
 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

------------------------------------- 

เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส านึกในหน้าที่ 
สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดนจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธ ารงไว้  ซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ 
สร้างความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นที่ยอมรับยกย่องจากบุคคลทั่วไป อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง 
และมาตรา ๔๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.  ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัย         
สุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้   
 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 

  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป                 
 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙  
 

  ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้  
  “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการศูนย์ ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่า 
   “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
และลูกจ้างประจ าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    “คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการซึ่งท าหน้าที่สอนหรือวิจัย ทั้งนี้ให้
หมายความรวมถึงบุคลากรที่ท าหน้าที่สอนหรือวิจัยด้วย 

 
  ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกค าสั่งหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๒- 
 

หมวด ๑ 
จรรยาบรรณและการรักษาจรรยาบรรณ 

------------------------------------- 

  ข้อ ๖ จรรยาบรรณท่ีก าหนดตามข้อบังคับนี้ เป็นประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและ
ส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากรและมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา
และยกย่องของบุคคลทั่วไป 
  บุคลากรต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 
       ส่วนที่ ๑ 
          จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ 

------------------------------------- 

  ข้อ ๗ บุคลากรพึงยึดมั่นในระบบการศึกษาทางไกลและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักวิชาการโดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใดๆ 
 
  ข้อ ๘ บุคลากรพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
 
  ข้อ ๙ บุคลากรต้องใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้เป็นการเฉพาะจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพนั้นด้วย 
 
  ข้อ ๑๐ บุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 
    
      ส่วนที่ ๒ 
    จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน 

------------------------------------- 

       ข้อ ๑๑ บุคลากรพึงยึดมั่นต่อแนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ  
ความเป็นธรรมในสังคม และการร่วมน าสังคมไปในแนวทางที่ถูกต้อง ดีงาม และพึงปรารถนา 
 
  ข้อ ๑๒ บุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือ
ขัดแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งของตน 
 
  ข้อ ๑๓ บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 
  ข้อ ๑๔ บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ 
 



 

 

-๓- 
 

  ข้อ ๑๕ บุคลากรพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 
 
  ข้อ ๑๖ บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวัง
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 
  ข้อ ๑๗ บุคลากรพึงรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิและประโยชน์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่กระท าการใดๆ 
อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 
 
  ข้อ ๑๘ บุคลากรต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากชื่อหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวหรือหมู่คณะโดยมิชอบ 
 
      ส่วนที่  ๓ 
   จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

------------------------------------ 

  ข้อ ๑๙ บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือในหน่วยงาน
ของตนทัง้ในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะ
มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ 

 
  ข้อ ๒๐ บุคลากรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน 
ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 
  ข้อ ๒๑ บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
สามัคคีร่วมแรงร่วมใจกับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  ข้อ ๒๒ บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี 
และถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
  บุคลากรต้องไม่กระท าการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผู้ร่วมงาน 
 
  ข้อ ๒๓ บุคลากรต้องไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
 
  ข้อ ๒๔ บุคลากรต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ 
  ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้
เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายังยืนยันโดยให้เหตุผลเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ต้องปฏิบัติตาม 
 



 

 

-๔- 
 

      ส่วนที่ ๔ 
     จรรยาบรรณต่อนักศึกษา  

------------------------------------ 

  ข้อ ๒๕ บุคลากรพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของนักศึกษา  
 
  ข้อ ๒๖ บุคลากรพึงให้บริการทางด้านวิชาการ และแนะแนวทางประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา 
อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ เมื่อเห็นว่าเรื่องใด 
ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ไปติดต่อ 
ยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่า มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป  

 
  ข้อ ๒๗ บุคลากรต้องละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชน
จะให้กันโดยเสน่หาและโดยธรรมจรรยาจากนักศึกษาหากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป 
 
  ข้อ ๒๘ บุคลากรต้องรักษาความลับของนักศึกษา  
 

ส่วนที่ ๕ 
         จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 

------------------------------------ 

  ข้อ ๒๙ บุคลากรพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
 
  ข้อ ๓๐ บุคลากรพึงให้บริการทางด้านวิชาการ และแนะแนวทางประกอบอาชีพให้แก่ผู้รับบริการ 
และประชาชนผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่
สุภาพ เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือ
แนะน าให้ไปติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ  ต่อไป 

 
  ข้อ ๓๑ บุคลากรต้องละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชน
จะให้กันโดยเสน่หาและโดยธรรมจรรยาจากผู้รับบริการ และประชาชนหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป 
 
  ข้อ ๓๒ บุคลากรต้องรักษาความลับของผู้รับบริการ 
 
  ข้อ ๓๓ บุคลากรพึงปฏิบัติตนต่อผู้รับบริการ และประชาชนอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามท านอง
คลองธรรม 
 
 
 



 

 

-๕- 
 

ส่วนที่ ๖ 
จรรยาบรรณของคณาจารย์ 
----------------------------- 

  ข้อ ๓๔ คณาจารย์พึงปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว้ในส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๕ และพึงปฏิบัติ
เพ่ิมเติมตามที่ก าหนดในส่วนนี้ 
 
  ข้อ ๓๕ คณาจารย์พึงมีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

(๑) ยึดหลักการการเรียนการสอนในระบบการศึกษาศึกษาทางไกล เพื่อจัดการศึกษาทั้งในระบบ  
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

(๒) พัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาทางไกล และพัฒนาการจัด 
การศึกษาให้ก้าวหน้าและทันสมัย  

(๓) แจ้งให้นักศึกษาทราบและเข้าใจระบบการจัดการศึกษา  รวมทั้งแนวทางการศึกษาในระบบ 
การศึกษาทางไกล  

(๔) พัฒนาสื่อการศึกษาให้มีมาตรฐาน คุณภาพ ปริมาณเนื้อหาเหมาะสม และผลิตทันก าหนด 
ระยะเวลา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ 

(๕) ถ่ายทอดความรู้ด้วยความเต็มใจ โดยไม่ปิดบังหรือเลือกปฏิบัติ 
 

ข้อ ๓๖ คณาจารย์พึงเป็นที่พ่ึงและแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ดังนี้ 
  (๑) ให้ค าปรึกษา ทั้งในด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นแก่นักศึกษาผ่านสื่อต่างๆ  
  (๒) เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึง ติดต่อสื่อสาร หรือขอค าปรึกษาได้ตามสมควร 

(๓) ปฏิบัติต่อนักศึกษาด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
(๔) พัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา 
(๖) มีความเมตตา ให้อภัย เอาใจใส่ และให้ก าลังใจแก่นักศึกษาอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
(๗) ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประสาทความรู้แก่ 

นักศึกษา 
 

ข้อ ๓๗ คณาจารย์พึงมีการพัฒนาทางวิชาการอยู่เสมอ ดังนี้ 
(๑) แสวงหาความรู้ทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัย 
(๒) ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาวิธีการสอนให้ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
(๓) เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม 

 

ข้อ ๓๘ ในการท าวิจัย คณาจารย์พึงปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางการวิจัยและการบริหารงานวิจัย 
(๒) ด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อ 

หน่วยงานที่ตนสังกัด 
(๓) มีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ท าการวิจัย 
(๔) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  
(๕) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติ ในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 
(๖) น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 



 

 

-๖- 
 

(๗) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
(๘) ค านึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมทุกระดับ   

 
ส่วนที่ ๗ 

การกระท าความผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 
------------------------------------ 

  ข้อ ๓๙ การกระท าดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 
(๑) น าผลงานทางวิชาการ หรือผลงานที่แสดงความช านาญการหรือเชี่ยวชาญของผู้อื่นมาเป็น 

ผลงานของตนโดยมิชอบ 
(๒) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษา ผู้รับบริการ หรือ 

ประชาชน เพ่ือกระท าหรือไม่กระท าการใด 
(๓) แก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ 
(๔) ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา  
(๕) เปิดเผยโดยมิชอบซึ่งความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ 

หรือจากความไว้วางใจ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษา หรือผู้รับบริการ 
(๖) สอน หรืออบรมนักศึกษาเพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี 

ของประชาชนอย่างร้ายแรง 
 
      หมวด ๒ 

การด าเนินการทางจรรยาบรรณ 
--------------------------------- 

  ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยการ
กระท าความผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส่งเสริมให้บุคลากรอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ 

(๒) แต่งตั้งคณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(๓) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและช่องทางการร้องเรียน 
(๔) รายงานผลการด าเนินการทางจรรยาบรรณต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 
  ข้อ ๔๑ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม 
ออกเสียง 
  
  ข้อ ๔๒ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็น
แย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึก
ความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 
 



 

 

-๗- 
 

  ข้อ ๔๓ เมื่อความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาหรือมีผู้กล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่า บุคลากร
ผู้ใดกระท าความผิดจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการทางจรรยาบรรณตามที่
ก าหนดในข้อบังคับนี้ 
  การด าเนินการทางจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่งต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบเรื่องที่ถูกกล่าวหา และมี
โอกาสโต้แย้งหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานของตนได้ 
  ในกรณีทีป่รากฏว่าผลการด าเนินการทางจรรยาบรรณตามวรรคสองเป็นการกระท าความผิด
จรรยาบรรณท่ีเป็นความผิดทางวินัยด้วย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
 
  ข้อ ๔๔ ในการด าเนินการทางจรรยาบรรณตามข้อ ๔๓ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนการกระท าความผิดจรรยาบรรณโดยพลัน เว้นแต่กรณีกระท าความผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดเล็กน้อย
และปรากฏพยานหลักฐานชัดเจน ผู้บังคับบัญชาจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าความผิดจรรยาบรรณก็ได้ 
  การคัดค้านกรรมการสอบสวนการกระท าความผิดจรรยาบรรณ และการพิจารณาเรื่องคัดค้านให้น า
หลักเกณฑ์เรื่องการคัดค้านกรรมการสอบสวนวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนการกระท าความผิดจรรยาบรรณด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้
พิจารณาเสนอรายงานความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้ง และให้ผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาเสนอความเห็นพร้อมส านวนการสอบสวน
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
  เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยได้วินิจฉัยและมีมติว่าบุคลากรผู้ใดกระท า
ความผิดจรรยาบรรณข้อใดและสมควรได้รับโทษสถานใดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งแต่งตั้งด าเนินการให้เป็นไปตาม 
มตินั้น 
 

หมวด ๓ 
การส่งเสริมจรรยาบรรณ 
------------------------------ 

  ข้อ ๔๕ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมจรรยาบรรณแก่
บุคลากร 
   
  ข้อ ๔๖ ผู้บังคับบัญชาพึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาประพฤติตนอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ 
 

หมวด ๔ 
โทษ หลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษทางจรรยาบรรณ 

------------------------------------ 

  ข้อ ๔๗ โทษทางจรรยาบรรณ มีดังนี ้
  (๑) ตักเตือน หรือ 
  (๒) สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรือ 
  (๓) ท าทัณฑ์บน 
 



 

 

-๘- 
 

  ข้อ ๔๘ การลงโทษทางจรรยาบรรณให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาและตามข้อบังคับนี้ 

 
  ข้อ ๔๙ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรลงโทษตักเตือน ให้สั่งลงโทษเป็นหนังสือหรือตักเตือนด้วย
วาจาและแจ้งให้ผู้กระท าความผิดจรรยาบรรณได้ทราบด้วยว่า การกระท าใดท่ีเป็นความผิดจรรยาบรรณ และให้เก็บ
รวมค าสั่งหรือบันทึกการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  
 
  ข้อ ๕๐ ในกรณีสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้ผู้บังคับบัญชาท าเป็นหนังสือ โดย
ระบุการกระท าที่เป็นความผิดจรรยาบรรณและสิ่งที่ประสงค์ให้ด าเนินการให้ถูกต้อง พร้อมกับก าหนดระยะเวลาใน
การปฏิบัติให้ถูกต้องไว้ด้วย  
 
  ข้อ ๕๑ ในกรณีการท าทัณฑ์บน ให้ท าเป็นหนังสือแสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าความผิดจรรยาบรรณ
ในกรณีใด ตามข้อใด  
 
  ข้อ ๕๒ เมื่อได้ด าเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณตามข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐ แล้วให้บันทึกไว้ใน
ทะเบียนประวัติบุคคลด้วย 
 
  ข้อ ๕๓ บุคลากรผู้ใดถูกลงโทษทางจรรยาบรรณข้อใดแล้ว ไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือน ด าเนินการให้
ถูกต้องหรือฝ่าฝืนทัณฑ์บนให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 
 

หมวด ๕ 
การอุทธรณ์ 

------------------------------------- 

  ข้อ ๕๔ บุคลากรผู้ถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณา
อุทธรณ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งโทษทางจรรยาบรรณ 

 
  ข้อ ๕๕ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

    ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 
 
        (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)  
               นายกสภามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  


