บทที่ ๓ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
Code of Ethics of Teaching Profession
ความหมาย
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการงานแต่ละอย่าง กาหนดขึ้น
เพื่อรักษา และสร้างเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็น ลายลักษณ์อักษร หรือไม่
ก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 289)
จรรยาบรรณ หมายถึ ง จริย าวิ ชาชี พ หรื อจรรยาวิช าชี พ หรื อจริ ยธรรมวิ ชาชีพ ซึ่ง ครอบคลุ มใน
ทุกเรื่อง ทุกประการ ที่เป็นข้อควรปฏิบัติ สาหรับกลุ่มวิชาชีพ (พระราชวรมุนี. 2541 : 39-40)
จรรยาบรรณวิ ชาชีพ หมายถึง มาตรฐานของคุ ณ ค่า แห่ ง ความดี ง ามของการกระท าหนึ่ง ๆ หรื อ
พฤติกรรมโดยรวม ของผู้ประกอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2549 : 300)
จรรยาบรรณวิชาชีพ อาจถูกกาหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน เช่น
จรรยาบรรณแพทย์โดยแพทยสภา จรรยาบรรณครูโดยคุรุสภา เป็นต้น โดยเฉพาะวิชาชีพ ที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะต้องมี จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อรักษามาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ปัจจุบันมีการจัดทาจรรยาบรรณวิชาชีพขึ้นมากมาย
เช่น จรรยาบรรณแพทย์ พยาบาล จรรยาบรรณครูอาจารย์ จรรยาบรรณวิศวกร จรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์
เป็นต้น
จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติ ที่ ผู้ป ระกอบวิช าชี พจะต้ อ ง
ประพฤติ ปฏิ บัติ เป็น แนวทางให้ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พปฏิบั ติอ ย่ างถูก ต้อ ง เพื่อ ผดุ ง เกี ยรติ และสถานะของ
วิช าชีพ นั้ น ผู้ กระทาผิ ดจรรยาบรรณ จะต้ อ งได้ รับ โทษโดยว่ ากล่ าว ตัก เตือ น ถู ก พัก งาน หรื อ ถูก ยกเลิ ก
ใบประกอบวิชาชีพได้
จากข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภา ว่ า ด้ ว ย มาตรฐานวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณ ของวิ ช าชี พ พ.ศ. 2548
(สานักงานเลขาธิการของคุรุสภา. 2549 : 73-79) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับจรรยาบรรณ วิชาชีพครู สามารถ
สรุปได้ดังนี้
ความหมายของ จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติตน ที่กาหนด เป็นแบบแผน
ในการประพฤติตนที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องปฏิบัติตาม
ความสาคัญ
จรรยาบรรณในวิ ชาชีพ เป็ นสิ่ งส าคั ญ ในการที่จ ะจ าแนกอาชีพ ว่า เป็ นวิ ชาชีพ หรื อไม่ อาชีพ ที่เ ป็ น
“วิชาชีพ” นั้น กาหนดให้มีองค์กรรองรับ และมีการกาหนดมาตรฐานของความประพฤติ ของผู้อยู่ในวงการ
วิชาชีพ ซึ่ง เรียกว่า “จรรยาบรรณ” ส่วนลักษณะ “วิชาชีพ ” ที่สาคัญคือ เป็นอาชีพที่มีศาสตร์ชั้นสูง รองรับ
มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาวิชาชีพ มีการจัดการสอนศาสตร์ดังกล่าวในระดับ อุดมศึกษา ทั้งการสอน
ด้วยทฤษฏี และการปฏิบัติจนผู้เรียนเกิดความชานาญ และมีประสบการณ์ในศาสตร์นั้น นอกจากนี้จะต้องมี
องค์กรหรือสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนมี “จรรยาบรรณในวิชาชีพ” เพื่อให้สมาชิกในวิชาชีพดาเนินชีวิตตามหลัก
มาตรฐานดังกล่าว หลักที่กาหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพทั่วไป คือ แนวความประพฤติปฏิบัติที่มีต่อวิชาชีพต่อ
ผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสาคัญต่อวิชาชีพครูเช่นเดียวกั บที่จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสาคัญ
ต่อวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งสรุปได้ 3 ประการ คือ
๑. ปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกในวิชาชีพ
๒. รักษามาตรฐานวิชาชีพ
๓. พัฒนาวิชาชีพ
ลักษณะของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๑. เป็นคามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อผู้เรียน (Commitment to the student)
๒. เป็นคามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อสังคม (Commitment to the society)
๓. เป็นคามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อวิชาชีพ (Commitment to the profession)
๔. เป็นคามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อสถานปฏิบัติงาน (Commitment to the employment
practice)

มาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติตน
(จรรยาบรรณวิชาชีพ)

แบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
1. มาตรฐานมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
1.1 มาตรฐานความรู้
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานความรู้ ประกอบด้วย
1. ความเป็นครู ประกอบด้วย
สาระความรู้
(1) สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู
(2) การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
(3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู
(4) การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
(5) การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง

สมรรถนะ
(1) รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆได้
(2) แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(4) มีจิตวิญญาณความเป็นครู
2. ปรัชญาการศึกษา ประกอบด้วย
สาระความรู้
(1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
(2) แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
สมรรถนะ
(1) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
(2) วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ภาษาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
สาระความรู้
(1) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู
(2) ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
สมรรถนะ
(1) สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง
(2) ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
4. จิตวิทยาสาหรับครู ประกอบด้วย
สาระความรู้
(1) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์
(2) จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา
(3) จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
สมรรถนะ
(๑) สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
5. หลักสูตร
สาระความรู้
(1) หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร
(2) การนาหลักสูตรไปใช้
(3) การพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะ
(1) วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดทาหลักสูตรได้

(2) ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
6. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย
สาระความรู้
(1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
(2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้
สมรรถนะ
(1) สามารถจัดทาแผนการเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง
(2) สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
สาระความรู้
(1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย
(2) การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สมรรถนะ
(1) สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(2) สามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย
สาระความรู้
(1) หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
(2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
สมรรถนะ
(1) ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
สาระความรู้
(1) หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
(2) ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล
สมรรถนะ
(1) สามารถวัดและประเมินผลได้
(2) สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
10. การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
สาระความรู้
(1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
(2) การประกันคุณภาพการศึกษา
สมรรถนะ
(1) สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง
(2) สามารถดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย
สาระความรู้
(1) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต
(2) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู
(3) จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนด
สมรรถนะ
(1) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม
(2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ
ผ่ า นการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาทางการศึ ก ษาเป็ น เวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังนี้
1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.1 การปฏิบัติหน้าที่ครู
1. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
4. สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม
5. พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.2 การจัดการเรียนรู้
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร
3. ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
4. จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน
5. วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
2.3 ความสัมพันธ์กับผูป้ กครองและชุมชน
1. ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน
3. ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพืน้ ฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
4. ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข้อที่ 1 ผู้ประกอบวิ ชาชีพ ทางการศึก ษา ต้ องมี วินัยในตนเอง พั ฒนาตนเองด้านวิ ชาชี พ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข้อที่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ
และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ข้ อ ที่ 3 ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ต้ อ งรั ก เมตตา เอาใจใส่ ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม
ให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
ข้อที่ 4 ผู้ประกอบวิชาชี พทางการศึกษา ต้องส่ง เสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสั ย
ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้อที่ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้ งทาง
กายวาจา และจิตใจ
ข้อที่ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ ทาง
กายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
ข้อที่ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข้อที่ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
5. จรรยาบรรณต่อสังคม
ข้อที่ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550
ส่วนที่ 1
จรรยาบรรณต่อตนเอง
ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผน
พฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย
3. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่าเสมอ
5. ค้นคว้า แสวงหา และนาเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่
ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1. เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่า
รังเกียจในสังคม
2. ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ
3. ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหายในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
4. ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติหน้าที่
5. ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผลเสียหาย
ส่วนที่ 2
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ครูต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ โดยต้อง
ประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ
2. รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
3. ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้
4. อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ
6. เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
7. ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การ
8. เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์

(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1. ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ
2. ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ
3. ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4. ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผน
ของทางราชการจนก่อให้เกิดความเสียหาย
5. คัดลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
6. ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพ ส่งผลให้ศิษย์หรือผู้รับบริการเกิด
ความเสียหาย
7. ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ หรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
ส่วนที่ 3
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่ วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่
โดยเสมอหน้า ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตาม
บทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี ทั้งทาง
กาย วาจา และจิตใจ ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และ
สังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบโดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผน
พฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. ให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถและเสมอภาค
2. สนับสนุนการดาเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
3. ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับการ
พัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล
4. ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่ออุปกรณ์ และ
แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
5. ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม
กับตนเอง
6. เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็นยกย่อง
ชมเชย และให้กาลังใจอย่างกัลยาณมิตร
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1. ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม
2. ไม่ ใส่ ใจหรื อไม่รั บรู้ ปัญ หาของศิ ษย์ หรื อผู้ รับ บริ การ จนเกิ ดผลเสีย หายต่ อศิ ษย์ หรื อ
ผู้รับบริการ
3. ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ

4. เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการ เป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง
5. จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ
6. ชักชวน ใช้ จ้าง วานศิษย์หรือผู้รับบริการให้จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติด หรือเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับอบายมุข
7. เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการในงานตามหน้าที่ที่ต้องให้บริการ
ส่วนที่ 4
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
2. มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกกาลังในการพัฒนาการศึกษา
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1. ปิดบัง ข้อมู ลข่า วสารในการปฏิบัติง าน จนทาให้เ กิดความเสียหายต่ องานหรือ ผู้ร่ว ม
ประกอบวิชาชีพ
2. ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตาหนิ ให้ร้ายผู้อื่นในความบกพร่องที่เกิดขึ้น
3. สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสียหาย
4. เจตนาให้ข้อมูลเท็จทาให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหาย ต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ
5. วิพากษ์ วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
แตกความสามัคคี
ส่วนที่ 5
จรรยาบรรณต่อสังคม
ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญ ญา สิ่งแวดล้อม รัก ษาผลประโยชน์ข องส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพ ระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ นประมุข โดยพึ ง ประพฤติ แ ละละเว้ น การประพฤติ ตามแบบแผนพฤติ กรรม
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
2. นาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และสามารถดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

4. เป็นผู้นาในการวางแผนและดาเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม
2. ไม่แสดงความเป็นผู้นาในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาหรือสิ่งแวดล้อม
3. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม

