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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอดุมศกึษา๑ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่
พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และเพ่ือให
สอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย  

 
ก.พ.อ. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึง
มีในสถาบันอุดมศึกษา ไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ  ๑   จรรยาบรรณที่ กําหนดจะตองครอบคลุมขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทตําแหนง โดยตองคํานึงถึงลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพและลักษณะ
วิชาการดวย 

 
ขอ ๒  จรรยาบรรณที่กําหนดตองยึดมั่นในหลักการตอไปนี้ 
(๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
(๒) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 
(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
(๔) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
(๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๖) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา 
 
ขอ ๓  จรรยาบรรณที่กําหนดตองครอบคลุม 
(๑) จรรยาบรรณตอตนเอง 
(๒) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
(๓) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 
(๔) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
(๕) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 
(๖) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 
(๗) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 
(๘) จรรยาบรรณตอนิสิตนักศึกษาและผูรับบริการ 
(๙) จรรยาบรรณตอประชาชน 
(๑๐) จรรยาบรรณตอสังคม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง/หนา ๓๕/๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๔  การกระทําผิดจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้อยางนอยใหถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณ
อยางรายแรง 

(๑) การนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
(๒) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคู

สมรสของตน 
(๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือ

ผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด 
(๔) การเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจาก

ความไววางใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
(๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝา

ฝนศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง 
(๖) การกระทําความผิดอื่นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามสภาพและ

ความรายแรงของการกระทํา 
 
ขอ ๕  ใหมีองคกรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณซึ่งอยางนอยตอง

มีมาตรฐานดังตอไปนี้ 
(๑) องคกรพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณ จะตองเปน

คณะบุคคลที่มีความเปนอิสระและเปนกลาง 
(๒) การริเร่ิมดําเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระทําไดโดยผูกลาวหา หรือ

ผูบังคับบัญชาขอใหดําเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน 
(๓) การสอบสวนและพิจารณาตองยึดหลักการใหผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา 

การรับฟงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ การเปดโอกาสใหมีการคัดคานผูสอบ
สวนหรือกรรมการไดการคุมครองผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักศึกษา 

 
ขอ ๖  การกระทําผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยหรือผิดวินัยอยางรายแรง

ใหดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ถาไม
เปนความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชาดําเนินการดังนี้ 

(๑) ตักเตือน หรือ 
(๒) ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ 
(๓) ทําทัณฑบน 
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติบุคคลดวย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗  จรรยาบรรณที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดจะตองกําหนดใหชัดเจนวา
การประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดไมเปนความผิดวินัย หรือเปนความผิดวินัย หรือเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
ขอ ๘  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีมาตรการสงเสริมจรรยาบรรณแก

บุคลากรอยางสม่ําเสมอ โดยอาจกําหนดใหคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือหนวยงานอื่นมีหนาที่
ดําเนินการดังกลาว 

 
ขอ ๙  ในการกําหนดจรรยาบรรณใหสภาสถาบันอุดมศึกษารับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สมชาย  วงศสวัสดิ ์

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน ก.พ.อ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 


