
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณของ 

คณาจารย์ และผูท้ํางานวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

-------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรใหม้ีขอ้บังคับว่าด้วยจรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณ

ของคณาจารย ์และผูท้ํางานวิจัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) (๑๒) และมาตรา ๒๕ (๓) แหง่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชมุครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชมุครั้งที ่๑/๒๕๕๕ เมือ่วันที่  
๒๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จงึออกขอ้บังคับไว้ ดังตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑  ขอ้บังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดําเนินการ
ทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทํางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 

 ข้อ ๒  ขอ้บังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดําเนินการทาง
จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ขอ้บังคับฉบับนี้แทน   
 

 ข้อ ๔  ในขอ้บงัคับนี้ 
“จรรยาบรรณ” หมายความว่า ประมวลความประพฤติอนัดีงามเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและ

ส่งเสริมชือ่เสียงเกียรติคุณ เกยีรติฐานะของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลใหเ้ป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป  

“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบด ีและผูด้ํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ 
แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้หมายความรวมถึงรองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงาน ที่ไดร้ับมอบหมายด้วย 

“คณาจารย”์ หมายความว่า พนักงานและลกูจ้างผู้มีตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งทําหน้าที่สอน
และวิจัย 

 
 

 
 

(สําเนา) 
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“ผู้ทํางานวิจัย” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งทาํงานวิจัย โดยทําการศึกษาค้นคว้า 

วิเคราะห์ หรอืทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรอืวิธีการ เพื่อให้ได้ขอ้เท็จจริง หรือหลักการ
ไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรอืแนวทางในการปฏิบัติ หรอืเป็นผู้ทํางานวิจัยในลักษณะอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

“นิสิต” หมายความว่า นิสิตทุกระดับการศกึษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ และให้
หมายความรวมถึงนักเรียนโรงเรียนสาธิตอาชีวะ  นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” และผู้เข้ารับ
การอบรมตามหลักสตูรหรอืโครงการต่างๆ ในมหาวิทยาลยับูรพาด้วย   

 

 ข้อ ๕  ใหอ้ธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี ้
 

หมวดที ่๑ 
การกําหนดจรรยาบรรณ 

 
ส่วนที่ ๑ 

จรรยาบรรณตอ่ตนเอง และวิชาชีพ 
 

 ข้อ ๖  คณาจารย์และผูท้ํางานวิจัยพึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็น
ประมุข 
 

 ข้อ ๗  คณาจารย์และผูท้ํางานวิจัยพึงยึดมั่นและยืนหยดัในสิ่งที่ถูกตอ้ง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
 

 ข้อ ๘  คณาจารย์และผูท้ํางานวิจัยพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันด ีประพฤตตินให้เหมาะสมต่อการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยยึดมั่นในค่านิยมองค์การ ปณิธาน ปรัชญา และพันธกจิของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๙  คณาจารย์และผูท้ํางานวิจัยพึงมีจิตสาํนึกที่ดี ซือ่สตัย์ สุจรติและรบัผิดชอบ 
 

 ข้อ ๑๐  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงมีทัศนคติทีด่ตีอ่การปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการทํางาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึ้น โดยคํานงึถึงผลประโยชน์โดยรวมของมหาวิทยาลัย
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  
 

 ข้อ ๑๑  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงอุทิศตนในการปฏิบัติงานตามหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ 
ตรงตอ่เวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชนต์อ่งานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที ่ 
 

 ข้อ ๑๒  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยต้องไมน่ําผลงานทางวิชาการของผูอ้ื่น มาเป็นของตนเอง
โดยมชิอบ และไม่ละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาของผูอ้ื่น 



 -๓-
 ข้อ ๑๓  กรณทีี่วิชาชีพใดมจีรรยาบรรณวิชาชีพหรือข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพหรอืที่เรยีกชือ่
อย่างอื่น ที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพหรอืขอ้บังคับจริยธรรมวิชาชีพหรอืทีเ่รียกชือ่อย่างอืน่ที่กําหนดไว้ดว้ย 
 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาบรรณตอ่การปฏิบัติงาน และส่วนงาน 

 
ข้อ ๑๔  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงยึดมั่นตอ่แนวทางการปฏิบัติงาน ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

งาน ความเป็นธรรมในสังคม ความสุจริต ความเสมอภาค ปราศจากอคตแิละการร่วมนาํสังคมไปใน
แนวทางที่ถูกตอ้ง ดีงาม   

 

ข้อ ๑๕  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงปฏิบัติหน้าทีด่้วยความซื่อสตัย์สจุริต ไม่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้อง หรอืขัดแย้งตอ่การปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งของตน และตอ้งยึดถอื ประโยชน์ส่วนรวม
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่ โดยไม่ใช้เวลา บุคลากร และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนส์่วนตัวหรอืผูอ้ื่น 

 

ข้อ ๑๖  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความ
รอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งมีความขยันหมั่นเพียรโดยคํานึงถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ  

 

ข้อ ๑๗  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงดูแลรักษาและใชท้รัพย์สินของมหาวิทยาลัยอยา่ง
ประหยดัคุ้มค่า โดยระมดัระวงัมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง เยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติตอ่ทรัพยส์ินของ
ตนเอง  

 

ข้อ ๑๘  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงรักษาชื่อเสียง เกยีรติภูมิและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
โดยไม่กระทําการใดๆ อันจะก่อให้เกดิความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย  

 

ข้อ ๑๙  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยต้องไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากชือ่ หรือทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์สว่นตัว ผูอ้ื่น หรือหมูค่ณะโดยมิชอบ 

 
ส่วนที่ ๓ 

จรรยาบรรณตอ่ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
 

ข้อ ๒๐  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคบับัญชาและ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งช่วยเหลอืเกื้อกูลในทางที่ถกูตอ้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้เกดิการร่วมแรงรว่มใจระหว่าง
ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สว่นรวม ละเว้นการใช้กิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ  สร้างความ
ขัดแย้ง และไมก้่าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อื่นโดยมิชอบ 
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ข้อ ๒๑  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่

โดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบ ขอ้บังคับ หรอืประกาศของมหาวิทยาลัย  

ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะเป็นที่เสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือเป็นการไม่
รักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จะเสนอความเห็นเปน็หนังสือทันที เพื่อใหผู้้บังคับบัญชาทบทวน
คําสั่งนั้นก็ได้ และเมือ่ได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายังยืนยันโดยให้เหตผุลเปน็หนังสือให้
ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชาตอ้งปฏิบัติตาม 

 

ข้อ ๒๒  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงดูแลเอาใจใสผู่้ใตบั้งคับบัญชาทัง้ในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใตบั้งคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกตอ้งตามทํานองคลองธรรม ยึดหลักความ
เสมอภาค ปราศจากอคติ และปราศจากการเลือกปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรม 

 

ข้อ ๒๓  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือในส่วนงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทํางาน และการแก้ปัญหา
ร่วมกัน รวมทัง้การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชนต์อ่การพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

 

ข้อ ๒๔  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงปฏิบัติตอ่ผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกีย่วข้องด้วยความ
สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และถูกตอ้งตามทํานองคลองธรรม ละเว้นการกระทําหรือแสดงท่าททีี่สอ่
ถึงการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งทางกายและทางวาจา ต่อผู้บังคับบัญชา ผูใ้ต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน 
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ 

 
ส่วนที่ ๔ 

จรรยาบรรณตอ่นิสติ ผู้รับบรกิาร ประชาชน และสังคม 
 

ข้อ ๒๕  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงปฏิบัติตนให้เป็นทีเ่ชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 

 

ข้อ ๒๖  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงให้บริการแก่นิสติ ผู้รับบริการ และประชาชนผูม้า
ติดตอ่อย่างเตม็กําลังความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว มีความเอื้อเฟือ้ มนี้ําใจ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ 
และไม่เลอืกปฏิบัติ หากเห็นว่าเรื่องใดไมส่ามารถปฏิบัติได ้หรือไมอ่ยู่ในอาํนาจหน้าที่ของตนที่จะ
ปฏิบัติ ตอ้งชีแ้จงเหตุผลหรือแนะนําใหไ้ปตดิตอ่ส่วนงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอํานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ตอ่ไป  

 

ข้อ ๒๗  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมี
มูลค่าเกินปกตวิิสัยที่วิญญชูนจะให้กันโดยเสน่หาและโดยธรรมจรรยาจากนิสิต ผู้รับบริการ และ
ประชาชนหรอืผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากไดร้ับไว้แล้ว และทราบภายหลัง
ว่าทรัพย์สินหรือประโยชนด์ังกล่าวมีมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อ
ดําเนินการตามสมควรแก่กรณีตอ่ไป 



 -๕-
ข้อ ๒๘  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงละเว้นการเปิดเผยความลับของนสิิต หรอืผู้รับบริการ

ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ในประการทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหายแก่นสิิตหรอืผู้รับบรกิารนั้น 

 

ข้อ ๒๙  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกตอ้ง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทัง้นี้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายข้อมลูข่าวสารของราชการ 

 

ข้อ ๓๐  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงปฏิบัติตนตอ่นิสติ ผู้รับบริการ และประชาชนอย่าง
เหมาะสมและถูกตอ้งตามทํานองคลองธรรม ละเว้นการลว่งละเมิดทางเพศ หรอืมีความสัมพันธ์ทางเพศ
กับนิสิตหรอืผูร้ับบริการซึ่งมใิช่คูส่มรสของตน โดยจะเป็นความยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการแสดง
ท่าทีที่สอ่ถึงการล่วงละเมดิทางเพศต่อนิสติหรือผู้รับบริการ ทั้งทางกายและทางวาจาโดยเด็ดขาด 
 

สว่นที่ ๕ 
จรรยาบรรณตอ่การสอน และการวิจัย 

 
ข้อ ๓๑  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่นสิิตและบุคคลทั่วไป ทัง้ด้าน

ส่วนตัวและการงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(๑) เป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับจารตีประเพณี วัฒนธรรมของสังคมและกรอบแห่งศีลธรรม 
(๒) ประพฤต ิปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างแก่นสิิตในการอนรุกัษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย และ

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๓) เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสติ ทั้งทางด้านความคิด วาจา บุคลิกภาพและความประพฤตทิี่

เหมาะสม เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายที่เหมาะสมกบักาลเทศะ การแสดงความคดิเห็นที่เป็น
เหตุเป็นผล การให้เกียรติผูอ้ืน่  

(๔) รักและศรทัธาในวิชาชีพอาจารย์และผูท้ํางานวิจัย 
(๕) ธํารงรักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีการเปน็อาจารย์และผู้ทํางานวิจัย และปฏิบัตตินให้เป็น

ที่เชือ่ถอืของคนทั่วไปในสังคม 

 

ข้อ ๓๒  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยพึงมีจรรยาบรรณตอ่การสอนนสิิตดงัต่อไปนี ้ 
(๑) รักและเมตตานิสิต โดยเอาใจใส่ ช่วยเหลอื ส่งเสริม ใหอ้ภัย ให้คําปรึกษา และให้กําลงัใจ

ในการศึกษาแก่นิสิตโดยเท่าเทียมกัน ทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆที่จําเป็น 
(๒) รับผิดชอบในการอบรม สั่งสอนนิสิต ให้ความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงาม อย่างเตม็

ความสามารถ และด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
(๓) ไม่ปฏิบัติตนเปน็ปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของนิสติ 
(๔) ไม่เปิดเผยความลับของนิสิต ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่หรอืจากความไว้วางใจ โดยมชิอบ 

อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิต 
(๕) ไม่แสวงหาผลประโยชนอ์ันมชิอบจากนสิิต ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่บังคับให้

นิสิตกระทําการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตน 



 -๖-
(๖) พัฒนาตนทางด้านวิชาการและวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ แสวงหาความรู้ทาง

วิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสรา้งสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการที่มีประโยชน์ตอ่สังคม 

(๗) ให้ความร่วมมอื ช่วยเหลอืเกือ้กูลชุมชนและสังคมในทางสร้างสรรค์  
(๘) เปิดโอกาสให้นสิิตเข้าพบ ตดิตอ่สือ่สาร หรอืขอคําปรึกษาได้ตามสมควรโดยแจ้งประกาศให้ทราบ  
(๙) พัฒนาความรู้ทางวชิาการให้แก่นิสติ ด้วยความเต็มใจ ไมปิ่ดบังความรู้หรือเลอืกปฏิบัตติอ่นิสติ 
(๑๐) แจ้งให้นิสติทราบแนวทางการสอน  การวัดผล และกําหนดตําราหรอืเอกสาร

ประกอบการสอนในปรมิาณและระดับที่เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน  
(๑๑) สอนตรงเวลาที่กําหนด ไม่ทิง้การสอนกลางคัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตอุันสมควร หากมี

การงดการสอน พึงจัดสอนชดเชย  
 

ข้อ ๓๓  คณาจารย์หรือผู้ทํางานวิจัยพึงมีจรรยาบรรณตอ่การทําวิจัยดังตอ่ไปนี้  
(๑) มีความซือ่สตัย์และมีคุณธรรมในการวิจัยและการจดัการเกีย่วกับงานวิจัย 
(๒) ดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและตอ่ส่วนงานที่ตนสงักัด 
(๓) มีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาที่ทําการวิจัย 
(๔) มีความรับผิดชอบตอ่สิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมชีีวิตหรือไมม่ีชีวิต 
(๕) เคารพศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย และปฏิบัตติามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ 
(๖) มีอสิระทางความคิด โดยปราศจากอคติ ในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
(๗) นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนใ์นทางที่ชอบ  
(๘) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ื่น และไม่นาํผลงานทางวิชาการของผูอ้ื่นมาเปน็ของตน 
(๙) ไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ้ื่นแม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาเป็นของตน โดยมิชอบ 
(๑๐) คํานึงถึงความรับผิดชอบที่มตีอ่สังคมทกุระดับ 

 
ส่วนที่ ๖  

การกระทําความผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ ๓๔  การกระทําตอ่ไปนี้ถอืว่าเป็นการกระทําความผดิจรรยาบรรณอยา่งร้ายแรง และเป็น
ความผิดวินัย 

(๑) การนําผลงานทางวิชาการหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน โดยมิชอบ 
(๒) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรอืประโยชนอ์ื่นใดจากนิสติ ผู้รบับริการ หรือ

ประชาชน เพือ่กระทําหรอืไม่กระทําการใด โดยมชิอบ 
(๓) การล่วงละเมดิทางเพศ หรือมคีวามสัมพันธ์ทางเพศกับนิสิต ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 
(๔) การแก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนิสิตโดยมชิอบ หรือมีส่วนในการทุจริตในการสอบ 
(๕) การเปิดเผยโดยมิชอบซึ่งความลับของนิสิต หรือผูร้ับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ 

หรือจากความไว้วางใจ อันกอ่ให้เกดิความเสียหายอย่างรา้ยแรงแก่นิสติ หรือผู้รับบริการ 



 -๗-
(๖) การแนะนําหรอือบรมนิสติ เพื่อให้กระทําการที่รู้อยู่ว่าผดิกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอัน

ดีของประชาชนอย่างร้ายแรง 
(๗) การประพฤติผดิจรรยาบรรณวิชาชีพหรอืขอ้บังคับจริยธรรมวิชาชีพหรอืทีเ่รียกชือ่อย่างอืน่ 

ซึ่งคณะกรรมการตามวิชาชีพนั้นได้สั่งลงโทษในขั้นความผดิสูงสดุ 
การกระทําความผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ถือว่าเป็นความผิด

วินัยอย่างรา้ยแรง  
 

หมวดที ่๒ 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 
ข้อ ๓๕  ใหส้ภาพนักงาน มีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแกค่ณาจารย์และผู้ทํางานวิจัย 

และใหข้้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตอ่คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัย
การกระทําความผิดจรรยาบรรณเป็นประจาํทุกปี 

ให้อธิการบดีสง่เสริมและสนบัสนุนสภาพนักงานเพื่อให้สามารถดําเนินงานด้านการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

 

ข้อ ๓๖  ผู้บังคบับัญชาพึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่เสรมิสร้างและพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤตตินอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ 
 

หมวดที ่๓ 
การดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

 
ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณ 
 

ข้อ ๓๗  ใหม้ีคณะกรรมการชดุหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทํา
ความผิดจรรยาบรรณ ประกอบด้วยบุคคลดังตอ่ไปนี ้

(๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  กรรมการสภาวิชาการ จํานวน ๑ คน     เป็นกรรมการ 
(๓)  ประธานสภาพนักงาน     เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้แทนสภาพนักงานสายอาจารย์ จํานวน ๑ คน   เป็นกรรมการ 
(๕)  ผู้แทนสภาพนักงานสายสนับสนุน จํานวน ๑ คน  เป็นกรรมการ 
(๖)  ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรของมหาวิทยาลัย  
      หรอืผู้ได้รบัปริญญาทางกฎหมาย     เป็นเลขานุการ 
 



 -๘-
ในกรณีจําเป็นอธิการบดอีาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได ้
ให้อธิการบดีเป็นผู้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทํา

ความผิดจรรยาบรรณ 
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได ้

 

