
ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง วินัยและจรรยาบรรณของวชิาชีพคร ู
 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู ้เรื่อง วินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างความรู้  
 ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ว่าด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อ ๑  
  “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
 และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ”  
 โดยเน้นในการการมีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ประเดน็ : 1. จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา 
 2. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู :จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 3. ความเป็นผูม้ีวินัยของครู 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา 

จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติตนที่กําหนดขึ้นเป็นแบบแผน          
ในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง 
และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนํามาซึ่ง
เกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา            
ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

หมวด  ๑ จรรยาบรรณต่อตนเอง 
๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและ

วิสัยทัศน ์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  
หมวด  ๒ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
หมวด  ๓ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจแก่ศิษย์

และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
๔. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่

ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๕. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 

  ๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา
จิตใจ อารมณ ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 

๗. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
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หมวด  ๔ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
๘. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นใน

ระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
หมวด  ๕ จรรยาบรรณต่อสังคม 
๙. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
2. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู: จรรยาบรรณต่อตนเอง  

คุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐        
เพื่อประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติที่กําหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้องหรือพึงปฏิบัติ
ตามประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่กําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องหรือพึงประพฤติ
ตาม และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่กําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องหรือพึงละเว้น โดยมีแบบ
แผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และตัวอย่างของพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค ์ 

 จรรยาบรรณต่อผูต้นเอง 
 ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง

วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอโดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผน
พฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ พฤตกิรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

๑. ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและ 
    เป็นแบบอย่างที่ด ี
๒. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิต 
    ตามประเพณี และวัฒนธรรม 
๓. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ 
    อย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กําหนด 
๔. ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง 
    พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ําเสมอ 
๕. ค้นคว้า แสวงหา และนําเทคนิคด้านวิชาชีพ 
    ที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ มาใช้แก่ 
    ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
   ที่พึงประสงค ์

๑. เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสต ิ
    หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ เป็นที่น่ารังเกียจ 
๒. ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรม 
    ล่วงละเมิดทางเพศ 
๓. ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น 
    ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหายในการ 
    ปฏิบัติงานตามหน้าที ่
๔. ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการ 
    จัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติหน้าที ่
๕. ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผลเสียหาย 
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3. ความเป็นผู้มีวินัยของคร ู
 วินัย มีลักษณะเป็นข้อบัญญัติเพ่ือควบคุมและส่งเสริมให้ข้าราชการอยู่ในกรอบแห่งความประพฤติอัน
ดีงาม ระเบียบวินัยโดยทั่วไปมีไว้ เพื่อให้บุคคลในสังคมปฏิบัติร่วมกันในทิศทางและแนวทางเดียวกัน เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างสงบ สันติ เคารพในสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน วินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หมายถึง ข้อบัญญัติที่กําหนดเป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 82 – มาตรา 97 
 ลักษณะความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้กําหนดความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมไว้ ค่อนข้างเข้มงวดและเคร่งครัด
กว่าข้าราชการประเภทอื่น อาทิการกําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวได้กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง     
การศึกษาต้องประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีไม่เฉพาะแกผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ชุมชนและสังคมอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตน เหมาะสมกับ
การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้วิชาชีพ
ทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม 18 และสอดคลองกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รวมถึงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนับถือจากบคุคลทั่วไปด้วย 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 บัญญัติให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามหมวดนี้
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอต้ังแต่มาตรา 82 ถึงมาตรา 97 ซึ่งอาจแยกได้ดังนี ้ 
 1. วินัยต่อประเทศชาติ ได้แก่ สนับสนุนและวางรากฐานการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 2. วินัยต่อตําแหน่งหน้าที่ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
 3. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา ได้แก่ การปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่โดยชอบ        
ด้วยกฎหมาย  
 4. วินัยต่อผู้เรียน ได้แก่ การอุทิศเวลา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพสิทธิ           
ไม่ข่มเหง ไม่ลวงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียน 
 5. วินัยต่อประชาชน ได้แก่ ให้การต้อนรับอํานวยความสะดวก ให้ความเป็นธรรม ไม่กลั่นแกล้ง                          
ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน  
 6. วินัยต่อผู้ร่วมงาน ได้แก่การรักษาความสามัคคีสุภาพเรียบร้อย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
 7. วินัยต่อตนเอง ได้แก่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียง ไม่กระทําการใด ๆ ให้เสื่อม
เสียชื่อเสียง 
 
 

********************************** 
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เอกสารอ้างอิง 
 

วินัยและจรรยาบรรณวิชาชพีครู. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จาก  
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