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ข้อบังคบัคุรุสภา 

ว่าด้วยแบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
พ.ศ. 2550 

------------------------------------ 
 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (11) (จ) มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม คร้ังที่ 2 /2550 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการคุรุสภา
จึงออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมของวิชาชีพไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
  “แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความว่า ประมวลพฤติกรรม 
ที่เป็นตัวอย่าของการประประพฤติที่ก าหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้องหรือพึงประพฤติปฏิบัติตาม 
ประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องหรือพึงประพฤติตาม 
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องหรือพึงละเว้น 
  “จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความถึง มาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้ง ให้มีอ านาจตีความและวินัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
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หมวด 1 
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

------------------------------------ 
ส่วนที่ 1 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
------------------------------------ 

 
 ข้อ 5 ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตาม
แบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
   (2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตตามประเพณี และวัฒนธรรม
ไทย 
   (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 
   (4) ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
   (5) ค้นคว้า แสวงหา และน าเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ 
มาใช้แก่ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ 
เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม 
   (2) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
   (3) ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหายใน
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
   (4) ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติหน้าที่ 
   (5) ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดความเสียหาย 
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ส่วนที่ 2 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

------------------------------------ 
 
  ข้อ 6 ครูต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
วิชาชีพ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 
   (2) รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
   (3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ 
   (4) อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
   (5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของ
ทางราชการ 
   (6) เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
   (7) ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก
ในองค์กร 
   (8) เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรอย่างสร้างสรรค์ 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ 
   (2) ดูหมิ่น  เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือ
องค์กรวิชาชีพ 
   (3) ประกอบการงานอ่ืนที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการทางการศึกษา 
   (4) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผน
ของทางราชการจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
   (5) คัดลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
   (6) ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพ ส่งผลให้ศิษย์หรือผู้รับบริการ
เกิดความเสียหาย 
   (7) ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ หรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
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ส่วนที่ 3 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

------------------------------------ 
 

 ข้อ 7 ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตาม
บทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ค รูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้นการ
ประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังกล่าวต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) ให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถและเสมอภาค 
   (2) สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
   (3) ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการ
ได้รับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล 
   (4) ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ
อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
   (5) ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติ  
ที่เหมาะสมกับตนเอง 
   (6) เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้ รับบริการด้วยการรับฟังความ
คิดเห็น ยกย่อง ชมเชย และให้ก าลังใจอย่างกัลยาณมิตร 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
  (1) ลงโทษอย่างไม่เหมาะสม 
  (2) ไม่ใส่ใจ หรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือผู้รับบริการ จนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือ
ผู้รับบริการ 
  (3) ดูหมิ่น เหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ 
  (4) เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการ เป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง 
  (5) จูงใจโน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ 
  (6) ชักชวน ใช้ จ้าง วานศิษย์หรือผู้รับบริการให้จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติด หรือเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับอบายมุข 
  (7) เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการในงานตามหรือที่ที่ต้องให้บริการ 
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ส่วนที่ 4 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

------------------------------------ 
 
 ข้อ 8 ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม  สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) เสียสละ เอ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   (2) มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกก าลังในการพัฒนาการศึกษา  
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) ปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน จนท าให้เกิดความเสียหายต่องานหรือผู้
ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   (2) ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยต าหนิ ให้ร้ายผู้อื่นในความบกพร่องที่เกิดขึ้น 
   (3) สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิด
ความเสียหาย 
   (4) เจตนาให้ข้อมูลเท็จท าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเกิดความเสียหายต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ 
   (5) วิพากษ์ วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตก
ความสามัคคี 
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ส่วนที่ 5 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

------------------------------------ 
 
 ข้อ 9 ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผน
พฤตกิรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาให้
เป็นประโยชน์ส่วนรวม 
   (3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และสามารถด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
   (4) เป็นผู้น าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชน์ต่อ
การศึกษาทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
   (2)ไม่แสดงความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหรือสิ่งแวดล้อม 
   (3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   (4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม 
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หมวด 2 
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

------------------------------------ 
ส่วนที่1 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
------------------------------------ 

 
 ข้อ 10 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและ  
ละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
    (1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ด ี
   (2) ศึกษา ค้นคว้า ริเร่ิมสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ 
   (3) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
   (4) สร้างผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาความรู้และความคิดในวิชาชีพจนเป็นที่
ยอมรับ 
   (5) ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยมีแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
    (1) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นที่
น่ารังเกียจในสังคม 
   (2) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
   (3) ไม่พัฒนาความรู้ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร 
   (4) ไม่ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
   (5) ไม่มีแผนหรือไม่ปฏิบัติงานตามแผน ไม่มีการประเมินผลหรือไม่น าผลการ
ประเมินมาจัดท าแผนปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง 
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ส่วนที่ 2 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

------------------------------------ 
 
 ข้อ 11 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์กรวิชาชีพ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 
   (2) รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
   (3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ 
   (4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ 
   (5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ครูและบุคลากร 
   (6) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การพัฒนาครู การเรียนการสอน และการ
บริหารสถานศึกษา 
   (7) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และน าเสนอผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) วิพากษ์หรือวิจารณ์องค์การหรือวิชาชีพ จนท าให้เกิดความเสียหาย 
   (2) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพหรือองค์กร
วิชาชีพ 
   (3) ประกอบการงานอ่ืนที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
   (4) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผน
ของทางราชการ จนก่อให้เกิดความเสียหาย 
   (5) ละเลยเพิกเฉยหรือไม่ด าเนินการต่อผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิด
จรรยาบรรณ 
   (6) คัดลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
   (7) บิดเบือนหลักวิชาการในการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
   (8) ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพหรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
 
 
 



9 
ส่วนที่ 3 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
------------------------------------ 

 
 ข้อ 12 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะและ
นิสัยที่ถูกต้องดีงาม แก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
และผู้รับบริการ และผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจ และเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์ จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตาม
แบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) ปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้รับบริการ 
   (2) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
   (3) บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี 
   (4) รับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของศิษย์และผู้รับบริการ 
   (5) ให้ครูและบุคลากร มีส่วนร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการปฏิบัติที่
เหมาะสมกับตนเอง 
   (6) เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ด้วยการรับฟังความ
คิดเห็น ยกย่อง ชมเชย และให้ก าลังใจอย่างกัลยาณมิตร 
   (7) ให้ศิษย์และผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด หรือวิธีการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) ปฏิบัติงานมุ่งประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะ
เลือกปฏิบัต ิ
   (2) เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับบริการในงานตามบทบาทหน้าที่ 
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ส่วนที่ 4 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

------------------------------------ 
 
 ข้อ 13 ผู้บริหารสถานศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ 
   (2) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   (3) เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
   (4) ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   (5) มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกัน ผนึกก าลังในการพัฒนาการศึกษา 
   (6) ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) น าเสนอแง่มุมทางลบต่อวิชาชีพ ข้อเสนอไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
   (2) ปกปิดความรู้ ไม่ช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   (3) แนะน าในทางไม่ถูกต้องต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพจนท าให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ 
   (4) ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่ตนมีความ
ถนัดแม้ได้รับการร้องขอ 
   (5) ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงความพึงพอใจของตนเองเป็นหลัก ไม่ตระหนักถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   (6) ใช้อ านาจหน้าที่ปกป้องพวกพ้องของตนที่กระท าผิด โดยไม่ค านึงถึงความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพหรือองค์กร 
   (7) ยอมรับและชมเชยการกระท าของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพที่บกพร่องต่อหน้าที่
หรือศีลธรรมอันดี 
   (8) วิพากษ์ วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตก
ความสามัคคี 
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ส่วนที่ 5 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

------------------------------------ 
 
 ข้อ 14 ผู้บริหารสถานศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพึงประพฤติและละเว้นการ
ประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน 
   (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการเกิดการ
เรียนรู้และสามารถด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   (4) เป็นผู้น าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชน์ต่อ
การศึกษาทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
   (2) ไม่แสดงความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหรือสิ่งแวดล้อม 
   (3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   (4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม 
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หมวด 3 
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

------------------------------------ 
ส่วนที่ 1 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
------------------------------------ 

 
 ข้อ 15 ผู้บริหารการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์
ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและละเว้นการ
ประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
   (2) ศึกษา ค้นคว้า ริเร่ิมสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ 
   (3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ 
   (4) น าแนวทางหรือรูปแบบใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดประโยชน์ต่องานใน
หน้าที่และองค์กร 
   (5) สามารถใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
   (6) สร้างผลงานที่แสดงถึงการค้นพบและพัฒนาความรู้ ความคิดในวิชาชีพ 
   (7) เป็นผู้น าในการจัดท าแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) เกี่ยงข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ 
เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม 
   (2) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
   (3) ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่กระตือรือร้น ไม่เอาใจใส่จนปฏิบัติงานไม่แล้ว
เสร็จทันเวลาหรือเป้าหมายที่ก าหนดและท าให้เกิดความเสียหายต่องานในหน้าที่ 
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ส่วนที่ 2 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

------------------------------------ 
 
 ข้อ 16 ผู้บริหารการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรวิชาชีพ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 
   (2) รักษา ชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
   (3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณะชนรับรู้ 
   (4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ 
   (5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และใช้ความรู้ ความสามารพในการพัฒนา
ครูและบุคลากร 
   (6) ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนางานที่ตนปฏิบัติ หรืองานที่
รับผิดชอบ โดยไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนที่ควรได้รับ 
   (7) สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และน าเสนอผลงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
   (8) สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
   (9) เข้าร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) วิพากษ์หรือวิจารณ์องค์การหรือวิชาชีพ จนท าให้เกิดความเสียหาย 
   (2) ดูหมื่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพหรือองค์กร
วิชาชีพ 
   (3) ประกอบการงานอ่ืนที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
   (4) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือแบบแผน
ของทางราชการ จนก่อให้เกิดความเสียหาย 
   (5) ละเลย เพิกเฉย หรือไม่ด าเนินการต่อผู้เข้าร่วมประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิด
จรรยาบรรณ 
   (6) คัดลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
   (7) บิดเบือนหลักวิชาการในการปฏิบัติงาน จนก่อให้เกิดความเสียหาย 
   (8) ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพหรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
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ส่วนที่ 3 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

------------------------------------ 
 
 ข้อ 17 ผู้บริหารการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ผู้บริหารการศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ และ
นิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ผู้บริหารการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ผู้บริหารการศึกษา
ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และ
ผู้รับบริการ และผู้บริหารการศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผน
พฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) ปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างมีคุณภาพโดยค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้รับบริการ 
   (2) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก และผู้ด้อยโอกาส 
   (3) บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (4) รับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้รับบริการ 
   (5) ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจเพื่อให้ผู้รับบริการพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
   (6) ให้ผู้รับบริการได้ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธการปฏิบัติที่เหมาะสม
กับตนเอง 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) ปฏิบัติงานมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเลือก
ปฏิบัต ิ
   (2) เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับบริการในงานตามบทบาทหน้าที่ 
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ส่วนที่ 4 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

------------------------------------ 
 
 ข้อ 18 ผู้บริหารสถานศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ 
   (2) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   (3) เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
   (4) ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   (5) มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกก าลังในการพัฒนาการศึกษา 
   (6) ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) น าเสนอแง่มุมทางลบต่อวิชาชีพ ข้อเสนอไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
   (2) ปกปิดความรู้ ไม่ช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   (3) แนะน าในทางไม่ถูกต้องต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ จนท าให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ 
   (4) ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่ตนมีความ
ถนัดแม้ได้รับการร้องขอ 
   (5) ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงความพึงพอใจของตนเองเป็นหลัก ไม่ตระหนักถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   (6) ใช้อ านาจหน้าที่ปกป้องพวกพ้องของตนที่กระท าผิด โดยไม่ค านึงถึงความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพหรือองค์กร 
   (7) ยอมรับและชมเชยการกระท าของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพที่บกพร่องต่อหน้าที่
หรือศีลธรรมอันดี 
   (8) วิพากษ์ วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตก
ความสามัคคี 
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ส่วนที่ 5 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

------------------------------------ 
 
 ข้อ 19  ผู้บริหารการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยพึงประพฤติและละเว้นการ
ประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน 
   (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้ศิษย์ และผู้รับบริการเกิดการ
เรียนรู้ และสามารถด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   (4) เป็นผู้น าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชน์ต่อ
การศึกษาทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
   (2) ไม่แสดงความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหรือสิ่งแวดล้อม 
   (3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   (4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม 



17 
หมวดที่ 4 

แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
------------------------------------ 

ส่วนที่ 1 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

------------------------------------ 
 
 ข้อ 20 ศึกษานิเทศก์ ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้
ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและละเว้นการ
ประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
   (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
   (3) ศึกษาหาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
   (4) สร้างผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
   (5) ค้นหาวิธีการท างาน การพัฒนาวิชาชีพและสามารถน ามาประยุกต์ให้เกิดผลดี
ต่อผู้รับการนิเทศ 
   (6) นิเทศโดยยึดผู้รับการนิเทศเป็นส าคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอ 
   (7) พัฒนาวิสัยทัศน์โดยผสมผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิด เพื่อใช้ใน
การพัฒนาวิชาชีพ 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ
เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม 
   (2) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
   (3) ปฏิบัติตนหรือปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
   (4) ไม่รับรู้ ไม่แสวงหา นวัตกรรม เทคโนโลยีและแนวคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 



18 
 

ส่วนที่ 2 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

------------------------------------ 
 
 ข้อ 21 ศึกษานิเทศก์ ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรวิชาชีพ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 
   (2) รักษาชื่อเสียง และปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
   (3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ 
   (4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ 
   (5) เลือกใช้หลักการ วิธีการที่ถูกต้อง ได้ผลดี ทันสมัย และสอดรับกับผู้ รับการ
นิเทศ 
   (6) อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้รับการนิเทศและความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
   (7) สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่
ดีขององค์กรวิชาชีพ 
   (8) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ใช้ศาสตร์
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
   (9) เข้าร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) วิพากษ์หรือวิจารณ์องค์การหรือวิชาชีพ จนท าให้เกิดความเสียหาย 
   (2) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพหรือองค์กร
วิชาชีพ 
   (3) ประกอบการงานอ่ืนที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชีพทางการศึกษา 
   (4) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือแบบแผน
ของทางราชการจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
   (5) คัดลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
   (6) ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพหรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
 
 
 



19 
ส่วนที่ 3 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
------------------------------------ 

 
 ข้อ 22 ศึกษานิ เทศก์  ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่  ช่วยเหลือ ส่ง เสริม ให้ก าลังใจ แก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ศึกษานิเทศก์ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่
ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้ รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ศึกษานิเทศก์ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ศึกษานิเทศก์ต้องไม่
กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
และศึกษานิเทศก์ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผละประโยชน์จาก
การใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) สนับสนุน ส่งเสริมผู้รับการนิเทศให้ประสบความส าเร็จตามความถนัด ความ
สนใจและศักยภาพของแต่ละคน 
   (2) ส่งเสริม ให้มีการด าเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
 
   (3) มีข้อมูล แนวทางปฏิบัติที่หลากหลายให้ผู้รับการนิเทศน าไปใช้เป็นตัวอย่าง 
   (4) รับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้รับการนิเทศ 
   (5) ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อให้ผู้ รับการนิเทศพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ 
   (6) ให้ผู้รับการนิเทศได้ร่วมวางแผนพัฒนาตนเอง และเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับ
ตนเอง 
   (7) เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้รับการนิเทศด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง 
ชมเชย และให้ก าลังใจอย่างกัลยาณมิตร 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) ปฏิบัติงานมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะ
เลือกปฏิบัต ิ
   (2) เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับบริการในงานตามบทบาทหน้าที่ 
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ส่วนที่ 4 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

------------------------------------ 
 
 ข้อ 23 ศึกษานิเทศก์พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบอบ
คุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) เสียสละ เอ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   (2) ส่งเสริม และพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   (3) เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
   (4) ยอมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   (5) มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกัน ผนึกก าลังในการพัฒนาการศึกษา 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) น าเสนอแง่มุมทางลบต่อวิชาชีพ ข้อเสนอไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
   (2) สร้างกลุ่มอิทธิผลภายในองค์การหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิด
ความเสียหาย 
   (3) แนะน าในทางไม่ถูกต้องต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ จนท าให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ 
   (4) ปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน จนท าให้เกิดความเสียหายต่องานหรือผู้
ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   (5) ใช้อ านาจหน้าที่ปกป้องพวกพ้องของตนที่กระท าผิด โดยไม่ค านึงถึงความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพหรือองค์กร 
   (6) แอบอ้างชื่อหรือผลงานของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์ของตน 
 
   (7) วิพากษ์ วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเร่ืองที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
แตกความสามัคคี 
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ส่วนที่ 5 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

------------------------------------ 
 
 ข้อ 25 ศึกษานิเทศก์ พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตาม
แบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   (1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน 
   (3) ส่งเสริมแสะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการเกิดการ
เรียนรู้และสามารถด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   (4) เป็นผู้น าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 
  (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   (1) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชน์ต่อ
การศึกษาทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
   (2) ไม่ให้ความร่วมมือในการอนุ รักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหรือสิ่งแวดล้อม 
   (3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   (4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม 
 
 
       ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2550 
        เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 
        ประธานกรรมการคุรุสภา 
 
 


