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           ตามหลักกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

( ม า ต ร า 4 5 ) กำ า ห น ด เ ป็ น ห ลั ก ก า ร ใ ห้

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามท่ี

สภาสถาบันอุดมศึกษากำ าหนดในการ

นี้สภามหาวิทยาลัยจึงได้ตราข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยจรรยา

บ ร ร ณ ข อ ง บุ ค ล า ก ร แ ล ะ อ า จ า ร ย์ พ . ศ .

2551ขึ้นโดยมีหลักการสำาคัญดังนี้



1. กำ�หนดจรรย�บรรณของบุคล�กร  มห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ ไว้ดังนี้

   1.1 จรรย�บรรณต่อตนเองและวิช�ชีพ 
(1) พึงยึดมั่น และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องความ      

ชอบธรรม คุณธรรม จริยธรรม และหลักวิชการ     

โดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใด ๆ

(2) พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนให้เหมาะสม

กับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

(3) ต้องใช้วิชาชีพในการปฏฺบัติหน้าที่ราชการ ด้วย

ความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำาหนดไว้  

ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 

(4) พึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคำานึงถึง

ประโยชน์ โดยรวมของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย



1.2 จรรย�บรรณต่อก�รปฏิบัติง�นและหน่วยง�น 
(1) พึงยึดมั่นต่อแนวทางการปฏฺบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็น

เลิศ ในการปฏิบัติราชการ ความเป็นธรรมในสังคม และ

การร่วมนำาสังคมไปในแนวทาง ที่ถูกต้อง ดีงาม และพึง

ปรารถนา 

(2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่มีผล

ประโยชน์เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตาม

ตำาแหน่งของตน

(3) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจ

สอบได้

(4) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถโดยไม่

เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ

(5) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่าง เต็มที่ 

(6) พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง

ประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้น

เปลืองเยี่ยงวิญญูชน จะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง



(7) พึงรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิและประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัย ไม่กระทำาการใด ๆ อันจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย

(8) ต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากชื่อ หรือทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือหมู่คณะ

โดยมิชอบ  

1.3 จรรย�บรรณต่อผู้บังคับบัญช� ผู้ใต้บังคับบัญช�

และผู้ร่วมง�น 
(1) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้

ความร่วมมือช่วยเหลือในหน่วยงานของตน ทั้งใน

ด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำางานและการแก้

ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะ

มปีระโยชนต์อ่การพัฒนางานในความรับผิดชอบดว้ย 

(2) พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้าน

การปฏิบัติ ขวัญ กำาลังใจ สวัสดิการ และ



ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ด้วยหลักการ

และเหตุผลที่ถูกต้องตามทำานองคลองธรรม 

(3) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกต้อง รวมทั้ง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วม

แรงร่วมใจกับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ

ประโยชน์ต่อส่วนร่วม

 (4) พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วย

ความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และถูกต้องตาม

ทำานองคลองธรรม ต้องไม่กระทำาการล่วงละเมิดทาง

เพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วม

งาน ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 

(5) ต้องไม่นำาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

(6) ต้องปฏิบัติตามคำาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งใน

หน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ

ทางราชการ



ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติตามคำาสั่งนั้น จะทำาให้เสีย

หายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์

ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที 

เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน คำาสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อ

ได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายังยืนยัน 

โดยให้เหตุผลเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคำาสั่งเดิม        

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

1.4 จรรย�บรรณต่อนักศึกษ� ผู้รับบริก�ร ประช�ชน 

และสังคม 
(1) พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

(2) พึงให้บริการแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ และ

ประชาชนผู้มาติดต่องานอย่างเต็มกำาลัง ความ

สามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำาใจ และ

ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของตนจะต้อง

ปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล



หรือแนะนำาให้ไปติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคล ซึ่ง

ตนทราบว่ามีอำานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ 

ต่อไป

 (3) ต้องละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

ใด  ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชน จะให้กัน

โดยเสน่หาและโดยธรรมจรรยาจากนักศึกษา ผู้รับ

บริการ และประชาชนหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์

จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและ

ทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับ

ไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชา

ทราบโดยเร็ว เพื่อดำาเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อ

ไป 

(4) ต้องรักษาความลับของนักศึกษา และผู้รับบริการ 

(5) พึงปฏิบัติตนต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ แล

ประชาชนอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามทำานอง

คลองธรรม



สำ�หรับบุคล�กรของมห�วิทย�ลัยที่มีสถ�นะเป็น

อ�จ�รย์ นอกจ�กจรรย�บรรณที่ใช้ร่วมในฐ�นะ

เป็นบุคล�กรของมห�วิทย�ลัยแล้ว ต�มข้อบังคับ

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ว่�ด้วยจรรย�บรรณ

ของบุคล�กรและอ�จ�รย์ พ.ศ. 2551 ยังได้กำ�หนด

จรรย�บรรณเฉ�พของอ�จ�รย์เพิ่มเติมไว้อีกด้วย 

ได้แก่

2.1 จรรย�บรรณในก�รสอน
พึงมีความรับผิดชอบในการสอน ดังนี้

(1) แจ้งให้นักศึกษาทราบแนวทางการสอนและ 

การวัดผล เมื่อเปิดภาคการศึกษา และพึงประเมินผล

การสอนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

(2) กำาหนดตำาราหรือเอกสารประกอบการสอน ใน

ปริมาณและระดับที่เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน



(3) สอนตรงเวลาที่กำาหนด ไม่ทิ้งการสอนกลาง

คัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุอันควร ถ้ามีการงดการ

สอนพึงจัดสอนชดเชย

(4) สอนด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบังความรู้ หรือ

เลือกที่รักมักที่ชัง 

(5) ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการสอน 

2.2 จรรย�บรรณในก�รปฏิบัติตนต่อนักศึกษ�
พึงเป็นที่พึ่งและแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ดังนี้ 

