
 
 
 
 

ขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของผูอํ้านวยการและผูป้ฏิบติังาน 

ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

     
 
โดยที่มาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้ 

มีประมวลจริยธรรมเพ่ือกาํหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาํหนดขั้นตอน 

การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทาํ 
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว อาศัยอาํนาจตาม 

ความในมาตรา ๒๐ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ.๒๕๔๘ คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อาํนวยการและผู้ปฏบิัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒” 

 
ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับน้ี 

  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

“ผู้อาํนวยการ” หมายความว่า ผู้อาํนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) 

  “ผู้ปฏบิัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏบิัติงานของสถาบันตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

ข้อ ๔ ให้ผู้อาํนวยการรักษาการตามข้อบังคับน้ี  
 

 
 
 
 
 
 

 



 ๒ 
   

หมวด ๑ 
มาตรฐานจริยธรรม 

    
 

ส่วนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านยิมหลกั 

    

 
  ข้อ ๕ ผู้อาํนวยการและผู้ปฏบิัติงานทุกคน ต้องปฏบิัติหน้าที่โดยยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรม

อนัเป็นค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังน้ี 

(๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

(๒) การมีจิตสาํนึกที่ดี ซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผดิชอบ 

(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 

ทบัซ้อน 
(๔) การยืนหยัดทาํในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเรว็ มีอธัยาศัย และไม่เลือกปฏบิัติ 
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเทจ็จริง 
(๗) การมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐) การรักษาความลับของสถาบันอย่างเคร่งครัด 

 

ส่วนที ่๒ 
มาตรฐานจริยธรรมขององคก์ร 

    

 
ข้อ ๖ ผู้อาํนวยการและผู้ปฏบิัติงานต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 

ข้อ ๗ ผู้อาํนวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 

ข้อ ๘ ผู้อาํนวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ

ปฏบิัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

ข้อ ๙ ผู้อาํนวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 

ต่อเกยีรติภมิูของตาํแหน่งหน้าที่ 
 



 ๓ 
   

ข้อ ๑๐ ผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ 

ด้วยความเสยีสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาํเรจ็และมีประสทิธภิาพตามภาระหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 

  ข้อ ๑๑ ผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ด้วยความเป็นธรรม รวดเรว็ และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
 

  ข้อ ๑๒ ผู้อาํนวยการและผู้ปฏบิัติงานต้องปฏบิัติหน้าที่ด้วยความสภุาพ เรียบร้อย มีอธัยาศัย  
 

ข้อ ๑๓ ผู้อาํนวยการและผู้ปฏบิัติงานต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏบิัติหน้าที่ การเปิดเผย

ข้อมูลที่เป็นความลับโดยเจ้าหน้าที่ จะกระทาํได้ต่อเม่ือมีอาํนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้อาํนวยการ  

หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนดเท่าน้ัน 
 

ข้อ ๑๔ ผู้อาํนวยการและผู้ปฏบิัติงานต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน 

พร้อมกบัให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกนัและกนัในทางที่ชอบ 
 

ข้อ ๑๕ ผู้อาํนวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ 

ที่มิควรได้สาํหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สนิหรือไม่กต็าม ตลอดจนไม่รับของขวัญ 

ของกาํนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจจะเกิดจาก

การปฏบิัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณ ี

 

ข้อ ๑๖ ผู้ปฏิบัติงานต้องประพฤติตนให้สามารถทาํงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีนํา้ใจ  

มีมนุษย์สัมพันธ์อนัดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาํเป็นในการปฏบิัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่นาํผลงานของ

ผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
หมวด ๒ 

กลไกและระบบการบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 
    

 
ข้อ ๑๗ ผู้อาํนวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวล

จริยธรรมน้ีอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป 

ทั้งน้ี ให้ผู้อาํนวยการกาํกบัดูแลการประพฤติปฏบิัติของผู้ปฏบิัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 
 

ข้อ ๑๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม ให้ผู้อาํนวยการเป็นผู้รับผดิชอบพิจารณาดาํเนินการ 
กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่าผู้อาํนวยการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผดิชอบพิจารณาดาํเนินการ 



 ๔ 
   

 
ข้อ ๑๙ การดาํเนินการตามข้อ ๑๘ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาํเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ

จาํนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกนิห้าคน เป็นผู้ดาํเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 

ข้อ ๒๐ หากดาํเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเทจ็จริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาํเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเร่ือง แต่หากปรากฏข้อเทจ็จริงว่ามีการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผดิชอบพิจารณาดาํเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อบังคับน้ี 
 

ข้อ ๒๑ การดาํเนินการทางจริยธรรมตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ให้นาํแนวทางและวิธีการ

สอบสวนตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

ข้อ ๒๒ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาํเนินการตามข้อ ๒๐ ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏ

ข้อเทจ็จริงในภายหลังที่อาจทาํให้ผลการสั่งการน้ันเปล่ียนแปลงไป 

 
หมวด ๓ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
    

 

ข้อ ๒๓ เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๐ แล้ว  

ให้ผู้อาํนวยการหรือผู้ปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้องดาํเนินการให้เป็นไปตามคาํสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 

ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาํคัญและระดับตาํแหน่ง 

ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณ ี

ผลร้ายอนัเกดิจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอนัควรนาํมาประกอบการพิจารณา 

 

ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย 

หรือความผิดทางอาญา ให้ดาํเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดาํเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน 

หรือนาํไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาํแหน่ง การพ้นจากตาํแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือ 

การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนน้ันปรับปรงุตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณ ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๔   เดอืนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

 

(ดร.สงบ  ลักษณะ) 
       ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ


