ขอบังคับคุรุสภา
วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556
จรรยาบรรณวิชาชีพครูมี 5 ดาน 9 ขอ
1.จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอที่ 1 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวนิ ัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
บุคลิกภาพ และวิสยั ทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยูเสมอ
2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ขอที่ 2 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซือ่ สัตยสุจริต รับผิดชอบตอ
วิชาชีพ
และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
3.จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
ขอที่ 3 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม
ใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
ขอที่ 4 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัย
ที่ถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถ ดวย
ความบริสุทธิใ์ จ
ขอที่ 5 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้ง
ทางกาย
วาจา และจิตใจ

ขอที่ 6 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย
สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย และผูรับบริการ
ขอที่ 7 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
4.จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
ขอที่ 8 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยาง
สรางสรรค
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ
5.จรรยาบรรณตอสังคม
ขอที่ 9 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษา
ผลประโยชนของสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ขอบังคับคุรสุ ภา
วาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550
สวนที่ 1
จรรยาบรรณตอตนเอง
ครูตอ งมีวนิ ัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ โดยตองประพฤติและละ
เวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
1. ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี
2. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย
3. ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสาํ เร็จอยางมีคุณภาพ ตามเปาหมายที่
กําหนด
4. ศึกษา หาความรู วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอยางสม่ําเสมอ
5. คนควา แสวงหา และนําเทคนิคดานวิชาชีพที่พัฒนาและกาวหนาเปนที่ยอมรับมาใช
แกศิษยและผูรับบริการใหเกิดผลสัมฤทธิท์ ี่พึงประสงค
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
1. เกี่ยวของกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไมสุภาพเปนที่นา

รังเกียจในสังคม
2. ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ
3. ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน ความเอาใจใส จนเกิดความเสียหายในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่
4. ไมรับรูหรือไมแสวงหาความรูใหมๆ ในการจัดการเรียนรู และการปฏิบัติหนาที่
5. ขัดขวางการพัฒนาองคการจนเกิดผลเสียหาย

สวนที่ 2
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ครูตอ งรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
วิชาชีพ โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
1. แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ
2. รักษาชื่อเสียงและปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
3. ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชนรับรู
4. อุทิศตนเพือ่ ความกาวหนาของวิชาชีพ
5. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของ
ทางราชการ
6. เลือกใชหลักวิชาที่ถูกตอง สรางสรรคเทคนิค วิธีการใหมๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
7. ใชองคความรูหลากหลายในการปฏิบัติหนาที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับสมาชิกใน

องคการ
8. เขารวมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพอยางสรางสรรค
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
1. ไมแสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ
2. ดูหมิ่น เหยียดหยาม ใหรายผูรว มประกอบวิชาชีพ ศาสตรในวิชาชีพ หรือองคกร
วิชาชีพ
3. ประกอบการงานอื่นที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4. ไมซื่อสัตยสุจริต ไมรบั ผิดชอบ หรือไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของทาง
ราชการจนกอใหเกิดความเสียหาย
5. คัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
6. ใชหลักวิชาการที่ไมถูกตองในการปฏิบัติวิชาชีพ สงผลใหศิษยหรือผูรับบริการเกิด
ความเสียหาย
7. ใชความรูทางวิชาการ วิชาชีพ หรืออาศัยองคกรวิชาชีพแสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง
หรือผูอื่นโดยมิชอบ

สวนที่ 3
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
ครูตอ งรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการตาม
บทบาทหนาที่โดยเสมอหนา ครูตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสยั ที่ถูกตอง
ดีงามแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์
ใจ ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูตองไม
กระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของ

ศิษยและผูรับบริการ และครูตอ งใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับ
หรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบโดยตองประพฤติและละ
เวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
1. ใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือศิษยและผูรับบริการดวยความเมตตากรุณาอยางเต็มกําลัง
ความสามารถและเสมอภาค
2. สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อปกปองสิทธิเด็ก เยาวชน และผูดอ ยโอกาส
3. ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหศิษยและผูรับบริการไดรับการ
พัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล
4. สงเสริมใหศิษยและผูร ับบริการสามารถแสวงหาความรูไดดว ยตนเองจากสื่ออุปกรณ
และแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย
5. ใหศิษยและผูรับบริการ มีสว นรวมวางแผนการเรียนรู และเลือกวิธีการปฏิบัติที่
เหมาะสมกับตนเอง
6. เสริมสรางความภาคภูมิใจใหแกศิษยและผูรับบริการดวยการรับฟงความคิดเห็นยก
ยอง ชมเชย และใหกําลังใจอยางกัลยาณมิตร
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
1. ลงโทษศิษยอยางไมเหมาะสม
2. ไมใสใจหรือไมรับรูปญหาของศิษยหรือผูร บั บริการ จนเกิดผลเสียหายตอศิษยหรือ
ผูรับบริการ
3. ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษยหรือผูรับบริการ
4. เปดเผยความลับของศิษยหรือผูรับบริการ เปนผลใหไดรับความอับอายหรือเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง
5. จูงใจ โนมนาว ยุยงสงเสริมใหศิษยหรือผูรับบริการปฏิบัติขัดตอศีลธรรมหรือ
กฎระเบียบ
6. ชักชวน ใช จาง วานศิษยหรือผูรับบริการใหจัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติด หรือเขาไป

เกี่ยวของกับอบายมุข
7. เรียกรองผลตอบแทนจากศิษยหรือผูรับบริการในงานตามหนาที่ที่ตองใหบริการ

สวนที่ 4
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสราง
ความสามัคคีในหมูคณะ โดยพึงประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผน
พฤติกรรมดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
1. เสียสละ เอื้ออาทร และใหความชวยเหลือผูรว มประกอบวิชาชีพ
2. มีความรัก ความสามัคคี และรวมใจกันผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
1. ปดบังขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน จนทําใหเกิดความเสียหายตองานหรือผูรวม
ประกอบวิชาชีพ
2. ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตําหนิ ใหรา ยผูอ ื่นในความบกพรองทีเ่ กิดขึ้น
3. สรางกลุมอิทธิพลภายในองคการหรือกลั่นแกลงผูรวมประกอบวิชาชีพใหเกิดความ
เสียหาย
4. เจตนาใหขอมูลเท็จทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือเกิดความเสียหายตอผูรวมประกอบ
วิชาชีพ
5. วิพากษ วิจารณผูรวมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายหรือแตกความ
สามัคคี

สวนที่ 5
จรรยาบรรณตอสังคม
ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยพึงประพฤติ
และละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
1. ยึดมั่น สนับสนุน และสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
2. นําภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเปนปจจัยในการจัดการศึกษาใหเปน
ประโยชนตอสวนรวม
3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหศิษยเกิดการเรียนรูและสามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. เปนผูนําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิ
ปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
1. ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชนตอการศึกษาทั้ง
ทางตรงหรือทางออม
2. ไมแสดงความเปนผูนําในการอนุรักษหรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาหรือสิ่งแวดลอม
3. ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรกั ษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม
4. ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม

