
จรรยาบรรณของอาจารยจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 มหาวิทยาลัยเปนสถาบันแสวงหาความรู สรางสรรค จรรโลง ถายทอดเทคโนโลยีและประยุกต

วิชาการตลอดจนการบมเพาะบัณฑิต เพื่อประโยชนสุขของมวลมนุษยและสังคม  แตความรูและบัณฑิต 

ที่ปราศจากคุณธรรมกํากับยอมไมเปนที่พึงประสงค เพราะขาดความดีงามและเปนตนเหตุแหงทุกขโทษ 

ทั้งปวง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีปณิธานเพื่อสรางสมและสงเสริมเชิดชูความรูคูคุณธรรม และถือเปน

หนาที่สําคัญที่อาจารยทุกทานจะตองปฏิบัติงานอยางมีจรรยาบรรณ จึงเห็นสมควรประกาศจรรยาบรรณ

ของอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 

จรรยาบรรณ แนวปฏบิัติ 

ขอ  1.  อาจารยพึงอุทิศเวลาและเสียสละใหกับ 

            งานสอนดวยความรับผิดชอบ 

1.1 ใหเวลาแกนิสิตอยางเต็มที่ 
1.2 ใหเกียรติและปฏิบัติตอศิษยอยางวิญูชน 

1.3 มีจิตใจกวางยอมรับความคิดเห็นของศิษย 
และผูรวมงาน 

1.4 ปฏิบัติตอศิษยแบบกัลยาณมิตร 
1.5 ใหความยุติธรรมและเสมอภาคแกศิษย 
1.6 จัดเตรียมการสอน จัดทําประมวลรายวิชา 

       เขาสอนและตรวจงานสงคืนตามกําหนด 

ขอ  2.  อาจารยพึงสอนศิษยอยางเต็ม 

           ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

2.1 จัดการสอนเพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมั่น 

        และตั้งใจ วางแผนและเตรียมสอนลวงหนา   

        อยางเปนระบบ 

2.2  พัฒนาเทคนิควิธีการสอนแปลกใหม แลว 

       นํามาใชในการเรียนการสอน 

2.3  มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานเต็มที่ไมทิ้ง 
       งานกลางคัน 

2.4  สอนศิษยโดยไมปดบัง 
2.5  สอนศิษยโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง 

ขอ  3.  อาจารยพึงชวยเหลือและปฏิบัติตอศิษย 

           อยางเปนธรรม 

3.1 สงเสริมใหอาจารยมีความรบัผิดชอบ 

        เกื้อกูลตอศิษย รักษาความลับของศษิย 

3.2  สรางความรูสึกเปนมิตร  เปนทีพ่ึ่งพาและ 

        ไววางใจของศิษยแตละคนและทกุคน 
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 3.3  ตอบสนองขอเสนอของศิษยและการกระทาํ  

       ของศิษยในทางสรางสรรค ตามสภาพปญหา  

       ความตองการและศักยภาพของศิษยแตละคน  

       และทุกคน 

3.4  เสนอแนะแนวทางพัฒนาศษิยแตละคนและทุก  

       คนตามความถนัด ความสนใจ และศกัยภาพ  

       ของศิษย 

3.5  รักและเมตตาศิษย  โดยใหความเอาใจใส  
ชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจแกศิษยโดยเสมอ 

หนา 

3.6  ละเวนการกระทําทีท่ําใหศิษยเกิดความ    

       กระทบกระเทือนตอจิตใจ  สติปญญาอารมณ    

       และสังคมของศิษย 

3.7  ละเวนการกระทําที่เปนอันตรายตอสุขภาพและ
รางกายของศษิย 

3.8  ละเวนการกระทําที่สกัดกั้นพัฒนาการทาง
สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของศษิย 

 

ขอ 4.  อาจารยพึงเปนแบบอยางที่ดีของศษิย 4.1 พึงปฏิบัติเพื่อเปนแบบอยางที่ดีสอดคลองกับ   

        คาํสอนของแตและวัฒนธรรมประเพณี 

        อันดีงาม 

4.2 สงเสริมและผดุงเกียรติแหงความเปนอาจารย 
4.3 สงเสริมความกาวหนาซึง่กนัและกันดวยเหตุผล 

และไมเลนพรรคเลนพวก 

4.4 ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
อาจารย 

4.5 พูดจาสุภาพและสรางสรรค  โดยคํานึงถึงผลที่
จะเกิดขึ้นแกศษิยและสังคม 

4.6 พึงปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของคนทัว่ไป 
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ขอ 5.  อาจารยพึงหมัน่ศึกษาคนควา  ติดตาม 

          ความกาวหนาทางวิชาการของตนใหทนัตอ 

          เหตุการณเสมอ 

5.1 มุงมัน่ในการพฒันาศาสตรของตนอยางจรงิจัง  
       และสม่าํเสมอ 

5.2 ใฝรูอยูเสมอ ติดตามความรูใหม ๆ ทัง้ใน 

        ประเทศและตางประเทศ เปนการศึกษา 

        ตอเนื่องตลอดชีวิต 

5.3 ใฝหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและงานในหนา 

        ทีท่ี่รับผิดชอบอยูเสมอ 

ขอ 6.  อาจารยพึงเปนนักวิจยัที่มีจรรยาบรรณ 

          นักวิจัยของสํานกังานคณะกรรมการวิจัย 

          แหงชาติ 

6.1 ซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและ 

        การจัดการ 

6.2 ตระหนักถึงพนัธกรณีในการทําวิจยัตามขอ 

        ตกลงทีท่ําไวกับหนวยงานที่สนับสนนุการ 

        วิจัย และตอหนวยงานที่ตนสังกัด 

6.3  มพีื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทาํวิจัย 

6.4  มีความรบัผิดชอบตอส่ิงที่ศึกษาวิจัยไมวาจะ 

       เปนสิ่งมชีีวิตและไมมีชวีิต 

6.5  ตองเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยที่ใช 

       เปนตัวอยางในการวิจยั  

6.6  ตองมีอิสระทางความคดิ โดยปราศจากอคติใน   

       ทุกขั้นตอนของการทาํวจิัย 

6.7  พงึนําผลงานวิจยัไปใชประโยชนในทางที่ระบ ุ

6.8  พงึเคารพความคิดเหน็ทางวิชาการของผูอ่ืน 

6.9  พงึรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

ขอ 7.  อาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีใน   

          หมูคณะ และมีสวนรวมในการพฒันา 

          มหาวทิยาลัยโดยสวนรวม 

7.1  สงเสริมและสรางความสามัคคีในกลุมอาจารย  

       และนิสิต 

7.2  เขารวมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู  

       ความคิด และประสบการณในหมูนักวิชาการ     

       และผูเกี่ยวของทัง้ภายในและภายนอก 

       มหาวทิยาลัย 
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 7.3  รักษาชื่อเสียงและประโยชนของมหาวิทยาลัย 

7.4  ไมพงึใชส่ือและทรัพยากรของมหาวทิยาลัยเพื่อ   

       ประโยชนสวนตน  หรือเพื่อหมูคณะโดยมิชอบ 

7.5  มีสวนรวมในการพัฒนามหาวทิยาลยัโดย  

       สวนรวม 

7.6  เสียสละเพื่อมหาวทิยาลัยโดยสวนรวม 

7.7  ชี้แนะมหาวทิยาลยัเกีย่วกับวธิีพฒันาปรับปรุง 

        มหาวทิยาลัย 

ขอ 8.  อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอ 

          ผูอ่ืน  สังคม และประเทศชาต ิ

8.1  มีความเอาใจใส หวงใย อาทร และเกื้อกูลตอ 

       ผูอ่ืน 

8.2  เปนผูชี้นาํการเปลีย่นแปลงดานตาง ๆ เพื่อ 

       พัฒนาสงัคม 

8.3  ชีน้ําและรับผิดชอบสังคมและสามารถชี้นาํผูที ่

       อยูในศาสตรอ่ืนมาชวยสังคมได 

8.4  รับผิดชอบตอความเสื่อมและความเจรญิของ 

       สังคม 

8.5  พงึรับใชสังคมดวยการสรางสรรคผลงานทาง 

       วิชาการทีไ่ดมาตรฐาน 

8.6  เปนผูมีจติสํานึกติดตามและเฝาระวงัสังคม 

       ตลอดเวลา 

ขอ 9.  อาจารยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรม 9.1  ซื่อสัตยตอตนเองและตอศิษย ไม 

       ลอกเลยีนแบบผลงานและทรัพยสินทางปญญา  

       ของผูอ่ืน 

9.2  ไมแสวงหาผลประโยชน จากผลงานที่เปนของ 

       ผูอ่ืนหรือที่เปนเจาของรวมกนัมาเปนของตน 

9.3  ตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจาง 

       จากศิษย 
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 9.4  ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนแก 

        ตนโดยมชิอบ 

9.5  มีความเปนธรรมเกีย่วกับผลประโยชนที่ไดรับ 

9.6  มีความยตุิธรรม ไมมีอคติ 

ขอ 10.  อาจารยพึงปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยาง 

            กัลยาณมิตร 

10.1 ยอมรับฟงความคิดเหน็ทางวิชาการของผูอ่ืน   

         เปดใจกวางเพื่อพัฒนาความรูที่ถกูตอง 

10.2 ไมยกตนขมทาน ใหเกยีรติใหความนบัถือ  

        เพื่อนรวมงานทั้งสายวชิาการและสนบัสนุน 

        ทางวิชาการ 

10.3 ไมหวงวชิา แลกเปลีย่นความรูในหมูเพื่อน 

        รวมงานพรอมที่จะสอนงานใหเพื่อนรวมงาน 

        รุนใหม 

10.4 พึงชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนในทางสรางสรรค 

10.5 รักษาและแสวงหามิตรภาพระหวางผูรวมงาน 

        และผูรวมอาชีพ 

10.6 ยกยองและนับถือผูรวมงาน ผูรวมอาชีพทุก 

        ระดับ ทีม่ีความรูความสามารถและประพฤติด ี

 
ตามเกณฑของมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 35/2542 เม่ือวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2542 


