
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

…………….……… 
 

เพื่อให้บุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
ที่ดี ส านึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นที่ยอมรับยกย่องจากบุคคลทั่วไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง  และมาตรา ๔๖ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมาตรา ๑๘ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงตราข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ชื่อข้อบังคับ 
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร

และอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ ๒ เวลามีผลใช้บังคับ 
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป๑ 

ข้อ ๓ การยกเลิกประกาศ 
ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ลงวันที่ ๑๕ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

                                                 
๑ ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 



๒ 

 

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการใช้บังคับ
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ ๒๕๔๙   

ข้อ ๔ ค านิยาม 
ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

ลูกจ้างที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  และงบประมาณเงินรายได้ 
ของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย  

“อาจารย์” หมายความว่า บุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัย ทั้งนี้ให้
หมายความรวมถึงบุคลากรที่ท าหน้าที่สอน 

“คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์” หมายความว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการศูนย์ ผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะ เลขานุการสถาบัน เลขานุการส านัก หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า                         

ข้อ ๕ การรักษาการ 
ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการและมีอ านาจออกค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อวาง

หลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดการกระท าความผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงอ่ืนตามสภาพ

และความร้ายแรงของการกระท าได้ โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๑ 

จรรยาบรรณและการรักษาจรรยาบรรณ 

ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณ 
จรรยาบรรณที่ก าหนดตามข้อบังคับนี้ เป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี  

และส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากรและมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่
เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป 

บุคลากรต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  
 



๓ 

 

ส่วนที่ ๑ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง และวิชาชีพ 

ข้อ ๗ สิ่งที่พึงยึดมั่น 
บุคลากรพึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ความชอบธรรม คุณธรรม จริยธรรม  และ

หลักวิชาการโดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใด ๆ 

ข้อ ๘ การประพฤติตน   
บุคลากรพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย   

ข้อ ๙ ความสัมพันธ์กับจรรยบรรณวิชาชีพ 
บุคลากรต้องใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพนั้นด้วย 

ข้อ ๑๐  ทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 

 
ส่วนที่ ๒ 

จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน 

ข้อ ๑๑  แนวทางการปฏิบัติงาน  
บุคลากรพึงยึดมั่นต่อแนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ  

ความเป็นธรรมในสังคม และการร่วมน าสังคมไปในแนวทางที่ถูกต้อง ดีงาม และพึงปรารถนา 

ข้อ ๑๒  ความซื่อสัตย์สุจริต    
บุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง  

หรือขัดแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งของตน   

ข้อ ๑๓  ความโปร่งใส      
บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้   

ข้อ ๑๔  การเลือกปฏิบัติและอคติ 
บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ 



๔ 

 

ข้อ ๑๕  เวลากับการปฏิบัติราชการ 
บุคลากรพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้ เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 

ข้อ ๑๖  การระมัดระวังดูแลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดย

ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

ข้อ ๑๗  การรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิและประโยชน์  
บุคลากรพึงรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิและประโยชน์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่กระท าการใดๆ 

อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๘  การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
บุคลากรต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากชื่อหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์

ส่วนตัวหรือหมู่คณะโดยมิชอบ 

 
ส่วนที่ ๓ 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

ข้อ ๑๙  จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  
บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือในหน่วยงาน

ของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่
เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

ข้อ ๒๐  จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา    
บุคลากรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน 

ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม  

ข้อ ๒๑  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน  
บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ

สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 
 



๕ 

 

ข้อ ๒๒  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงานและข้อห้าม  
บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ 

อันด ีและถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
บุคลากรต้องไม่กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  

และผู้ร่วมงานซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 

ข้อ ๒๓  การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน  
บุคลากรต้องไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

ข้อ ๒๔  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  
บุคลากรต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ     
ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่

รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น  
ก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายังยืนยันโดยให้เหตุผลเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่ง
เดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม  

 
ส่วนที ่๔ 

จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม 

 ข้อ ๒๕  จรรยาบรรณต่อตนเอง  
 บุคลากรพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

 ข้อ ๒๖  จรรยาบรรณในการให้บริการ    
 บุคลากรพึงให้บริการแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟื้อ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ เมื่อเห็นว่าเร่ืองใดไม่สามารถ
ปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ไปติดต่อ  
ยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองนั้นๆ ต่อไป 

 ข้อ ๒๗  การละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์  
 บุคลากรต้องละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญู
ชนจะให้กันโดยเสน่หาและโดยธรรมจรรยาจากนักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนหรือผู้ ซึ่งอาจได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่
รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป 



๖ 

 

 ข้อ ๒๘  การรักษาความลับ  
 บุคลากรต้องรักษาความลับของนักศึกษา และผู้รับบริการ    

 ข้อ ๒๙  การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน  
 บุคลากรพึงปฏิบัติตนต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรม                           

 
ส่วนที่ ๕ 

จรรยาบรรณของอาจารย์ 

 ข้อ ๓๐  ขอบเขตจรรยาบรรณของอาจารย์   
 อาจารย์พึงปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๔ และพึงปฏิบัติ
เพิ่มเติมตามที่ก าหนดในส่วนนี้  

 ข้อ ๓๑  จรรยาบรรณในการสอน   
 อาจารย์พึงมีความรับผิดชอบในการสอน ดังน้ี 

(๑) แจ้งให้นักศึกษาทราบแนวทางการสอนและการวัดผลเมื่อเปิดภาคการศึกษา และพึง
ประเมินผลการสอนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(๒) ก าหนดต าราหรือเอกสารประกอบการสอนในปริมาณและระดับที่เหมาะสมกับเนื้อหา
การสอน 

(๓) สอนตรงเวลาที่ก าหนด ไม่ทิ้งการสอนกลางคัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุอันควร ถ้ามี
การงดการสอนพึงจัดสอนชดเชย 

(๔) สอนด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบังความรู้ หรือเลือกที่รักมักที่ชัง 
(๕) ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการสอน 

ข้อ ๓๒  จรรยาบรรณในการปฏิบัติตนต่อนักศึกษา   
อาจารย์พึงเป็นที่พึ่งและแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ดังนี ้
(๑) ให้ค าปรึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ ที่จ าเป็นแก่นักศึกษา 
(๒) เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบ ติดต่อสื่อสาร หรือขอค าปรึกษาได้ตามสมควร โดยแจ้ง

ประกาศให้นักศึกษาทราบ 
(๓) ปฏิบัติต่อนักศึกษาด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
(๔) พัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา 
(๕) มีความเมตตา ให้อภัย เอาใจใส่  และให้ก าลังใจแก่นักศึกษาอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ 



๗ 

 

 (๖) ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประสาทความรู้
แก่นักศึกษา 

ข้อ ๓๓  จรรยาบรรณในการพัฒนาตนเอง   
อาจารย์พึงมีการพัฒนาทางวิชาการอยู่เสมอ ดังนี้ 
(๑) แสวงหาความรู้ทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
(๒) ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาวิธีการสอนให้ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
(๓) เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ ๓๔  จรรยาบรรณในการท าวิจัย   
ในการท าวิจัย อาจารย์พึงต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
(๑) มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางการวิจัยและการบริหารงานวิจัย 
(๒) ด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อ

หน่วยงานที่ตนสังกัด 
(๓) มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ท าการวิจัย 
(๔) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
(๕) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม

มาตรฐานข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม และค าประกาศของสมาคม
แพทย์โลกว่าด้วยหลักเกณฑ์จริยธรรมการท าวิจัยในคน 

(๖) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 
(๗) น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
(๘) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
(๙) ค านึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมทุกระดับ 
 

ส่วนที่ ๖ 

การกระท าความผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๓๕  ลักษณะการกระท าความผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง   
การกระท าดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง  
(๑) การน าผลงานทางวิชาการหรือผลงานที่แสดงความช านาญการหรือเชี่ยวชาญของผู้อ่ืน  

มาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ   



๘ 

 

(๒) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษา ผู้รับบริการ  
หรือประชาชน เพื่อกระท าหรือไม่กระท าการใด 

(๓) การแก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ   
(๔) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน   
(๕) การเปิดเผยโดยมิชอบซึ่งความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติ

หน้าที่หรือจากความไว้วางใจ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษา หรือผู้รับบริการ   
(๖) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรม

อันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง 
(๗) การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการตามวิชาชีพนั้นได้สั่งลงโทษใน

ขั้นความผิดอย่างร้ายแรง  
การกระท าความผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงตาม (๑) (๒) และ (๓) ถือว่าเป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง 
 

หมวด ๒ 

การด าเนินการทางจรรยาบรรณ 

ข้อ ๓๖  คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณ   
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิด

จรรยาบรรณ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
(๒) กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ กีรตยาจารย์ หรือครูดีเด่นของมหาวิทยาลัย  
ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน 
(๓)๒ กรรมการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการซึ่งด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 

หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน 
(๔) กรรมการจากบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อจากสภาอาจารย์จ านวนหนึ่งคน 
(๕) กรรมการจากบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อจากสภาข้าราชการจ านวนหนึ่งคน 
กรรมการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชา 
ให้ประธานและกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 

                                                 
๒ ข้อ ๓๖ (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

 



๙ 

 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานนิติการเป็นเลขานุการ และอธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร
ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

ให้อธิการบดีเป็นผู้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิด
จรรยาบรรณ 

ข้อ ๓๗  การเสนอชื่อกรรมการ  
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อกรรมการตามข้อ ๓๖ (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามที่คณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อกรรมการตามข้อ ๓๖ (๔) ให้เป็นไปตามที่สภาอาจารย์ก าหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อกรรมการตามข้อ ๓๖ (๕) ให้เป็นไปตามที่สภาข้าราชการ

ก าหนด   

ข้อ ๓๘  การออกจากต าแหน่งของกรรมการ  
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อมีเหตุดังนี ้
(๑)  ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ ๓๖ 
(๔) ถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ 

ข้อ ๓๙  กรณีต าแหน่งกรรมการว่างลง 
ในกรณีที่ต าแหน่งประธานหรือกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ และยังเหลือระยะเวลาใน

วาระอีกไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานหรือกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายในก าหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหรือกรรมการแทน ให้อยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานหรือกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่างลง ให้ประธานหรือกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งประธาน
หรือกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น 

ในกรณีที่ประธานและกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้ง ประธาน  
และกรรมการใหม่ ให้ประธานและกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งประธานและกรรมการ
ใหม่                      

ข้อ ๔๐ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิ จารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิด
จรรยาบรรณ     

คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยกรณีกล่าวหาว่าบุคลากรกระท าความผิดจรรยาบรรณ 



๑๐ 

 

(๒) แต่งตั้งคณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

(๓) รายงานผลการด าเนินการทางจรรยาบรรณต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๔๑ องค์ประชุมและการประชุม  
การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณต้องมี

กรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม 
การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณ หากมี

การพิจารณาเร่ืองเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิร่วมประชุม และให้ถือว่า
คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณประกอบด้วยคณะกรรมการทุกคนที่มี
สิทธิร่วมประชุม       

ข้อ ๔๒  การลงมติ 
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๔๓  รายงานการประชุม  
ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็น

แย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือ  
ก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 

ข้อ ๔๔  การเร่ิมกระบวนการพิจารณาการกระท าความผิดจรรยาบรรณ 
เมื่อความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาหรือมีผู้กล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่า บุคลากรผู้ใด

กระท าความผิดจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการทางจรรยาบรรณ
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 

การด าเนินการทางจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง  ต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบเร่ืองที่ถูก
กล่าวหา และมีโอกาสโต้แย้งหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานของตนได้ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผลการด าเนินการทางจรรยาบรรณตามวรรคสองเป็นการกระท าความผิด
จรรยาบรรณที่เป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๔๕  กระบวนการสอบสวนการกระท าความผิดจรรยาบรรณ  
ในการด าเนินการทางจรรยาบรรณตามข้อ ๔๔ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนการกระท าความผิดจรรยาบรรณโดยพลัน เว้นแต่กรณีกระท าความผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิด



๑๑ 

 

เล็กน้อยและปรากฏพยานหลักฐานชัดเจน ผู้บังคับบัญชาจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาและ
วินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าความผิดจรรยาบรรณก็
ได้                  

การคัดค้านกรรมการสอบสวนการกระท าความผิดจรรยาบรรณ และการพิจารณาเร่ือง
คัดค้าน ให้น าหลักเกณฑ์เร่ืองการคัดค้านกรรมการสอบสวนวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนการกระท าความผิดจรรยาบรรณด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้น
แล้ว ให้พิจารณาเสนอรายงานความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้ง และให้ผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาเสนอความเห็นพร้อม
ส านวนการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณเพื่อวินิจฉัย
ต่อไป    

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณได้วินิจฉัยและมีมติ
ว่าบุคลากรผู้ใดกระท าความผิดจรรยาบรรณข้อใดและสมควรได้รับโทษสถานใดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง
แต่งตั้งด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น   

ข้อ ๔๖  ความสัมพันธ์กับความผิดวินัย  
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นในชั้นต้นแล้วว่า ข้อกล่าวหาว่าบุคลากรผู้ใดกระท าความผิด

จรรยาบรรณเป็นความผิดวินัยด้วย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
โดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนการกระท าความผิดจรรยาบรรณ 

 
หมวด ๓ 

การส่งเสริมจรรยาบรรณ 

 ข้อ ๔๗  องค์กรส่งเสริมจรรยาบรรณ 
ให้สภาอาจาย์และสภาข้าราชการ มีหน้าที่ส่งเสริมจรรยาบรรณแก่บุคลากร และให้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมจรรยาบรรณเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาและวินัจฉัยการกระท าความผิด
จรรยาบรรณเป็นประจ าทุกปี 

ให้อธิการบดีส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมจรรยาบรรณของสภาอาจาย์  
และสภาข้าราชการ เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๔๘  การส่งเสริมจรรยาบรรณโดยผู้บังคับบัญชา 
ผู้บังคับบัญชาพึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชาประพฤติตนอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ 



๑๒ 

 

หมวด ๔ 

หลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษทางจรรยาบรรณ 

ข้อ ๔๙  การลงโทษทางจรรยาบรรณ  
การลงโทษทางจรรยาบรรณให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาและตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๕๐  การตักเตือน  
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรลงโทษตักเตือน ให้สั่งลงโทษเป็นหนังสือหรือตักเตือน

ด้วยวาจา โดยแจ้งให้ผู้กระท าความผิดจรรยาบรรณได้ทราบด้วยว่าการกระท าใดที่เป็นความผิดจรรยาบรรณ  
และให้เก็บรวมค าสั่งหรือบันทึกการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในส านวนการสอบสวน 

ข้อ ๕๑  การสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้อง  
ในกรณีสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้ผู้บังคับบัญชาท าเป็นหนังสือ   

โดยระบุการกระท าที่เป็นความผิดจรรยาบรรณและสิ่งที่ประสงค์ให้ด าเนินการให้ถูกต้อง พร้อมกับก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติให้ถูกต้องไว้ด้วย และให้เก็บรวมไว้ในส านวนการสอบสวน 

ข้อ ๕๒  การท าทัณฑ์บน  
ในกรณีการท าทัณฑ์บน ให้ท า เป็นหนังสือแสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าความผิด

จรรยาบรรณในกรณีใด ตามข้อใด และให้ผู้บังคับบัญชาเก็บรวมไว้ในส านวนการสอบสวน 

ข้อ ๕๓  การบันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล 
เมื่อได้ด าเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณตามข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ ข้อ ๕๒ แล้ว ให้บันทึกไว้ใน

ทะเบียนประวัติบุคคลด้วย 

ข้อ ๕๔  สภาพบังคับกรณีฝ่าฝืนโทษทางจรรยาบรรณ   
บุคลากรผู้ใดถูกลงโทษทางจรรยาบรรณข้อใดแล้ว ไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือน ด าเนินการให้

ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนทัณฑ์บน ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 
 

หมวด ๕ 

การอุทธรณ์ 

ข้อ ๕๕  องค์กรวินิจฉัยอุทธรณ์ทางจรรยาบรรณ   
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ท าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทาง

จรรยาบรรณ 



๑๓ 

 

ข้อ ๕๖  สิทธิอุทธรณ์และระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์  
บุคลากรผู้ถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งโทษทางจรรยาบรรณ  

ข้อ ๕๗  การพิจารณาอุทธรณ์  
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ  ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๖ 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๕๘  กรณีการท าผิดก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
บุคลากรผู้ใดมีกรณีกระท าความผิดจรรยาบรรณอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ผู้มี

อ านาจตามข้อบังคับนี้มีอ านาจสั่งลงโทษบุคลากรตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับเดิมที่ใช้อยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการด าเนินการเพื่อลงโทษทางจรรยาบรรณ  
ให้ด าเนินการตามข้อบังคับนี้ เว้นแต ่

(๑) ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าความผิดจรรยาบรรณตก่อน
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จ ให้คณะกรรมการสอบสวนการกระท า ความผิด
จรรยาบรรณด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเดิมที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บังคับต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 

(๒) ในกรณีการสอบสวนการกระท าความผิดจรรยาบรรณเสร็จไปแล้วก่อนวันที่ข้อบังคับ
นี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการสอบสวนน้ันเป็นอันใช้ได้ 

 
ประกาศ   ณ   วันที่   ๓๐   ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๑ 

 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 



๑๔ 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานนิติการ / ผู้จัดท า 
สุริยา / พิมพ์ 

พรทิพย์ / ตรวจ 
โทร. ๐๒ ๖๑๓ ๒๐๕๘ 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

 
 

 

                                                 
๓ ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 


