑.๑ ให้ความเป็ นกันเองกับศิษย์และผูร้ ับบริ การ
๑.๒ รับฟังปั ญหาและให้ความช่วยเหลือศิษย์และผูร้ ับบริ การ
๑.๓ ร่ วมทากิจกรรมกับศิษย์เป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสม

๔
๑.๔ สนทนาไต่ถามทุกข์สุขของศิษย์
๒) ตอบสนองข้อเสนอและการกระทาของศิษย์ในทางสร้างสรรค์ตามสภาพปั ญหาตามความ
ต้องการและศักยภาพของศิษย์หรื อผูร้ ับบริ การ ดังนี้
๒.๑ สนใจคาถามและคาตอบของศิษย์หรื อผูร้ ับบริ การทุกคน
๒.๒ ให้โอกาสศิษย์แต่ละคนได้แสดงออกตามความสามารถความถนัดและความสนใจ
๒.๓ ช่วยแก้ไขข้อบกพร่ องของศิษย์
๒.๔ รับการนัดหมายของศิษย์เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ ก่อนงานอื่น
๓) ไม่รับหรื อแสวงหาอามิสสิ นจ้างหรื อผลประโยชน์อนั มิควรจากศิษย์ ดังนี้
๓.๑ การหารายได้จากการนาสิ นค้ามาขายให้ศิษย์หรื อผูร้ ับบริ การในทางมิชอบ
๓.๒ การตัดสิ นผลงานหรื อผลการเรี ยน โดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน
๓.๓ การบังคับหรื อสร้างเงื่อนไขให้ศิษย์มาเรี ยนพิเศษเพื่อหารายได้
๔) ไม่ใช้ศิษย์เป็ นเครื่ องมือหาประโยชน์ให้กบั ตนโดยมิชอบ ดังนี้
๔.๑ การนาผลงานของศิษย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
๔.๒การใช้หรื อจ้างวานศิษย์ไปทาสิ่ งผิดกฏหมาย
๒.๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุ มชนสมุทรสาครต้ องตั้งใจ เสี ยสละและอุทิศตนใน
การปฏิบัติหน้ าที่ เพื่อให้ ศิษย์ และผู้รับบริ การ ได้ รับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของแต่ ละบุคคล
แนวปฏิบัติ
๑) อบรมสั่งสอน ฝึ กฝนและจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาศิ ษย์อย่างมุ่งมัน่ และ
ตั้งใจ ดังนี้
๑.๑ สอนเต็มเวลา ไม่เบียดบังเวลาของศิษย์ไปหาผลประโยชน์ส่วนตน
๑.๒ เอาใจใส่ อบรม สั่งสอนศิษย์จนเกิดทักษะในการปฏิบตั ิงาน
๑.๓ อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษย์ตามความจาเป็ น และเหมาะสม
๑.๔ ไม่ละทิ้งชั้นเรี ยนหรื อขาดการสอน
๒) อบรมสั่งสอน ฝึ กฝนและจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาศิษย์อย่างเต็มศักยภาพ
ดังนี้
๒.๑ เลื อกใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของ
ศิษย์
๒.๒ ให้ความรู ้โดยไม่ปิดบัง
๒.๓ สอนเต็มความสามารถ
๒.๔ เปิ ดโอกาสให้ศิษย์ได้ฝึกปฏิบตั ิอย่างเต็มความสามารถ

