
 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

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

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับคุรุสภาวาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ”  หมายความวา  ประมวลพฤติกรรมที่เปน

ตัวอยางของการประพฤติที่กําหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
คือ  ครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และศึกษานิเทศก  ตองหรือพึงประพฤติปฏิบัติตาม  
ประกอบดวย  พฤติกรรมที่พึงประสงค  ที่กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองหรือ 
พึงประพฤติตาม  และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  ที่กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองหรือ
พึงละเวน 

“จรรยาบรรณของวิชาชีพ”  หมายความถึง  มาตรฐานการปฏิบัติตนตามขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๔ ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  
ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้  รวมทั้ง  ใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๑ 
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

 
 

สวนที่  ๑ 
จรรยาบรรณตอตนเอง 

 
 

ขอ ๕ ครูตองมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  บุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทัน
ตอการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยูเสมอ  โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติ
ตามแบบแผนพฤติกรรม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค   
 (๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี   
 (๒) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตตามประเพณี  และวัฒนธรรมไทย   
 (๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีคุณภาพ  ตามเปาหมายที่กําหนด   
 (๔) ศึกษา  หาความรู  วางแผนพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และสะสมผลงานอยางสม่ําเสมอ   
 (๕) คนควา  แสวงหา  และนําเทคนิคดานวิชาชีพที่พัฒนาและกาวหนาเปนที่ยอมรับ   

มาใชแกศิษยและผูรับบริการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค   
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค   
 (๑) เกี่ยวของกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไมสุภาพ 

เปนที่นารังเกียจในสังคม 
 (๒) ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ   
 (๓) ขาดความรับผิดชอบ  ความกระตือรือรน  ความเอาใจใส  จนเกิดความเสียหาย 

ในการปฏิบติังานตามหนาที่ 
 (๔) ไมรับรูหรือไมแสวงหาความรูใหม  ๆ  ในการจัดการเรียนรู  และการปฏิบัติหนาที่   
 (๕) ขัดขวางการพัฒนาองคการจนเกิดผลเสียหาย 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

สวนที่  ๒ 
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๖ ครูตองรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุจริต  รับผิดชอบตอวิชาชีพ  และเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกรวิชาชีพ  โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค   
 (๑) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ 
 (๒) รักษาชื่อเสียงและปกปองศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ 
 (๓) ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชนรับรู 
 (๔) อุทิศตนเพื่อความกาวหนาของวิชาชีพ 
 (๕) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุจริตตามกฎ  ระเบียบ  และแบบแผน

ของทางราชการ 
 (๖) เลือกใชหลักวิชาที่ถูกตอง  สรางสรรคเทคนิค  วิธีการใหม  ๆ  เพื่อพัฒนาวิชาชีพ   
 (๗) ใชองคความรูหลากหลายในการปฏิบัติหนาที่  และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิก 

ในองคการ   
 (๘) เขารวมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพอยางสรางสรรค   
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค   
 (๑) ไมแสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ   
 (๒) ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  ใหรายผูรวมประกอบวชิาชีพ  ศาสตรในวิชาชีพ  หรือองคกรวิชาชีพ   
 (๓) ประกอบการงานอื่นที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 (๔) ไมซ่ือสัตยสุจริต  ไมรับผิดชอบ  หรือไมปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  หรือแบบแผนของ

ทางราชการจนกอใหเกิดความเสียหาย 
 (๕) คัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 
 (๖) ใชหลักวิชาการที่ไมถูกตองในการปฏิบัติวิชาชีพ  สงผลใหศิษยหรือผูรับบริการ 

เกิดความเสียหาย 
 (๗) ใชความรูทางวิชาการ  วิชาชีพ  หรืออาศัยองคกรวิชาชีพแสวงหาประโยชนเพื่อ

ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ 
 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

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) ต้ังใจ  เสียสละ  และอุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่  เพื่อใหศิษยและผูรับบริการไดรับ

การพัฒนาตามความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของแตละบุคคล 
 (๔) สงเสริมใหศิษยและผู รับบริการสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองจากสื่อ  

อุปกรณ  และแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย   
 (๕) ใหศิษยและผูรับบริการ  มีสวนรวมวางแผนการเรียนรู  และเลือกวิธีการปฏิบัติ 

ที่เหมาะสมกับตนเอง 
 (๖) เสริมสรางความภาคภูมิใจใหแกศิษยและผูรับบริการดวยการรับฟงความคิดเห็น   

ยกยอง  ชมเชย  และใหกําลังใจอยางกัลยาณมิตร 
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) ลงโทษศิษยอยางไมเหมาะสม 
 (๒) ไมใสใจหรือไมรับรูปญหาของศิษยหรือผูรับบริการ  จนเกิดผลเสียหายตอศิษยหรือ

ผูรับบริการ   
 (๓) ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษยหรือผูรับบริการ 
 (๔) เปดเผยความลับของศิษยหรือผูรับบริการ  เปนผลใหไดรับความอับอายหรือเส่ือมเสียชือ่เสียง 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (๕) จูงใจ  โนมนาว  ยุยงสงเสริมใหศิษยหรือผูรับบริการปฏิบัติขัดตอศีลธรรมหรือกฎระเบียบ 
 (๖) ชักชวน  ใช  จาง  วานศิษยหรือผูรับบริการใหจัดซ้ือ  จัดหาส่ิงเสพติด  หรือเขาไป

เกี่ยวของกับอบายมุข 
 (๗) เรียกรองผลตอบแทนจากศิษยหรือผูรับบริการในงานตามหนาที่ที่ตองใหบริการ 
 

สวนที่  ๔ 
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
 

 

ขอ ๘ ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม  
สรางความสามัคคีในหมูคณะ  โดยพึงประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม   
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) เสียสละ  เอื้ออาทร  และใหความชวยเหลือผูรวมประกอบวิชาชีพ   
 (๒) มีความรัก  ความสามัคคี  และรวมใจกันผนึกกําลงัในการพัฒนาการศึกษา 
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) ปดบังขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน  จนทําใหเกิดความเสียหายตองานหรือผูรวม

ประกอบวิชาชีพ 
 (๒) ปฏิเสธความรับผิดชอบ  โดยตําหนิ  ใหรายผูอื่นในความบกพรองที่เกิดข้ึน 
 (๓) สรางกลุมอิทธิพลภายในองคการหรือกลั่นแกลงผูรวมประกอบวิชาชีพใหเกิดความเสียหาย 
 (๔) เจตนาใหขอมูลเท็จทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือเกิดความเสียหายตอผูรวมประกอบวิชาชีพ   
 (๕) วิพากษ  วิจารณผูรวมประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่กอใหเกิดความเสียหายหรือแตกความสามัคคี 
 

สวนที่  ๕ 
จรรยาบรรณตอสังคม 

 
 

ขอ ๙ ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  ส่ิงแวดลอม  รักษาผลประโยชนของสวนรวม  และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยพึงประพฤติและละเวน 
การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) ยึดมั่น   สนับสนุน   และสง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (๒) นําภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเปนปจจัยในการจัดการศึกษาใหเปน

ประโยชนตอสวนรวม 
 (๓) จัดกิจกรรมสงเสริมใหศิษยเกิดการเรียนรูและสามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 (๔) เปนผูนําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมพัฒนาเศรษฐกิจ   

ภูมิปญญาทองถิ่น  และศิลปวัฒนธรรม 
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่ จัดเพื่อประโยชน 

ตอการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางออม 
 (๒) ไมแสดงความเปนผูนําในการอนุรักษหรือพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาหรือส่ิงแวดลอม 
 (๓) ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 (๔) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม 
 

หมวด  ๒ 
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

 
 

สวนที่  ๑ 
จรรยาบรรณตอตนเอง 

 
 

ขอ ๑๐ ผูบริหารสถานศึกษา  ตองมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  บุคลิกภาพ  
และวิสัยทัศน   ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ   เศรษฐกิจ   สังคม   และการเมืองอยู เสมอ   
โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี   



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (๒) ศึกษา  คนควา  ริเร่ิมสรางสรรคความรูใหมในการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ 
 (๓) สงเสริมและพัฒนาครูในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู   
 (๔) สรางผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาความรูและความคิดในวิชาชีพจนเปนที่ยอมรับ 
 (๕) สงเสริมการปฏิบัติงานโดยมีแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  และใชนวัตกรรม  

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพปจจุบันและกาวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) เกี่ยวของกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไมสุภาพ 

เปนที่นารังเกียจในสังคม   
 (๒) ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ 
 (๓) ไมพัฒนาความรูในวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและองคการ   
 (๔) ไมสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา

อยางตอเนื่อง   
 (๕) ไมมีแผนหรือไมปฏิบัติงานตามแผน  ไมมีการประเมินผลหรือไมนําผลการประเมิน

มาจัดทําแผนปฏิบัติการอยางตอเนื่อง   
 

สวนที่  ๒ 
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๑๑ ผูบริหารสถานศึกษา  ตองรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุจริต  รับผิดชอบตอวิชาชีพ  และ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ  โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม  
ดังตัวอยางตอไปนี้      

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ 
 (๒) รักษาชื่อเสียงและปกปองศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ 
 (๓) ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชนรับรู   
 (๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุจริต  ตามกฎ  ระเบียบ  และแบบแผน

ของทางราชการ 



 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (๕) ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น  ต้ังใจ  และใชความรูความสามารถในการพัฒนาครู
และบุคลากร 

 (๖) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ  การพัฒนาครู   การเรียนการสอน   และ 
การบริหารสถานศึกษา   

 (๗) สงเสริมใหครูและบุคลากรไดศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจัย  และนําเสนอผลงาน 
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ   

 (๘) เขารวม  สงเสริม  และประชาสัมพันธกิจกรรมของวิชาชีพ  หรือองคกรวิชาชีพ 
อยางสรางสรรค 

(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) วิพากษหรือวิจารณองคการหรือวิชาชีพ  จนทําใหเกิดความเสียหาย   
 (๒) ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  ใหรายผูรวมประกอบวิชาชีพ  ศาสตรในวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพ   
 (๓) ประกอบการงานอื่นที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 (๔) ไมซ่ือสัตยสุจริต  ไมรับผิดชอบหรือไมปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  หรือแบบแผนของ

ทางราชการ  จนกอใหเกิดความเสียหาย 
 (๕) ละเลยเพิกเฉยหรือไมดําเนินการตอผูรวมประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
 (๖) คัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 
 (๗) บิดเบือนหลักวิชาการในการปฏิบัติงานจนกอใหเกิดความเสียหาย 
 (๘) ใชความรูทางวิชาการ   วิชาชีพหรืออาศัยองคกรวิชาชีพแสวงหาประโยชน 

เพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ 
 

สวนที่  ๓ 
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

 
 

ขอ ๑๒ ผูบริหารสถานศึกษา  ตองรัก  เมตตา  เอาใจใส  ชวยเหลือ  สงเสริม  ใหกําลังใจ   
แกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา  ผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  
ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงาม  แกศิษยและผู รับบริการตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถ   
ดวยความบริสุทธิ์ใจ  ผูบริหารสถานศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  ทั้งทางกาย  วาจา
และจิตใจ  ผูบริหารสถานศึกษาตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

อารมณและสังคมของศิษยและผูรับบริการ  และผูบริหารสถานศึกษาตองใหบริการดวยความจริงใจและ
เสมอภาค  โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน  จากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ  โดยตอง
ประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) ปฏิบัติงานหรือใหบริการอยางมี คุณภาพ  โดยคํานึงถึงสิทธิ ข้ันพื้นฐานของ

ผูรับบริการ 
 (๒) สงเสริมใหมีการดําเนินงานเพื่อปกปองสิทธิเด็ก  เยาวชน  และผูดอยโอกาส   
 (๓) บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 (๔) รับฟงความคิดเห็นที่มีเหตุผลของศิษยและผูรับบริการ 
 (๕) ใหครูและบุคลากร  มีสวนรวมวางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการปฏิบัติ 

ที่เหมาะสมกับตนเอง 
 (๖) เสริมสรางความภาคภูมิใจใหแกศิษยและผูรับบริการ  ดวยการรับฟงความคิดเห็น  

ยกยอง  ชมเชย  และใหกําลังใจอยางกัลยาณมิตร 
 (๗) ใหศิษยและผู รับบริการไดมีสวนรวมในการเสนอแนวคิด  หรือวิธีการที่ เปน

ประโยชนตอการพฒันาวิชาชีพ   
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) ปฏิบัติงานมุงประโยชนสวนตนหรือพวกพอง  ไมเปนธรรม  หรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ 
 (๒) เรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากผูรับบริการในงานตามบทบาทหนาที่   
 

สวนที่  ๔ 
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
 

 

ขอ ๑๓ ผูบริหารสถานศึกษา  พึงชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  โดยยึดมั่น
ในระบบคุณธรรม  สรางความสามัคคีในหมูคณะ  โดยพึงประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผน
พฤติกรรม  ดังตัวอยางตอไปนี้   

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) ริเร่ิมสรางสรรคในการบริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาทุกดานตอผูรวมประกอบวิชาชีพ   
 (๒) สงเสริมและพิทักษสิทธิของผูรวมประกอบวิชาชีพ 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (๓) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
 (๔) ใชระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผูรวมประกอบวิชาชีพ 
 (๕) มีความรัก  ความสามัคคี  และรวมใจกัน  ผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา 
 (๖) ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรวมประกอบวิชาชีพ 
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) นําเสนอแงมุมทางลบตอวิชาชีพ  ขอเสนอไมไดเปนประโยชนตอการพัฒนา 
 (๒) ปกปดความรู  ไมชวยเหลือผูรวมประกอบวิชาชีพ 
 (๓) แนะนําในทางไมถูกตองตอผูรวมประกอบวิชาชีพจนทําใหเกิดผลเสียตอผูรวม

ประกอบวิชาชีพ 
 (๔) ไมใหความชวยเหลือหรือรวมมือกับผูรวมประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่ตนมีความถนัด

แมไดรับการรองขอ 
 (๕) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของตนเองเปนหลัก  ไมตระหนักถึงความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูรวมประกอบวิชาชีพ 
 (๖) ใชอํานาจหนาที่ปกปองพวกพองของตนที่กระทําผิด  โดยไมคํานึงถึงความเสียหาย 

ที่เกิดข้ึนกับผูรวมประกอบวิชาชีพหรือองคการ 
 (๗) ยอมรับและชมเชยการกระทําของผูรวมประกอบวิชาชีพที่บกพรองตอหนาที่หรือ

ศีลธรรมอันดี 
 (๘) วิพากษ  วิจารณผูรวมประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่กอใหเกิดความเสียหายหรือ 

แตกความสามัคคี 
 

สวนที่  ๕ 
จรรยาบรรณตอสังคม 

 
 

ขอ ๑๔ ผูบริหารสถานศึกษา  พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  ส่ิงแวดลอม  รักษาผลประโยชนของสวนรวม  
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยพึงประพฤติ
และละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤตกิรรม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) ยึดมั่น   สนับสนุน   และสงเสริม   การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (๒) ใหความรวมมือและชวยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแกชุมชน 
 (๓) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อใหศิษยและผูรับบริการเกิดการเรียนรูและ

สามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๔) เปนผูนําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  พัฒนาเศรษฐกิจ  

ภูมิปญญาทองถิ่น  และศิลปวัฒนธรรม 
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่ จัดเพื่อประโยชน 

ตอการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางออม 
 (๒) ไมแสดงความเปนผูนําในการอนุรักษหรือพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาหรือส่ิงแวดลอม 
 (๓) ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 (๔) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม 
 

หมวด  ๓ 
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

 
 

สวนที่  ๑ 
จรรยาบรรณตอตนเอง 

 
 

ขอ ๑๕ ผูบริหารการศึกษา  ตองมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  บุคลิกภาพ   
และวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยูเสมอ  โดยตอง
ประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี   
 (๒) ศึกษา  คนควา  ริเร่ิมสรางสรรคความรูใหมในการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ   



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (๓) สงเสริมการใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ   
 (๔) นําแนวทางหรือรูปแบบใหมมาใชในการปฏิบัติงานจนเกิดประโยชนตองาน 

ในหนาที่และองคการ   
 (๕) สามารถใชนวัตกรรม  เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน   
 (๖) สรางผลงานที่แสดงถึงการคนพบและพัฒนาความรู  ความคิดในวิชาชีพ   
 (๗) เปนผูนําในการจัดทําแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันและกาวทัน 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต   
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) เกี่ยวของกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไมสุภาพ 

เปนที่นารังเกียจในสังคม   
 (๒) ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ 
 (๓) ไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ไมกระตือรือรน  ไมเอาใจใสจนปฏิบัติงานไมแลวเสร็จ

ทันเวลาหรือเปาหมายที่กําหนดและทําใหเกิดความเสียหายตองานในหนาที่   
 

สวนที่  ๒ 
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๑๖ ผูบริหารการศึกษา  ตองรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุจริต  รับผิดชอบตอวิชาชีพ  และเปน
สมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ  โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม   
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ 
 (๒) รักษา  ชื่อเสียงและปกปองศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ 
 (๓) ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชนรับรู 
 (๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุจริต  ตามกฎ  ระเบียบ  และแบบแผน

ของทางราชการ   
 (๕) ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น  ต้ังใจ  และใชความรู  ความสามารถในการพัฒนาครู

และบุคลากร   



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (๖) ใหความรวมมือจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการพัฒนางานที่ตนปฏิบั ติ   หรืองาน 
ที่รับผิดชอบ  โดยไมเรียกรองผลประโยชนตอบแทนที่ควรไดรับ 

 (๗) สนับสนุน  สงเสริมการศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจัย  และนําเสนอผลงาน 
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ  กอใหเกิดประโยชนตอวิชาชีพ 

 (๘) สรางสรรคเทคนิค  วิธีการใหมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 (๙) เข ารวม  สงเสริม  และประชาสัมพันธ กิจกรรมของวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพ 

อยางสรางสรรค 
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) วิพากษหรือวิจารณองคการหรือวิชาชีพ  จนทําใหเกิดความเสียหาย   
 (๒) ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  ใหรายผูรวมประกอบวิชาชีพ  ศาสตรในวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพ   
 (๓) ประกอบการงานอื่นที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 (๔) ไมซ่ือสัตยสุจริต  ไมรับผิดชอบหรือไมปฏิบัติตามกฎ   ระเบียบหรือแบบแผน 

ของทางราชการ  จนกอใหเกิดความเสียหาย   
 (๕) ละเลย   เพิกเฉยหรือไมดําเนินการตอผูรวมประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิด

จรรยาบรรณ   
 (๖) คัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 
 (๗) บิดเบือนหลักวิชาการในการปฏิบัติงาน  จนกอใหเกิดความเสียหาย   
 (๘) ใชความรูทางวิชาการ  วิชาชีพหรืออาศัยองคกรวิชาชีพแสวงหาประโยชนเพื่อ

ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ 
 

สวนที่  ๓ 
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

 
 

ขอ ๑๗ ผูบริหารการศึกษา  ตองรัก  เมตตา  เอาใจใส  ชวยเหลือ  สงเสริม  ใหกําลังใจ 
แกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา  ผูบริหารการศึกษาตองสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรู  ทักษะ  และนิสัยที่ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถ
ดวยความบริสุทธิ์ใจ  ผูบริหารการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  ทั้งทางกาย  วาจาและ
จิตใจ  ผูบริหารการศึกษาตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  อารมณ



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

และสังคมของศิษยและผูรับบริการ  และผูบริหารการศึกษาตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค  
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ  โดยตองประพฤติและ 
ละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) ปฏิบัติงานหรือใหบริการอยางมีคุณภาพโดยคํานึงถึงสิทธิข้ันพื้นฐานของผูรับบริการ   
 (๒) สงเสริมใหมีการดําเนินงานเพื่อปกปองสิทธิเด็ก  เยาวชน  และผูดอยโอกาส 
 (๓) บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 (๔) รับฟงความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูรับบริการ 
 (๕) ปฏิบัติหนาที่อยางมุงมั่น  ต้ังใจเพื่อใหผูรับบริการพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
 (๖) ใหผูรับบริการไดรวมวางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง 
 (๗) เปนกัลยาณมิตรกับผูรับบริการ 
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) ปฏิบัติงานมุงประโยชนสวนตนหรือพวกพอง  ไมเปนธรรมหรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ 
 (๒) เรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากผูรับบริการในงานตามบทบาทหนาที่ 
 

สวนที่  ๔ 
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
 

 

ขอ ๑๘ ผูบริหารการศึกษา  พึงชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  โดยยึดมั่น 
ในระบบคุณธรรมสรางความสามัคคีในหมูคณะ  โดยพึงประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผน
พฤติกรรม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) ริเร่ิมสรางสรรคในการบริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาทุกดานตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
 (๒) สงเสริมและพิทกัษสิทธิของผูรวมประกอบวิชาชีพ 
 (๓) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
 (๔) ใชระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผูรวมประกอบวิชาชีพ 
 (๕) มีความรัก  ความสามัคคี  และรวมใจกันผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา 
 (๖) ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรวมประกอบวิชาชีพ 



 หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) นําเสนอแงมุมทางลบตอวิชาชีพ  ขอเสนอไมเปนประโยชนตอการพัฒนา 
 (๒) ปกปดความรู  ไมชวยเหลือผูรวมประกอบวิชาชีพ 
 (๓) แนะนําในทางไมถูกตองตอผูรวมประกอบวิชาชีพ  จนทําใหเกิดผลเสียตอผูรวม

ประกอบวิชาชีพ 
 (๔) ไมใหความชวยเหลือหรือรวมมือกับผูรวมประกอบวิชาชพีในเร่ืองที่ตนมีความถนัด

แมไดรับการรองขอ 
 (๕) ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของตนเองเปนหลัก  ไมตระหนักถึงความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูรวมประกอบวิชาชีพ 
 (๖) ใชอํานาจหนาที่ปกปองพวกพองของตนที่กระทําผิด  โดยไมคํานึงถึงความเสียหาย 

ที่เกิดข้ึนกับผูรวมประกอบวิชาชีพหรือองคการ 
 (๗) ยอมรับและชมเชยการกระทําของผูรวมประกอบวิชาชีพที่บกพรองตอหนาที่หรือ

ศีลธรรมอันดี 
 (๘) วิพากษ  วิจารณผูรวมประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่กอใหเกิดความเสียหายหรือแตกความสามคัคี 
 

สวนที่  ๕ 
จรรยาบรรณตอสังคม 

 
 

ขอ ๑๙ ผูบริหารการศึกษา  พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  ส่ิงแวดลอม  รักษาผลประโยชนของสวนรวม  
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยพึงประพฤติ
และละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤตกิรรม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) ยึดมั่น   สนับสนุน   และสงเสริม   การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (๒) ใหความรวมมือและชวยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแกชุมชน 
 (๓) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อใหศิษยและผูรับบริการเกิดการเรียนรูและ

สามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (๔) เปนผูนําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  พัฒนาเศรษฐกิจ  
ภูมิปญญาทองถิ่น  และศิลปวัฒนธรรม   

(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่ จัดเพื่อประโยชน   

ตอการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางออม 
 (๒) ไมแสดงความเปนผูนําในการอนุรักษหรือพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาหรือส่ิงแวดลอม 
 (๓) ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 (๔) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม 
 

หมวดที่  ๔ 
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก 

 
 

สวนที่  ๑ 
จรรยาบรรณตอตนเอง 

 
 

ขอ ๒๐ ศึกษานิเทศก  ตองมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  บุคลิกภาพ  และ
วิสัยทัศน  ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยูเสมอ  โดยตองประพฤติ
และละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี 
 (๒) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนด   
 (๓) ศึกษาหาความรู  วางแผนพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และสะสมผลงานอยางสม่ําเสมอ   
 (๔) สรางผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ 
 (๕) คนหาวิธีการทํางาน   การพัฒนาวิชาชีพและสามารถนํามาประยุกตใหเกิดผลดี 

ตอผูรับการนิเทศ   
 (๖) นิเทศโดยยึดผูรับการนิเทศเปนสําคัญดวยกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางสม่ําเสมอ   



 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (๗) พัฒนาวิสัยทัศนโดยผสมผสานนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแนวคิด  เพื่อใชในการ
พัฒนาวิชาชีพ 

(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) เกี่ยวของกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไมสุภาพ 

เปนที่นารังเกียจในสังคม   
 (๒) ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ 
 (๓) ปฏิบัติตนหรือปฏิบติังานที่กอใหเกิดความเสียหาย 
 (๔) ไมรับรู  ไมแสวงหาความรู  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและแนวคิดเพื่อการพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพ   
 

สวนที่  ๒ 
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๒๑ ศึกษานิเทศก  ตองรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุจริต  รับผิดชอบตอวิชาชีพ  และเปน
สมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ  โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม   
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ 
 (๒) รักษาชื่อเสียงและปกปองศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ 
 (๓) ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชนรับรู 
 (๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุจริต  ตามกฎ  ระเบียบ  และแบบแผน

ของทางราชการ   
 (๕) เลือกใชหลักการ  วิธีการที่ถูกตอง  ไดผลดี  ทันสมัย  และสอดรับกับผูรับการนิเทศ 
 (๖) อุทิศตนเพื่อประโยชนของผูรับการนิเทศและความกาวหนาของวิชาชีพ 
 (๗) สรางสรรคเทคนิค  วิธีการใหม  ๆ  ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ  เปนสมาชิกที่ดี

ขององคกรวิชาชีพ 
 (๘) แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกในองคการหรือวิชาชีพอยางตอเนื่อง  ใชศาสตร 

องคความรูในการปฏิบัติงาน 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (๙) เขารวม  สงเสริม  และประชาสัมพันธกิจกรรมของวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพ 
อยางสรางสรรค 

(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) วิพากษหรือวิจารณองคการหรือวิชาชีพ  จนทําใหเกิดความเสียหาย 
 (๒) ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  ใหรายผูรวมประกอบวิชาชีพ  ศาสตรในวิชาชีพ  หรือองคกรวิชาชีพ 
 (๓) ประกอบการงานอื่นที่ไมเหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 (๔) ไมซ่ือสัตยสุจริต  ไมรับผิดชอบหรือไมปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบหรือแบบแผนของ

ทางราชการจนกอใหเกิดความเสียหาย 
 (๕) คัดลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 
 (๖) ใชความรูทางวิชาการ  วิชาชีพหรืออาศัยองคกรวิชาชีพแสวงหาประโยชนเพื่อ

ตนเองหรอืผูอื่นโดยมิชอบ 
 

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  ต้ังใจ  เพื่อใหผูรับการนิเทศพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (๖) ใหผูรับการนิเทศไดรวมวางแผนพัฒนาตนเองและเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง 
 (๗) เสริมสรางความภาคภูมิใจใหผูรับการนิเทศดวยการรับฟงความคิดเห็น  ยกยอง  

ชมเชย  และใหกําลังใจอยางกัลยาณมิตร 
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) ปฏิบัติงานมุงประโยชนสวนตนหรือพวกพอง  ไมเปนธรรม  หรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ 
 (๒) เรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากผูรับบริการในงานตามบทบาทหนาที่ 
 

สวนที่  ๔ 
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
 

 

ขอ ๒๓ ศึกษานิเทศกพึงชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม  สรางความสามัคคีในหมูคณะ  โดยพึงประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผน
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) สรางกลุ มอิทธิพลภายในองคการหรือกลั่ นแกลงผู ร วมประกอบวิช าชีพ 

ใหเกิดความเสียหาย 
 (๓) แนะนําในทางไมถูกตองตอผูรวมประกอบวิชาชีพ  จนทําใหเกิดผลเสียตอผูรวม

ประกอบวิชาชีพ 
 (๔) ปดบังขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน  จนทําใหเกิดความเสียหายตองานหรือผูรวม

ประกอบวิชาชีพ 
 (๕) ใชอํานาจหนาที่ปกปองพวกพองของตนที่กระทําผิด  โดยไมคํานึงถึงความเสียหาย 

ที่เกิดข้ึนกับผูรวมประกอบวิชาชีพหรือองคการ 
 (๖) แอบอางชื่อหรือผลงานของผูรวมประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชนของตน 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 (๗) วิพากษ  วิจารณผูรวมประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่กอใหเกิดความเสียหาย  หรือ 
แตกความสามัคคี 

 

สวนที่  ๕ 
จรรยาบรรณตอสังคม 

 
 

ขอ ๒๔ ศึกษานิเทศก  พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  ส่ิงแวดลอม  รักษาผลประโยชนของสวนรวม  และยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยพึงประพฤติและละเวน
การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 (๑) ยึดมั่น   สนับสนุน   และสงเสริม   การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (๒) ใหความรวมมือและชวยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแกชุมชน 
 (๓) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อใหศิษยและผูรับบริการเกิดการเรียนรูและ

สามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๔) เปนผูนําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  พัฒนาเศรษฐกิจ  

ภูมิปญญาทองถิ่น  และศิลปวัฒนธรรม 
(ข) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 (๑) ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชนตอการศึกษา 

ทั้งทางตรงหรือทางออม 
 (๒) ไมใหความรวมมือในการอนุ รักษหรือพัฒนาเศรษฐกิจ   สังคม   ศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาหรือส่ิงแวดลอม 
 (๓) ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 (๔) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ 
ประธานกรรมการคุรุสภา 
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