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คํานํา 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ซ่ึงในมาตรา 34 (19) วาดวย การ

บริหารงานบุคคล และเพื่อเปนแนวปฏิบัติและปองกันการทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากรในทุกระดับ 

มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา “ คูมือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ”    

โดยสาระของคูมือบรรจุเนื้อหาในสวนของ จรรยาบรรณอาจารย จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน 

และจรรยาบรรณนักวิจัย รวมไดนําเสนอแนวปฏิบัติของจรรยาบรรณในแตละขอและแตละประเภทของ

จรรยาบรรณ  เพื่อใหบุคลากรทั้งสายอาจารย  และบุคลากรสายสนับสนุนไดรับทราบและมีแนวทางในการ

ปฏิบัติ  ซ่ึงจะเปนการเสริมสรางคุณธรรมในการทํางานในการยกระดับความประพฤติ  ยึดมั่นในหลักคุณธรรม  

จริยธรรม  จรรยาบรรณและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเครงครัดตอไป 
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 ความสําคัญของจรรยาบรรณ 

“จรรยาบรรณ” หมายถึง ความประพฤติที่ผูประกอบ อาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น  เพื่อรักษา   

และสงเสริมเกียรติคุณ  ช่ือเสียงและฐานะของกลุมสมาชิก  อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได 

ความสําคัญของจรรยาบรรณ  จึงมีความจําเปนตอกลุมงานอาชีพตาง ๆ  ที่ตองการมาตรฐานแหงอาชีพ              

หรือวิชาชีพ  ใหมีความนาเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน ซ่ึงแตกตางจากศีลธรรมตรงที่ศีลธรรมนั้น                     

เปนความสมัครใจตามความศรัทธาของแตละคน  แตกตางจากกฎหมายตรงที่กฎหมายเปนมาตรการที่บังคับ      

ไดเพียงภายนอก  ไมสามารถบังคับจิตใจของผูประกอบอาชีพนั้นได  จรรยาบรรณนั้นเปนการควบคุม           

จากภายในเปนการสมัครใจทําเองดวยจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในการกระทําที่ถูกตอง เปนอุดมคติที่สูงกวา

กฎหมายเปนสิ่งที่คิดขึ้นเพื่อปองกันการกระทําผิด 

ประโยชนของจรรยาบรรณตอผูประกอบวิชาชีพ  จะทําใหเรามีความภูมิใจในตัวเองและวิชาชีพ เปนที่

ยอมรับนับถือของสังคม  และยังชวยใหไมตองทําตามคําสั่งที่ไมถูกตองของนายจาง  หรือผูบริหารบังคับบัญชา

ไมถูกตองตามหลักแหงจรรยาบรรณ  ผูปฏิบัติสามารถปฏิเสธไดและสามารถอธิบายไดวาคําสั่งขัดกับ

จรรยาบรรณที่อยูในวิชาชีพ  ชวยกอใหเกิดการทุมเทของคนทํางาน เปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน ลด

การเอารัดเอาเปรียบ    

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดสงเสริมใหสถาบันการศึกษา กําหนดจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลัย     ที่ใชกับบุคลากรทุกประเภททั้งอาจารยและเจาหนาที่เพื่อเปนประโยชนในการสรางเสริม

จริยธรรมของบุคคลากร 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักในการผลิตบัณฑิต พัฒนา

บัณฑิตใหเปนคนเกงคนดีของสังคม จึงใหความสําคัญตอการสงเสริมใหบุคลากรทุกหนวยงานปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด  ดังนั้น  จรรยาบรรณฉบับนี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อใชเปน

แนวทางปฏิบัติตอไป 

 

 

 
 



2 
 

 

จรรยาบรรณของบุคลากร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนบุคลากรทุกระดับ ทุกหนวยงาน     
มีความประพฤติดี  จึงไดกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรใหสอดคลอง ตามจรรยาบรรณในประกาศ ก.พ.อ.
เร่ืองมาตรฐานของจรรยาบรรณ  ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  ดังนี้ 

จรรยาบรรณทีก่ําหนดตองยดึมั่นในหลัก  6  ประการ   

 1.  ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 

 2.  ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 

 3.  ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

 4.  ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

 5.  มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 6.  ไมใชอํานาจครอบงํากระทําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา 

นอกจากนี้ ส.ก.อ.ไดกําหนดจรรยาบรรณที่ครอบคลุมหนวยงาน  เจาหนาที่  ในสถาบันอุดมศึกษาทุก
ประเภท  โดยคํานึงถึงลักษณะงาน  ลักษณะวิชาชีพและลักษณะวิชาการทั้ง 10 ประการดังนี้ 

1. จรรยาบรรณตอตนเอง 

2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

3. จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 

4. จรรยาบรรณตอหนวยงาน 

5. จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 

6. จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 

7. จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 

8. จรรยาบรรณนกัศึกษาและผูรับบริการ 

9. จรรยาบรรณตอสังคม 

10. จรรยาบรรณตอประชาชนและประเทศชาติ 
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ระบบและกลไกในการดําเนินงานจรรยาบรรณของบุคลากร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ไดกําหนดจรรยาบรรณออกเปน 2 สวน ไดแก 

1.  จรรยาบรรณที่ใชรวมในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
1.1.1 จรรยาบรรณตอตนเองและวชิาชีพ 
1.1.2 จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน 
1.1.3 จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 
1.1.4 จรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม 
1.1.5 จรรยาบรรณในการทําวจิัย 

2.  จรรยาบรรณเฉพาะของอาจารย ไดแก 
1.2.1 จรรยาบรรณในการสอน 
1.2.2 จรรยาบรรณในการปฏิบัติตนตอนักศกึษา 
1.2.3 จรรยาบรรณในการพัฒนาตนเอง 

2. กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาและวนิิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณเปนองคกรกลางที่มีอํานาจ
หนาที่พิจารณาและวนิิจฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณของบุคลากร 

3. กําหนดขั้นตอนการดําเนินการกรณีที่มีการกระทําผิดทางจรรยาบรรณไวเปน 2 กรณี ไดแก 
3.1 การดําเนนิการทางจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวนิัย  ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน  และรายงานใหคณะกรรมการที่ทําหนาที่องคกรกลางพิจารณาวินจิฉัยโทษ 
3.2 การดําเนนิการทางจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินยั  ใหมีการสอบสวนและลงโทษตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติวาดวยการทางวนิัย การอุทธรณ  และการรองทุกข 
4. การกําหนดลงโทษทางจรรยาบรรณไว 3 สถาน คือ 

4.1 การตักเตือน 
4.2 การสั่งใหดําเนินการใหถูกตอง 
4.3 การทําทัณฑบน 
และเมื่อไดดําเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณแลว  ใหมีการทําบันทกึไวในทะเบียนประวัติบุคคลดวย  
ในกรณีที่ผูใดถูกลงโทษทางจรรยาบรรณแลว  ไมปฏิบัติตามคําตักเตือนไมดําเนินการใหถูกตอง   หรือ
ฝาฝนทัณฑบน  ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินยั 

5. กําหนดใหสิทธิบุคลากรผูถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณมสิีทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษตอคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยได  ภายใน 30 วัน นับแตวนัที่ไดรับแจงโทษทางจรรยาบรรณ 
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จรรยาบรรณที่ใชรวมในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1. จรรยาบรรณตอตนเองและวชิาชีพ มีแนวปฏิบัติ 5 ขอ 
(1) พึงยึดมัน่และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ความชอบธรรม คุณธรรม จริยธรรมและหลักวิชาการ        

โดยไมโอนออนตออิทธิพลใด  ๆ 
(2) พึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(3) ตองใชความรูในการปฏิบัตหินาที่ดวยความซื่อสัตย และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่

บุคลากรเปนผูประกอบวิชาชีพใด  กพ็ึงปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีนั้นดวย 
(4) พึงมีทัศนคติทีด่ีตอการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

โดยคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของมหาวทิยาลัย 
2. จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และหนวยงาน  มีแนวปฏิบัติ 10 ขอ 

(1)  พึงยึดมัน่ตอแนวทางการปฏบิัติงานที่สูความเปนเลิศในการปฏิบัติ ความเปนธรรมในสังคม และ
การรวมนําสังคมไปในแนวทางที่ถูกตอง  ดีงาม และพึงปรารถนา 

(2) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่สัตยสุจริต และไมมีผลประโยชนเกี่ยวของหรือขัดแยงตอการปฏิบัติ
หนาที่ตามตําแหนงตน 

(3) พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
(4) พึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ  โดยไมเลือกปฏิบัติและปราศจากอคต ิ
(5) พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

อยางเต็มที ่
(6) พึงใหความรวมมือกับกิจกรรมของมหาวทิยาลัย  รวมทัง้ใหความรวมมือในการชวยเหลือเพื่อน

รวมงานใหประสบความสําเร็จ  ในกจิกรรมของมหาวิทยาลัยและสังคม 
(7) พึงพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทนัสมยัในขอมูลขาวสารที่จะมาใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
(8) พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยางประหยัด คุมคา โดยระมดัระวังมิใหเสียหาย

หรือส้ินเปลือง 
(9) พึงรักษาชื่อเสยีง เกยีรติภูมแิละประโยชนของมหาวิทยาลัย  โดยไมกระทําการใดๆ อันจะกอใหเกิด

ความเสียหายแกมหาวิทยาลัย 
(10)  ตองไมแสวงหาประโยชนจากชื่อหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชนสวนตัว           

หรือหมูคณะโดยมิชอบ 
3. จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน  โดยมแีนวปฏิบัติ 7 ขอ 

(1) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การใหความรวมมือชวยเหลือในหนวยงานของตนทั้งใน
ดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางานและการแกปญหารวมกันรวมทัง้เสนอแนะในสิ่งที่เห็นวา
จะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรบัผิดชอบดวย 
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(2) พึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบตัิงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการและยอมรับ
ฟงความคิดเหน็ของผูอยูใตบังคับบัญชา  ตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการ      
และเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

(3) พึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกตอง รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีรวมแรง
รวมใจกับผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพือ่ประโยชนตอสวนรวม 

(4) พึงปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูเกีย่วของดวยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธอันดีและถูกตองตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

(5) ตองไมกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานซึ่งมิใช        
คูสมรสของตน 

(6)  ตองไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
(7) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบขอบังคับ

มหาวิทยาลัย  ในกรณีที่เห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหาย   หรือจะเปนการไมรักษา
ประโยชนใหมหาวิทยาลัย  จะเสนอความเห็นเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวน
คําสั่งนั้นก็ได  และเมื่อไดเสนอความเห็นแลวถาผูบังคับบัญชายังยืนยันโดยใหเหตุผลเปน          
ลายลักษณอักษรใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม   

4. จรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม  มีแนวปฏบิัติ 9 ขอ 
(1) พึงปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
(2) พึงใหบริการแกนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชนและผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถ

ดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาสุภาพ เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได
หรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหไปติดตอยัง
หนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ตอไป 

(3) ตองละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ซ่ึงมีมลูคาเกินปกตวิสัิยที่จะใหกนัโดยเสนหา   
และโดยธรรมจากนกัศึกษา ผูรับบริการ  และประชาชนหรือผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการ
ปฏิบัติหนาทีน่ั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ที่รับไว      
มีมูลคาเกินปกติวิสัย  กใ็หรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเรว็ เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี
ตอไป 

(4) ไมใชอํานาจหนาที่ของตนในการหาประโยชนจากนักศกึษา ผูรับบริการ  ประชาชน และผูมาติดตอ 
(5) พึงนําความรูของตนเองในการใหบริการแกเพื่อนรวมงานมหาวิทยาลัย  ชุมชน สังคม ตามโอกาส   

ที่เหมาะสม 
(6) รวมสืบสาน อนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยตามทีส่มควร 
(7) ตองรักษาความลับของนักศึกษา และผูรับบริการ 
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(8) พึงปฏิบัติตนตอนักศึกษา ผูรับบริการ  และประชาชนอยางเหมาะสมและถูกตองตามทาํนอง     
คลองธรรม 

(9) สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย  โดยมพีระมหากษัตริยเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ยึดมัน่ในศาสนาทีต่นนับถือรวมทั้งไมดูหมิน่ศาสนาอื่น ๆ  

5. จรรยาบรรณในการทําวจิัย ในการทําวจิัย พึงตองปฏิบัติ โดยมีแนวปฏบิัติ  9 ขอ 
(1) มีความซื่อสัตยและมีคณุธรรมในการทําวจิัยและการบรหิารงานวจิัย 
(2) ดําเนินการวิจยัใหเปนไปตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุนการวจิัยและตอหนวยงาน        

ที่ตนสังกัด 
(3) มีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาที่ทําการวิจยั 
(4) มีความรับผิดชอบตอส่ิงที่ศึกษาวจิัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวติหรือไมมีชีวติ 
(5) เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยทีใ่ชตัวอยางในการวิจยั โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรฐาน

ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม  และคําประกาศของสมาคม
แพทยโลกวาดวยหลักเกณฑจริยธรรมการทําวิจยัในคน 

(6) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทกุขั้นตอนของการทําวิจยั 
(7) นําผลงานวิจยัไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 
(8) เคารพความคดิเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 
(9) คํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอสังคมทุกระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

จรรยาบรรณบุคลากรตําแหนงอาจารย 

บุคลากรตําแหนงอาจารยพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ใชรวมในฐานะบคุลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกยีรติ  ทั้ง 5 ขอและตองปฏิบัติเพิม่เติมอีก 3 ขอ ดังนี ้

1. จรรยาบรรณในการสอน พึงมีความรับผิดชอบในการสอน โดยมีแนวปฏิบัติ 6 ขอ  
(1) แจงใหนักศึกษาทราบแนวทางการสอน  การวัดและประเมินผลตั้งแตเมื่อเปดภาคการศึกษา และ

พึงประเมินผลการสอนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(2) กําหนดตําราหรือเอกสารประกอบการสอนในปริมาณและระดับที่เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน 
(3) สอนตรงเวลาที่กําหนด ไมทิง้การสอน ไมงดสอนโดยไมมีเหตุอันควร ถามีการงดสอนพึงจะตอง       

จัดสอนชดเชย 
(4) สอนดวยความเต็มใจ ไมปดบังความรู สอนใหครอบคลุมความรูที่ศิษยพงึรู  เพื่อไปประกอบ

วิชาชีพได 
(5) ใหความรวมมอืในการประเมินการสอนและนําผลประเมินการสอนไปปรับปรุงการสอนให

ทันสมัยเหมาะกับผูเรียนแตละระดับ 
2. จรรยาบรรณในการปฏิบัติตนตอนักศกึษา พึงเปนที่พึ่งและแบบอยางทีด่ีแกนักศึกษา 

โดยมีแนวปฏบิัติ 7 ขอ  
(1)   ใหคําปรึกษาทั้งในดานวิชาการ และดานอื่นๆ ที่จําเปนแกนกัศึกษา 
(2) เปดโอกาสใหนักศึกษาเขาพบ ติดตอส่ือสาร หรือขอคําปรึกษาไดตามสมควรโดยแจงประกาศ           

ใหนกัศึกษาทราบ 
(3) ปฏิบัติตอนักศกึษาดวยความเสมอภาค ยุติธรรม ใหเกยีรตซ่ึิงกันและกนั 
(4) พัฒนาความรูทางวิชาการใหแกนักศกึษา 
(5) ใหความรกั ความเมตตา ความเอื้ออาทร เอาใจใส และใหกําลังใจตอศษิยรวมทั้งอบรมสั่งสอน    

ขัดเกลาใหศษิยเปนคนเกง  คนด ี
(6) ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี ดํารงตนอยูในศีลธรรม และยดึมั่นปฏบิัติตามปณิธานและ

ระเบียบของมหาวิทยาลัย  วางตัวใหเหมาะสมกับการเปนผูประสาทความรูแกนักศกึษา 
(7) อบรมใหศิษยเปนผูที่มีความรูคูคุณธรรม และเปนประชาชนที่ดีของสังคม 

3. จรรยาบรรณในการพัฒนาตนเอง พึงมีการพัฒนาทางวิชาการอยูเสมอโดยมีแนวปฏิบตัิ 4 ขอ 
(1) แสวงหาความรูทางวิชาการและเขารวมกจิกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(2) ติดตามความกาวหนาและพฒันาวิธีการสอนใหทนัสมัย  อันเปนประโยชนตอนกัศึกษา 
(3) เปนผูสรางสรรคผลงานทางวิชาการที่มีประโยชนตอสังคม 
(4) ปฏิบัติตนโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ  ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพลเพื่อประโยชนใด รักษามาตรฐาน    

แหงวิชาการและวิชาชีพ 
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การกระทําผิดจรรยาบรรณรายแรง 

การกระทําดังตอไปนี้ ถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 
(1) การนําผลงานทางวิชาการหรือผลงานที่แสดงความชํานาญการหรือเชี่ยวชาญของผูอ่ืนมาเปนผลงาน

ของตนโดยมชิอบ 
(2) การลวงละเมิดทางเพศหรือมคีวามสัมพันธทางเพศกับนกัศึกษา ซ่ึงมิใชคูสมรสของตน 
(3) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนกัศกึษา ผูรับบริการหรือประชาชน  

เพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด 
(4) การเปดเผย โดยมิชอบซึ่งความลับของนกัศึกษา  หรือผูรับบริการที่ไดมาจากการปฏบิัติหนาที่         

หรือจากความไววางใจ อันกอใหเกดิความเสียหายแกนกัศึกษา หรือผูรับบริการ 
(5) การสอน  หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดี           

ของประชาชนอยางรายแรง  
(6) เปดเผยขอสอบโดยมิชอบ 
(7) แกไขผลการเรยีนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ 
(8) การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงคณะกรรมการตามวิชาชีพนัน้ไดส่ังลงโทษ ในขั้นความผิด

อยางรายแรง 
การกระทําความผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ถือวาเปนความผิดวินัย

อยางรายแรง มหาวิทยาลัยสามารถถอดถอนจากความเปนอาจารย  ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546   มาตราที่ 97 วรรคสอง  และการกระทําตามขอ (1) ถึง (8) ใหถือวาเปนความผิดทางวินัยตาม
ขอบังคับของการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2550 
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การดําเนินการบังคับใชจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1. การบังคับใชจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ
ใหใชบังคับกบับุคลากรของมหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  ไดแก  อาจารยประจํา      

และเจาหนาที่ ทุกระดับ 
2. กระบวนการพิจารณาเมื่อมกีรณีการกลาวหาวามกีารประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

เมื่อมีการกลาวหาไมวาจะโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือไมปรากฏตัวผูกลาวหา หรือเมื่อความ
ปรากฏตอผูบังคับบัญชาวามีบุคลากรกระทําผิดจรรยาบรรณ ใหรายงานตามลําดับชั้นไปที่อธิการบดี  
และใหอธิการบดีรายงานเปนหนังสือใหคณะกรรมการจรรยาบรรณทราบโดยพลัน  กรณีอธิการบดี 
เปนผูถูกกลาวหาใหผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย   เปนผูรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ   และให     
สภามหาวิทยาลัยเปนผูสงเรื่องใหแกคณะกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการตอไป 

เมื่อความปรากฏตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ  หรือเมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณไดรับ
รายงานวามีบุคลากรกระทําผิดจรรยาบรรณ  ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการสอบสวน    
ภายใน 30 วัน  และใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยไมชักชา  ทั้งนี้  คณะกรรมการจรรยาบรรณ            
อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการสอบสวนได 

ในการพจิารณาสอบสวนจะตองใหผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหา  และตองเปดโอกาส
ใหผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหาอยางเพยีงพอ  ตลอดจนเปดโอกาสใหคัดคานผูสอบสวนหรือกรรมการ
ไดและตองใหความคุมครองผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนกัศึกษาดวย 

การพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณใหถือเอาคะแนนเสยีงขางมาก  โดยตองมีคะแนน
เสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่มาประชุม  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสยีงชี้ขาด 

3. การดําเนนิการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวนิัย 
เมื่อปรากฏวาพฤติการณแหงการกระทําผิดจรรยาบรรณนั้น   เปนการกระทําผิดวินัย              

ใหดําเนินการทางวินัยกับบุคลากรผูกระทําผิดนั้นตอไป 
4. การดําเนนิการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินยั 

เมื่อปรากฏวาพฤติการณแหงการกระทําผิดจรรยาบรรณนั้น  ไมเปนการกระทําผิดวินัย           
ใหอธิการบดีดําเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณ  ดังนี้ 

4.1 ตักเตือน 
4.2 ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 
4.3 ทําทัณฑบน 
อนึ่ง การไมปฏิบัติตามการลงโทษทางจรรยาบรรณขางตน  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินยั 
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5. การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ 
ผูถูกลงโทษทางจรรยาบรรณมีสิทธิ์อุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณตอสภามหาวิทยาลัย

ไดภายใน  30  วันนับแตวนัไดรับแจงคําสั่งลงโทษ 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการในการบังคบัใชจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีกรณีการกลาวหาวามีการประพฤติท่ีฝาฝนจรรยาบรรณ
- มีการกลาวหาโดยปรากฏ / ไมปรากฏตัวผูกลาว 

- ความปรากฏตอผูบังคับบัญชาและอธิการบดี 

- ความปรากฏแกคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาขอเท็จจริงเบ้ืองตน
วามีกรณีมีมูลเปนการทําท่ีฝาฝนจรรยาบรรณ 

โดยมีหลักฐานตามสมควรหรือไม 

กรณีมีมูล 
วาเปนการกระทําท่ีฝาฝนจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ 

จรรยาบรรณแตงตั้ง 

สอบสวนภายใน 30 วัน 

ปรากฏขอเท็จจริงวา 
เปนการกระทําท่ีฝาฝนจรรยาบรรณ 

เปนการกระทําท่ีฝาฝนจรรยาบรรณ 
โดยไมเปนความผิดทางวินัย 

เปนการกระทําท่ีฝาฝนจรรยาบรรณ

ท่ีเปนความผิดทางวินัย 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
เสนอผูบังคับบัญชา/อธิการบดี 
ลงโทษทางจรรยาบรรณ ดังน้ี 
1. ตักเตือน 
2. ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
3. ทําทัณฑบน 

 
 
 

กรณีผูรับคําส่ังไมปฏิบัติตาม 
ใหถือเปนการกระทําผิดทางวินัย 

 
 

กรณีไมมีมูล 

ยุติเร่ือง 

ปรากฏขอเท็จจริงวา
มิไดกระทําการฝาฝนจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
เสนอผูบังคับบัญชาอธิการบดี 

ดําเนินการทางวินัย

ผูถูกลงโทษทางจรรยาบรรณ 
มีสิทธิอุทธรณภายใน 30 วัน 

ต้ังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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