เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

ขอบังคับคุรุสภา
วาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑๑) (จ) มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑

ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคุรุสภาวาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความวา ประมวลพฤติกรรมที่เปน
ตัวอยางของการประพฤติที่กําหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คือ ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตองหรือพึงประพฤติปฏิบัติตาม
ประกอบด ว ย พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค ที่ กํ า หนดให ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาต อ งหรื อ
พึงประพฤติตาม และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ที่กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองหรือ
พึงละเวน
“จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความถึง มาตรฐานการปฏิบัติตนตามขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๔ ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ
ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ รวมทั้ง ใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับ

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง
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หมวด ๑
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
สวนที่ ๑
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๕ ครูตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทัน
ตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติ
ตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี
(๒) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดใี นการดําเนินชีวิตตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย
(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีคุณภาพ ตามเปาหมายที่กําหนด
(๔) ศึกษา หาความรู วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอยางสม่ําเสมอ
(๕) คน ควา แสวงหา และนําเทคนิคดานวิช าชีพที่พัฒนาและกาวหนาเปน ที่ยอมรับ
มาใชแกศิษยและผูรับบริการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) เกี่ ย วข อ งกั บ อบายมุ ข หรื อ เสพสิ่ ง เสพติ ด จนขาดสติ ห รื อ แสดงกิ ริ ย าไม สุ ภ าพ
เปนที่นารังเกียจในสังคม
(๒) ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ
(๓) ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน ความเอาใจใส จนเกิดความเสียหาย
ในการปฏิบตั ิงานตามหนาที่
(๔) ไมรับรูหรือไมแสวงหาความรูใหม ๆ ในการจัดการเรียนรู และการปฏิบัติหนาที่
(๕) ขัดขวางการพัฒนาองคการจนเกิดผลเสียหาย
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สวนที่ ๒
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ขอ ๖ ครูตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกรวิชาชีพ โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ
(๒) รักษาชื่อเสียงและปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
(๓) ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชนรับรู
(๔) อุทิศตนเพื่อความกาวหนาของวิชาชีพ
(๕) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ
(๖) เลือกใชหลักวิชาที่ถูกตอง สรางสรรคเทคนิค วิธีการใหม ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
(๗) ใชองคความรูหลากหลายในการปฏิบัติหนาที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิก
ในองคการ
(๘) เขารวมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพอยางสรางสรรค
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ไมแสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ
(๒) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ใหรายผูรวมประกอบวิชาชีพ ศาสตรในวิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพ
(๓) ประกอบการงานอื่นที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๔) ไมซื่อสัตยสุจริต ไมรับผิดชอบ หรือไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของ
ทางราชการจนกอใหเกิดความเสียหาย
(๕) คัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
(๖) ใชหลักวิช าการที่ไมถูกตองในการปฏิบัติวิช าชีพ สงผลใหศิษยหรือผูรับบริการ
เกิดความเสียหาย
(๗) ใชความรูทางวิช าการ วิช าชีพ หรืออาศัยองคกรวิช าชีพแสวงหาประโยชนเพื่อ
ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
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สวนที่ ๓
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
ขอ ๗ ครูตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการ
ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา ครูตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัย ที่ถูกตองดีงาม
แกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ ครูตองประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความ
เจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษยและผูรับบริการ และครูตองใหบริการดวย
ความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือศิษยและผูรับบริการดวยความเมตตากรุณาอยางเต็มกําลัง
ความสามารถและเสมอภาค
(๒) สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อปกปองสิทธิเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
(๓) ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหศิษยและผูรับบริการไดรับ
การพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล
(๔) สง เสริ ม ให ศิ ษ ย แ ละผู รั บ บริ ก ารสามารถแสวงหาความรู ไ ด ดว ยตนเองจากสื่ อ
อุปกรณ และแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย
(๕) ใหศิษยและผูรับบริการ มีสวนรวมวางแผนการเรียนรู และเลือกวิธีการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับตนเอง
(๖) เสริม สรางความภาคภูมิใ จใหแ กศิษยแ ละผูรับบริการดวยการรับฟงความคิดเห็น
ยกยอง ชมเชย และใหกําลังใจอยางกัลยาณมิตร
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ลงโทษศิษยอยางไมเหมาะสม
(๒) ไมใสใจหรือไมรับรูปญหาของศิษยหรือผูรับบริการ จนเกิดผลเสียหายตอศิษยหรือ
ผูรับบริการ
(๓) ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษยหรือผูรับบริการ
(๔) เปดเผยความลับของศิษยหรือผูรับบริการ เปนผลใหไดรับความอับอายหรือเสื่อมเสียชือ่ เสียง
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(๕) จูงใจ โนมนาว ยุยงสงเสริมใหศิษยหรือผูรับบริการปฏิบัติขัดตอศีลธรรมหรือกฎระเบียบ
(๖) ชักชวน ใช จาง วานศิษยหรือผูรับบริการใหจัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติด หรือเขาไป
เกี่ยวของกับอบายมุข
(๗) เรียกรองผลตอบแทนจากศิษยหรือผูรับบริการในงานตามหนาที่ที่ตองใหบริการ
สวนที่ ๔
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
ขอ ๘ ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม
สรา งความสามั คคี ใ นหมูค ณะ โดยพึ งประพฤติ แ ละละเวน การประพฤติ ตามแบบแผนพฤติก รรม
ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) เสียสละ เอื้ออาทร และใหความชวยเหลือผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๒) มีความรัก ความสามัคคี และรวมใจกันผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ปดบังขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน จนทําใหเกิดความเสียหายตองานหรือผูรวม
ประกอบวิชาชีพ
(๒) ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตําหนิ ใหรายผูอื่นในความบกพรองที่เกิดขึ้น
(๓) สรางกลุมอิทธิพลภายในองคการหรือกลั่นแกลงผูรวมประกอบวิชาชีพใหเกิดความเสียหาย
(๔) เจตนาใหขอมูลเท็จทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือเกิดความเสียหายตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๕) วิพากษ วิจารณผูรวมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายหรือแตกความสามัคคี
สวนที่ ๕
จรรยาบรรณตอสังคม
ขอ ๙ ครู พึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเปน ผู นํ า ในการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มีพระมหากษัตริยท รงเป น ประมุข โดยพึง ประพฤติแ ละละเว น
การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง
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(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ยึ ด มั่ น สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) นําภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรมมาเปน ปจจัยในการจัดการศึกษาใหเปน
ประโยชนตอสวนรวม
(๓) จัดกิ จกรรมสงเสริมให ศิษย เกิ ดการเรียนรู และสามารถดําเนินชีวิ ตตามหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียง
(๔) เปน ผูนําในการวางแผนและดําเนิน การเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมพัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ หรื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของชุ ม ชนที่ จั ด เพื่ อ ประโยชน
ตอการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางออม
(๒) ไม แ สดงความเป น ผู นํ า ในการอนุ รั ก ษ ห รื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาหรือสิ่งแวดลอม
(๓) ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม
(๔) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม
หมวด ๒
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
สวนที่ ๑
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๑๐ ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และวิ สั ย ทั ศ น ให ทั น ต อ การพั ฒ นาทางวิ ท ยาการ เศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งอยู เ สมอ
โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง
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(๒) ศึกษา คนควา ริเริ่มสรางสรรคความรูใหมในการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ
(๓) สงเสริมและพัฒนาครูในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู
(๔) สรางผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาความรูและความคิดในวิชาชีพจนเปนที่ยอมรับ
(๕) สงเสริมการปฏิบัติงานโดยมีแ ผนปฏิบัติการแบบมีสว นรวม และใชน วัตกรรม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพปจจุบันและกาวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) เกี่ ย วข อ งกั บ อบายมุ ข หรื อ เสพสิ่ ง เสพติ ด จนขาดสติ ห รื อ แสดงกิ ริ ย าไม สุ ภ าพ
เปนที่นารังเกียจในสังคม
(๒) ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ
(๓) ไมพัฒนาความรูในวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและองคการ
(๔) ไมสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
อยางตอเนื่อง
(๕) ไมมีแผนหรือไมปฏิบัติงานตามแผน ไมมีการประเมินผลหรือไมนําผลการประเมิน
มาจัดทําแผนปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
สวนที่ ๒
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ขอ ๑๑ ผูบริหารสถานศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม
ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ
(๒) รักษาชื่อเสียงและปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
(๓) ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชนรับรู
(๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ
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(๕) ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ และใชความรูความสามารถในการพัฒนาครู
และบุคลากร
(๖) สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาครู การเรี ย นการสอน และ
การบริหารสถานศึกษา
(๗) สงเสริมใหครูและบุคลากรไดศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และนําเสนอผลงาน
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
(๘) เขารวม สงเสริม และประชาสัมพัน ธกิจกรรมของวิช าชีพ หรือองคกรวิช าชีพ
อยางสรางสรรค
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) วิพากษหรือวิจารณองคการหรือวิชาชีพ จนทําใหเกิดความเสียหาย
(๒) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ใหรา ยผูรวมประกอบวิชาชีพ ศาสตรในวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพ
(๓) ประกอบการงานอื่นที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๔) ไมซื่อสัตยสุจริต ไมรับผิดชอบหรือไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของ
ทางราชการ จนกอใหเกิดความเสียหาย
(๕) ละเลยเพิกเฉยหรือไมดําเนินการตอผูรวมประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
(๖) คัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
(๗) บิดเบือนหลักวิชาการในการปฏิบัติงานจนกอใหเกิดความเสียหาย
(๘) ใช ค วามรู ท างวิ ช าการ วิ ช าชี พ หรื อ อาศั ย องค ก รวิ ช าชี พ แสวงหาประโยชน
เพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
สวนที่ ๓
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
ขอ ๑๒ ผูบริหารสถานศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจ
แกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา ผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
ทักษะและนิ สัย ที่ถู กตอ งดี งาม แก ศิษ ยแ ละผู รับ บริก ารตามบทบาทหน าที่ อย างเต็ม ความสามารถ
ดวยความบริสุทธิ์ใจ ผูบริหารสถานศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา
และจิตใจ ผูบริหารสถานศึกษาตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ
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อารมณและสังคมของศิษยและผูรับบริการ และผูบริหารสถานศึกษาตองใหบริการดวยความจริงใจและ
เสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน จากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิช อบ โดยตอง
ประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ปฏิ บั ติ ง านหรื อ ให บ ริ ก ารอย า งมี คุ ณ ภาพ โดยคํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของ
ผูรับบริการ
(๒) สงเสริมใหมีการดําเนินงานเพื่อปกปองสิทธิเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
(๓) บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๔) รับฟงความคิดเห็นที่มีเหตุผลของศิษยและผูรับบริการ
(๕) ให ครู แ ละบุค ลากร มี สว นรว มวางแผนการปฏิ บัติ ง านและเลื อกวิธี ก ารปฏิ บั ติ
ที่เหมาะสมกับตนเอง
(๖) เสริมสรางความภาคภูมิใจใหแกศิษยและผูรับบริการ ดวยการรับฟงความคิดเห็น
ยกยอง ชมเชย และใหกําลังใจอยางกัลยาณมิตร
(๗) ให ศิ ษ ย แ ละผู รั บ บริ ก ารได มี ส ว นร ว มในการเสนอแนวคิ ด หรื อ วิ ธี ก ารที่ เ ป น
ประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพ
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ปฏิบัติงานมุงประโยชนสวนตนหรือพวกพอง ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ
(๒) เรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากผูรับบริการในงานตามบทบาทหนาที่
สวนที่ ๔
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
ขอ ๑๓ ผูบริหารสถานศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่น
ในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคี ในหมู คณะ โดยพึ งประพฤติ และละเว นการประพฤติตามแบบแผน
พฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ริเริ่มสรางสรรคในการบริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาทุกดานตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๒) สงเสริมและพิทักษสิทธิของผูรวมประกอบวิชาชีพ
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(๓) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
(๔) ใชระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๕) มีความรัก ความสามัคคี และรวมใจกัน ผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา
(๖) ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) นําเสนอแงมุมทางลบตอวิชาชีพ ขอเสนอไมไดเปนประโยชนตอการพัฒนา
(๒) ปกปดความรู ไมชวยเหลือผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๓) แนะนําในทางไมถูก ตองตอผูรวมประกอบวิช าชีพจนทําให เกิดผลเสียตอผูรว ม
ประกอบวิชาชีพ
(๔) ไมใหความชวยเหลือหรือรวมมือกับผูรวมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ตนมีความถนัด
แมไดรับการรองขอ
(๕) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของตนเองเปนหลัก ไมตระหนักถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๖) ใชอํานาจหนาที่ปกปองพวกพองของตนที่กระทําผิด โดยไมคํานึงถึงความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับผูรวมประกอบวิชาชีพหรือองคการ
(๗) ยอมรับและชมเชยการกระทําของผูรวมประกอบวิชาชีพที่บกพรองตอหนาที่หรือ
ศีลธรรมอันดี
(๘) วิ พ ากษ วิ จ ารณ ผู ร ว มประกอบวิ ช าชี พ ในเรื่ อ งที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อ
แตกความสามัคคี
สวนที่ ๕
จรรยาบรรณตอสังคม
ขอ ๑๔ ผูบริหารสถานศึกษา พึงประพฤติปฏิ บัติตนเปน ผูนําในการอนุรักษและพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยพึงประพฤติ
และละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
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(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ยึ ด มั่ น สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ใหความรวมมือและชวยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแกชุมชน
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อใหศิษยและผูรับบริการเกิดการเรียนรูและ
สามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(๔) เปน ผูนําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ หรื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของชุ ม ชนที่ จั ด เพื่ อ ประโยชน
ตอการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางออม
(๒) ไม แ สดงความเป น ผู นํ า ในการอนุ รั ก ษ ห รื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาหรือสิ่งแวดลอม
(๓) ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม
(๔) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม
หมวด ๓
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
สวนที่ ๑
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๑๕ ผูบริหารการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิช าชีพ บุคลิกภาพ
และวิสัยทัศนใ หทัน ตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ โดยตอง
ประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี
(๒) ศึกษา คนควา ริเริ่มสรางสรรคความรูใหมในการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

(๓) สงเสริมการใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ
(๔) นํา แนวทางหรื อ รู ป แบบใหม ม าใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านจนเกิ ด ประโยชน ต อ งาน
ในหนาที่และองคการ
(๕) สามารถใชนวัตกรรม เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
(๖) สรางผลงานที่แสดงถึงการคนพบและพัฒนาความรู ความคิดในวิชาชีพ
(๗) เปน ผูนําในการจัดทําแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และกาวทั น
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) เกี่ ย วข อ งกั บ อบายมุ ข หรื อ เสพสิ่ ง เสพติ ด จนขาดสติ ห รื อ แสดงกิ ริ ย าไม สุ ภ าพ
เปนที่นารังเกียจในสังคม
(๒) ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ
(๓) ไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไมกระตือรือรน ไมเอาใจใสจนปฏิบัติงานไมแลวเสร็จ
ทันเวลาหรือเปาหมายที่กําหนดและทําใหเกิดความเสียหายตองานในหนาที่
สวนที่ ๒
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ขอ ๑๖ ผูบริหารการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปน
สมาชิกที่ดีข ององคกรวิช าชีพ โดยตองประพฤติแ ละละเวน การประพฤติต ามแบบแผนพฤติกรรม
ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ
(๒) รักษา ชื่อเสียงและปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
(๓) ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชนรับรู
(๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ
(๕) ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ และใชความรู ความสามารถในการพัฒนาครู
และบุคลากร
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(๖) ให ค วามร ว มมื อ จั ด กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นางานที่ ต นปฏิ บั ติ หรื อ งาน
ที่รับผิดชอบ โดยไมเรียกรองผลประโยชนตอบแทนที่ควรไดรับ
(๗) สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม การศึ ก ษา ค น คว า วิ เ คราะห วิ จั ย และนํ า เสนอผลงาน
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ กอใหเกิดประโยชนตอวิชาชีพ
(๘) สรางสรรคเทคนิค วิธีการใหมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
(๙) เข าร วม ส งเสริ ม และประชาสั มพั นธ กิ จกรรมของวิ ช าชี พหรื อองค กรวิ ชาชี พ
อยางสรางสรรค
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) วิพากษหรือวิจารณองคการหรือวิชาชีพ จนทําใหเกิดความเสียหาย
(๒) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ใหรายผูรวมประกอบวิชาชีพ ศาสตรในวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพ
(๓) ประกอบการงานอื่นที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๔) ไม ซื่อ สัต ย สุจ ริต ไมรั บ ผิด ชอบหรื อไม ปฏิ บัติ ต ามกฎ ระเบี ยบหรื อ แบบแผน
ของทางราชการ จนกอใหเกิดความเสียหาย
(๕) ละเลย เพิ ก เฉยหรื อ ไม ดํ า เนิ น การต อ ผู ร ว มประกอบวิ ช าชี พ ที่ ป ระพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณ
(๖) คัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
(๗) บิดเบือนหลักวิชาการในการปฏิบัติงาน จนกอใหเกิดความเสียหาย
(๘) ใชความรูทางวิช าการ วิช าชีพหรื ออาศัย องคกรวิช าชีพ แสวงหาประโยชนเพื่ อ
ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
สวนที่ ๓
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
ขอ ๑๗ ผูบริหารการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจ
แกศิษยแ ละผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา ผูบริหารการศึกษาตองสงเสริม ใหเกิดการ
เรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถ
ดวยความบริสุทธิ์ใจ ผูบริหารการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจาและ
จิตใจ ผูบริหารการศึกษาตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๐

และสังคมของศิษยและผูรับบริการ และผูบริหารการศึกษาตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิช อบ โดยตองประพฤติและ
ละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ปฏิบัติงานหรือใหบริการอยางมีคุณภาพโดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูรับบริการ
(๒) สงเสริมใหมีการดําเนินงานเพื่อปกปองสิทธิเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
(๓) บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๔) รับฟงความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูรับบริการ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อยางมุงมั่น ตั้งใจเพื่อใหผูรับบริการพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
(๖) ใหผูรับบริการไดรวมวางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง
(๗) เปนกัลยาณมิตรกับผูรับบริการ
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ปฏิบัติงานมุงประโยชนสวนตนหรือพวกพอง ไมเปนธรรมหรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ
(๒) เรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากผูรับบริการในงานตามบทบาทหนาที่
สวนที่ ๔
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
ขอ ๑๘ ผูบริหารการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่น
ในระบบคุณธรรมสรางความสามัคคีในหมูคณะ โดยพึงประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผน
พฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ริเริ่มสรางสรรคในการบริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาทุกดานตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๒) สงเสริมและพิทกั ษสิทธิของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๓) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
(๔) ใชระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๕) มีความรัก ความสามัคคี และรวมใจกันผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา
(๖) ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรวมประกอบวิชาชีพ
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(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) นําเสนอแงมุมทางลบตอวิชาชีพ ขอเสนอไมเปนประโยชนตอการพัฒนา
(๒) ปกปดความรู ไมชวยเหลือผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๓) แนะนําในทางไมถูกตองตอผูรวมประกอบวิช าชีพ จนทําใหเกิดผลเสียตอผูรวม
