
ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู : จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 “แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู : จรรยาบรรณ 
 ต่อผู้รับบริการ” เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา  
 (หมวด 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ) ข้อ 6 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตน           
 เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ประเด็น : 1. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู : จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
    2. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของ 
                 ศิษย์และผู้รับบริการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู : จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  

คุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เพ่ือประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติที่ก าหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้องหรือพึงปฏิบัติ
ตามประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องหรือพึงประพฤติ
ตาม และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องหรือพึงละเว้น โดยมี                  
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และตัวอย่างของพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรม                 
ที่ไม่พึงประสงค ์ 

 
 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  
 ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย ์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่

โดยเสมอหน้า ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ               
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี           
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ 
และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้น การประพฤติตามแบบ
แผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

1. ให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการ
ด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและเสมอภาค 

2. สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือปกป้องสิทธิเด็ก
เยาวชน  และผู้ด้อยโอกาส 

3. ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพ่ือให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับการ
พัฒนาตามความสามารถ  ความถนัด และความ
สนใจของแต่ละบุคคล 

1. ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม 
2. ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือ

ผู้รับบริการจนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือ
ผู้รับบริการ 

3. ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ 
4. เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการเป็น

ผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
4. ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหา

ความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ อุปกรณ ์และ แหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลาย 

5. ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการ
เรียนรู้  และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม        
กับตนเอง 

6. เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยก
ย่อง ชมเชย และให้ก าลังใจอย่างกัลยาณมิตร 

5. จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือ
ผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือ
กฎระเบียบ 

6. ชักชวนใช้จา้งวานศิษย์หรือผู้รับบริการให้
จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 

7. เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการ
ในงานตามหน้าที่ที่ต้องให้บริการ 

 
2.  ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ 
     และผู้รับบริการ  
 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ได้อธิบายจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อ 6              
ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์                                
ในแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ไว้ดังนี้ 
 

หลักการ 
การแสดงออกของครูใด ๆ ก็ตามย่อมมีผลในทางบวกหรือลบ ต่อความเจริญเติบโตของศิษย์เมื่อครู

เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาทุก ๆ ด้านของศิษย์ จึงต้องพิจารณาเลือกแสดงแต่เฉพาะการแสดงที่มี
ผลทางบวก พึงระงับและละเว้นการก้าวหน้าของศิษย์ทุก ๆ ด้าน 

 
ค าอธิบาย 
การไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติ ปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ 

หมายถึง การตอบสนองต่อศิษย์ในการลงโทษหรือให้รางวัลการกระท าอ่ืนใดที่น าไปสู่การลดพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา และการเพ่ิมพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา 

 
พฤติกรรมส าคัญ 
1. ละเว้นการกระท าที่ท าให้ศิษย์เกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม

ของศิษย์ ตัวอย่างเช่น  
- ไม่น าปมด้อยของศิษย์มาล้อเลียน  
- ไม่ประจานศิษย์  
- ไม่พูดจาหรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นการซ้ าเติมปัญหาหรือข้อบกพร่องของศิษย์  
- ไม่น าความเครียดมาระบายต่อศิษย์ไม่ว่าจะด้วยค าพูด หรือสีหน้าท่าทาง  
- ไม่เปรียบเทียบฐานะความเป็นอยู่ของศิษย์  
- ไม่ลงโทษศิษย์เกินกว่าเหตุ 
2. ละเว้นการกระท าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของศิษย์ ตัวอย่างเช่น  
- ไม่ท าร้ายร่างกายศิษย์  
- ไม่ลงโทษศิษย์เกินกว่าระเบียบก าหนด  
- ไม่ใช้ศิษย์ท างานเกินก าลังความสามารถ ฯลฯ 
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3. ละเว้นการกระท าที่สกัดกั้นพัฒนาการทาง สติปัญญา อารมณ ์จิตใจ และสังคมของศิษย์  
- ไม่ตัดสินค าตอบถูกผิดโดยยึดค าตอบของครู  
- ไม่ดุด่าซ้ าเติมศิษย์ที่เรียนช้า  
- ไม่ขัดขวางโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกทางสร้างสรรค์  
- ไม่ตั้งฉายาในทางลบให้แก่ศิษย์  
ฯลฯ 
  
 

*********************************** 
 

เอกสารอ้างอิง 
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อ             

8 สิงหาคม 2561. จาก http://www.ksp-spk.or.th/spk1/images/law/rule/2550.pdf 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2541). แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  

http://www.ksp-spk.or.th/spk1/images/law/rule/2550.pdf