ข้อ ๓๘  การได้มาซึ่งกรรมการตามขอ้ ๓๗  
 (๑) ประธานกรรมการตามขอ้ ๓๗ (๑) ใหส้ภามหาวิทยาลัยบูรพาคัดเลอืกจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
 (๒) กรรมการตามขอ้ ๓๗ (๒) ให้สภาวิชาการคัดเลอืกจากกรรมการสภาวิชาการ 
 (๓) กรรมการตามขอ้ ๓๗ (๔) และ (๕) ให้สภาพนักงานคัดเลอืกจากกรรมการสภาพนักงาน 
 (๔) กรรมการตามขอ้ ๓๗ (๖) ให้เป็นอํานาจของอธิการบด ี

 

ข้อ ๓๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามขอ้ ๓๗ พ้นจากตําแหน่งเมื่อมี
เหตุดังนี ้

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัตกิารเป็นกรรมการตามขอ้ ๓๗  
(๔)  ถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ 

 

ข้อ ๔๐  กรณทีี่ตําแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ้ ๓๗ ว่างลงก่อนครบวาระ 
และยังเหลอืระยะเวลาอีกไมน่้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้ดําเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรอื
กรรมการ แทนตําแหน่งที่ว่าง ผู้ซึ่งได้รับแตง่ตั้งเป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการแทน ใหอ้ยู่ใน
ตําแหน่งได้เพยีงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการ แทนตําแหน่งที่ว่างลง ให้คณะกรรมการทีเ่หลืออยู่ปฏิบัตหิน้าที่ตอ่ไปได ้ 

 

ข้อ ๔๑  คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉยัการกระทําความผิดจรรยาบรรณมอีํานาจหน้าที่
ดังตอ่ไปนี ้

(๑) พิจารณาและวินิจฉัยกรณีกลา่วหาพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นคณาจารย์และผู้ทํางานวิจัย 
หรือพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมใิช่คณาจารย์และมิใช่ผู้ทํางานวิจัย กระทําความผิดจรรยาบรรณ 

(๒) แต่งตั้งคณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัตงิานตามความจําเป็นและเหมาะสม 
(๓) รายงานผลการดําเนนิการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างซึ่งเป็นคณาจารย์

และผู้ทํางานวิจัย หรอืของพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมิใช่คณาจารย์หรือผูท้าํงานวิจัย ต่อสภาวิชาการ 
หรือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นประจําทุกปี แล้วแต่กรณ ี

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อืน่ตามทีส่ภามหาวิทยาลัย หรือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพามอบหมาย 
 



 -๙-
ข้อ ๔๒  การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉยัการกระทําความผิดจรรยาบรรณ 

ตอ้งมีกรรมการมาประชุมอยา่งน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองคป์ระชมุ  
การประชมุของคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณ หากมี

การพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตวักรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ กรรมการผู้นั้นไมม่ีสิทธิร่วมประชุม และให้ถอื
ว่าคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผดิจรรยาบรรณ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ทุกคนที่มสีิทธิร่วมประชุม 
 

ข้อ ๔๓  การลงมติของที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉยัการกระทําความผิด
จรรยาบรรณให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการ
ออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 

ข้อ ๔๔  ในการประชุมตอ้งมีรายงานการประชมุเป็นหนังสอืไว้เป็นหลักฐาน หากมีความเห็นแย้ง
ให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชมุ และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอ
ความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ใหบั้นทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 
 

ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการพิจารณาการกระทําความผดิจรรยาบรรณ 

 
ข้อ ๔๕  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยผู้ใดถกูกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าประพฤติผดิ

ทางจรรยาบรรณ หรอืความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาหรอืคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการ
กระทําความผดิจรรยาบรรณว่าประพฤติผดิทางจรรยาบรรณ ใหผู้้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดหนึ่งโดยพลนั เรียกว่า คณะกรรมการสอบสวนการกระทําความผิดจรรยาบรรณ   

คณะกรรมการสอบสวนการกระทําความผดิทางจรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจํานวนอีกอย่างนอ้ยสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการและอาจให้

มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได ้
ประธานกรรมการตาม (๑) อาจแต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหนง่บริหารไม่ต่ํากว่า หรือเทียบเทา่        

ผู้ถูกกล่าวหา หรืออาจแต่งตัง้จากผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า หรือเทียบเท่าผู้ถูกกล่าวหากไ็ด ้
คณะกรรมการตอ้งมีผูด้ํารงตาํแหน่งนิติกรหรือผู้ได้รับปรญิญาทางกฎหมายหรือผู้ได้รับการ

ฝึกอบรมตามหลักสตูรการดําเนินการทางวินัย ร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน 
ให้คณะกรรมการมีอํานาจหนา้ที่สอบสวนและรวบรวมขอ้เท็จจริงในเรือ่งที่ถูกกล่าวหา 

รวมทั้งวินิจฉัยว่ามีการกระทาํความผิดจรรยาบรรณตามที่กล่าวหาหรือไม่ และพฤติการณ์ของการ
กระทําผิดจรรยาบรรณดังกลา่วเป็นความผิดวินัยหรอืไม ่



 -๑๐-
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทําความผิดจรรยาบรรณ อยา่งน้อยตอ้งแตง่ตั้ง

จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประเภทเดียวกับผู้ถูกกลา่วหาร่วมเป็นกรรมการด้วย 
อย่างน้อยหนึ่งคน 

ให้ผู้บังคับบัญชารายงานเรื่องร้องเรียนการกระทําทีฝ่่าฝืนข้อบังคับนี้ตอ่มหาวิทยาลัย ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ไดร้ับทราบเรื่องร้องเรยีน ตามแบบ จบ-อ ๐๑ ที่แนบท้ายข้อบังคับนี้ 

 

ข้อ ๔๖  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามคีวามเห็นในชั้นต้นแล้วว่าข้อกล่าวหาว่าคณาจารย์และผู้ทํางานวิจัย
ผู้ใดกระทําความผิดจรรยาบรรณเป็นความผิดวินัยด้วย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยับูรพากําหนด โดยไมต่อ้งแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการ
กระทําความผดิจรรยาบรรณ 

 

ข้อ ๔๗  ในการสอบสวนและพิจารณา ให้คณะกรรมการสอบสวนการกระทําความผดิ
จรรยาบรรณ มีอํานาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น โดยคํานึงถึงความเป็น
ธรรมแก่ผู้ถกูกล่าวหา 

ในการพิจารณาดังกล่าว ให้คณะกรรมการสอบสวนการกระทําความผดิจรรยาบรรณ แจ้ง
ข้อเท็จจริงแกผู่้ถูกกล่าวหาทราบอย่างเพียงพอพร้อมทั้งใหโ้อกาสแกผู่้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานประกอบอย่างเต็มที ่และตอ้งเปิดโอกาสให้ผูถู้กกล่าวหาไดค้ัดค้านคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทําความผดิจรรยาบรรณ ดังกล่าวได ้

การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนการกระทําความผดิจรรยาบรรณ และการพิจารณาเรื่อง
คัดค้านให้นําหลักเกณฑ์เรือ่งการคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการ
ดําเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยบูรพากําหนด มาใช้บังคับโดยอนโุลม 

 

ข้อ ๔๘  ใหค้ณะกรรมการสอบสวนการกระทําความผดิจรรยาบรรณพิจารณาว่าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณในขอ้บังคับนี้เป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณร้ายแรงหรือไม ่โดยพิจารณา
จากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรอืเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาํคัญ ระดับตําแหน่งตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝา่ฝืน อาย ุประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  
ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตอุื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา โดยให้พิจารณาจาก
แนวทางดังกลา่วเป็นรายๆ ไป  
 

ข้อ ๔๙  การสอบสวนใหด้ําเนินการแล้วเสร็จภายในหกสบิวันนับแต่ได้รบัแต่งตั้ง หากกรณีมี
ความจําเป็น อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดาํเนินการต่อผูแ้ต่งตั้งได้ไม่เกนิสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สามสิบวัน และเมือ่ดําเนินการสอบสวนเสรจ็แล้วให้พิจารณาเสนอรายงานความเห็นต่อผูแ้ต่งตั้ง และ
ให้ผู้แต่งตั้งพิจารณาเสนอความเห็นพร้อมสาํนวนการสอบสวนเสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณาและ
วินิจฉัยการกระทําความผดิจรรยาบรรณ เพื่อวินิจฉัยตอ่ไป 



 -๑๑-
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉยัการกระทําความผดิจรรยาบรรณ ได้วินิจฉัยและมีมติ

ว่าคณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยผู้ใดกระทําความผิดจรรยาบรรณข้อใดและเห็นสมควรให้ตอ้งดําเนินการ
อย่างใดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นดําเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 

 
หมวดที ่๕ 

หลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษทางจรรยาบรรณ 
 

ข้อ ๕๐  การลงโทษคณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยในกรณีกระทําผดิจรรยาบรรณที่เป็นความผิด
วินัยหรือผดิวินยัอย่างร้ายแรงให้ดําเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการทาง
วินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพากําหนด  

 

ข้อ ๕๑  การกระทําผดิจรรยาบรรณไม่เป็นความผิดวินัยหรือไมผ่ิดวินัยอย่างร้ายแรงให้
ดําเนินการดังนี้ 

(๑)  กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรตักเตอืน ให้ทําเป็นหนังสือ ตามแบบ จบ-อ ๐๒ ที่แนบท้าย
ข้อบังคับนี้ โดยแจ้งให้ผู้กระทําความผิดจรรยาบรรณทราบด้วยว่า การกระทําใดที่เป็นความผิด
จรรยาบรรณ และให้เก็บรวบรวมคําสั่งหรือบันทึกการตกัเตือนเป็นลายลักษณอ์ักษรไว้ในสาํนวนการ
สอบสวน 

(๒)  กรณีสั่งให้ดําเนินการให้ถูกตอ้งภายในเวลาที่กําหนด ให้ผู้บังคับบัญชาทําเป็นหนังสือ 
โดยระบุการกระทําที่เป็นความผิดจรรยาบรรณและสิ่งที่ประสงคใ์หด้ําเนินการให้ถูกต้อง พร้อมกับ
กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติให้ถกูตอ้งไว้ด้วย และให้เก็บรวบรวมไว้ในสํานวนการสอบสวน 

(๓)  กรณีการทําทัณฑ์บน ให้ทําเป็นหนังสือ แสดงว่าผู้กระทําความผดิจรรยาบรรณผดิใน
กรณีใด ตามขอ้ใด รายละเอยีดตามแบบ จบ-อ ๐๓ ที่แนบท้ายข้อบังคบันี้ และให้ผู้บังคับบัญชาเก็บ
รวบรวมไว้ในสํานวนการสอบสวน 

เมื่อได้ดําเนินการทางจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย 
 

ข้อ ๕๒  คณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยผู้ใดถกูสั่งให้ดําเนินการทางจรรยาบรรณข้อใดแลว้              
ไม่ปฏิบัติตามคาํตักเตอืน ดําเนินการไม่ถูกตอ้ง หรอืฝ่าฝืนทัณฑ์บน ให้ถอืว่าเป็นการกระทําผดิวินัย 
 

ข้อ ๕๓  ในการสั่งใหด้ําเนินการทางจรรยาบรรณ ให้ทําเป็นหนังสือ โดยระบุพฤติการณ์หรือ
รายละเอียดแห่งการประพฤติผดิจรรยาบรรณใหช้ัดเจน และใหผู้้ประพฤติผดิจรรยาบรรณลงชือ่
รับทราบ 

กรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ดําเนินการทางจรรยาบรรณใดไม่พอใจคาํสั่งดังกล่าวใหอุ้ทธรณต์อ่
คณะกรรมการอุทธรณแ์ละรอ้งทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสบิวันนับตั้งแต่ได้รับทราบคําสัง่ 

การอุทธรณแ์ละการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางจรรยาบรรณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑก์าร
อุทธรณแ์ละการพิจารณาอุทธรณ์ตามระเบียบที่คณะกรรมการอุทธรณแ์ละรอ้งทุกข์ประกาศกําหนด 



 -๑๒-
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๕๔  การใดที่ได้ดําเนินการไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าดว้ยจรรยาบรรณ       
และการดําเนนิการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔             
ให้ดําเนินการตอ่ไปใหแ้ล้วเสรจ็ 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกตอ้ง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากมัปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 



 
 

แบบรายงานการกระทําทีม่ีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณตามขอ้ ๔๕ ของขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา           
ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทํางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
                 ....(ชื่อส่วนงาน)... 
                    วันที่.....เดือน..............พ.ศ…. 

 
เรื่อง  รายงานการกระทําทีม่กีารฝ่าฝืนจรรยาบรรณ 
เรียน  อธิการบด ี
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สําเนาคําร้องเรียนของ.............................ลงวันที่............ 
                      

ด้วยเมื่อวันที่........เดือน............พ.ศ......... ...(ชื่อส่วนงาน)...ได้รับเรือ่งร้องเรียนการกระทาํที่มีการ    
ฝ่าฝืน ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ 
และผู้ทํางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 
๑. ผู้รอ้งเรียน ชื่อ-นามสกุล..................................อายุ.........ปี 

เลขที่บัตรประชาชน……………………………… 
ที่อยู…่……………………………………………. 
โทรศัพท…์………………………………………. 

๒.ผู้ถูกรอ้งเรียน ชื่อ-นามสกุล…………………......อายุ..........ปี 
เลขที่บัตรประชาชน……………………………… 
สังกัดส่วนงาน………………………………….... 
(พนักงาน/ลูกจ้าง/อื่นๆ...(ระบุ)) 
ที่อยู่........................................................................ 
โทรศัพท…์………………………………………. 

๓. ข้อเท็จจริงตามขอ้รอ้งเรียนโดยสรุป ................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

 

แบบ จบ-อ ๐๑

ต่อหน้า ๒ … 



 ๒
๔. ประเด็นการกระทําที่มีการฝ่าฝืนขอ้บังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและ
การดําเนินการทางจรรยาบรรณของ
คณาจารย์ และผูท้ํางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(ยกข้อกฎหมายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณ
และการดําเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทํางานวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าเป็นการกระทําตามคําร้องเรียนเป็นการฝ่าฝืนข้อใด 

เรื่องอะไร) 

๕. ผู้รับผดิชอบดําเนินการ (ชื่อ-นามสกุล/ตําแหน่ง/สังกัด/โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์/ข้อมูลอื่นๆเพื่อ
ประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน) 

๖. ข้อเท็จจริงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (เช่น การดําเนินการของส่วนงาน/การฟ้องคดี/พยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ) 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

               (..................................................) 
ตําแหน่ง........................ 

 



หนังสือรับการตักเตือน 
 

เขียนที่.............................. 
วันที่ ...... เดือน ............................. พ.ศ. ...... 

 
 ข้าพเจ้า .............................................ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ประเภท ......................... 
ตําแหน่ง................................... สังกัด ................................... มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประพฤติผดิ
จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัย ตามข้อ ....... ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
จรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผูท้าํงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีกรณี
ประพฤติผดิจรรยาบรรณ กลา่วคือ 
 ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................ 
 ซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็นกรณีประพฤติผดิจรรยาบรรณไม่ร้ายแรง และเป็นการประพฤติผดิ
จรรยาบรรณครั้งแรก สมควรได้รับการตักเตอืน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับคําตักเตอืนจาก...................................... 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ในพฤตกิารณ์ที่ได้กระทําดังกล่าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกสํานึกตอ่การประพฤติผดิ
จรรยาบรรณดงักล่าว และจะระมดัระวังไมป่ระพฤติผดิจรรยาบรรณเชน่นี้อีก และจะรกัษาจรรยาบรรณ
เคร่งครัดอยู่เสมอ  หากข้าพเจ้ากระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหนังสือตักเตอืนที่ให้ไว้นี้  ขอให้ผู้บังคับบัญชา
ดําเนินการทางจรรยาบรรณ หรือวินัย แก่ขา้พเจ้าตามควรแก่กรณ ี
 
 
     (ลงชื่อ) ...........................................ผู้รับการตักเตอืน 
      (.........................................) 
     (ลงชื่อ) ...........................................ผู้บังคับบัญชา 
      (.........................................) 
     (ลงชื่อ) ........................................... พยาน 
      (.........................................) 
     (ลงชื่อ) ........................................... พยาน 
      (.........................................) 
 

แบบ  จบ-อ ๐๒



หนังสือทัณฑ์บน 
 

เขียนที่............................... 
วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ........ 

 
 ข้าพเจ้า......................................................ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย    ประเภท 
........................................  ตําแหน่ง ....................................... สังกัด ........................................ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัย ตามข้อ .... 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณของ
คณาจารย์ และผู้ทํางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณ กล่าวคอื  
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................... 
 จึงขอทําทัณฑ์บนไว้ต่อ ................................................... ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ว่าข้าพเจ้าจะ
ไม่กระทําผิดเช่นนี้อีก และจะปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทีม่หาวิทยาลัยกําหนดโดยเคร่งครัด หาก
ข้าพเจ้ากระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนทัณฑ์บนที่ให้ไว้นี้ ให้ถอืว่าเป็นการกระทําผิดวินัย และยินยอมให้
ผู้บังคับบัญชาลงโทษแก่ข้าพเจ้าตามควรแก่กรณี 
 
 
     (ลงชื่อ) ...........................................ผู้ทําทัณฑ์บน 
      (.........................................) 
     (ลงชื่อ).............................................ผู้บังคับบัญชา 
      (.........................................) 
     (ลงชื่อ) ........................................... พยาน 
      (.........................................) 
     (ลงชื่อ) ........................................... พยาน 
      (.........................................) 
 
 
 

แบบ  จบ-อ ๐๓


