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 ก 

คาํนํา 

  

 วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน เป็นวิชาชีพท่ีมีความสําคญัยิ่งต่อสังคม เน่ืองจาก

ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมของการปฏิบติัตามมาตรฐานจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ในฐานะสถาบนัการศึกษาซ่ึงทาํหน้าท่ีผลิต

บุคลากรด้านวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนออกไปทาํหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและ

ประเทศชาติ ดว้ยความรอบรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้

ตระหนกัถึงความสาํคญัในการส่งเสริมและเป็นแบบอยา่งท่ีดีของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ

สายสนบัสนุนวิชาการ  ดงันั้น  จึงเห็นควรจดัทาํคู่มือจรรยาบรรณบุคลากรคณะวารสารศาสตร์

และส่ือสารมวลชน เพื่อใหบุ้คลากรไดย้ดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป   
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สารบัญ 

 

เร่ือง                               หน้า 

คาํนาํ                                                   ก 

สารบญั                                    ข 

จรรยาบรรณบุคลากรคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน   1 

คาํนิยาม          1 

จรรยาบรรณและการรักษาจรรยาบรรณ      1 

จรรยาบรรณวชิาชีพสาํหรับอาจารยค์ณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  5 

หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัในการบงัคบัใชจ้รรยาบรรณบุคลากรคณะวารสารศาสตร์ 7 

และส่ือสารมวลชน         

การกาํกบัดูแลการใชบ้งัคบัจรรยาบรรณบุคลากรคณะวารสารศาสตร์   10 

และส่ือสารมวลชน    
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จรรยาบรรณบุคลากร 

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ไดต้ระหนักถึง

ภาระหน้าท่ีและพนัธกิจของอาจารยใ์นการให้การศึกษาและพฒันาบุคลากร ซ่ึงเป็นภารกิจท่ี

สาํคญัในการสร้างคนออกไปรับใชส้ังคมและพฒันาประเทศชาติ  รวมถึงเป็นทรัพยากรบุคคล

ดา้นส่ือสารมวลชนท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม ดงันั้นเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั

อย่างเหมาะสมของอาจารยแ์ละบุคลากรคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน จึงเห็นควร

กาํหนดจรรยาบรรณบุคลากรวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  ดงัน้ี 

 

           
  

1) บุคลากร  หมายความถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

มหาวิทยาลยั  ลูกจา้งท่ีจา้งจากงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั  และ

งบประมาณเงินรายไดข้องหน่วยงานทั้งท่ีเป็นอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 

2) อาจารย์  หมายความถึง  บุคลากรท่ีเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  

พนกังานมหาวิทยาลยั และผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีสอนและวิจยั ทั้งน้ี ให้รวมถึง

บุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีสอน 

3) คณะ  หมายความถึง  คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  

4) มหาวทิยาลยั  หมายความถึง  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

5) คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์  หมายความถึง  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ประจาํคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ทั้ งท่ีเป็นบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนบัสนุนวิชาการ 

6) ผู้บังคบับัญชา  หมายความถึง  คณบดี เลขานุการคณะ หรือหวัหนา้หน่วยงาน

ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า 

 

          

วตัถุประสงค์ของจรรยาบรรณ 

 จรรยาบรรณท่ีกาํหนดตามคู่มือน้ี เป็นประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไวซ่ึ้ง

ศกัด์ิศรีและส่งเสริมช่ือเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากรและมหาวิทยาลยั อนัจะส่งผล

ใหผู้ป้ระพฤติเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาและยกยอ่งของบุคคลทัว่ไป 

 บุคลากรตอ้งปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 

1.  คาํนิยาม 

2.  จรรยาบรรณและการรักษาจรรยาบรรณ 
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จรรยาบรรณต่อตนเองและวชิาชีพ 

(1) ส่ิงทีพ่งึยดึม่ัน 

  บุคลากรพึงยึดมั่นและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง ความชอบธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม และหลกัวิชาการโดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใดๆ 

(2) การประพฤติตน 

  บุคลากรพึงเป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี ประพฤติตนให้เหมาะสมกบัการ

เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยั ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละ

ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

(3) ทศันคติในการปฏิบัติงาน 

  บุคลากรพึงมีทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน เพื่อให้การปฏิบติังานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยคาํนึงถึงประโยชน์โดยรวมของ

มหาวิทยาลยัดว้ย 

จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน 

(4) แนวทางการปฏิบัติงาน 

  บุคลากรพึงยึดมัน่ต่อแนวทางการปฏิบติังานท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน

การปฏิบติังาน ความเป็นธรรมในสังคม และการร่วมนาํสังคมไปในแนวทาง

ท่ีถูกตอ้ง ดีงาม และพึงปรารถนา 

(5) ความซ่ือสัตย์สุจริต 

  บุคลากรต้องปฏิบัติหน้า ท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจ ริต และไม่มี

ผลประโยชน์เก่ียวขอ้งหรือขดัแยง้ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามตาํแหน่งของตน 

(6) ความโปร่งใส 

  บุคลากรพึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

(7) การเลอืกปฏิบัติและอคติ 

  บุคลากรพึงปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มกาํลงัความสามารถโดยไม่เลือก

ปฏิบติัและปราศจากอคติ 

(8) เวลากบัการปฏิบัติงาน 

  บุคลากรพึงประพฤติตนเป็นผูต้รงต่อเวลา และใชเ้วลาในการปฏิบติั

หนา้ท่ีใหเ้ป็นประโยชน์ต่อคณะและมหาวิทยาลยัอยา่งเตม็ท่ี 
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(9) การระมัดระวงัดูแลประโยชน์ของคณะ 

  บุคลากรพึงดูแลรักษาและใชท้รัพยสิ์นของคณะอยา่งประหยดั คุม้ค่า 

โดยระมดัระวงัมิให้เสียหายหรือส้ินเปลืองเยี่ยงวิญ�ูชนจะพึงปฏิบติัต่อ

ทรัพยสิ์นของตนเอง 

(10) การรักษาช่ือเสียง เกยีรติภูมิและประโยชน์ 

  บุคลากรพึงรักษาช่ือเสียง เกียรติภูมิและประโยชน์ของคณะโดยไม่

กระทาํการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่คณะ 

(11) การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

  บุคลากรตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์จากช่ือหรือทรัพยากรของคณะ

เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือหมู่คณะโดยมิชอบ 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคบับัญชา ผู้ใต้บังคบับัญชาและผู้ร่วมงาน 

(12) จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

  บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน การให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือในหน่วยงานของตน ทั้ งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วย

ทาํงานและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั รวมทั้งการเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นวา่จะมี

ประโยชน์ต่อการพฒันางานในความรับผดิชอบดว้ย 

(13) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคบับัญชา 

  บุคลากรซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาพึงดูแลเอาใจใส่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทั้ง

ในดา้นการปฏิบติังาน ขวญักาํลงัใจ สวสัดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนปกครองผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ยหลกัการ

และเหตุผลท่ีถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม   

(14) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 

  บุคลากรพึงช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในทางท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจกบัผูร่้วมงานในการปฏิบติั

หนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนตวั 

(15) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงานและข้อห้าม 

  บุคลากรพึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงานตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยความสุภาพ มี

มนุษยสมัพนัธ์อนัดี และถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม 

  บุคลากรต้องไม่กระทําการอันเป็นการผิดศีลธรรมอันดีงามต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานซ่ึงไม่ใช่คู่สมรสของตน 

(16) การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อืน่ 

  บุคลากรตอ้งไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
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(17) จรรยาบรรณต่อผู้บังคบับัญชา 

  บุคลากรตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในหน้าท่ีโดย

ชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของคณะ 

  ในกรณีท่ีเห็นว่าการปฏิบัติตามคาํสั่งนั้ นจะทาํให้เสียหายแก่การ

ปฏิบติังานหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของคณะ จะเสนอความเห็น

เป็นหนังสือทนัทีเพ่ือให้ผูบ้งัคบับญัชาทบทวนคาํสั่งนั้นก็ได ้และเม่ือได้

เสนอความเห็นแลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายงัยนืยนัโดยใหเ้หตุผลเป็นหนงัสือให้

ปฏิบติัตามคาํสัง่เดิม ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตาม 

จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 

(18) จรรยาบรรณต่อตนเอง 

  บุคลากรพึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลทัว่ไป 

(19) จรรยาบรรณในการให้บริการ 

  บุคลากรพึงให้บริการแก่นักศึกษา ผูรั้บบริการ และประชาชนผูม้า

ติดต่องานอย่างเตม็กาํลงัความสามารถดว้ยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีนํ้ าใจ 

และใชกิ้ริยาวาจาท่ีสุภาพ เม่ือเห็นว่าเร่ืองใดไม่สามารถปฏิบติัไดห้รือไม่อยู่

ในอาํนาจหน้าท่ีของตนจะตอ้งปฏิบติั ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะนาํให้ไป

ติดต่อยงัหน่วยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบว่ามีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองนั้นๆ ต่อไป 

(20) การละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

  บุคลากรตอ้งละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงมีมูลค่า

เกินปกติวิสัยท่ีวิญ�ูชนจะให้กันโดยเสน่หาและโดยธรรมจรรยาจาก

นกัศึกษา ผูรั้บบริการ และประชาชนหรือผูซ่ึ้งอาจไดรั้บประโยชน์จากการ

ปฏิบติัหน้าท่ีนั้น  หากได้รับไวแ้ลว้และทราบภายหลงัว่าทรัพยสิ์นหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดท่ีรับไวมี้มูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชา

ทราบโดยเร็ว เพื่อดาํเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป 

(21) การรักษาความลบั 

  บุคลากรตอ้งรักษาความลบัของนกัศึกษาและผูรั้บบริการ 

(22) การปฏิบัติตนต่อผู้อืน่ 

  บุคลากรพึงปฏิบติัตนต่อนักศึกษา ผูรั้บบริการ และประชาชนอย่าง

เหมาะสมและถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม 
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1) ความรับผดิชอบในการสอน 

       อาจารยพ์ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

(1)  จดัทาํเคา้โครงการสอน และแจง้นกัศึกษาทราบเม่ือเปิดภาคการศึกษา 

(2)  กําหนดตําราหรือเอกสารประกอบการสอนในปริมาณ  และระดับท่ี

เหมาะสม  กบัเน้ือหาการสอน 

(3)  สอนตรงเวลาท่ีกาํหนด  ไม่ท้ิงการสอนกลางคนั  ไม่งดสอน โดยไม่มีเหตุ

อนัควร ถา้มีการงดการสอนพึงจดัสอนชดเชย 

(4)  สอนดว้ยความเตม็ใจ ไม่ปิดบงัความรู้ เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั  

(5)  มีการวดัผลท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะวิชา และประกาศผลในเวลาอนัสมควร 

(6)  ใหค้วามร่วมมือในการประเมินผลการสอน 
 

2) ความรับผดิชอบในการทาํวจัิย 

อาจารยพ์ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

(1) ซ่ือสตัยแ์ละมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจดัการ 

(2) ตระหนักถึงพนัธกรณีในการทาํวิจยัตามขอ้ตกลงท่ีทาํไวก้บัหน่วยงานท่ี

สนบัสนุนการวิจยัและต่อหน่วยงานท่ีตนสงักดั 

(3) มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทาํวิจยั 

(4) มีความรับผดิชอบต่อส่ิงศึกษาวิจยั ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 

(5) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติ ในทุกขั้นตอนของการทาํวิจยั 

(6) นาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีชอบ 

(7) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ื้น 

(8) คาํนึงถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อสงัคมทุกระดบั 
 

3) การพฒันาตนเอง 

อาจารยพ์ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

(1) แสวงหาและติดตามความรู้ทางวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

(2) เขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่าง

สมํ่าเสมอ 

(3) ติดตามความก้าวหน้าและหมั่นพัฒนาวิธีการสอนให้ทันสมัยอันเป็น         

ประโยชน์  ต่อนกัศึกษา 

3.  จรรยาบรรณวชิาชีพสําหรับอาจารย์คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
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(4) ทุ่มเทสติปัญญาและความสามารถในการติดตามความรู้ เทคโนโลย ีวิชาการ

ใหม่ๆอยา่งสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง 
 

4) การเป็นทีพ่ึง่ของนักศึกษา 

 อาจารยพ์ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

(1) ใหค้าํปรึกษาทั้งในดา้นวิชาการ และดา้นอ่ืนๆท่ีจาํเป็นแก่นกัศึกษา 

(2) กาํหนดวนั – เวลาใหแ้ก่นกัศึกษาเขา้พบ ติดต่อ ส่ือสาร หรือขอคาํปรึกษาได้

ตามสมควร  โดยการประกาศใหน้กัศึกษาทราบอยา่งชดัเจน 

(3) ปฏิบติัต่อนกัศึกษาดว้ยความเสมอภาค ยติุธรรม ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 

(4) รักษาความลบัของนกัศึกษา 

(5) พฒันาความรู้ทางวิชาการใหแ้ก่นกัศึกษา 

(6) มีความเมตตา  ให้อภยั  เอาใจใส่และให้กาํลงัใจแก่นกัศึกษาอยา่งเต็มกาํลงั

ความสามารถ 
 

5) การเป็นตัวอย่างทีด่ีของนักศึกษา 

อาจารยพ์ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

(1)  ประพฤติตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีของนักศึกษาในเร่ืองการแต่งกาย  การพูด

และ การใชชี้วิตในดา้นอ่ืนๆ 

(2) วางตวัใหเ้หมาะสมกบัการเป็นผูป้ระสาทความรู้แก่นกัศึกษา 
 

6) ความซ่ือสัตย์และยดึม่ันในหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 

อาจารยพ์ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

(1) ไม่แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใดๆจากนกัศึกษา บุคคลทัว่ไป หรือ

สงัคม 

(2) ไม่ลอกเลียนทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

(3) ไม่ใชช่ื้อและทรัพยากรของมหาวิทยาลยัเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือหมู่คณะ

โดยมิชอบ 

(4) ดาํเนินชีวิตโดยยดึมัน่ในความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 

7) ความรับผดิชอบต่อมหาวทิยาลยั สังคมและประเทศชาติ 

อาจารยพ์ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

(1) รักษาช่ือเสียงและประโยชน์อนัชอบธรรมของมหาวิทยาลยั 

(2) เป็นผูช้ี้นาํการเปล่ียนแปลงท่ีถูกตอ้งและชอบธรรมแก่สงัคม 

(3) เป็นผูส้ร้างสรรคผ์ลงานทางวิชาการท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมในวงกวา้ง 
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8) ความรับผดิชอบต่อคณะ 

อาจารยพ์ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

(1) รักษาช่ือเสียงของตน 

(2) เขา้ร่วมประชุมและเสนอความเห็น หากไม่สามารถเขา้ประชุมไดอ้าจารยพ์ึง

ทาํหนงัสือลาประชุมแจง้ล่วงหนา้ 
 

9) ความรับผดิชอบต่อจรรยาบรรณวชิาชีพวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  

      อาจารยพ์ึงมีแนวปฎิบติัดงัน้ี 

(1) ควรสอนใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงความสาํคญัและปฏิบติัตามกรอบแนวทาง

จรรยาบรรณวิชาชีพวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  

(2) ควรสนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมแห่งวิชาชีพวารสารศาสตร์

และส่ือสารมวลชน 

(3) ควรพฒันาความรู้  และส่งเสริม แนววิธีปฏิบติั ตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ของนักวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนท่ีพึงมีต่อบุคคล  สังคม และ

