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สารจากนายกสภาสถาบัน    
 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดสถาปนามาครบ 42 ป 
ในป พ.ศ.2551 ในระยะเวลาที่ผานมาคณาจารยของสถาบันไดทํา

หนาท่ีท้ังดานการวิจัย ฝกอบรม ผลิตบัณฑิต และใหบริการแกบุคคล 

องคกรตาง ๆ เพ่ือไปพัฒนาประเทศชาติมาโดยตลอด พรอมกับการ

ทําหนาท่ีดังกลาว คณาจารยของสถาบันไดดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี

ตามฐานะของคณาจารย ท่ีเปนผูท่ีนาเชื่อถือและศรัทธาในสังคม 

เสมอมา โดยประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ซึ่ง

เปนขอพึงปฏิบัติท่ีกําหนดไวกวางขวางครอบคลุม แตยังไมมีแนวทาง

ปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 ใน โอก าส น้ี  ผมขอขอบคุณและชื่ น ชม ในดํ า ริ ข อ ง         

สภาคณาจารย ท่ีไดริ เริ่มจัดทําแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

คณาจารย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรขึ้น เพื่อสงเสริม

จริยธรรมของคณาจารย อันจะเปนรากฐานที่สําคัญที่จะทําใหสถาบัน

ดํารงไวซึ่งเกียรติคุณ ชื่อเสียงตอไปไดอยางม่ันคง 

 
 

 รองศาสตราจารย  

                                 (จิรายุ  อิศรางกรู ณ อยุธยา) 
นายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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สารจากอธกิารบดี   
 
 ในการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ใหมีความ

เปนเลิศทางวิชาการและการบริหารสังคม เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา

อันมีเกียรติและศักด์ิศรีน้ัน คณาจารยของสถาบันมีสวนสําคัญ   

อยางยิ่ง  ท้ังน้ี คณาจารยตองมีท้ังความรู ความสามารถในทาง

วิชาการ และมีความประพฤติท่ีเหมาะสม โดยยึดม่ันในจรรยาบรรณ

ของอาจารยอยางม่ันคงตลอดไป 
 ในโอกาสท่ีสภาคณาจารยไดริเริ่มจัดทําแนวทางปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณคณาจารย สถาบันบัณฑิตพัฒนริหารศาสตรขึ้นเปน  

ครั้งแรกนับแตการสถาปนาสถาบันน้ัน ผมขอแสดงความขอบคุณใน

ความปรารถนาดีและความมุงม่ันท่ีจะสนับสนุนสงเสริมจรรยาบรรณ

ของคณาจารยของสถาบันมา ณ ท่ีน้ี 

 
 

                    ศาสตราจารย  

                                      (สมบัติ ธํารงธัญวงศ) 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ความเปนมา 
 

เพื่อเปนการสงเสริมจริยธรรมของคณาจารย ซึ่งเปนบทบาท

หนาท่ีหน่ึงของสภาคณาจารย สภาคณาจารยจึงไดริเริ่มจัดทําแนวทาง

ป ฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณคณาจารย  สถาบัน บัณฑิตพัฒน -       

บริหารศาสตรขึ้น จากน้ันไดทําการสอบถามความเห็นของคณาจารย

อยางกวางขวาง เพื่อใหแนวทางปฏิบัติดังกลาวเปนความเห็นพอง

ตองกันอยางแทจริง นําไปสูการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตอไป 
ในการจัดทําแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย 

ครั้งน้ี สําเร็จไดดวยความรวมมือจากกรรมการสภาคณาจารย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารย ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค ท่ีไดรวบรวม

ขอมูล และจัดทํารูปเลม รวมทั้งเจาหนาท่ีสภาคณาจารย ท่ีชวย

ดําเนินการในการจัดพิมพ จึงใครขอขอบคุณบุคคลท่ีกลาวถึงเปน

อยางยิ่ง 

 
 
                      ผูชวยศาสตราจารย 
                                              (เจริญ คุวินทรพันธุ)  

                                        ประธานสภาคณาจารย 
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วัตถปุระสงค 
 

เพื่อใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของคณาจารย 

เพื่อรักษาชื่อเสียงใหแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และ

สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของคณาจารยวาเปนผู ท่ี

นาเชื่อถือและศรัทธาในสังคม 
 

นิยาม 
 
คณาจารย หมายถึง คณาจารยสถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร ซึ่งไดแก อาจารยท่ีเปนขาราชการ อาจารยท่ีเปน

พนักงานของสถาบันระบบใหม และอาจารยพิเศษ 

จรรยาบรรณ หมายถึง ความประพฤติท่ีผูประกอบอาชีพ

ตาง ๆ กําหนดขึ้น เพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณ (ตามพจนานุกรม 

ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530) 

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย หมายถึง หลักการที่ยึดถือ

เปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน เพ่ือรักษาเกียรติคุณและ

ชื่อเสียงของคณาจารยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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จรรยาบรรณคณาจารยและแนวทางปฏิบัต ิ
จรรยาบรรณคณาจารย 

1. อาจารยพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคล

ท่ัวไป ท้ังดานสวนตัวและการงาน 
2. อาจารยพึงสอนศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความ

บริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือ และปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตาและเปนธรรม 
3. อาจารยพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เสียสละ 

อดทน ซื่อสัตย สุจริต 
4. อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูก

ครอบงําดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใด 
5. อาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการใหทันสมัยอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 
6. อาจารยพึงเปนนักวิจัยท่ีมีจรรยาบรรณนักวิจัยตาม

ขอกําหนดของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
7. อาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา

เยี่ยงกัลยาณมิตร ชวยเหลือ สงเสริมและเกื้อกูลกันและกัน 
8. อาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ 

และมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน 
9. อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอื่น สังคม 

และประเทศชาติ 
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1. อาจารยพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคลทั่วไป 
ท้ังดานสวนตัวและการงาน 

แนวทางปฏิบัติ 

 แบบอยางที่ดีไดแก เปนผูไดรับการยกยองวาเปนผูมีความ

ประพฤติอันดีงาม ทําตัวเปนท่ีรักใครแกศิษย และบุคคลทั่วไป 

สํารวมตนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี แตงกายเหมาะสม วาจา

ไพเราะ สุภาพ ตองไมประกอบอาชีพหรือกระทํากิจการใดที่กระทบ

ตอการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารย 

 

2. อาจารยพึงสอนศิษยอยางเตม็ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
ชวยเหลือและปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตาและเปนธรรม 

แนวทางปฏิบัติ 
 รูจักสอนจากงายไปยาก มีความลึกซึ้งขึ้นโดยลําดับ เปนผูมี

ความอดทนตอถอยคํา โดยมีเจตนาดีเปนท่ีต้ัง มีความมานะในการ

ตักเตือนสั่งสอน โดยไมเกรงกลัววาศิษยจะเกลียดหรือโกรธ มีความ

เฉลียวฉลาดในการพูด ละวางอคติท้ังปวงและสนับสนุนใหศิษยมี

ความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ ท้ังไมพึงเปดเผยความลับใด ๆ 

ของศิษย อนัอาจทําใหเกิดความเสียหายหรืออับอาย 
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3. อาจารยพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ  
เสียสละ อดทน ซ่ือสัตย สุจริต 

แนวทางปฏิบัติ 
เตรียมการสอนลวงหนาอยางถี่ถวน เขาสอนโดยสม่ําเสมอ

ตรงตามกําหนดเวลา อุทิศเวลาเพื่อประโยชนในการสอนดวยความ

จริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับผลประโยชน 
 

4. อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ 
ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใด 

แนวทางปฏิบัติ 
ควรเปนผูมีเหตุผล เคารพความคิดเห็นผูอื่น มีอิสระทาง

ความคิด โดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ไมมีอคติเขามาเกี่ยวของ ไม

เปลี่ยนผลการเรียนการสอนโดยหวังผลประโยชนสวนตนหรือสราง

ความเสียหายตอผูอื่น ไมพึงบังคับไมวาดวยกรณีใด ๆ ใหผูอื่นทํา

ตามความตองการของตน 
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5. อาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวชิาการ

ใหทันสมัยอยางตอเนือ่งตลอดเวลา 

แนวทางปฏิบัติ 
 ตองมีวิ นัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ และ

วิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีอยูเสมอ  
 

6. อาจารยพึงเปนนักวิจัยท่ีมีจรรยาบรรณนกัวิจัย 
ตามขอกําหนดของคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 

แนวทางปฏิบัติ 
พึงเปนนักวิจัยท่ีมีจรรยาบรรณนักวิจัยตามขอกําหนดของ

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ.2541 ดังน้ี 

6.1 นักวิจัยตองซื่อสัตย และมีคุณธรรม ในทางวิชาการ 
และการจัดการ  
นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง ไมนําผลงานของ

ผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียนงานของผูอื่น ตองให

เกียรติ และอางถึงบุคคล หรือแหลงที่มาของขอมูล ท่ี

นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรง ตอการแสวงหาทุนวิจัย 

และมีความเปนธรรม เกี่ยวกับผลประโยชนท่ีไดจากการ

วิจยั  
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6.2 นักวิจัยตองตระหนักถึง พันธกรณีในการทํางานวิจัย 
ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุนการวิจัย 
และตอหนวยงานที่ตนสังกัด  
นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณี และขอตกลงการวิจัย 

ท่ีผูเกี่ยวของทุกฝาย ยอมรับรวมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัย 

ใหไดผลดีท่ีสุด และเปนไปตามกําหนดเวลา มีความ

รับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวางดําเนินการ  
6.3 นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย  

นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรู ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 

อยางเพียงพอ และมีความชํานาญ หรือมีประสบการณ 

เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

และเพื่อปองกันปญหาการวิเคราะหการตีความ หรือการ

สรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย  
6.4 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวา

จะเปนสิ่งที่มีชีวิต หรือไมมีชีวิต  
นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง 

และเที่ยงตรงในการทําวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคน สัตว พืช 

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึก 

และมีปณิธานที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม  
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6.5 นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษยท่ีใช

เปนตัวอยางในการวิจัย  
นักวิจัยตองไม คํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการ      

จนละเลยและขาดความเคารพในศักด์ิศรีของเพื่อนมนุษย 
ตองถือเปนภาระหนาท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัย

แกบุคคลท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยไมหลอกลวง หรือ      

บีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล  
6.6 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติใน

ทุกข้ันตอนของการทําวิจัย  
นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวา อคติ

สวนตน หรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจสงผลใหมีการ

บิดเบือนขอมูล และขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุให

เกิดผลเสียหายตองานวิจัย  
6.7 นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ  

นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทาง

วิชาการและสังคม ไมขยายผลขอคนพบจนเกินความ    

เปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ  
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6.8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น  
นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมท่ีจะเปดเผยขอมูล และ

ขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็น และเหตุผลทาง

วิชาการของผูอื่น และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของ
ตนใหถูกตอง  
6.9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดบั  

นักวิจัยพึงมีจิตสํานึกท่ีจะอุทิศกําลังสติปญญาในการ

ทําวิจัย เพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญและ
ประโยชนสุขของสังคม 

 
7. อาจารยพึงปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา 
เยี่ยงกัลยาณมติร ชวยเหลือ สงเสริมและเกื้อกลูกันและกัน 

แนวทางปฏิบัติ 
กระทําตนเปนมิตรดีหรือมิตรแท คือเม่ือคบหรือเขาหาแลว

จะเปนเหตุใหเกิดความดีงามและความเจริญ ในที่น้ีมุงเอามิตร

ประเภทครูหรือพี่เลี้ยงเปนสําคัญ ท้ังน้ีคุณสมบัติของกัลยาณมิตร มี

ดังน้ี (กัลยาณมิตรธรรม ๗) 

1. ปโย นารัก ในฐานเปนท่ีสบายใจและสนิทสนม ชวนให

อยากเขาไปปรึกษา ไตถาม  
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2. ครุ นาเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแกฐานะ ใหเกิด

ความรูสึกอบอุนใจ เปนท่ีพึ่งใจ และปลอดภัย  

3. ภาวนีโย นาเจริญใจ หรือนายกยอง ในฐานทรงคุณ คือ 

ความรูและภูมิปญญาแทจริง ท้ังเปนผูฝกอบรมและปรับปรุงตนอยู

เสมอ ควรเอาอยาง ทําใหระลึกและเอยอางดวยซาบซึ้งภูมิใจ  

4. วตฺตา จ รูจักพูดใหไดผล รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเม่ือไร

ควรพูดอะไรอยางไร คอยใหคําแนะนําวากลาวตักเตือน เปนท่ีปรึกษา

ท่ีดี  

5. วจนกฺขโม อดทนตอถอยคํา คือ พรอมท่ีจะรับฟง

คําปรึกษาซักถามคําเสนอแนะวิพากษวิจารณ อดทน ฟงไดไมเบ่ือ ไม

ฉุนเฉียว  

6. คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา แถลงเรื่องล้ําลึกได สามารถอธิบาย

เรื่องยุงยากซับซอน ใหเขาใจ และใหเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป  

7. โน จฏฐาเน นิโยชเย ไมชักนําในอฐาน คือ ไมแนะนําใน

เรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย  
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8. อาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ 
และมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน 

แนวทางปฏิบัติ 
 ยึดม่ันในระบบคุณธรรม และพึงถือเปนหนาท่ีในการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน การบริหารการศึกษาของ

สถาบัน ใหความเคารพนับถือผูบังคับบัญชา รวมมือในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย  ตลอดจนใหความรวมมือในการดําเนินกิจการ

ตาง ๆ ของสถาบัน สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการซึ่งกันและกัน 

ไมกีดกั้นหรือขัดขวาง การมีสวนรวมในงานวิชาการของผูอื่น และ  

พึงสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอื่น 
 

9. อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอื่น  
สังคม และประเทศชาติ 

แนวทางปฏิบัติ 
พึงรับใชสังคมดวยการสรางสรรคผลงานที่ไดมาตรฐาน และ

เท่ียงธรรม ใชความรู เพ่ือประโยชนในการแกไขปญหาสังคมและ

เสริมสรางการพัฒนาประเทศ เปนผูนําในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ศาสนา และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษา

ผลประโยชนของสวนรวม และยึด ม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
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การกระทําผิดจรรยาบรรณตอไปนี้  
อยางนอยใหถอืวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 

1. การนําผลงานวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตน  

โดยมิชอบ 
2. การลวงละเมิดทางเพศ หรือความสัมพันธทางเพศกับ

นักศึกษาซึ่งมิใชคูสมรสของตน 
3. การเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่น 

ใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ เพื่อกระทําการใด หรือไมกระทําการใด 
4. การเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติ

หนาท่ี หรือจากความไววางใจ  ท้ังน้ี โดยมิชอบกอใหเกิดความ

เสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
5. การสอนหรืออบรมนักศึกษา เพื่อใหกระทําการที่รูอยูวา

ผิดกฎหมาย หรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง 
6. การกระทําความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ตามสภาพและความรายแรงของการกระทํา 
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โทษทางจรรยาบรรณประกอบดวย 
1. การตักเตือน 
2. การภาคทัณฑ 
3. การประณาม 
4. การบันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล 
5. การงดขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณภายในเวลา

ท่ีกําหนดตามความเหมาะสม 
 

แนวทางการกํากับติดตามประเมนิผล 
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

คณาจารย 
2. คณะกรรมการประจําคณะทําหนาท่ีในการกํากับติดตาม

การปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณของคณาจารย ทุกคนในคณะ          

ผานทางการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
3. คณบดีทําหนา ท่ีในการประเมินผลการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณคณาจารยในคณะ โดยใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือนประจําปและรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

คณาจารย 
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4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารยรับทราบผลการ

ประเมินและดําเนินการดังตอไปนี้ 
4.1 คัดเลือกอาจารยท่ีมีจรรยาบรรณดีเดน 
4.2 วางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ 

รวมทั้งทบทวนจรรยาบรรณใหเหมาะสม 
5. สภาคณาจารยในฐานะคณะบุคคลท่ีมีความเปนอิสระ

และ เปนกลาง  ทํ าหน า ท่ี วิ นิจ ฉัยการกระทํ าผิด

จรรยาบรรณ และจัดใหมีการประเมินระบบการกํากับ

ติดตามประเมินผลการปฏิ บั ติตามจรรยาบรรณ

คณาจารย 
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ความสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. 
ตามที่สํ านักงานคณะกรรามการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย  และคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดมีประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของ

จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2550  

น้ัน แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร มีความสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว    

ขอ 3 ท่ีกําหนดใหจรรยาบรรณตองครอบคลุมดานตาง ๆ ดังน้ี 
1. จรรยาบรรณตอตนเอง ไดแกขอจรรยาบรรณขอ 1     

ท่ีกําหนดวา “อาจารยพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและ

บุคคลทั่วไป ท้ังดานสวนตัวและการงาน” 

2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ไดแกขอจรรยาบรรณขอ 4     

ท่ีกําหนดวา “อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูก

ครอบงําดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใด” และขอ 6 ท่ีกําหนดวา 

“อาจารยพึงเปนนักวิจัยท่ีมีจรรยาบรรณนักวิจัยตามขอกําหนดของ

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ” 
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3. จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน ไดแกขอจรรยาบรรณ 

ขอ 3 ท่ีกําหนดวา “อาจารยพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ 

เสียสละ อดทน ซื่อสัตย สุจริต” และขอ 5 ท่ีกําหนดวา “อาจารยพึง
หม่ันศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัย

อยางตอเน่ืองตลอดเวลา” 
4. จรรยาบรรณตอหนวยงาน ไดแกขอจรรยาบรรณขอ 8 

ท่ีกําหนดวา “อาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ 

และมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน” 
5. จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ไดแกขอจรรยาบรรณ 

ขอ 8 ท่ีกําหนดวา “อาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมู

คณะ และมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน” 
6. จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา ไดแกขอจรรยาบรรณ

ขอ 7 ท่ีกําหนดวา วา “อาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานและ

ผูใตบังคับบัญชาเยี่ยงกัลยาณมิตร ชวยเหลือ สงเสริมและเกื้อกูลกัน

และกัน” 
7. จรรยาบรรณตอผูรวมงาน ไดแกขอจรรยาบรรณขอ 7  

ท่ีกําหนดวา “อาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา

เยี่ยงกัลยาณมิตร ชวยเหลือ สงเสริมและเกื้อกูลกันและกัน” 
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8. จรรยาบรรณตอนิสิตนักศึกษาและผูรับบริการ ไดแกขอ
จรรยาบรรณขอ 2 ท่ีกําหนดวา “อาจารยพึงสอนศิษยอยางเต็ม

ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือและปฏิบัติตอศิษยอยาง

มีเมตตาและเปนธรรม” 

9. จรรยาบรรณตอประชาชน ไดแกขอจรรยาบรรณขอท่ี 9 

ท่ีกําหนดวา “อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอื่น 

สังคม และประเทศชาติ” 
10. จรรยาบรรณตอสังคม ไดแกขอจรรยาบรรณขอ 9     

ท่ีกําหนดวา “อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอื่น 

สังคม และประเทศชาติ” 
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แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย 
จัดพิมพเผยแพร สภาคณาจารย 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 118  ถนนเสรีไทย  คลองจั่น 
 บางกะป  กรุงเทพฯ  10240 
พิมพครั้งที่ 1 มกราคม  2551 
พิมพท่ี รัตนตรัย 
 10/4  หมูท่ี 7  ซอย 15  

ถนนบางกรวย-ไทรนอย 
ตําบลบางกรวย  อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท 0 2424 4716, 08 9226 0667 
โทรสาร 0 2424 4716 

    

 
 
 
 
 
 
 


