
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คํานํา 
 
 
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เปนสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาวิชาชีพ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา                    
ชางอุตสาหกรรมและสาขาวิชาพณิชยการ ใหมีมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม จัดฝกอบรม
วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษ ใหบริการชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ตาง ๆ มีการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนบุคคลที่สําคัญที่จะ
เปนตนแบบในการปลูกฝงความมีจริยธรรมใหกับศิษย เพราะฉะนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จะตองมีจรรยาบรรณเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อเปนแบบอยางที่ดี                  
แกนักเรียน นักศึกษา ผูปกครองและประชาชนทั่วไป 
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จึงไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหถึงพรอมซึ่งการเปนผูที่มีความรูคุณธรรม จรรยาบรรณแหง
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอันควรคาแกการยกยองและเคารพบูชาของลูกศิษย และผูรับบริการ 
โดยมั่งหวังใหการจัดการการเรียนการสอนมีคุณภาพและผลิตนักเรียนนักศึกษา ตรงกับตลาดแรงงาน 
 
 
        วิทยาลัยเทคนคินครราชสีมา 
                                                                                                                            ผูจัดทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
 

                              เร่ือง 
 

หนา 

จรรยาบรรณวิชาชพีคร ู ๑ 
 - หมวดที่ ๑  วาดวยอุดมการณครู ซ่ึงเปนหวัใจของการเปนครู ๑ 
 - หมวดที่ ๒  วาดวยเอกลักษณของครู โดยเนนใหเห็นลักษณะเฉพาะของครูที่แตกตาง 

                  จากบุคคลในอาชีพอ่ืน 
๑ 

 - หมวดที่ ๓  วาดวยการรักษษวินัยแหงวิชาชพีครู ๒ 
 - หมวดที่ ๔  วาดวยบทบาทของครูตอบุคคล และสังคม ๓ 
คุณลักษณะที่ดีของคร ู ๔ 
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ๙ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ๑๐ 
เอกสารอางอิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
 
 จรรยาบรรณวชิาชีพครู หมายถึง ประมวลความประพฤติกรรมหรือกริิยาอาการที ่                      
ประกอบวิชาชีพครูควรประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษาสงเสริม เกียรติคุณ ช่ือเสียงและฐานะของความ เปนครู                         
(ยนต ชุมจิต. ๒๕๓๑ : ๑๓๑)  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน ๗๔ ทาน เพือ่ราง
จรรยาบรรณวชิาชีพครู ในระหวางวนัที ่๘-๑๐ เมษายน ๒๕๒๔ ผลการประชุม ที่ประชุมเหน็ชอบ                     
ใหแบงจรรยาบรรณวิชาชีพครูเปน ๔ หมวด (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ ๒๕๒๔ : ๓) ดังนี้  
 หมวดที ่๑ วาดวยอุดมการณครู ซ่ึงเปนหวัใจของการเปนครู  
 หมวดที ่๒ วาดวยเอกลักษณของครู โดยเนนใหเห็นลักษณะเฉพาะของครูที่แตกตางจาก 
บุคคลในอาชีพอ่ืน  
 หมวดที ่๓ วาดวยการรักษาวินัยแหงวิชาชพีครู  
 หมวดที ่๔ วาดวยบทบาทของครูตอบุคคล และสังคม  

หมวดที่ ๑ อุดมการณครู ซ่ึงเปนหัวใจของการเปนคร ูประกอบดวยคุณลักษณะดังนี ้ 
๑. ศรัทธาในอาชีพครู อุทิศตน เพื่อศิษย และการศึกษา  
๒.  ธํารงและสงเสริมเกียรติแหงวิชาชีพครู  
๓.  บําเพ็ญตนเพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  
๔.  ยึดมั่นในคณุธรรม มีใจรัก และเมตตาตอศษิย  
๕.  มีจติใจเปนประชาธิปไตย  
๖.  ยึดมั่นในศาสนา พระมหากษัตริย  

หมวดที่ ๒ เอกลักษณของครู โดยเนนใหเห็นลักษณะเฉพาะของครูท่ีแตกตางจากบุคคล ในอาชพีอ่ืน 
ประกอบดวยคุณลั กษณะดงันี ้ 

๑.  ดํารงตนอยางเรียบงาย ประหยัด เหมาะสมกับอาชีพครู  
๒.  มีอารมณมั่นคง และสามารถควบคุมอารมณทั้งในและนอกเวลาที่สอน  
๓.  มีสัจจะความจริงในความรับผิดชอบตอหนาที่ครู และตอตนเอง สามารถรวมงานเปน               

หมูคณะได  
๔.  เปนผูมีวัฒนธรรม มีศีลธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ และเปนตวัอยางที่ดี ของศิษย  
๕.  เปนคนตรงเวลา ประพฤติตนสม่ําเสมอ  
๖.  เปนผูมีวาจาสภุาพออนโยนและแตงกายเรยีบรอยเหมาะสม  
๗.  ใฝหาความรู สํารวจและปรบัปรุงแกไขตนเองและงานสอนอยูเสมอ  
๘.  กระตือรือรน ขยันหมัน่เพยีรและตั้งใจใชกลวิธีสอนใหศิษย เกิดความรูจนเปน แบบอยาง

การสอนที่ด ี 



๒ 
 

๙.  มีความคิดริเร่ิมและนําสิ่งใหม ๆ มาใชสอนศิษย  
๑๐.  รูจักผอนปรนตอปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานครู และหาทางแกไขโดยสันติวิธีเปน พลเมืองดี  
๑๒.  ใหเกียรติโดยไมเลือกเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะครอบครัว เพศและวยั  
๑๓.  เปนผูมีใจกวาง และมีน้ําใจนักกฬีารับฟงความคิดเหน็ของศิษย และเปดโอกาสใหศษิย 

ไดปรึกษาหารอือยางสม่ําเสมอ  
๑๔.  เอาใจใสตอการเรียน ความประพฤติ และความเปนอยูของศิษยอยูเสมอ  
๑๕.  เขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคลของศิษย  
๑๖.  เปนผูเห็นศษิยมีความสําคัญ และพิจารณาคณุคาของศิษยแตละคนดวยเหตุผล  
๑๗.  เปนผูที่นาเคารพรัก และทําใหศิษย เกิดความอบอุนใจ  
๑๘.  มีความยุติธรรม และตัดสินใจหรือลงโทษศิษยอยางมีเหตุผล  
๑๙.  เปนผูควรแกการยกยอง นับถือในเชิงภูมิปญญา และเชาว ไหวพริบในดานการอบรม  

ส่ังสอน  
๒๐.  สามารถอรรถาธิบายเรื่องยากใหเขาใจงาย  

หมวดที่ ๓ วาดวยการรักษาวินัยแหงวชิาชพีครู  
๑.  รักษาความลับของศิษย เพื่อนรวมงานและสถานศึกษา  
๒.  ไมแสดงอาการอาฆาตพยาบาลตอศิษย  
๓.  เขาสอนโดยสม่ําเสมอ ไมปดบังหรือบิดเบอืน เนื้อหาสาระทางวิชาการ  
๔.  สุภาพเรียบรอย เชื่อฟง และไมแสดงความกระดางกระเดือ่ง ตอ ผูบังคับบัญชา ซ่ึงสั่งใน

หนาที่การงานโดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา  
๕.  ตองถือและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมที่ดขีองสถานศึกษา  
๖.  ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ของตนใหเกิดผลดดีวยการเอาใจใส ระมัดระวังรักษา ผลประโยชน 

ของสถานศึกษา  
๗.  ไมละทิ้งหนาที่ดานการสอนและงานทีไ่ดรับมอบหมาย ตลอดจนอุทิศเวลา ของตนใหกับ

สถานศึกษา  
๘.  รักษาความสามัคคี ช่ือเสียงของคณะและสถานศึกษาทีสั่งกัดอยู  
๙.  ปฏิบัติหนาที่อยางจริงจัง ดวยความรับผิดชอบและเสียสละ  
๑๐.  ใหเกียรติแกเพือ่นรวมอาชีพ และบุคคลทั่วไป  
๑๑.  ไมลบหลูดูหมิน่ศาสนา  
๑๒.  รักษาความลับของเพื่อนรวมงาน และสถานศึกษา  
๑๓.  รักษาและสงเสริมความสามัคคีของหมูคณะ  
๑๔.  ไมนําหรือยอมใหนําผลงานทางวิชาการของตนไปใชในทางทุจริต หรือ เปนภัยตอ

มนุษยชาต ิ 
 



๓ 
 
๑๕.  ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน  
๑๖.  รักษาชื่อเสียงมิใหขึ้นชื่อวาประพฤติช่ัว  
๑๗.  ประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยและเทีย่งธรรม โดยไม เห็นแกประโยชน 

อันมิชอบ  

หมวดที่ ๔ วาดวยบทบาทของครูตอบุคคล และสังคม  
๑.  ยึดมั่นในชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย  
๒.  สงเสริมกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตย  
๓.  สงเสริมความสัมพันธระหวางสถาบันดวยกันและระหวางสถาบันและชุมชน  
๔.  สรางและสงเสริมความสามัคคีอันดีระหวางครูและผูปกครอง  
๕.  ดํารงชีวิตและการปฏิบัติตนเปนตัวอยางทีด่ีชุมชน  
๖.  รับใชสังคม ดวยการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ  
๗.  โอบออมอารีมีน้ําใจตอผูอ่ืน  

 ในป พ.ศ. ๒๕๒๖  คุรุสภาไดมีการปรับปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพครูขึน้ใหม เรียกวา                   
“ระเบียบคุรุสภาวาดวยจรรยามารยาทและวินัยตามระเบยีบประเพณีครู” (คุรุสภาพ. ๒๕๒๖ : ๒-๓)                      
ซ่ึงมีระเอียดดงันี้  
 ครูตองมีจรรยามารยาทและวินัยตามระเบยีบประเพณีของครู ดังตอไปนี้  

๑.  เล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ดวยความ 
บริสุทธิ์ใจ  

๒.  ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไมลบหลูดูหมิ่นศาสนาอื่น  
๓.  ตั้งใจสอนศิษยและปฏิบัติหนาที่ของตนใหเกิดผลด ีดวยความเอาใจใส อุทิศเวลาของตน 

ใหแกศิษย จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาทีก่ารงานมิได  
๔.  รักษาชื่อเสียงของตนมิใหช่ือวาประพฤตช่ัิว ไมประพฤติการอันใดจะทําใหเสียช่ือเสียง 

และเกยีรต ิของความเปนคร ู 
๕.  ถือปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา  
๖.  ถายทอดความรูโดยไมปดบังอําพราง ไมนําหรือยอมใหนาํผลงานทางวิชาการของตน               

ไปใช ในทางทุจริต หรือเปนภัยตอมนุษยชาติ  
๗.  ใหเกยีรติผูอ่ืนทางวิชาการ โดยไมนําผลงานของผูใดมาแอบอางเปนผลงานของตนและ 

ไมเบียดบังใชแรงงาน หรือนําผลงานของผูอ่ืนไปเพื่อประโยชนสวนตน  
๘.  ประพฤติอยูในความซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความเที่ยงธรรม ไม

แสวงหาประโยชนตนเองหรอืผูอ่ืนโดยมิชอบ  
 
 

 



๔ 
 
๙.  สุภาพเรียบรอย ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศษิย รักษาความลับของศิษย ของ

ผูรวมงาน และสถานศึกษา  
๑๐. รักษาความสามัคคีของครู และชวยเหลือกันในหนาที่การงาน  

 
 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “ คุณธรรม 
สําหรับผูประกอบวิชาชีพครู ” เมื่อวันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๒๙ และไดกําหนดขอบเขตจรรยาบรรณ                
ของวิชาชีพครูไวดังนี ้( คุรุสภา,๒๕๒๙ : ๕-๗ )  

๑.  ตั้งใจสอนศิษย อุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลด ีไมละทิ้งหนาที่การงาน  
๒.  ถายทอดวิชาความรูโดยไมปดบังอําพราง ไมนําผลงานทางวิชาการไปใชในทางที่ทุจริต

หรือเปนภยัตอมนุษยชาต ิ 
๓.  ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศษิย ผูรวมงาน และสถานศึกษา  
๔.  ไมแอบอางผลงานทางทางวชิาการของผูอ่ืนมาเปนของตน และไมใชแรงงานหรือ                 