ประกอบวิชาชีพ
(๔) ไมใหความชวยเหลือหรือรวมมือกับผูรวมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ตนมีความถนัด
แมไดรับการรองขอ
(๕) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของตนเองเปนหลัก ไมตระหนักถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๖) ใชอํานาจหนาที่ปกปองพวกพองของตนที่กระทําผิด โดยไมคํานึงถึงความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับผูรวมประกอบวิชาชีพหรือองคการ
(๗) ยอมรับและชมเชยการกระทําของผูรวมประกอบวิชาชีพที่บกพรองตอหนาที่หรือ
ศีลธรรมอันดี
(๘) วิพากษ วิจารณผูรวมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายหรือแตกความสามัคคี
สวนที่ ๕
จรรยาบรรณตอสังคม
ขอ ๑๙ ผูบ ริ ห ารการศึ กษา พึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเปน ผู นํ า ในการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยพึงประพฤติ
และละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ยึ ด มั่ น สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ใหความรวมมือและชวยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแกชุมชน
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อใหศิษยและผูรับบริการเกิดการเรียนรูและ
สามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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(๔) เปน ผูนําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ หรื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของชุ ม ชนที่ จั ด เพื่ อ ประโยชน
ตอการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางออม
(๒) ไม แ สดงความเป น ผู นํ า ในการอนุ รั ก ษ ห รื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาหรือสิ่งแวดลอม
(๓) ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม
(๔) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม
หมวดที่ ๔
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก
สวนที่ ๑
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๒๐ ศึกษานิเ ทศก ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ โดยตองประพฤติ
และละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี
(๒) ปฏิบัตงิ านตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนด
(๓) ศึกษาหาความรู วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอยางสม่ําเสมอ
(๔) สรางผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
(๕) คน หาวิธี การทํา งาน การพัฒนาวิช าชี พและสามารถนํ ามาประยุก ตใ ห เกิด ผลดี
ตอผูรับการนิเทศ
(๖) นิเทศโดยยึดผูรับการนิเทศเปนสําคัญดวยกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางสม่ําเสมอ
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(๗) พัฒนาวิสัยทัศนโดยผสมผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิด เพื่อใชในการ
พัฒนาวิชาชีพ
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) เกี่ ย วข อ งกั บ อบายมุ ข หรื อ เสพสิ่ ง เสพติ ด จนขาดสติ ห รื อ แสดงกิ ริ ย าไม สุ ภ าพ
เปนที่นารังเกียจในสังคม
(๒) ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ
(๓) ปฏิบัติตนหรือปฏิบตั ิงานที่กอใหเกิดความเสียหาย
(๔) ไมรับรู ไมแ สวงหาความรู นวัต กรรม เทคโนโลยีและแนวคิดเพื่อ การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ
สวนที่ ๒
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ขอ ๒๑ ศึกษานิเ ทศก ตองรัก ศรัท ธา ซื่อ สัตยสุ จริต รั บผิดชอบต อวิช าชีพ และเป น
สมาชิกที่ดีข ององคกรวิช าชีพ โดยตองประพฤติแ ละละเวน การประพฤติต ามแบบแผนพฤติกรรม
ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ
(๒) รักษาชื่อเสียงและปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
(๓) ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชนรับรู
(๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ
(๕) เลือกใชหลักการ วิธีการที่ถูกตอง ไดผลดี ทันสมัย และสอดรับกับผูรับการนิเทศ
(๖) อุทิศตนเพื่อประโยชนของผูรับการนิเทศและความกาวหนาของวิชาชีพ
(๗) สรางสรรคเทคนิค วิธีการใหม ๆ ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ เปนสมาชิกที่ดี
ขององคกรวิชาชีพ
(๘) แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กั บ สมาชิ กในองค ก ารหรื อวิ ช าชีพ อย างต อ เนื่ อ ง ใช ศ าสตร
องคความรูในการปฏิบัติงาน
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(๙) เขาร วม สง เสริ ม และประชาสัม พัน ธกิ จกรรมของวิ ช าชีพ หรือ องค กรวิ ช าชี พ
อยางสรางสรรค
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) วิพากษหรือวิจารณองคการหรือวิชาชีพ จนทําใหเกิดความเสียหาย
(๒) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ใหรายผูรวมประกอบวิชาชีพ ศาสตรในวิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพ
(๓) ประกอบการงานอื่นที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๔) ไมซื่อสัตยสุจริต ไมรับผิดชอบหรือไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือแบบแผนของ
ทางราชการจนกอใหเกิดความเสียหาย
(๕) คัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
(๖) ใชความรูทางวิช าการ วิช าชีพหรื ออาศัย องคกรวิช าชีพ แสวงหาประโยชนเพื่ อ
ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
สวนที่ ๓
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
ขอ ๒๒ ศึกษานิเทศก ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจ แกศิษย
และผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา ศึกษานิเทศกตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะและ
นิสัยที่ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
ศึกษานิเทศกตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ ศึกษานิเทศกตองไมกระทําตน
เปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษยและผูรับบริการ และ
ศึกษานิเทศกตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจาก
การใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม
ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) สนับสนุน สงเสริมผูรับการนิเทศใหประสบความสําเร็จตามความถนัด ความสนใจ
และศักยภาพของแตละคน
(๒) สงเสริมใหมีการดําเนินงานเพื่อปกปองสิทธิเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส
(๓) มีขอมูล แนวทางปฏิบัติที่หลากหลายใหผูรับการนิเทศนําไปใชเปนตัวอยาง
(๔) รับฟงความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูรับการนิเทศ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อยางมุงมั่น ตั้งใจ เพื่อใหผูรับการนิเทศพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
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(๖) ใหผูรับการนิเทศไดรวมวางแผนพัฒนาตนเองและเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง
(๗) เสริม สรางความภาคภูมิใ จใหผูรับการนิเ ทศดวยการรับฟงความคิดเห็น ยกยอง
ชมเชย และใหกําลังใจอยางกัลยาณมิตร
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ปฏิบัติงานมุงประโยชนสวนตนหรือพวกพอง ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ
(๒) เรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากผูรับบริการในงานตามบทบาทหนาที่
สวนที่ ๔
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
ขอ ๒๓ ศึกษานิเทศกพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร างความสามั คคีใ นหมูค ณะ โดยพึงประพฤติ แ ละละเว น การประพฤติต ามแบบแผน
พฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) เสียสละ เอื้ออาทร และใหความชวยเหลือผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๒) สงเสริมและพิทักษสิทธิของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๓) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
(๔) ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรวมประกอบวิชาชีพ
(๕) มีความรัก ความสามัคคี และรวมใจกัน ผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) นําเสนอแงมุมทางลบตอวิชาชีพ ขอเสนอไมเปนประโยชนตอการพัฒนา
(๒) สร า งกลุ ม อิ ท ธิ พ ลภายในองค ก ารหรื อ กลั่ น แกล ง ผู ร ว มประกอบวิ ช าชี พ
ใหเกิดความเสียหาย
(๓) แนะนําในทางไมถูกตองตอผูรวมประกอบวิช าชีพ จนทําใหเกิดผลเสียตอผูรวม
ประกอบวิชาชีพ
(๔) ปดบังขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน จนทําใหเกิดความเสียหายตองานหรือผูรวม
ประกอบวิชาชีพ
(๕) ใชอํานาจหนาที่ปกปองพวกพองของตนที่กระทําผิด โดยไมคํานึงถึงความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับผูรวมประกอบวิชาชีพหรือองคการ
(๖) แอบอางชื่อหรือผลงานของผูรวมประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชนของตน
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(๗) วิพ ากษ วิ จารณ ผูร วมประกอบวิ ช าชีพ ในเรื่ องที่ก อให เกิ ดความเสีย หาย หรื อ
แตกความสามัคคี
สวนที่ ๕
จรรยาบรรณตอสังคม
ขอ ๒๔ ศึกษานิเทศก พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยพึงประพฤติและละเวน
การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค
(๑) ยึ ด มั่ น สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ใหความรวมมือและชวยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแกชุมชน
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อใหศิษยและผูรับบริการเกิดการเรียนรูและ
สามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(๔) เปน ผูนําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(๑) ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชนตอการศึกษา
ทั้งทางตรงหรือทางออม
(๒) ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการอนุ รั ก ษ ห รื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาหรือสิ่งแวดลอม
(๓) ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม
(๔) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
ประธานกรรมการคุรุสภา