๕
๒.๕ จัดกิจกรรมที่นาไปสู่ การพัฒนาศักยภาพของศิษย์
๒.๖ ประเมิน ปรับปรุ งให้ได้ผลเชิงประจักษ์
๓) อบรมสั่งสอน ฝึ กฝนและจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาศิษย์ดว้ ยความบริ สุทธิ์ ใจ
ดังนี้
๓.๑ อบรมสั่งสอนศิษย์โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชงั
๓.๒ มอบหมายงานและตรวจผลงานด้วยความยุติธรรม
๒.๓ ครู และบุคลากรวิทยาลัยชุ มชนสมุทรสาครต้ องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่ างที่ดีแก่ ศิษย์
และบุคคลทัว่ ไปทั้งกาย วาจาและใจ
แนวปฏิบัติ
๑) มี ความตระหนักว่าพฤติ กรรมของตนมี ผลต่ อการพัฒนาพฤติ กรรมของศิ ษย์ และบุ คคล
ทัว่ ไป ดังนี้
๑.๑ ระมัดระวังในการพูดและการกระทาของตนเองอยูเ่ สมอ
๑.๒ ไม่โกรธง่ายหรื อแสดงอารมณ์ฉุนเฉี ยวต่อหน้าศิษย์
๑.๓ มองโลกในแง่ดี
๒) พูดจาสุ ภาพและสร้างสรรค์โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับศิษย์และสังคม ดังนี้
๒.๑ ไม่พดู คาหยาบหรื อก้าวร้าว
๒.๒ ไม่นินทาหรื อพูดจาส่ อเสี ยด ให้ร้ายผูอ้ ื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
๒.๓ พูดชมเชยให้กาลังใจศิษย์ดว้ ยความจริ งใจ
๓) กระทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ตามแบบแผน วัฒนธรรมประเพณี ของสังคม ดังนี้
๓.๑ ปฏิบตั ิตนให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีอยูเ่ สมอ
๓.๒ แต่งกายสะอาดเรี ยบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ
๓.๓ แสดงกิริยามารยาทสุ ภาพเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
๓.๔ ตรงต่อเวลา
๓.๕ แสดงออกซึ่งนิสัยที่ดีในการประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน สามัคคี มีวนิ ยั
๒.๔ ครู และบุคลากรวิทยาลัยชุ มชนสมุทรสาครต้ องไม่ กระทาตนเป็ นปฏิปักษ์ ต่ อความเจริญทาง
ร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสั งคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
แนวปฏิบัติ
๑) ละเว้นการกระทาที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและร่ างกายของศิษย์และหรื อผูร้ ับบริ การ ดังนี้
๑.๑ ไม่ลงโทษเกินกว่าระเบียบกาหนด

๖
๑.๒ ไม่ จ ัด หรื อปล่ อ ยปละละเลยให้ ส ภาพแวดล้ อ มเป็ นอัน ตรายต่ อ ศิ ษ ย์แ ละหรื อ
ผูร้ ับบริ การ
๑.๓ ไม่ใช้ศิษย์ทางานเกินกาลังความสามารถ
๒) ละเว้นการกระทาที่ส่งผลเสี ยต่อการพัฒนาการ ทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม
ของศิษย์ ดังนี้
๒.๑ ไม่ขดั ขวางโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๒.๒ ไม่ต้ งั ฉายาในทางลบให้แก่ศิษย์
๒.๓ ไม่พูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามหรื อกระทาใดๆที่เป็ นการซ้ าเติมปั ญหาหรื อข้อบกพร่ อง
ของศิษย์และหรื อผูร้ ับบริ การ
๒.๔ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อศิษย์และหรื อผูร้ ับบริ การ
๒.๕ ไม่เปรี ยบเทียบฐานะความเป็ นอยูข่ องศิษย์และหรื อผูร้ ับบริ การ

๓. จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
๓.๑ ครู และบุ คลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุ มชนสมุ ทรสาครพึงช่ วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน
อย่ างสร้ างสรรค์ โดยยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติตนต่ อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้ บังคับบัญชาอย่ างเหมาะสม
สร้ างความสามัคคีในหมู่คณะและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุ มชนสมุทรสาคร
แนวปฏิบัติ
๑) ให้ความร่ วมมือ แนะนาปรึ กษาแก่เพื่อนครู ตามโอกาสและความเหมาะสม ดังนี้
๑.๑ ให้คาปรึ กษาการจัดทาผลงานทางวิชาการ
๑.๒ ให้คาปรึ กษาในเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอน
๑.๓ ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวในกรณี ที่เกิดปั ญหา
๒) ให้ความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์และสิ่ งของแก่เพื่อนครู ตามโอกาสอันควร ดังนี้
๒.๑ ร่ วมงานการกุศลของเพื่อนครู
๒.๒ให้ความร่ วมมื อในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิ การเพื่อช่ วยเหลื อเพื่อนครู ที่มีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ
๓) สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ดังนี้
๓.๑ พูดและกระทาในสิ่ งที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนครู
๓.๒ เมื่อมีผเู ้ ข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่ องใดๆในองค์การต้องพยายามทาความเข้าใจให้ถูกต้อง
๓.๓ ยึดมัน่ ในหลักคาสอนของศาสนาเพื่อความสงบสุ ขของสังคมและประเทศชาติ
๔) มีส่วนร่ วมในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ดังนี้

๗
๔.๑ เข้าร่ วมกิจกรรมที่วทิ ยาลัยชุมชนจัดทุกครั้ง
๔.๒ เอาใจใส่ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสมุ ท รสาครตามหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบ
๔.๓ ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่อย่างเต็มกาลังและความสามารถ
๔.๔ เห็นประโยชน์ส่วนรวมสาคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน
๔.๕ ทาตนเองให้เป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ
๕) การปฏิบตั ิตนต่อผูบ้ งั คับบัญชา ดังนี้
๕.๑ เคารพต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ งั คับบัญชา
๕.๒ ปฏิบตั ิตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเต็มความสามารถ
๕.๓ ให้ความร่ วมมือต่อผูบ้ งั คับบัญชาในการบริ หารงานของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๖) การปฏิบตั ิตนต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ดังนี้
๖.๑ ให้ขวัญกาลังใจต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการปฏิบตั ิหน้าที่
๖.๒ อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสาเร็ จ
๖.๓ รับฟังความคิดเห็นและปั ญหาของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และพร้อมให้ความช่วยเหลือ
๖.๔ ให้ความเป็ นธรรมแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
๔. จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ
๔.๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุ มชนสมุทรสาครต้ องมีความรักศรั ทธาซื่ อสั ตย์ สุจริ ต
รับผิดชอบต่ อวิชาชีพเป็ นสมาชิ กทีด่ ีขององค์ กรวิชาชี พ และอุทศิ ตนให้ กบั ทางราชการ
แนวปฏิบัติ
๑) เชื่อมัน่ ชื่นชมภูมิใจในอาชีพและองค์กรวิชาชีพว่ามีความสาคัญและจาเป็ นต่อสังคม ดังนี้
๑.๑ ชื่นชมในเกียรติและรางวัลที่ได้รับและรักษาไว้เสมอต้นเสมอปลาย
๑.๒ ยกย่องชมเชยเพื่อนร่ วมวิชาชีพ ที่ประสบผลสาเร็ จเกี่ยวกับการสอนและพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ
๑.๓ เผยแพร่ ผลงานที่สาเร็ จของตนเองและเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
๒) เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้
๒.๑ ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อกาหนดขององค์กร
๒.๒ ร่ วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น
๒.๓ เป็ นกรรมการหรื อคณะทางานขององค์กร

๘
๓) รับผิดชอบต่อหน้าที่ และอุทิศตนให้กบั ทางราชการ ตัวอย่างเช่น
๓.๑ รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่และภารกิจของความเป็ นครู ระดับอุดมศึกษา
๓.๒ รับผิดชอบต่องานหรื อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกเวลาราชการ
๓.๓ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาองค์กร หน่วยงานเพื่อเพิม่ ศักยภาพขององค์กร

๕. จรรยาบรรณต่ อสั งคม
๕.๑ ครู และบุคลากรวิทยาลัยชุ มชนสมุ ทรสาครพึงปฏิบัติปฏิบัติตนเป็ นผู้นาในการอนุ รักษ์ และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจสั งคม ศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสิ่ งแวดล้ อม และรั กษาผลประโยชน์ ของ
ส่ วนรวม
แนวปฏิบัติ
๑) การเป็ นนักวิชาการ ดังนี้
๑.๑ เป็ นผูน้ าหรื อนักวิชาการด้วยความสามารถของตนเอง
๑.๒ เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของตนเองด้วยความบริ สุทธิ์ ใจและถูกต้องตามหลักวิชาการ
๑.๓ ไม่นาผลงานทางวิชาการของตนเองและผูอ้ ื่ นไปแสวงหาผลประโยชน์จากศิษย์และ
บุคคลอื่นโดยมิชอบ
๑.๔ ไม่ใช้ความรู ้ทางวิชาการไปในทางที่ผดิ ต่อศีลธรรม คุณธรรม
๒) การบริ การทางวิชาการ ดังนี้
๒.๑ ไม่บิดเบือนความรู ้ขอ้ เท็จจริ งทางวิชาการโดยยอมรับผลประโยชน์
๒.๒ ไม่รับหรื อแสวงหาอามิสสิ นจ้าง หรื อผลประโยชน์จากศิษย์ และเพื่อนร่ วมงานและ
บุคคลภายนอก
๒.๓ ให้คาปรึ กษาและบริ การความรู้ทางวิชาการด้วยความเต็มใจ
๒.๔ ตัดสิ นผลงานหรื อผลการเรี ยนของศิษย์ดว้ ยความยุติธรรม
๒.๕ ไม่สร้างเงื่อนไขหรื อบังคับให้ศิษย์ทางานเพื่อผลประโยชน์ทางวิชาการของตนเอง
๒.๖ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมด้วยความรู ้ทางวิชาการของตน
๕.๒ ครู และบุคลากรวิทยาลัยชุ มชนสมุทรสาครพึงปฏิบัติตนเป็ นผู้นาด้ านความรู้ เกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สั งคมและรั ก ษาผลประโยชน์ ข องส่ วนรวมและยึด มั่ นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข

๙
แนวปฏิบัติ
๑) ประพฤติตนเป็ นผูน้ าด้านความรู ้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ดังนี้
๑.๑ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ประชาธิ ปไตยอย่างหลากหลาย
๑.๒ จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เวที สัมมนาประชาธิ ปไตยแก่นักศึ กษา และประชาชนทั้งใน
และนอกวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๒) ประพฤติตนเป็ นผูน้ าด้านความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้
๒.๑ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน
๒.๒ เสนอแนวความคิดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค
๒.๓ ดารงตนตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
๓) ประพฤติตนเป็ นผูน้ าทางวิชาการในสังคม ดังนี้
๓.๑ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เวทีสัมมนาและอภิปรายประเด็นปัญหาสังคม
๓.๒ วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปั ญหาของสังคม พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาของสังคมอย่างเป็ นระบบ
๔) ประพฤติตนเป็ นผูน้ าด้านความรู ้เกี่ยวกับการส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
๔.๑ จัดงานเทศกาลร่ วมกับสถานศึกษาต่างๆ
๔.๒ เข้าร่ วมกิ จกรรมในการส่ งเสริ ม สื บสานและอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ เช่น งานแห่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง งานเทศกาลอาหารทะเล
๔.๓ เป็ นวิ ท ยากรในการเผยแพร่ ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การส่ งเสริ มและอนุ รั ก ษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทษทางจรรยาบรรณ
โทษทางจรรยาบรรณ ประกอบด้วย
๑. การตักเตือน
๒. ทาทัณฑ์บน
๓. ภาคทัณฑ์
๔. ประณาม
๕. บันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล
๖. งดขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ภายในเวลาตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน ๓ ปี
๗. ห้ามขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการภายในเวลาตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน ๓ ปี
๘. โทษอื่นตามที่สภาวิทยาลัยกาหนดตามสภาพและความร้ายของความผิด

๑๐
ประเภทของความผิดทางจรรยาบรรณ แบ่ งออกเป็ น ๓ ประเภท คือ
๑. ความผิดจรรยาบรรณที่ไม่เป็ นความผิดวินยั
๒. ความผิดจรรยาบรรณที่เป็ นความผิดวินยั ไม่ร้ายแรง
๓. ความผิดจรรยาบรรณที่เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ลักษณะของการกระทาทีเ่ ป็ นความผิดจรรยาบรรณทีเ่ ป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
๑. การนาเอาผลงานทางวิชาการของผูอ้ ื่นทาเป็ นของตนเองโดยมิชอบ
๒. การล่วงละเมิดทางเพศ หรื อมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่ งมิใช่คู่สมรสของตน
๓. การเรี ยก รับ หรื อยอมจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรื อผูร้ ับบริ การ เพื่อ
กระทาการหรื อละเว้นไม่กระทาการใด
๔. การเปิ ดเผยความลับของนักศึกษา ที่ได้มาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อความไว้วางใจ ทั้งนี้ โดยมิ
ชอบจนก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อนักศึกษาหรื อผูร้ ับบริ การ
๕. การสอน หรื ออบรมนักศึกษาเพื่อให้กระทาการที่รู้วา่ ผิดกฎหมาย หรื อฝ่ าฝื นศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง
๖. การกระทาความผิดอื่น ตามที่สภาวิทยาลัยกาหนดตามสภาพและความร้ายแรงของการกระทา
การดาเนินการเมื่อมีการประพฤติผดิ จรรยาบรรณทีไ่ ม่ เป็ นความผิดวินัย
๑. ในกรณี ที่เป็ นความผิดจรรยาบรรณครั้งแรก ให้ทาการตักเตือน
๒. หากยัง ประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่ องเดิ มที่ ถู ก ตัก เตือนแล้ว ตามข้อ ๑ ให้ออกค าสั่ ง ให้
ดาเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด
๓. สาหรับผูท้ ี่ฝ่าฝื นคาสั่งตามข้อ ๒ ให้ทาทัณฑ์บนไว้เป็ นหนังสื อ และเก็บรวบรวมไว้ในสมุด
ประวัติประจาตัว หรื อเอกสารอื่นที่บนั ทึกประวัติของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
การดาเนินการเมื่อมีการประพฤติผดิ จรรยาบรรณทีเ่ ป็ นความผิดวินัย
เมื่อปรากฏว่า ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณและพฤติการณ์แห่ ง
การกระท าผิ ดจรรยาบรรณดัง กล่ า ว เป็ นการกระท าผิด วินัย ให้ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาด าเนิ นการทางวินัย กับ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาผูน้ ้ นั ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการดาเนิ นการทางวินัยที่ ใช้บงั คับ
สาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

๑๑
แผนผังการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุ มชนสมุทรสาคร

คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ

การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
แบบประเมิน

คณะกรรมการกากับติดตาม
ประเมินผล

มาตรการส่งเสริ ม

มาตรการลงโทษ

ทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพ

๑๒

ภาคผนวก
ข้ อบังคับคุรุสภา
ว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๓

แบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชี พครู และบุคลากรวิทยาลัยชุ มชนสมุทรสาคร
ชื่อ – สกุล (ผูร้ ับการประเมิน) ........................................................... ตาแหน่ ง ..............................................
สั งกัด วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สานักบริ หารงานวิทยาลัยชุมชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องตามความเห็นของท่าน การประเมินในครั้งนี้ขอให้ตอบตาม
ความเป็ นจริ ง เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป วิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ขอ้ มูล
ด้ านทีป่ ระเมิน
1. เข้าร่ วมอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ
2. มีวนิ ยั ซื่อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ และอดทน
3. เป็ นผูม้ ีความกระตือรื อร้น ใฝ่ หาความรู ้
4. กล่าวถึงผลงานของผูอ้ ื่นเฉพาะส่วนดี และสร้าง
ผลงานทางวิชาการด้วยความรู ้ความสามารถของตนเอง
5. ให้ความเป็ นกันเอง และไว้วางใจได้กบั ศิษย์และผูม้ า
รับบริ การ
6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั เป็ นอามิสสิ นจ้างในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่อนั เป็ นการหาผลประโยชน์แก่ตนโดยมิ
ชอบ
7. กระทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดี แก่ศิษย์และผูร้ ับบริ การ
8. ให้ความรู ้แก่ศิษย์และบริ การผูม้ าติดต่องาน ด้วย
ความเป็ นธรรมเอื้อเฟื้ อมีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ
อ่อนโยน
9. ให้ความร่ วมมือ แนะนาปรึ กษาแก่เพื่อนร่ วมงาน
ตามโอกาสและความเหมาะสม
10. เคารพต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ งั คับบัญชา
11. ให้ความร่ วมมือต่อผูบ้ งั คับบัญชาในการบริ หารงาน
ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
12. เป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ

การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด

๑๔

ด้ านทีป่ ระเมิน
13. เอาใจใส่ดูแลผลประโยชน์ของวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาครตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
14. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร
15. รับผิดชอบต่องานหรื อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
16. รับฟังความคิดเห็นและปั ญหาของผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และพร้อมให้ความช่วยเหลือ
17. ชื่นชมและภูมิใจในอาชีพว่ามีความจาเป็ นต่อสังคม
18. ไม่บิดเบือนความรู ้ขอ้ เท็จจริ งทางวิชาการโดย
ยอมรับผลประโยชน์
19. ไม่นาผลงานทางวิชาการของตนเองและผูอ้ ื่นไป
แสวงหาผลประโยชน์จากศิษย์และบุคคลอื่นโดยมิชอบ
20. ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สงั คมด้วยความรู ้ทาง
วิชาการของตน

การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด

๑๕

