คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดทําโดย

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คํานํา
บุคคลที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย ซึ่งเปนวิชาชีพที่มีเกียรติ นอกจาก จะตองเปนคนที่มี
ความรูความสามารถ มีประสบการณ ทักษะและศิลปะในดานวิชาการแลว ยังจําเปนตองเปนบุคคลที่
สมควรดํ า รงตนให เ ปน ที่ เ คารพนั บถื อ ศรั ท ธาของศิ ษ ย และบุ ค คลทั้ ง หลายทั่ว ไป ซึ่ ง หากอาจารย
ประพฤติปฏิบัติตนใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีใหกับนักศึกษาไดยึดถือเปนแนวทางการ
ปฏิบัติ ยอมจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีตอนักศึกษาและตอ
องคกรในอนาคตเปนอยางยิ่ง ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ไดกํา หนดใหสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารกํ า หนดจรรยาบรรณวิ ชาชีพ อาจารย ไ วเ ป น ลายลัก ษณอัก ษร
มีการกํากับดูแลปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่ 7
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเล็งเห็นความสําคัญของอาจารย จึงได
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณอาจารยขึ้น เพื่อจัดทําคูมือจรรยาบรรณอาจารย โดย
มีวัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติตนของอาจารย รวมทั้งสงเสริม และกํากับดูแลใหอาจารย
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตามจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร อยางเครงครัด

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บทนํา

ภารกิ จ หลั ก ของหน ว ยงานทางด า นการศึ ก ษา โดยเฉพาะคณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี คือ การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะตองมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาตางๆ เพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ วิจัย และการพัฒนานักศึกษาใหเปนไป
อย า งมี ร ะบบ ตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน และวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ไ ด ตั้ ง ใจไว โดยเน น ที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเปนหลัก ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกําหนดจรรยาบรรณอาจารยคณะ
วิทยาศาสตรที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติ สงเสริมเกียรติคุณ และชื่อเสียงของ
อาจารยคณะวิทยาศาสตรใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธาของนักศึกษา ผูปกครอง และบุคคลทั่วไป

คําจํากัดความ

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ดีงามเพือ่ รักษาและสงเสริมเกียรติคณ
ุ
ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บุคลากร หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจาง สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณาจารย หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และใหหมายถึง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชากร สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อางอิงมาจาก
จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีทั้งหมด 9 ขอ ดังนี้
1. อาจารยตองรักและใหความเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจ
ในการศึกษาเลาเรียนแกศษิ ยโดยเสมอภาคกัน
2. อาจารยตองอบรม สั่งสอน สรางเสริมความรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยาง
เต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
3. อาจารยตองประพฤติ และปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ีแกศษิ ยทั้งทางกาย วาจา และใจ
4. อาจารยตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอ ความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และ
สังคมของศิษย
5. อาจารยตองไมแสวงหาประโยชนใดๆ จากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไมใหศษิ ย
กระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
6. อาจารยตองพัฒนาตนทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศนใหทนั ตอการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
7. อาจารยตองรักและศรัทธาในวิชาชีพอาจารย และเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
8. อาจารยพึงชวยเหลือเกื้อกูลอาจารยและชุมชนในทางสรางสรรค
9. อาจารยพึงประพฤติปฏิบัติตนในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย

จรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีทั้งหมด 9 ขอ ดังนี้
1. อาจารยพึงปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดแี กศิษยและบุคคลทั่วไป ทั้งดานสวนตัวและเรื่อง
การงาน
2. อาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดว ยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือเกื้อกูล
ตอผูอื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติในทางสรางสรรค
3. อาจารยพึงอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม ที่ถูกตอง
ดีงามใหแกศษิ ย อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
4. อาจารยพึงปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตา ชวยเหลือ และสงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลา
เรียน โดยเสมอภาคและเปนธรรม
5. อาจารยพึงปฏิบัติงาน โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถกู ครอบงําโดยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชนใด
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6. อาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันตอการพัฒนาทาง
วิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางตอเนื่อง
7. อาจารยพึงเปนนักวิจยั ทีม่ ีจรรยาบรรณนักวิจัย ตามขอกําหนดของคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
8. อาจารยพึงสรางและเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมในการพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. อาจารยพึงปฏิบัติตนตอเพื่อนรวมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตร
1. อาจารยพึงปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดแี กศิษย และบุคคลทั่วไป ทั้งสวนตัวและเรือ่ งการงาน
1) ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมจรรยาและขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงาม
2) ระมัดระวังในการกระทํา และการพูดของตนอยูเสมอ
3) ไมโกรธงายหรือแสดงอารมณฉุนเฉียวตอหนาศิษย
4) มองโลกในแงดี
5) ไมพูดคําหยาบหรือกาวราว
6) ไมนินทาหรือพูดจาสอเสียด
7) ไมพูดจาดูถูกเหยียดหยามผูอื่น
8) ปฏิบัติตนใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีอยูเสมอ
9) แตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ
10) แสดงกิรยิ ามารยาทสุภาพเรียบรอยอยูเสมอ
11) ปฏิบัติตนใหตรงตอเวลา
2. อาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดว ยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือเกื้อกูล
ตอผูอื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติในทางสรางสรรค
1) แสดงออกซึ่งนิสัยที่ดีในการประหยัด ซื่อสัตย อดทน สามัคคี และมีวนิ ัย
2) รักษาสาธารณะสมบัติ และสิ่งแวดลอม
3) ไมประพฤติตนในเชิงชูสาวกับศิษย
4) ไมประพฤติผิดศีลธรรมในเชิงชูสาว
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3. อาจารยพึงอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม ที่ถูกตอง
ดีงามใหแกศษิ ย อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
1) สอนเต็มเวลา ไมเบียดบังเวลาของศิษยไปหาผลประโยชนสวนตน
2) เอาใจใส อบรม สั่งสอนศิษยจนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน
3) อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษยตามความจําเปนและเหมาะสม
4) ไมละทิ้งชัน้ เรียนหรือขาดการสอน โดยไมมีเหตุผลอันควร
5) เลือกวิธีการสอนที่หลากหลายใหเหมาะสมกับศิษย
6) ใหความรูโ ดยไมปดบัง
7) เปดโอกาสใหศิษยไดฝก ปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ
8) สอนเต็มความสามารถและดวยความเต็มใจ
9) อบรมสั่งสอนศิษยโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง
10) มอบหมายงานและตรวจผลงานดวยความยุติธรรม
4. อาจารยพึงปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตา ชวยเหลือ และสงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลา
เรียน โดยเสมอภาคและเปนธรรม
1) ใหความเปนกันเองกับศิษย
2) รับฟงปญหาของศิษยและใหความชวยเหลือ
3) รวมทํากิจกรรมกับศิษยเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม
4) สนทนาไตถามทุกขสุขของศิษย
5) สนใจคําถามและคําตอบของศิษยทุกคน
6) ใหโอกาสศิษยแตละคนไดแสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
7) ชวยแกไขขอบกพรองของศิษย
8) ใหความสําคัญกับการนัดหมายของศิษยเกี่ยวกับการเรียนรู
9) มอบหมายงานตามความถนัด
10) จัดกิจกรรมหลากหลายตามสภาพความแตกตางของศิษย เพื่อใหแตละคน ประสบ
ความสําเร็จเปนระยะอยูเสมอ
11) แนะแนวทางที่ถูกตองใหแกศษิ ย
12) ปรึกษาหารือกับอาจารย ผูปกครอง เพื่อนนักศึกษา เพื่อหาสาเหตุและวิธีการ
แกปญหาของศิษย
13) ตรวจผลงานของศิษยอยางสม่ําเสมอ
14) แสดงผลงานของศิษยในหองเรียน/หองปฏิบัติการ
15) ประกาศหรือเผยแพรผลงานของศิษยที่ประสบผลสําเร็จ
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5. อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถกู ครอบงําโดยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชนใด
1) ไมหารายไดจากการนําสินคามาขายใหศิษย
2) ไมตัดสินผลงานหรือผลการเรียน โดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน
3) ไมบังคับหรือสรางเงื่อนไขใหศษิ ยมาเรียนพิเศษ เพื่อหารายได
4) ไมนําผลงานของศิษยไปแสวงหาประโยชนสวนตน
5) ไมใชแรงงานศิษย เพื่อโประโยชนสวนตน
6) ไมใชหรือจางวานศิษยไปทําสิ่งผิดกฎหมาย
6. อาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันตอการพัฒนาทาง
วิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางตอเนื่อง
1) หาความรูจ ากเอกสาร ตํารา และสื่อตางๆ ตามโอกาส
2) จัดทําและเผยแพรความรูต างๆ ผานสื่อตามโอกาส
3) เขารวมประชุม อบรม สัมมนา หรือฟงคําบรรยายหรืออภิปรายทางวิชาการ
4) นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชประกอบการเรียนการสอน
5) ติดตามขาวสาร เหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยูเสมอ
6) วางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
7. อาจารยพึงเปนนักวิจยั ทีม่ ีจรรยาบรรณนักวิจัย ตามขอกําหนดของคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
1) ตองซื่อสัตย และมีคณ
ุ ธรรม ไมคัดลอกผลงานของผูอื่น ไมจางวานผูอ ื่นใหทํา
ผลงาน หรือไมรับจางทําผลงานใหผูอื่น
2) ตองปฏิบัติตามพันธกรณีในการวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุน
การวิจยั และหนวยงานตนสังกัด
3) ตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจยั ทั้งคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม
4) ตองมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติที่อาจนําไปสูก ารบิดเบือนขอมูล
5) ตองเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน
6) พึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ ทํางานวิจยั เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ
งานวิจยั ที่เปนประโยชนตอคณะวิทยาศาสตร สังคม และประเทศชาติ
7) พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
8) พึงนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนในทางที่ถูกตองเหมาะสม
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8. อาจารยพึงสรางและเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมในการพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร
1) ใหการสนับสนุนและเขารวมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร
2) ใหความรวมมือแนะนําเพื่อนอาจารยตามโอกาส และความเหมาะสม เชน
ใหคําปรึกษาการจัดทําผลงานทางวิชาการ ใหคําแนะนําการผลิตสื่อการเรียนการสอน เปนตน
3) ใหความชวยเหลือแกเพือ่ นอาจารยตามโอกาส และความเหมาะสม
9. อาจารยพึงปฏิบัติตนตอเพื่อนรวมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร
1) ใหเกียรติเพื่อนรวมงานทุกสายงาน
2) แลกเปลี่ยนความรูกับเพือ่ นรวมงาน
3) ชวยเหลือเพื่อนรวมงานในทางสรางสรรค
4) ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน

แนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตร มีหนาที่ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

จัดทํากระบวนการสงเสริมใหคณาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย
จัดทําระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
ดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ

ระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณอาจารยคณะวิ
คณะวิทยาศาสตร
เมื่ออาจารยไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตรสืบสวนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอรองเรียนที่เกิดขึ้น หากพบวาอาจารย
ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร ตองไดรับการลงโทษตามบทลงโทษของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552
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บทลงโทษจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552
ขอ 39 ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณนี้ ใหใชบังคับกับบุคลากรโดยเครงครัด หากบุคลากรคน
ใดกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือกระทําการใดๆ อันเปนการฝาฝนขอบังคับนี้ ใหถือวาผูนั้นกระทํา
ความผิดจรรยาบรรณ และใหลงโทษตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
ขอ 40 ใหถือวาการกระทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังตอไปนี้ เปนการทําผิดจรรยาบรรณ
อยางรายแรง
40.1 การแอบอางหรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง
40.2 การลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาทีไ่ มใชคูสมรส
ของตนเอง
40.3 การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด จากนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด
40.4 การเปดเผยความลับของนักศึกษาและผูรับบริการ ที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่
หรือจากความไววางใจโดยมิชอบและกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
40.5 การสอน อบรม หรือมีพฤติกรรมที่สอไปในทางฝาฝน หรือผิดกฎหมายตอ
นักศึกษาหรือผูรับบริการ เพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน
และสังคมอยางรายแรง
40.6 การกระทําความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความ
รายแรงของการกระทํา
ขอ 41 การกระทําผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยหรือผิดวินยั อยางรายแรง ใหดําเนินการ
ทางวินยั ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ถาไมเปนความผิดวินยั ใหผบู ังคับบัญชาดําเนินการ ดังนี้
41.1 ตักเตือน หรือ
41.2 สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ
41.3 ทําทัณฑบน
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหบนั ทึกไวในทะเบียนประวัติบคุ คลดวย
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แนวทางปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณอาจารยคณะวิ
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรไดกําหนดนโยบายไว ดังนี้
1. ไมใหอาจารยแสวงหาผลประโยชนจากนักศึกษา
2. ไมใหอาจารยรับอามิสสินจางจากผูปกครอง หรือคนภายนอกไมวากรณีใดๆ
3. หองทํางานของอาจารยจะตองใหนกั ศึกษา เพื่อนรวมงาน หรือบุคคลอื่นใดสามารถ
มองเห็นจากดานนอกได ดังนั้น อาจารยไมควรใชวัสดุปดกระจกหนาประตูหองพัก
4. กรณีที่จะตองพูดคุยกับนักศึกษาสองตอสอง ควรออกมาพูดคุยนอกหองทํางาน หรือบริเวณ
หองสวนกลาง

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารยคณะวิทยาศาสตร ดังนี้
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
3. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
4. รองคณบดีฝายวางแผนและการงบประมาณ
กรรมการ
5. หัวหนาภาควิชาฟสิกส
กรรมการ
6. หัวหนาภาควิชาเคมี
กรรมการ
7. หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
กรรมการ
8. หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร
กรรมการ
9. รองคณบดีฝายบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
10. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่
1.
2.
3.
4.

จัดทํากระบวนการสงเสริมใหคณาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย
จัดทําระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
ดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ
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