ประเทศชาติ  

(4) พึงส่งเสริมและธาํรงไวซ่ึ้งสิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ีอนัชอบธรรมในการ

ประกอบวิชาชีพวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

(5) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแห่งการเป็นผูมี้จรรยาบรรณในทางวิชาชีพ

วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
 

10) การปฏิบัติต่อเพือ่นร่วมงานด้วยความเสมอภาค 

อาจารยพ์ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

(1) เคารพและปกป้องสิทธิของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และหน่วยงาน 

(2) แสดงนํ้ าใจ   และให้ความเป็นมิตร  หลีกเล่ียงจากการกระทาํท่ีเป็นการเลือก

ปฏิบติัแก่เพื่อนร่วมงาน 

(3) มีความเป็นกลาง ปราศจากอคติในการวินิจฉยัใดๆเก่ียวกบัเพื่อนร่วมงาน 

(4) เคารพความเห็นของเพื่อนร่วมงานในการแลกเปล่ียนความเห็นทางวิชาการ 
 

 

 

 

 

ขอ้กาํหนดหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัต่อไปน้ี 

 

4.  หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิในการใช้บังคบัจรรยาบรรณบุคลากรคณะวารสารศาสตร์และ           

     ส่ือสารมวลชน 
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1) กระบวนการพจิารณาดําเนินการ 

เม่ือมีการกล่าวหาเป็นหนงัสือบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ ให้คณบดีเป็นผู ้

แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉยัการกระทาํความผดิจรรยาบรรณประกอบดว้ย  อาจารยค์นหน่ึงซ่ึง

ได้รับเลือกจากท่ีประชุมอาจารยท่ี์อาจารยผ์ูถู้กกล่าวหาอยู่  ผูแ้ทนบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการท่ีได้รับการเลือกตั้ งคนหน่ึง  ผูแ้ทนสภาอาจารย์ประจาํคณะคนหน่ึง  ผูแ้ทนสภา

ขา้ราชการคนหน่ึงเป็นกรรมการ  และเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นบุคคลเป็นเลขานุการ    

คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมีหนา้ท่ีรวบรวมขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง และสรุป

ความเห็นเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาว่ามีการกระทาํผดิจรรยาบรรณเกิดข้ึนหรือไม่  และพฤติการณ์

แห่งการกระทาํผดิจรรยาบรรณดงักล่าวเป็นการกระทาํผดิวินยัหรือไม่ 

ในการพจิารณาไต่สวนหาขอ้เทจ็จริง ใหด้าํเนินการอยา่งลบัและจะตอ้งเปิดโอกาส 

ใหผู้ถู้กกล่าวหาไดมี้โอกาสพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงอยา่งเป็นธรรมดว้ย 

คณะกรรมการตอ้งดาํเนินการตามวรรคก่อนให้เสร็จส้ินและรายงานให้ผูบ้งัคบั 

บญัชาทราบภายในสามสิบวนันบัแต่ไดรั้บการแต่งตั้ง 

หากมีเหตุผลความจาํเป็นท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได ้คณะกรรมการอาจเสนอขยายระยะ 

เวลาดาํเนินการตามวรรคก่อนต่อผูบ้งัคบับญัชา และใหเ้สนอขอขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกินสอง

คร้ัง คร้ังละไม่เกินสิบหา้วนั 

2) การดําเนินการเม่ือมีการประพฤติผดิจรรยาบรรณทีเ่ป็นความผดิวนัิย 

เม่ือปรากฏวา่บุคลากรผูใ้ดประพฤติผดิจรรยาบรรณและพฤติการณ์แห่งการกระทาํ

ผดิจรรยาบรรณดงักล่าวเป็นการกระทาํผดิวินยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการทางวินยักบัอาจารย์

ผูน้ั้นตามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการดาํเนินการทางวินยัท่ีใชบ้งัคบัสาํหรับอาจารยน์ั้นๆ 

3) การดําเนินการเม่ือมีการประพฤติผดิจรรยาบรรณทีไ่ม่เป็นความผดิวนัิย 

เม่ือปรากฏวา่บุคลากรผูใ้ดประพฤติผดิจรรยาบรรณและพฤติการณ์แห่งการกระทาํ

ผดิจรรยาบรรณดงักล่าวไม่เป็นการกระทาํผดิวนิยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการดงัน้ี 

1. ในกรณีท่ีเป็นการประพฤติผดิจรรยาบรรณคร้ังแรกใหท้าํการตกัเตือน 

2. หากยงัประพฤติผิดจรรยาบรรณในเร่ืองเดิมท่ีถูกตกัเตือนแลว้ตามขอ้ 1. ให้

ออกคาํสัง่ใหด้าํเนินการใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีกาํหนด 

3. สําหรับผูท่ี้ฝ่าฝืนคาํสั่งตามขอ้ 2.ให้ทาํทณัฑ์บนไวเ้ป็นหนังสือและเก็บรวบ 

รวมไวใ้นสมุดประวติัประจาํตวั หรือเอกสารอ่ืนท่ีบนัทึกประวติัการปฏิบติังานของบุคลากรผู ้

นั้น 

อน่ึง  การไม่ปฏิบติัตามคาํตกัเตือน คาํสั่งใหด้าํเนินการใหถู้กตอ้ง หรือฝ่าฝืนทณัฑ์

บนขา้งตน้ ใหถื้อถือวา่เป็นการกระทาํผดิวินยั 

 



 

 9 

4) การอุทธรณ์คาํส่ังผู้บงัคบับัญชาตามข้อ 2) 

การอุทธรณ์คาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 2) ให้เสนอต่อคณะกรรมการอุทธรณ์

ร้องทุกขข์องมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ภายในสามสิบวนันบัแต่ไดรั้บแจง้คาํสั่งคาํวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวินิจฉยัการกระทาํความผดิจรรยาบรรณ 

โดยมีระบบและกลไกในการบงัคบัใชจ้รรยาบรรณบุคลากรคณะวารสารศาสตร์

และส่ือสารมวลชน ดงัน้ี 

ระบบกลไกในการดําเนินการเม่ือมีบุคลากรถูกกล่าวหาว่าประพฤติปฏิบตัิผดิจรรยาบรรณ 

 

          

 

 

          

 

 

  

  

 

    ผดิจรรยาบรรณท่ีผดิวินยั                    ผดิจรรยาบรรณท่ีไม่เป็นความผดิวินยั 

  

 

 

  

 

 

 

                          

 

                               เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย 

 

   

    

 

          

กล่าวหาเป็นหนงัสือวา่บุคลากรประพฤติผดิจรรยาบรรณ 

ออกคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉยัการกระทาํความผดิจรรยาบรรณ 

รวบรวมขอ้เทจ็จริง สรุปความเห็นเสนอวา่ 

มีการกระทาํผดิจรรยาบรรณท่ีผดิวินยัหรือไม่ 

ใหด้าํเนินการทางวินยัตามหลกัเกณฑ ์

วา่ดว้ยการดาํเนินการทางวินยั 

พิจารณาคาํอุทธรณ์ 

แจง้ผลใหอ้าจารยท่ี์ทาํผดิ

จรรยาบรรณทราบ 

อุทธรณ์ ปฏิบติัตามคาํสัง่ 

ดาํเนินการตามหลกัเกณฑก์ารใช้

บงัคบัจรรยาบรรณ 
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ให้คณะกรรมการควบคุมและติดตามการดาํเนินงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ เป็นผูก้าํกบัดูแลการใชบ้งัคบัจรรยาบรรณบุคลากร

คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน โดยรายงานผลให้คณะกรรมการประจาํคณะทราบเป็น

รายปี 

 

 
 

 

5.  การกาํกบัดูแลการใช้บังคบัจรรยาบรรณบุคลากรคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
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