นําผลงานของผูอ่ืนไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  
๕. รักษาชื่อเสยีงของตนมิใหไดช่ือวาประพฤติช่ัว อันจะทาํใหเสื่อมเสียเกียรติของครู  

 กลาวโดยสรุป หัวใจสําคัญของจรรยาบรรณครูมี ๓ ประการ คือ ตองมีความซื่อสัตย รักและ
ปรารถนาดีตอศิษยอยางจริงใจ วางตนใหเปนที่นับถือของผูอ่ืน การที่ครูผูใดจะมีคณุธรรม ดังกลาวได 
จะตองรูจัก และตีความวิชาชีพครูใหชัดเจนกอน  
 

คุณลักษณะที่ดีของครู 
 
 คุณลักษณะของครูที่ดีนั้นมผูีกลาวไวหลายทาน ในหลายโอกาส พระบาทสมเด็จพระ 
เจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานแกครูอาวุโส ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงมี 
ขอความที่แสดงถึงคุณลักษณะทีด่ีของครูที่ดีไวดังนี ้ 
 “ ครูที่แทนั้นเปนผูกระทําแตความด ีคือตองขยันและอุตสาหะพากเพียร เอื้อเฟอเผ่ือแผ และ
เสียสละ ตองหนักแนน อดกล้ัน และอดทน ตองรักษาวนิัย สํารวมระวังความประพฤติและ ปฏิบัติตนใหอยู
ในระเบยีบแบบแผนที่ดีงาม ตองปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความ สนุกร่ืนเริงที่ไมสมควร
แกเกียรตภิูมิของตน ตองมั่นใจใหมั่นคงและแนวแน ตองซื่อสัตย รักษา ความจริงใจ ตองเมตตา หวังดี ตอง
วางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคติ ตองอบรมปญญา ใหเพิ่มพนูสมบูรณขึ้น ทั้งในดานวิทยาการ 
และความฉลาด รอบรูในเหตุและผล ” (คุรุสภา, ๒๕๒๔ : ๓)  

 พระพุทธทาสภิกข ุ( ๒๕๓๐ : ๑-๒๗ ) ไดบรรยายเรื่องธรรมะสําหรับครูระหวาง วนัที่ ๔-๙ 
กันยายน ๒๕๒๗ ณ สวนโมกขพลาราม จังหวดัสุราษฎรธานี ซ่ึงมีความบางตอนแสดงถึง คุณลักษณะของ
ครูที่ดีไวดังนี ้ 

 



๕ 

 
 “ครูในฐานะทีไ่ดรับการยกยองวาเปนปูชนยีบุคคล ควรกอรปดวยคณุธรรมของครู คือ                     
เปด ประตูทางวิญญาณของโลกที่ปดดวยอวิชชาใหออกมาสูแสงสวาง และอิสรภาพทางจิตมีลักษณะสูงสง
ในแงคณุธรรม มีหนาที่พัฒนามนุษยใหเปนในทางที่ถูกทุกวิถีทาง มีจิตใจเปยมดวยเมตตา กรุณาและปญญา 
ทําบุญคุณและมีประโยชนแกโลกอยางมหาศาลโดยไดรับประโยชนตอบแทน เพียงเลี้ยวชีวติได ครู                    
ตองสรางเด็กใหมีสติปญญา มีเหตุผล ชวยใหเขาหลุดพนจากสัญชาติญาณ อยางสัตว สามารถสรางบาน
สรางชาติและสังคมโลก เปนพุทธมามกะที่สมบูรณ รูจักรับผิดชอบชั่ว ดี เชื่อฟงบิ ดามารดา และใหเขา 
รูจักวา “ไท” (อิสระจากกิเลส) “มัชฌิม” (ทางสายกลางอริยมรรค) “โชคดี” (ทําดีทางกาย วาจา ใจ) “เกียรต”ิ 
(รูวาตนเองไดทําดีถูกตอง มี คุณคา ควรแกการ ภาคภูมใิจ)  

 พระราชนันทมุนี (๒๕๒๕ : ๓-๔) ไดนําหลักธรรมในพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระกรุณาธิคุณ
ของ พระพุทธเจา ซ่ึงแสดงถึงคุณลักษณะของผูอบรมสั่งสอนที่เปนเลิศ ดังนี ้ 
 “พระพุทธศาสนา ถือวาความสัมพันธระหวางผู สอนและผูเรียน นั้น อยูในฐานะเปนกัลยา 
นิมิตร คือเปน ผูชวยเหลือ แนะนําผูเรียนใหดําเนนิกาวหนาไปในมรรคแหงการฝกอบรม ซ่ึงมี ลักษณะ ๗ 
ประการดังนี ้คือ ปโย คือ กระทําตนใหเปนที่นารัก เปนที่นาไววางใจ ครุ คือ นา เคารพทําใหศิษยเกิดความ
อบอุน ภาวนิโย คือ นายกยอง ทรงคุณความรู ภูมิปญญาอยางแทจริง วตัตา คือ รูจักระเบียบแบบแผน ทั้ง
กายและวาจา วัจนกันโม คือ อดทนตอพฤติกรรมของศิษย คัมภีรันญกะถังกัตตา คือ มีความสามารถชี้แจง
เร่ืองตาง ๆ ที่ลึกซึ้งได โนจัตถาเน นิโยชะเย คือ ไมชักจูงศิษยไปในทางที่เสื่อมเสีย ”  

 คณะกรรมการขาราชการครู (๒๕๒๙ : ๑๒) จัดประชุมสมัมนา เร่ือง การปฏิรูปการฝกหัดคร ู
ตามโครงการพัฒนาศึกษาอาเซี่ยน เมื่อวันที่ ๒๔-๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๔ และไดสรุปลักษณะของครูที่พึง 
ประสงค ไวดงันี้  
 ๑.  มีความเปนคร ูคือ ทําตนเองเปนตัวอยางทีด่ี มีเมตตาปราณ ีรักอาชีพครู ใฝรู โลก ทัศน
กวาง รับผิดชอบตอหนาที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีวุฒภิาวะ ยุติธรรม มีชีวิตที่สงบ และ เรียบงาย มี
บทบาทในการชวยเหลือชุมชนมากขึ้น  
 ๒.  มีความรูในดานตอไปนี ้คือ  
 ๒.๑ วิชาเฉพาะอยางลึกซึ้งเหมาะสมกับระดับการศึกษาที่จะสอน  
 ๒.๒ วิชาครู วิทยาการการจัดการ จิตวิทยา ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การวิจยั             
การประเมินผล  
 ๒.๓ ความรูทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม และการอนุรักษ 
ธรรมชาติ  
 ๓.  มีความสามารถในวิธีสอน วิธีอบรมและการพัฒนาการเปนผูนํา ผูตาม และ ผู
ประสานงานที่ดีโดยไดรับการฝกปฏิบัติเหมาะสมจนเกดิเปนทักษะ  

 
 



๖ 
 
 ฝายพัฒนาขาราชการครู กองวิชาการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการขาราชการครู (๒๕๒๙ : 
๑) ไดกําหนดคุณลักษณะของครูที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพไวดังนี้ คือ “สอนดี มีระเบียบ 
เพียบคณุธรรม นําสังคม” พรอมกับการกําหนดคณุลักษณะดังกลาว เพือ่พัฒนาวนิัย และจริยธรรมสําหรับ
ขาราชการครู ๖ เร่ือง คือ  
 ๑. การปฏิบัติการสอนที่มีคณุภาพ : ตรงเวลา  
 ๒. การปฏิบัติการสอนที่มีคุณภาพ : การแสดงหาทางใหม ๆ ในการเรยีนการสอน  
 ๓.  การปฏิบัติการสอนที่มีคุณภาพ : การคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน  
 ๔.  การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
 ๕.  การประพฤติเปนแบบอยางที่ ดี  
 ๖. การมุงมั่นในการทําประโยชนแกสังคม  

 คณะอนกุรรมการสงเสริมวิชาชีพครู (คุรุสภา. ๒๕๓๒ : ๑) ไดประกาศเกณฑมาตรฐาน 
วิชาชีพครูเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๓๒ โดยกาํหนดวา ครูควรมีคุณลักษณะพื้นฐานอยางนอย ๔ ประการคือ  
 ๑.  รอบรู คือ จะตองมีความรูเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยทัว่ไป และรอบรูเร่ืองราว 
เกี่ยวกับอาชีพของตน  
 ๒.  สอนดี คือ สามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๓.  มีคุณธรรม จรรยาบรรณ คือ มีศรัทธาในอาชีพของตน ตั้งใจใชความรูความสามารถ ใน
อาชีพ เพื่อเยาวชนและสังคมมีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบตออาชีพ และมีความรักษา ปรารถนาดีตอ
เยาวชน ตลอดจนอุทิศเวลาใหกับศิษย  
 ๔. มุงมั่นพัฒนา คือ ปรับปรุงตนเอง ใฝศึกษาหาความรู คิดคนหาความรูที่ทันสมัยอยู เสมอ  
จากการศึกษา พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็กพระเจาอยูหวั ทัศนะของ ผูทรงคุณวุฒ ิตลอดจน
จรรยาบรรณครูและงานวจิัยที่เกี่ยวของ นํามาสรุปจะไดคณุลักษณะทาง จริยธรรมครู รวม ๖ ดานดังนี้  
 ๑.  ความซื่อสัตย  
 ๒.  ความรับผิดชอบ  
 ๓.  ความเมตตากรุณา  
 ๔.  ความเสียสละ  
 ๕.  ความยุติธรรม  
 ๖.  การรักษาระเบยีบวนิัย  

 คุณลักษณะทางจริยธรรมทั้ง ๖ ดานนัน้ โกวิท ประวาลพฤกษ (๒๕๒๘ : ๕๘๒ – ๕๙๒) ได
ให ความหมายไวดังนี ้ 
 ๑.  ความซื่อสัตย หมายถึง การประพฤติปฏิบตัิอยางเหมาะสมและตรงตอความเปนจรงิ 
ประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ตอตนเอง และตอผูอ่ืน แสดงออกเปน พฤติกรรมได
ดังตอไปนี ้ 
 



๗ 
 
 ๑.๑  ถายทอดความรูโดยไมปดบังอําพราง  
 ๑.๒ ไมเบียดบังแรงงานหรือนําผลงานขอผูอ่ืนมาเปนของตน  
 ๑.๓ ไมเบียดบังทรพัยสินสวนรวม หรือสวนราชการไปใชเพือ่ประโยชนสวนตนหรือ 
พวกพอง  
 ๑.๔ ไมอวดอางความสามารถเกินความจริง  
 ๑.๕ ไมนํา หรือยอมใหนําผลงานทางวิชาการของตนไปใชในทางทุจริต หรือเปนภัยตอ 
มนุษยชาต ิ 
 ๑.๖ ใชเวลาราชการเพื่อประโยชนทางราชการอยางเต็มที ่ 
 ๑.๗ ไมชักชวนศิษยกระทําในสิ่งที่เสื่อมเสีย  
 ๑.๘ เขาสอน และเลิกสอนตามเวลาที่กําหนด  
 ๑.๙ ไมประจบ สอพลอผูบังคับบัญชาเพื่อประโยชนสวนตน  
 ๑.๑๐ ปฏิบัติหนาที่อยางด ีทั้งตอหนาและลับหลังผูบังคับบัญชา  
 ๑.๑๑ เปนบุคคลรักษาคํามั่นสัญญา  
 ๒.  ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน พากเพียร และ
ละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลกระทําในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย ทั้ง
พยายามทีจ่ะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที ่ใหดียิ่งขึ้น แสดงออกเปนพฤตกิรรมดังนี ้ 

๒.๑ เตรียมการสอนอยางด ี 
๒.๒  ดูแลซอมแซม ปรับปรุง อุปกรณ และสถานที่ของทางราชการอยูเสมอ  
๒.๓  แสวงหาแนวทางวิธีการปรับปรุงในงานทีรั่บผิดชอบอยูเสมอ  
๒.๔  คนควาหาความรูใหมอยูเสมอ  
๒.๕  ไมเพิกเฉยในเหตุการณทีจ่ะทําใหเกิดผลเสียตองานราชการ  
๒.๗  มีความละเอียด รอบคอบในการทํางาน  
๒.๘  อดทนตอปญหาตาง ๆ ในการทํางาน โดยไมละทิ้งและทอถอยโดยงาย  
๒.๙  อดทนตอพฤตกิรรมที่ยั่วยุของศิษย ไมแสดงความโกรธโดยงาย  
๒.๑๐  ยอมรับผลการกระทําของตน  
๒.๑๑  รูจักหนาทีแ่ละปฏิบัติหนาทีอ่ยางเต็มกําลังความสามารถ  
๒.๑๒  ใหความรวมมอืในกิจการของสถาบันเปนอยางด ี 
๒.๑๓  ผอนปรนตอปญหาตาง ๆ และหาทางแกไขโดยวิธีทางปญญาและสันตวิิธี  
๒.๑๔  ใชทรัพยสินราชการอยางประหยัด  

 ๓.  ความเมตตา กรุณา เมตตา หมายถึง ความรกัใคร ปรารถนาจะใหผู  อ่ืนเปนสุข กรุณา 
หมายถึง ความสงสารคิดจะชวยใหผูอ่ืนพนทุกข แสดงออกเปนพฤติกรรมไดดังตอไปนี้  

๓.๑  สนใจ เอาใจใสศิษยที่มีปญหาอยางสม่ําเสมอ  
๓.๒  ชักนําใหศิษยประพฤติแตส่ิงที่ดีงาม  
 



๘ 
 
๓.๓  ใหโอกาสกับศิษยไดแกตัวตอการกระทําที่ผิดพลาด  
๓.๔  ใหกําลังใจแกศิษยโดยเฉพาะศิษยที่มีปญหา  
๓.๕  ใหความอนุเคราะหกับศษิยและบุคคลทั่วไปตามสมควรกับฐานะ  
๓.๖  ไมใชถอยคําหรือแสดงกริยาขมขูศิษยและผูอ่ืน  
๓.๗  ไมใชถอยคําหรือแสดงกริยาดูหมิ่นเสยีดเสยีศิษย และผูอ่ืน  
๓.๘  ไมแสดงกรยิาอาฆาตพยาบาทตอศิษยและผูอ่ืน  
๓.๙  มีบุคลิกภาพยิม้แยมแจมใสอยูเสมอ  
๓.๑๐  ใหความเปนกนัเองกับศิษยและผูอ่ืนอยูเสมอ  
 

 ๔.  ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแกตัว การใหปนแกคนที่ควรให ดวยกําลัง กาย 
กําลังทรัพย กําลังสติปญญา รวมทั้งการรูจักสลัดทิ้งอารมณรายในตนเองดวย แสดงออกเปน พฤติกรรมได
ดังตอไปนี ้ 

๔.๑  รวมกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนาทางการศึกษากับศษิยทั้งในและนอกเวลา 
ราชการอยูเสมอ  

๔.๒  ใหคําปรึกษากบัศิษยในปญหาตาง ๆ ทั้งในและนอกเวลาราชการอยูเสมอ  
๔.๓  แบงปนทรัพยสินตามสมควร เพื่อใหกจิการของศิษยหรือสถาบันประสบ 

ความสําเร็จ  
๔.๔  ชวยเจรจาเปนธุระในกจิการของศิษยและสถาบันใหสําเร็จประโยชน  
๔.๕  ใหอภยัผูอ่ืน ไมแสดงการอาฆาตพยาบาท  
๔.๖  ใจกวาง รับฟงความคิดเหน็ผูอ่ืน  
๔.๗  มีเหตุผล ไมงมงายในความเชื่อของตน  

 ๕. ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติดวยความเที่ยงตรง สอดคลองกับความเปนจริง และ
เหตุผล ไมมีความลําเอียง แสดงออกเปนพฤติกรรมไดดังตอไปนี ้ 

๕.๑  ใหความรูและการบริการตาง ๆ แกศิษยโดยไมแบงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือ 
ความสัมพันธสวนตัว  

๕.๒  ตรวจผลงานและใหคะแนนตามความเปนจริงดวยความเที่ยงธรรมและมีเหตุผล  
๕.๓ ใชหลักวิชาทีถู่กตองในการประเมินผลการศึกษาอยางสม่ําเสมอ  

 ๖.  การรักษาวนิัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสมกับ 
จรรยามารยาท ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม แสดงออกเปนพฤติกรรมไดดังตอไปนี ้ 

๖.๑  แตงกายเหมาะสมกับอาชีพครู  
๖.๒  วาจาสภุาพ  
๖.๓  รักษาความลับของศิษย เพื่อรวมงาน และสถานศึกษา  
๖.๔  ตรงตอเวลา  

 



๙ 
 
๖.๕  ดูแล จัดอุปกรณทางการศึกษา และสถานที่ทํางาน สะอาดเปนระเบยีบเรยีบรอย  
๖.๖  ไมสูบบุหร่ี  
๖.๗  ไมดื่มสุรา  
๖.๘  ไมเลนการพนนั  
๖.๙  ไมประพฤติผิดทางเพศ  
๖.๑๐   ใหความรวมมือกับกจิกรรมของสถานศึกษาเปนอยางด ี

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชพี พ.ศ.
๒๕๔๘ 
 ๑.  ผูประกอบวิชาชพีครู ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี ้
  ๑.๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชพีครูอยูเสมอ   
  ๑.๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน   
  ๑.๓ มุงมั่นพฒันาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ   
  ๑.๔ พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกดิผลจริง   
  ๑.๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ   
  ๑.๖ จัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน   
  ๑.๗ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ   
  ๑.๘ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน   
  ๑.๙ รวมมือกบัผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค   
  ๑.๑๐ รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค  
  ๑.๑๑ แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  
  ๑.๑๒ สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทกุสถานการณ 

 ๒.  ผูประกอบวิชาชพีผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา  ตองปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี ้  
  ๑.๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชพีการบริหารการศึกษา   
  ๑.๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของ
บุคลากรผูเรียนและชุมชน   
  ๑.๓ มุงมั่นพฒันาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ   
  ๑.๔ พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง   
  ๑.๕ พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มคีุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ   
 



๑๐ 
 
  ๑.๖ ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร   
  ๑.๗ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ   
  ๑.๘ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี   
  ๑.๙ รวมมือกบัชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค   
  ๑.๑๐ แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา   
  ๑.๑๑ เปนผูนําและสรางผูนํา     
  ๑.๑๒ สรางโอกาสในการพฒันาไดทกุสถานการณ 
  
 ๓.  ผูประกอบวิชาชพีบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชพีและแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ซ่ึงปรากฏในมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  และขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๔๘ มีทั้งหมด ๕ ดาน ดังตอไปนี ้
 ๑. จรรยาบรรณตอตนเอง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมีวินยัในตนเอง พัฒนาตนเอง
ดานวิชาชพี บคุลิกภาพ และวิสัยทัศนใหทนัตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงอยู
เสมอ 
 ๒. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต 
รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 
 ๓. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ ผูประกอบวชิาชีพทางการศึกษาตองมีจรรยาบรรณดานนี้ ๕ ขอ 
คือ 
  ๓.๑ ตองรักเมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแกศษิย และผูรับบริการตาม
บทบาทหนาทีโ่ดยเสมอหนา   
  ๓.๒ ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงามแกศษิยและผูรับบริการ
ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ   
  ๓.๓ ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ   
  ๓.๔ ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและ
สังคมของศิษยและผูรับบรกิาร   
  ๓.๕ ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดยไมเรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 



๑๑ 
 
 ๔. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 
 ๕. จรรยาบรรณตอสังคม ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําใน
การอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ส่ิงแวดลอม รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม และยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

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



 
 

เอกสารอางอิง 
 
๑. คูมือ การประกอบวิชาชพีทางการศึกษา : คุรุสภา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. คูมือ จรรยาบรรณวิชาชีพครูและลักษณะของครูที่ดี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎรธานี 
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วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
ผูจัดทํา 

 
  ๑. นายวีระชยั   ไตรศักดิ ์
  ๒. นายเวชยันต   อินทรชาง 
  ๓. นายประยูร   ปองสีดา 
  ๔. นายเฉลิมชัย   สุภานันท 
  ๕. นายโกวิทย   คงวีระวฒัน 
  ๖. นายวิชิต   คําหยอน 
  ๗. นางสาววารีรัตน  อยูทะเล 
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