
 
 

 
 

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณอาจารย์ 

โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 



คํานํา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และดําเนินการฝึกนักเรยีน

นายร้อยให้มีความรู้ในระดับอุดมศึกษา และเป็นแบบฉบับนายทหารสัญญาบัตรที่มคีณุลักษณะผู้นํา 
คุณธรรม และจริยธรรมของกองทัพบก 

อาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถอืเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนนายร้อย หากอาจารย์ประพฤติปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่นักเรียนนายร้อยได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ย่อมจะส่งผลใหก้ารพัฒนานักเรียนนายร้อยมี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่กองทัพบกและประเทศชาติในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เล็งเห็นความสําคัญของอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าเปน็อย่างมาก จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณอาจารย์
โรงเรียนนายร้อย-พระจุลจอมเกล้าขึ้น เพื่อจัดทําคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์โรงเรยีนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของอาจารย์ รวมทั้งส่งเสริมและกํากับ
ดูแลให้อาจารย์โรงเรียนนายร้อย  พระจุลจอมเกล้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณ
อาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างเคร่งครัด 

คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณอาจารย ์
โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกล้า 

 
 



 ๑ 

บทนํา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรใหแกกองทัพบก 

อาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีหนาที่ใหการศึกษาอบรมใหนักเรียนนายรอยเปนนักรบ นักพัฒนา 
และสุภาพบุรุษของชาติ จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีจรรยาบรรณที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติ ธํารงรักษา และสงเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงของอาจารยโรงเรียนนายรอย พระจุลจอมเกลาใหเปนที่เช่ือถือ
ศรัทธาและคงอยูสืบไป 

คําจํากัดความ 
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดข้ึน เพื่อ

รักษาและสงเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได 
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒) 

อาจารย หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย และครูฝก
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

จรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา หมายถึง ประมวลความประพฤติที่โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลากําหนดข้ึนเปนแนวทางใหอาจารยยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง
และฐานะของอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 
จรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

๑. อาจารยพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนนายรอยและบุคคลทั่วไป ทั้งดานสวนตัวและการงาน 
๒. อาจารยพึงสอนนักเรียนนายรอยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธ์ิใจ ชวยเหลือและปฏิบัติ

ตอนักเรียนนายรอยอยางมีเมตตาและเปนธรรม 
๓. อาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตยสุจริต 
๔. อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใด 
๕. อาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 
๖. อาจารยพึงเปนนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามขอกําหนดของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
๗. อาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานแบบกัลยาณมิตร ชวยเหลือ สงเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
๘. อาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลา 
๙. อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอื่น สังคม และประเทศชาติ 
๑๐. อาจารยพึงรักษาวินัยและประพฤติตนตามแบบธรรมเนียมทหารอยางเครงครัด 

แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอย พระจุลจอมเกลา 
๑. อาจารยพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนนายรอยและบุคคลทั่วไป ทั้งดานสวนตัวและ

การงาน 



 ๒ 

แนวทางปฏิบัติ 
๑) ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมจรรยาและขนบธรรมเนียม อันดีงาม 
๒) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางนาเช่ือถือตอบุคคลทั่วไป 
๓) ปฏิบัติตนใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีอยูเสมอ 
๔) แตงกายถูกระเบียบ สะอาด สุภาพเรียบรอย และเหมาะสมกับกาลเทศะ 
๕) ตรงตอเวลา 
๖) มีมารยาทอันดีงาม 
๗) ระมัดระวังในการกระทําและการพูดของตนเอง ไมพูดคําหยาบหรือกาวราว ไมนินทาหรือ

พูดจาสอเสียด 
๘) ไมโกรธงายหรือแสดงอารมณฉุนเฉียวตอนักเรียนนายรอยและเพื่อนรวมงาน 
๙) มองโลกในแงดี 

๒. อาจารยพึงสอนนักเรียนนายรอยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธ์ิใจ ชวยเหลือและปฏิบัติ
ตอนักเรียนนายรอยอยางมีเมตตาและเปนธรรม 

แนวทางปฏิบัติ 
๑) มีการวางแผนการเรียนการสอน 
๒) อบรมสั่งสอนนักเรียนนายรอยอยางเต็มความสามารถ  ใหเน้ือหาครบถวน ครอบคลุม ไม

บิดเบือนหรือปดบังอําพราง 
๓) เอาใจใสตอพฤติกรรมของนักเรียนนายรอย 
๔) ควรเลือกใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนนายรอย 
๕) มอบหมายงานและตรวจผลงานดวยความยุติธรรม ไมเลือกที่รักมักที่ชัง 
๖) ใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักเรียนนายรอยอยางเต็มความสามารถ 

๓. อาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตยสุจริต 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) อาจารยตองซื่อสัตยตอตนเองและนักเรียนนายรอย มีความรับผิดชอบตอช้ันเรียน นักเรียนนาย

รอย และเน้ือหาวิชาที่สอน 
๒) ไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย ขนบธรรมเนียม

ประเพณี หรือความรูสึกของสังคม 

๔. อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใด 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) มีการสรางสรรคผลงานทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
๒) นําผลงานทางวิชาการไปใชใหเกิดประโยชน 
๓) กลาแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะทางวิชาการ 



 ๓ 

๕. อาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา ติดตาม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) ศึกษา คนควา หาความรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ 
๒) นําความรูมาวิเคราะหกําหนดเปาหมายแนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร 

๖. อาจารยพึงเปนนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจยัตามขอกําหนดของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) ตองซื่อสัตย และมีคุณธรรม ไมคัดลอกผลงานของผูอื่น  ไมจางวานผูอื่นใหทําผลงาน หรือไม

รับจางทําผลงานใหผูอื่น 
๒) ตองปฏิบัติตามพันธกรณีในการวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุนการวิจัยและ

หนวยงานที่ตนสังกัด 
๓) ตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัยทั้งคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 
๔) ตองมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติที่อาจนําไปสูการบิดเบือนขอมูล 
๕) ตองเคารพศักด์ิศรีและสิทธิมนุษยชน 
๖) พึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ ทํางานวิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ งานวิจัยที่

เปนประโยชนแกกองทัพ สังคม และประเทศชาติ 
๗) พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น 
๘) พึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ถูกตองเหมาะสม 

๗. อาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานแบบกัลยาณมิตร ชวยเหลือ สงเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) ใหเกียรติเพื่อนรวมงานทุกสายงาน 
๒) แลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนรวมงาน 
๓) ชวยเหลือเพื่อนรวมงานในทางสรางสรรค 
๔) ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน 

๘. อาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา 

แนวทางปฏิบัติ 
๑) สนับสนุนและเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
๒) ปกปองเกียรติภูมิของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
๓) เสียสละเพื่อพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
๔) ใหความเห็นในเชิงสรางสรรคเกี่ยวกบัการพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 



 ๔ 

๕) ไมทําใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะ และใหอภัยเพื่อนรวมงานหากเกิดความผิดพลาด 

๙. อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอื่น สังคม และประเทศชาติ 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
๒) ภูมิใจในความเปนไทย และนิยมไทย 
๓) ปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติ 
๔) รวมมือรวมใจปฏิบัติงานเพื่อสวนรวม 
๕) ไมละเลยที่จะเปนสวนหน่ึงในการเสริมสรางความสามัคคีของชาติ 
๖) เสียสละความสุขสวนตนเพื่อประเทศชาติ 
๗) มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคม 

๑๐. อาจารยพึงรักษาวินัยและประพฤติตนตามแบบธรรมเนียมทหารอยางเครงครัด 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) ปฏิบัติตามคูมือครูอาจารยสถาบันการศึกษาของกองทัพ  
๒) ปฏิบัติตามประมวลวินัยทหาร  

๒.๑) ภาค ๑ วาดวย การปกครอง 
๒.๒) ภาค ๔ วาดวย กฎหมายเกี่ยวกับทหาร ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
๒.๓) ภาค ๕ วาดวย เบ็ดเตล็ด 
 

แนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
คณะกรรมการสงเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลามีหนาที่ ดังน้ี  
๑. ติดตามกํากับดูแลอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
๒. รวบรวมขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากการสังเกต การรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ การ

วิเคราะหจากขอเสนอแนะทายแบบประเมินการสอน แบบประเมินคานายทหารสัญญาบัตร และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม 

๓. ตักเตือนผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

แนวทางปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอย   พระจุลจอมเกลา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดกําหนดนโยบายไวดังน้ี 
๑. ไมใหอาจารยรับอามิสสินจางจากผูปกครองหรือคนภายนอกไมวากรณีใด  ๆ
๒. ไมใหอาจารยแสวงหาผลประโยชนจากนักเรียนนายรอย 



 ๕ 

๓. อาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาตองปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารและรักษาวินัยอยาง
เครงครัด 
 
ระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

เมื่ออาจารยไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใหคณะกรรมการ
สงเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาสืบสวนหา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอรองเรียนที่เกิดข้ึน หากพบอาจารยไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา หรือมีพฤติกรรมสอไปในทางผิดวินัยทหารตองไดรับการลงทัณฑ 
 

การลงทัณฑผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา 
        การลงทัณฑอาจารยที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียน  นายรอยพระจุลจอมเกลาให
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของอาจารยผูน้ันดําเนินการตามประมวลวินัยทหาร 
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บรรณานุกรม 
กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด. คูมือครู/อาจารยสถาบันการศึกษาของกองทัพ. 

กรุงเทพฯ  ๒๕๔๓.  
กรมสารบรรณทหารบก. ประมวลวินัยทหาร ภาค ๑ วาดวยการปกครอง. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด 

ศ.ส., ๒๕๓๕. 
ประมวลวินัยทหาร ภาค ๔ วาดวยกฎหมายเกี่ยวกับทหาร ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย

แหงชาติ. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด ศ.ส., ๒๕๓๕. 
ประมวลวินัยทหาร ภาค ๕ วาดวยเบ็ดเตล็ด. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด ศ.ส., ๒๕๓๕. 
จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัย http://www.ku.ac.th/personal/conduct.html  
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คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

พ.อ.หญิง คมคาย นุกูลกิจ ประธาน 
พ.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี รองประธานกรรมการ 
พ.อ.อัครวัฒน ซื่อสัตย กรรมการ 
พ.อ.หญิง พัฒนัญญา เลขวัต กรรมการ 
พ.อ.หญิง ศิริวรรณ กาญจนโหติ กรรมการ 
พ.ท. สนธิเดช พูลสวัสด์ิ  กรรมการ 
พ.ท. วรวุฒ ิ แสงทอง กรรมการ 
พ.อ.หญิง ปยนุช รัตนวิชัย เลขานุการ 
พ.ต.รุงศักด์ิ จิตตแกว ผูชวยเลขานุการ 
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