(1)ให้คำาปรึกษาทั้งในด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ 

ที่จำาเป็นแก่นักศึกษา 

(2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบ ติดต่อสื่อสาร 

หรือขอคำาปรึกษาได้ตามสมควรโดยแจ้งประกาศ 

ให้นักศึกษาทราบ 

(3) ปฏิบัติต่อนักศึกษาด้วยความเสมอภาค 

ยุติธรรม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

(4) พัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา



(5) มีความเมตตา ให้อภัย เอาใจใส่ และให้กำาลังใจ

แก่นักศึกษาอย่างเต็มกำาลังความสามารถ 

(6) ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและวางตัว 

ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประสาทความรู้แก่

นักศึกษา

2.3 จรรย�บรรณในก�รพัฒน�ตนเอง  

พึงมีการพัฒนาทางวิชการอยู่เสมอ ดังนี้ 

(1) แสวงหาความรู้ทางวิชาการและเข้าร่วม

กิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

(2) ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาวิธีการสอน

ให้ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

(3) เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มี

ประโยชน์ต่อสังคม 



2.4 จรรย�บรรณในก�รทำ�วิจัย  
ในการทำาวิจัย พึงต้องปฏิบัติดังนี้

(1) มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางการวิจัย 

และการบริหารงานวิจัย 

(2) ดำาเนินการวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลง  ที่

ทำาไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อ

หน่วยงานที่ ตนสังกัด 

(3) มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำาการวิจัย 

(4) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็น

สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

(5) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ใช้เป็น

ตัวอย่าง ในการวิจัย โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม

มาตรฐานข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษา

จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม และคำาประกาศ

ของสมาคมแพทย์โลก ว่าด้วยหลักเกณฑ์

จริยธรรมการทำาวิจัยในคน



(6) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติ

ในทุกขั้นตอนของการทำาวิจัย

(7) นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่

ชอบ (8) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของ

ผู้อื่น 

(9) คำานึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมทุก

ระดับ 

3. ก�รดำ�เนินก�รท�งจรรย�บรรณ 
          ให้มีคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำา

ผิดจรรยาบรรณ เป็นองค์กรกลางที่มีอำานาจหน้าที่พิจารณา 

และวินิจฉัยการกระทำาผิดจรรยาบรรณ โดยในการดำาเนิน

การทางจรรยาบรรณ ที่ไม่เป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับ

บัญชาแกต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และรายงานให้

คณะกรรมการที่ทำาหน้าที่องค์กรกลางพิจารณาวินิจฉัย

          ส่วนการดำาเนินการทางจรรยาบรรณที่เป็นความผิด

วินัย ให้มีการสอบสวนตามข้อบังคับ ๆ ว่าด้วยการดำาเนิน

การทางวินัยของมหาวิทยาลัย



4. โทษท�งจรรย�บรรณมี 3 สถ�น ได้แก่ 

(1) การตักเตือน 

(2) การสั่งให้ดำาเนินการให้ถูกต้อง 

(3) การทำาทัณฑ์บน  

           เมื่อได้ดำาเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณแล้ว

ให้มีการบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย ใน

กรณีที่ผู้ใดถูกลงโทษทางจรรยาบรรณแล้วไม่ปฏิบัติ

ตามคำาตักเตือนไม่ดำาเนินการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืน

ทัณฑ์บนให้ถือว่าเป็นการกระทำาวินัย  

5. สิทธิของผู้ถูกสั่งลงโทษท�งจรรย�บรรณ  
          กำาหนดให้สิทธิบุคลากรผู้ถูกสั่งลงโทษทาง

จรรยาบรรณมีสิทธิอุทธรณ์คำาสั่งลงโทษต่อคณะ

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำามหาวิทยาลัย

ได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโทษทาง

จรรยาบรรณ



ค่�นิยมสร้�งสรรค์ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

1. กล้�ยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง

มุ่งมั่นพัฒนา ยึดหลักวิชาจรรยาวิชาชีพ

ความดีงาม ชอบธรรม เสียสละ เป็นกลาง

ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพล

2. ซื่อสัตย์ และมีคว�มรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา

มีความรับผิดชอบต่อผลของงานและสังคม

3. โปร่งใส ตรวจสอบได้

ชัดเจน เปิดเผย จริงใจ พร้อมรับการตรวจสอบ

4. ไม่เลือกปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค

ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ

เอื้อเฟื้อ และเป็นธรรม

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของง�น

ทำางานอย่างคุ้มค่า เกิดผลสำาเร็จ

เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม




