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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๙)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา   พ .ศ .   ๒๕๔๗   ก .พ .อ .   จึงกําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี 
ในสถาบันอุดมศึกษาไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ จรรยาบรรณที่กําหนดจะตองครอบคลุมขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ทุกประเภทตําแหนง  โดยตองคํานึงถึงลกัษณะงาน  ลักษณะวิชาชีพและลักษณะวิชาการดวย 

ขอ ๒ จรรยาบรรณที่กําหนดตองยึดมั่นในหลักการตอไปนี้ 
(๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
(๒) ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 
(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 
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(๑๐) จรรยาบรรณตอสังคม 
ขอ ๔ การกระทําผิดจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้อยางนอยใหถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 
(๑) การนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
(๒) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคูสมรส  ของตน 
(๓) การเรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ

เพื่อกระทําหรือไมกระทาํการใด 
(๔) การเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ  

ทั้งนี้  โดยมิชอบ  กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
(๕) การสอน  หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดี

ของประชาชนอยางรายแรง 
(๖) การกระทําความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความร ายแรง 

ของการกระทํา 
ขอ ๕ ใหมีองคกรและกระบวนการดําเนินการทางจรรยาบรรณซึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐาน

ดังตอไปนี้ 
(๑) องคกรพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณ  จะตองเปนคณะบุคคล 

ที่มีความเปนอิสระและเปนกลาง 
(๒) การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางจรรยาบรรณตอคณะบุคคลที่มีความเปนอิสระและเปนกลาง 
(๓) การริเร่ิมดําเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระทําไดโดยผูกลาวหา  หรือผูบังคับบัญชา

ขอใหดําเนินการ  หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน 
(๔) การสอบสวนและพิจารณาตองยึดหลักการใหผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา  การรับฟง

การแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ  การเปดโอกาสใหมีการคัดคานผูสอบสวนหรือ
กรรมการได  การคุมครองผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักศกึษา 

ขอ ๖ โทษทางจรรยาบรรณ  ประกอบดวย 
(๑) การตักเตือน 
(๒) การภาคทัณฑ 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) การประณาม 
(๔) การบันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล 
(๕) การงดขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณภายในเวลาที่กําหนดตามความเหมาะสม 
(๖) การหามขอตําแหนงทางวิชาการภายในเวลาที่กําหนดตามความเหมาะสม 
(๗) โทษอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความรายแรงของความผิด 
การกําหนดโทษตองคํานึงถึงสภาพและความรายแรงของความผิด  และอาจกําหนดโทษอยางเดียว

หรือหลายอยางรวมกันไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไมก็ตาม 
ขอ ๗ จรรยาบรรณที่กําหนดจะตองกําหนดใหชัดเจนวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

ในเรื่องใดไมเปนความผิดวินัย  หรือเปนความผิดวินัยไมรายแรง  หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
ขอ ๘ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีมาตรการสงเสริมจรรยาบรรณแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ  

โดยอาจกําหนดใหคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือหนวยงานอื่นมีหนาที่ดําเนินการดังกลาว 
ขอ ๙ ในการกําหนดจรรยาบรรณใหสภาสถาบันอุดมศึกษารับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาประกอบดวย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
วิจิตร  ศรีสอาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน  ก.พ.อ. 
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