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***เสถียร คามีศักดิ์

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 กําหนดใหมีมาตรฐานจรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือน และพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2547ฉบบัแกไขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 14(9) กําหนดใหมีมาตรฐาน
จรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
 ขอบังคับ  ก .พ .  วาดวยจรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. กาํหนด จรรยาบรรณไว 4 ลกัษณะ
คือจรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวม
งาน จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
 จรรยาบรรณตอตนเองของขาราชการพลเรือนคอื
พึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับ
การเปนขาราชการ พงึใชวิชาชพีในการปฏบิตัหินาท่ีราชการ
ดวยความซื่อสัตย และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติ
ตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนา
ตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพิ่มพูนความรูความ
สามารถและทักษะ ในการทํางานเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 จรรยาบรรณตอหนวยงาน คือพึงปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซ่ือสัตยสจุริตเสมอภาคและปราศจากอคติ
พึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มความสามารถ รอบคอบ 
รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร ถูกตองสมเหตุผล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 
พงึประพฤตตินเปนผตูรงตอเวลา และใชเวลาราชการใหเปน
ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ พึงดูแลรักษาและใช
ทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา โดย
ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญ ูชนจะ
พึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
 จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา 
และผูรวมงาน คือพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

การใหความรวมมือชวยเหลอืกลมุงานของตนท้ังในดานการ
ใหความคิดเห็น การชวยทํางานและการแกปญหารวมกัน 
รวมทั้งการเสนอแนะในส่ิงที่เห็นวามีประโยชนตอการ
พฒันางานในความรับผิดชอบ พงึชวยเหลือเกือ้กลูกนัในทาง
ทีช่อบ รวมทัง้สงเสรมิสนบัสนนุใหเกิดความสามคัค ีรวมแรง
รวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบตัหินาทีเ่พ่ือประโยชน
สวนรวม พึงปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวย
ความสุภาพ มีนํ้าใจ และมนุษยสัมพันธอันดี พึงละเวนจาก
การนาํผลงานของผอูืน่มาเปนของตน ผบูงัคบับญัชาพงึดแูล
เอาใจใสผใูตบงัคบับญัชาท้ังในดานกาปฏิบตังิาน ขวญั กําลงัใจ
สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับ
บัญชา ตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการ
และเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองครองธรรม 
 จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม คือพึงให
บริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความ
เปนธรรม เอ้ือเฟอ มีนํา้ใจ และใชกริยิาวาจาทีสุ่ภาพออนโยน
เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูใน
อํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือ
แนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามี
อาํนาจหนาทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งนัน้ ๆ  พงึประพฤตตินใหเปน
ทีเ่ชือ่ถอืของบุคคลท่ัวไปและพึงละเวนการรับทรัพยสนิหรือ
ประโยชนอืน่ใด ซึง่มีมูลคาเกนิปกตวิสิยัทีว่ญิ ชูนจะใหกนั 
โดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ หรือผูซึ่งอาจไดรับ
ประโยชนจากการปฏิบตัหินาทีร่าชการน้ัน หากไดรบัไวแลว
และทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับ
ไวมมีลูคาเกินปกติวสิยั กใ็หรายงานผูบงัคับบัญชาทราบโดย
เร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี 
 ทัง้นีใ้หบรรจเุรือ่งการปฏบิตัติามจรรยาบรรณเปน
กลยุทธในการนําจรรยาบรรณไปสูการปฏิบัติอยางท่ัวถึง 
6 ประการคือ ในบรรจุเรื่องจรรยาบรรณไวในแผนพัฒนาฯ 
ใหสอดแทรกไวในหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาขอ
ราชการทุกระดับ โดยเฉพาะขาราชการบรรจุใหม ใหรณรงค
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เผยแพรและพัฒนาขาราชการใหรูและประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ โดยกําหนดเปนหลักสูตรการเสริมสราง
จรรยาบรรณของขาราชการ ใหมีการทดสอบเรื่องจรรยา
บรรณในการสอบเขงขัน สอบคัดเลือกเล่ือนและแตงต้ัง
ขาราชการ ใหกําหนดหัวของจรรายบรรณไวในแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และใหจัดส่ังและเผยแพร
เรื่องจรรยาบรรณในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิชาชีพตาง ๆ 
ทั้งของรัฐและเอกชนประกอบการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอน (รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร 
การจัดการ ฯลฯ) เพ่ือปลูกฝงทัศนะและคานิยมที่ดีไวกอน
บุคคลเขารับราชการ
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับ 2 พ.ศ. 2551 
มาตรา 14(9) กาํหนดให ก.พ.อ. (คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือในสถาบันอุดมศึกษา) กําหนดมาตรฐานของจรรยา
บรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. จึงออกประกาศ 
เรือ่งมาตรฐานของจรรยาบรรณทีพ่งึมใีนสถาบนัอดุมศกึษา 
ไวตั้งแต 24 มิถุนายน 2551 จรรยาบรรณตองคํานึงถึง
ลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ ลักษณะวิชาการ โดยยึดหลัก
การคือ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม มุงผล
สมัฤทธ์ิของงงาน และไมใชอาํนาจครอบงําผิดทํานองครอง
ธรรมตอนักศึกษา สําหรับจรรยาบรรณท่ีกําหนดตอง
ครอบคลุมลักษณะดังตอไปน้ีคือ

• จรรยาบรรณตอตนเอง
• จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
• จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน
• จรรยาบรรณตอหนวยงาน
• จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา
• จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา
• จรรยาบรรณตอผูรวมงาน
• จรรยาบรรณตอนสิตินกัศึกษาและผรูบับรกิาร
• จรรยาบรรณตอประชาชน
• จรรยาบรรณตอสังคม

 อนึ่งการกระทําผิดจรรยาบรรณของขาราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตอไปนี้อยางนอยถือวา

เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
• การนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผล

งานของตนเองโดยมิชอบ
• การลวงละเมนิทางเพศหรอืมคีวามสมัพนัธทาง

เพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคูสมรสของตน
• การเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
เพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด

• การสอน หรอือบรมนกัศกึษาเพือ่ใหกระทาํการ
ที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอยางรายแรง

• การเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจาก
การปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ ทั้งนี้
โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนกัศึกษา
หรือผูรับบริการ

• การกระทําความผิดอ่ืนตามที่สภาสถาบัน
อดุมศึกษากําหนดตามสภาพและความรายแรง
ของการกระทํา

 ทั้งน้ีใหมีกระบวนการดําเนินการทางจรรยา
บรรณ เปนมาตรฐานดงัตอไปนี ้คอืองคพจิารณาและวนิจิฉยั
การกระทําความผิดจรรยาบรรณ จะตองมีคณะบุคคลที่มี
ความเปนอิสระและเปนกลาง การริเริ่มดําเนินการทาง
จรรยาบรรณอาจกระทําไดโดยผูกลาวหา หรือผูบังคับ
บัญชาขอใหดําเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ
เหน็สมควรสอบสวน การสอบสวนและพจิารณาตองยดึหลกั
การใหผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา การรับฟงการแกขอ
กลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ การเปดโอกาสให
มีการคัดคานผูสอบสวนหรือกรรมการได การคุมครอง
ผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักศึกษา
 สําหรบัการกระทาํผดิจรรยาบรรณทีเ่ปนความผดิ
วินัยหรือผิดวินัยอยางรอยแรงใหดําเนินการทางวินัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ถาไมเปนความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชาดําเนิน
การดังนี้ ตักเตือนหรือสั่งใหดําดําเนินการใหถูกตองภายใน
เวลาท่ีกําหนด หรือทําทัณฑบน โดยเม่ือไดดําเนินการไป
แลวใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติบุคคล
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 สภาสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหชัดเจน
วาการประพฤตผิดิจรรยาบรรณในเรือ่งใดเปนความผิดวนิยั 
หรือผิดวินัยรายแรง พรอมทั้งจัดใหมีมาตรการสงเสริม
จริยธรรมแกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ การกําหนดจรรยา
บรรณในสถาบันอุดมศึกษาตองรับฟงความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะของขาราชการและพนักงานประกอบดวย
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนด
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อดุมศึกษาใหดาํรงตาํแหนงสงูขึน้ พ.ศ. 2553 ฉบับประกาศ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ขอ 7 กําหนดวาการประเมิน
เพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับ
ชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ หรือตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชาํนาญการ
ระดบัชาํนาญการพเิศษ ระดบัเชีย่วชาญและระดบัเชีย่วชาญ
พิเศษ ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ดังตอไปนี้
 1. ตองมคีวามซ่ือสตัยทางวชิาชพี ไมนําเอาผล
งานของผูอื่นมาเปนผลงานของตนเองและไมลอกเลียนผล
งานของผูอืน่ รวมท้ังไมนาํผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกัน
ไปเผยแพรในวารสารวชิาการหรอืวชิาชพีมากกวาหนึง่ฉบบั
ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
 2. ตองใหเกยีรตแิละอางอิงถงึบคุคลหรอืแหลง
ทีม่ขีองขอมลูทีน่าํมาใชในผลงานทางวิชาชพีของตนเองและ
แสดงหลักฐานของการคนควา
 3. ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาชีพจน
ละเลยหรอืละเมดิสิทธิสวนบุคคลของผอ่ืูนและสิทธมินุษยชน
 4. ผลงานทางวิชาชีพตองไดมาจากการศึกษา
โดยใชหลักวิชาชีพเปนเกณฑ ไมมีอคติมาเก่ียวของ และ
เสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบ่ียงเบนผลการ
ศกึษา วิเคราะห สงัเคราะห หรอืวจิยั โดยหวงัผลประโยชน
สวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น และเสนอ
ผลงานตามความเปนจริง ไมขยายขอคนพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
 5. ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
ธรรมและชอบดวยกฎหมาย

 กรณีการกําหนดเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา มีการกําหนดเปนสมรรถนะ 
(competency) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาท่ี ศธ 0509(2)/ ว 2 ลงวันที ่24 มกราคม 2554 
เรื่อง แนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ 
และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน สําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คือการยึดมั่นใน
ความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) หมายถึง 
การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้ง
ตามกฎหมายคณุธรรม จรรยาบรรณแหงวชิาชพี และจรรยา
บรรณขาราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราการ 
กําหนดไว 6 ระดับคือ ระดับที่ 0 ไมแสดงสมรรถนะดานน้ี
หรือแสดงอยางไมชัดเจน ระดับที่ 1 มีความสุจริต ปฏิบัติ
หนาทีด่วยความสจุรติ ไมเลอืกปฏิบัต ิถกูตองตามกฎหมาย
และวินัยขาราชการ แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพ
อยางสุจริต ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมี
สัจจะเช่ือถือได รักษาคําพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได แสดง
ใหปรากฏถงึความมจีติสาํนกึในความเปนขาราชการ ระดบั
ที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลีกการ 
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาบรรณขาราชการ ไม
เบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน กลารับผิด และรับผิด
ชอบ เสียสละความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทาง
ราชการ ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัด
เพือ่ความถกูตองโดยมงุพทิกัษผลประโยชนของทางราชการ
แตอยูในสถานการณที่อยากลําบาก กลาตัดสินใจ ปฏิบัติ
หนาทีร่าชการดวยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความ
ไมพงึพอใจใหแกผเูสยีประโยชน ระดับท่ี 5 แสดงสมรรถนะ
ระดับที่ 4 และ อุทิศตนเพ่ือความยุตธรรม ยืนหยัดพิทักษ
ผลประโยชนและช่ือเสียงของประเทศชาติแมในสถานการณ
ทีอ่าจเสีย่งตอความม่ันคงในตาํแหนงหนาท่ีกรงาน หรอือาจ
เส่ียงภัยตอชีวิต
 คุณธรรมคือ สิง่ทีค่นสวนใหญสังคมเหน็วาด ีเชน
ความซ่ือสัตย มีวินัย ความประหยัด
 จริยธรรม คือแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสม
ตามหลักธรรม หรือเหตุผลช้ันสูง (ไมจําเปนที่คนสวนใหญ



จะเห็นดวย)
 การประเมินดานการยึดม่ันในความถูกตองชอบ
ธรรมและจริยธรรม(Integrity) ตองประเมินจากขอมูลที่มี
หลักฐานอางอิงเปนรูปธรรม มีการทําสําเนาเอกสารท่ีถูก
ตองแนบเสนอขอรับการพิจารณา เปนตนเชน 
 1.  ไดรับรางวัลเกยีรตบิตัรยกยองเปนขาราชการ/
พนักงานดีเดน ในวงวิชาชีพ
 2. ไดรับยกยองเปนขาราชการดีเดนของมหาวิทยาลัย 
 3. ไดรับคัดเลือกเปนผูปฏิบัติงานดีเดนของ
หนวยงาน 
 4.  รักษาคําพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได ความมี
จติสาํนกึในความเปนขาราชการ ยดึม่ันในหลกัการ ไมเบ่ียง
เบนดวยอคติ กลารับผิดชอบ เสียสละความสุขสวนตน
ยืนหยัดเพ่ือความถูกตอง 
  4.1 ไดรับเชิญเปนกรรมการพิทักษผล
ประโยชนหรือที่เกี่ยวของ 
  4.2  ไดรบัแตงตัง้เปนกรรมการอทุธรณและ
รองทุกข 
  4.3 ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบหาขอ
เท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัย 
  4.4  การเก็บสิ่งของไดคืนเจาของ
 5. เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ ของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน
 6. ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจวัสดุ
ครุภัณฑคงเหลือ ประจําปของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย
 7. ไดรับแตงแตงเปนกรรมการคดัเลอืกขาราชการ/
พนักงานดีเดน ของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย
 8. มบีนัทึกไมรบัสนิจางรางวลั สิง่ของกาํนัล ใน
การฝากเด็กเขามหาวิทยาลยั /ตดัเกรดนักศกึษา/ทจุรติการ
สอบ/รับเด็กเขาโรงเรียนสาธิต
 9. มีบันทึกจับทุจริตการสอบ/งานอื่น ๆ จนมี
ผลปรากฏวาผิดจริง โดยไมกลัวฟองกลับ
 10. มีบันทึกจับทุจริต/การโกง วัสดุครุภัณฑใน
งานวชิาของตน (มใิชเปนการกลัน่แกลง) พสิจูนแลวเปนจรงิ
 11. ไดรับเชิดชูเกียตริดานคุณธรรมจากศูนย
คุณธรรมแหงชาติ (Moral Center Thailand)
 สุดทายขอฝากใหผูบริหารท่ีเปนผูประเมินและ
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนผูขอรับการ

ประเมินตองทําความตกลงรวมกันไวลวงหนาวาตอง
ประเมินอะไรอยางไร ตองมหีลกัฐานอยางไรบางทีต่องแนบ
เปนหลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินเสร็จแลวตอง
ลงลายมือช่ือของผูประเมินและลงนามรับทราบผลการ
ประเมิน สวนจะเห็นดวยหรือจะคัดคานอยางไรเปนคนละ
สวนกันและตองเก็บแบบประเมินนั้นไวเปนเอกสารทาง
ราชการอยางนอย 2 รอบการประเมิน เอกสารทกุอยางตอง
มีการลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานใหครบถวนตามแบบ
ฟอรมที่กําหนด เพื่อเอาไวเปนหลักฐานประกอบการ
พจิารณา เมือ่มีการอทุธรณและรองทกุข ขอความเปนธรรม 
หากไมเปนไปตามทีก่าํหนดอาจจะผดิวนัิยหรอืผิดมีโทษฐาน
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการได ควรระวัง ? อยาละเลย
วาเปนเรื่องไมสําคัญ

เอกสารอางอิง
• ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ

พลเรอืน พ.ศ. 2535 ประกาศราชกจิจานเุบกษา ฉบบั
ประกาศทัว่ไป เลม 111 ตอนที ่19ง ลงวนัที ่8 มนีาคม 
2537

• หนังสือสํานกังาน ก.พ. สาํนกัเสริมสรางวนิยัและรักษา
ระบบคุณธรรม ที ่นร 0709.1/51 ลงวนัที ่26 เมษายน 
2538 เร่ืองแผนการดําเนินการเพ่ือใหขาราชการ
พลเรือนปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน

• ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพ่งึ
มใีนสถาบนัอดุมศกึษา ประกาศราชกิจจานเุบกษา เลม 
125 ตอนพิเศษ 141 ง ลงวันที่  22 สิงหาคม 2551

ประวัติผูเขียน
• ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท) ถึง
ปจจุบัน

• ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล ที่ประชุมสภา
ขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย (ปขมท) ) ถึงปจจุบัน

• ผูทรงคุณวุฒิกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลให
ดาํรงตาํแหนงสูงขึน้ สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร 
(นิดา) ) ถึงปจจุบัน

• ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล คณะกรรมการ



อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร)ถึงปจจุบัน

• ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร)ถึงปจจุบัน

• วทิยากรบรรยายการเขียนคมูอืปฏิบัตงิาน การทํางาน
เชงิวเิคราะห การทาํงานเชงิสงัเคราะห การกาํหนดตวั
ชี้วัดและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

• อดีตผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ และอดีตผูชวย
อธิการบดีฝายพัฒนาระบบและบุคคล มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ


