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มาตรฐานวิชาชีพครขูองครุสุภา  

 
 
 ประกอบดว้ยมาตรฐาน ๓ ดา้น คอื มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี มาตรฐานการปฏบิตังิาน และ
มาตรฐานการปฏบิตัติน (จรรยาบรรณของวชิาชพี) 
 โดยจรรยาบรรณของวชิาชพีไดม้กีารก าหนดแบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณของวชิาชพี เพื่อประมวล
พฤตกิรรมทีเ่ป็นตวัอย่างของการประพฤตปิฏบิตั ิประกอบดว้ย พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์และพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 

 

   
 

๑. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 

มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

มคุีณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตรทีางการศกึษา หรอื
เทยีบเท่า  หรอืคุณวุฒอิื่นที่คุรุสภารบัรอง โดยมี
ความรู ้ดงัต่อไปน้ี 
๑) ความเป็นครู  
๒) ปรชัญาการศึกษา  

๓) ภาษาและวฒันธรรม  

๔) จติวทิยาส าหรบัครู  

๕) หลกัสูตร  

๖) การจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัการชัน้เรยีน  

๗) การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้ 

๘) นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  

๙) การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรู ้ 

๑๐) การประกนัคุณภาพการศึกษา  

๑๑) คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ  

ผ่านการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาตามหลกัสูตร 
ปรญิญาทางการศกึษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 
และผ่านเกณฑ์การประเมนิปฏบิตักิารสอนตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการคุรุ
สภาก าหนด ดงัต่อไปน้ี  
๑) การฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหว่างเรยีน  

๒) การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิา
เฉพาะ  
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 ๑.๑ มาตรฐานความรู ้

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

๑.ความเป็นครู  
 

(๑) สภาพงานครู คุณลกัษณะ และมาตรฐาน
วชิาชพีครู  
(๒) การปลูกฝังจติวญิญาณความเป็นครู  
(๓) กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัครูและวชิาชพีครู  
(๔) การจดัการความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีครู  
(๕) การสรา้งความกา้วหน้าและพฒันาวชิาชพี
ครูอย่างต่อเน่ือง  
 

(๑) รอบรูใ้นเน้ือหาวชิาทีส่อนและกลยุทธ์
การสอน เพื่อใหผู้เ้รยีนคดิวเิคราะห ์ 
สงัเคราะห ์สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ ได ้ 

(๒) แสวงหาและเลอืกใชข้อ้มูลข่าวสาร
ความรูเ้พื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง  

(๓) ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รยีนที่
ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน  
(๔) มจีติวญิญาณความเป็นครู  

 

๒. ปรชัญาการศกึษา  
 

(๑) ปรชัญา แนวคดิ และทฤษฎทีางการศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม  
(๒) แนวคดิ และกลวธิกีารจดัการศึกษา เพื่อ
เสรมิสรา้งการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
 

(๑) ประยุกต์ใชเ้้พื่อพฒันาสถานศึกษา  
(๒) วเิคราะหเ์กีย่วกบัการศึกษาเพื่อการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื  
 

๓. ภาษาและ
วฒันธรรม  
 

(๑) ภาษาและวฒันธรรมไทยเพื่อการเป็นครู  
(๒) ภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาวชิาชพีครู  

 

(๑) สามารถใชท้กัษะการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขยีนภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อความหมาย
อย่างถูกตอ้ง  
(๒) ใชภ้าษาและวฒันธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกนัอย่างสนัต ิ 

 

๔. จติวทิยาส าหรบัครู  
 

(๑) จติวทิยาพืน้ฐานและจติวทิยาพฒันาการ
ของมนุษย ์ 
(๒) จติวทิยาการเรยีนรูแ้ละจติวทิยา
การศึกษา  
(๓) จติวทิยาการแนะแนวและการให้
ค าปรกึษา  
 

(๑) สามารถใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืผูเ้รยีน
ใหม้คุีณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  
(๒) ใชจ้ติวทิยาเพื่อความเขา้ใจและ
สนับสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหเ้ตม็
ศกัยภาพ  
 

๕. หลกัสูตร  
 

(๑) หลกัการ แนวคดิในการจดัท าหลกัสูตร  
(๒) การน าหลกัสูตรไปใช ้ 
(๓) การพฒันาหลกัสูตร  
 
 

(๑) วเิคราะหห์ลกัสูตรและสามารถจดัท า
หลกัสูตรได ้ 
(๒) ปฏบิตักิารประเมนิหลกัสูตรและน าผล
การประเมนิไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร  
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

๖. การจดัการเรยีนรู้
และการจดัการชัน้
เรยีน  

 

(๑) หลกัการ แนวคดิ แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการ
จดัท าแผนการเรยีนรู ้การจดัการเรยีนรู ้และ
สิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ 
(๒) ทฤษฎแีละรูปแบบการจดัการเรยีนร้้เูพ่อื
ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะห ์คดิสรา้งสรรค ์และ
แกปั้ญหาได ้ 

(๓) การบูรณาการการเรยีนรูแ้บบเรยีนรวม  

(๔) การจดัการชัน้เรยีน  

(๕) การพฒันาศูนยก์ารเรยีนในสถานศึกษา  

 

(๑) สามารถจดัท าแผนการเรยีนรู้และ
น าไปสู่การปฏบิตัใิหเ้กดิผลจรงิ  
(๒) สามารถสรา้งบรรยากาศการจดัการชัน้
เรยีนใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ 
 

๗. การวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรยีนรู ้ 

 

(๑) หลกัการ แนวคดิ แนวปฏบิตัใินการวจิยั  
(๒) การใชแ้ละผลติงานวจิยัเพื่อพฒันาการ
เรยีนรู ้ 

 

(๑) สามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอน  
(๒) สามารถท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีน
การสอนและพฒันาผูเ้รยีน  

 

๘. นวตักรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา  

 

(๑) หลกัการ แนวคดิ การออกแบบ การ
ประยุกต์ใช ้และการประเมนิสื่อ นวตักรรม  
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้ 

(๒) เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  

 

(๑) ประยุกต์ใช ้และประเมนิสื่อ นวตักรรม 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้ 
(๒) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร  
 

๙. การวดัและ
ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้ 

 

(๑) หลกัการ แนวคดิ และแนวปฏบิตัใินการ
วดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  
(๒) ปฏบิตักิารวดัและการประเมนิผล  

 

(๑) สามารถวดัและประเมนิผลได ้ 
(๒) สามารถน าผลการประเมนิไปใชใ้นการ
พฒันาผูเ้รยีน  

 

๑๐. การประกนั
คุณภาพการศกึษา  

 

(๑) หลกัการ แนวคดิ แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการ
จดัการคุณภาพการศึกษา  
(๒) การประกนัคุณภาพการศกึษา  
 

(๑) สามารถจดัการคุณภาพการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้ละพฒันาคุณภาพการเรยีนรู ้ 
อย่างต่อเน่ือง  

(๒) สามารถด าเนินการจดักจิกรรมประเมนิ
คุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด ้ 

๑๑. คุณธรรม 
จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณ  

 

(๑) หลกัธรรมาภบิาล และความซื่อสตัยส์ุจรติ 
(๒) คุณธรรม และจรยิธรรมของวชิาชพีครู 
(๓) จรรยาบรรณของวชิาชพีที่คุรุสภาก าหนด 

(๑) ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีมจีติส านึก
สาธารณะ และเสยีสละใหส้งัคม  
(๒) ปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณของวชิาชพี 
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 ๑.๒ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพคร ู
 

มาตรฐาน
ประสบการณ์ 
วิชาชีพคร ู

สาระการฝึก สมรรถนะ 

๑๒. การฝึกปฏบิตัิ
วชิาชพีระหว่าง
เรยีน  

(๑) การสงัเกตการจดัการเรยีนรู ้ 
(๒) การจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ใหผู้เ้รยีน
สรา้งความรูด้ว ้ยตนเอง  
(๓) การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์จรงิ  
(๔) การออกแบบทดสอบ ขอ้สอบหรอืเครื่องมอื
วดัผล  
(๕) การตรวจขอ้สอบ การใหค้ะแนน และการ
ตดัสนิผลการเรยีน  
(๖) การสอบภาคปฏบิตัแิละการให้คะแนน  
(๗) การวจิยัแกปั้ญหาผูเ้รยีน  
(๘) การพฒันาความเป็นครูมอือาชพี  
 

(๑) สามารถจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้
เพื่อจุดประสงคก์ารสอนทีห่ลากหลาย  
(๒) สามารถปฏบิตักิารสอน ออกแบบ
ทดสอบ วดัและประเมนิผลผูเ้รยีน  
 

๑๓. การปฏบิตักิาร
สอนในสถานศกึษา
ในสาขาวชิาเฉพาะ 

(๑) การปฏบิตักิารสอนวชิาเอก  
(๒) การวดัและประเมนิผล และน าผลไปใชใ้น
การพฒันาผูเ้รยีน  
(๓) การวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รยีน  
(๔) การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หรอืแบ่งปัน
ความรูใ้นการสมัมนาการศึกษา  
 

(๑) สามารถจดัการเรยีนรูใ้นสาขาวชิาเอก 
(๒) สามารถประเมนิ ปรบัปรุง และ
ศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รยีน  
(๓) ปฏบิตังิานอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 

 

 
๒. มาตรฐานการปฏิบติังาน 

 

 มาตรฐานท่ี ๑ ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครอูยู่เสมอ 
หมายถงึ การศกึษาคน้ควา้เพื่อพฒันาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ และการเขา้ร่วมกจิกรรมทางวชิาการที่
องคก์ารหรอืหน่วยงาน หรอืสมาคมจดัขึน้ เช่น การประชุม การอบรม การสมัมนา และการประชุมปฏบิตักิาร เป็นตน้ 
ทัง้น้ีตอ้งมผีลงานหรอืรายงานทีป่รากฏชดัเจน 
  

 มาตรฐานท่ี ๒ ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 
หมายถงึ การเลอืกอย่างชาญฉลาด ดว้ยความรกั และหวงัดตี่อผูเ้รยีน ดงันัน้ ในการเลอืกกจิกรรมการเรยีนการสอน
และกจิกรรมอื่น ๆ ครูตอ้งค านึงถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิแก่ผูเ้รยีนเป็นหลกั 
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 มาตรฐานท่ี ๓ มุ่งมัน่พฒันาผู้เรียนได้เต็มตามศกัยภาพ 
หมายถงึ การใชค้วามพยายามอย่างเตม็ความสามารถของครูทีจ่ะใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรู ้ ใหม้ากทีสุ่ด ตามความถนัด 
ความสนใจ ความตอ้งการ โดยวเิคราะห์วนิิจฉัยปัญหาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีน ปรบัเปลีย่นวธิกีารสอนทีจ่ะให้
ไดผ้ลดกีว่าเดมิ รวมทัง้การส่งเสรมิพฒันาการดา้นต่าง ๆ ตามศกัยภาพของผูเ้รยีนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
 

 มาตรฐานท่ี ๔ พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบติัได้เกิดผลจริง 
หมายถงึ การเลอืกใช ้ปรบัปรุง หรอืสรา้งแผนการสอน บนัทกึการสอน หรอืเตรยีมการสอนในลกัษณะอื่น ๆ ทีส่ามารถ
น าไปใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน ใหผู้เ้รยีนบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรยีนรู้ 
 

 มาตรฐานท่ี ๕ พฒันาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
หมายถงึ การประดษิฐ์ คดิคน้ ผลติ เลอืกใช ้ปรบัปรุงเครื่องมอือุปกรณ์ เอกสารสิง่พมิพ ์ เทคนิควธิกีารต่าง ๆ เพื่อให้
ผูเ้รยีนบรรลุจุดประสงคข์องการเรยีนรู้ 
 

 มาตรฐานท่ี ๖ จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนทีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนประสบผลส าเรจ็ในการแสวงหาความรู ้ตามสภาพความแตกต่าง
ของบุคคลดว้ยการปฏบิตัจิรงิ และสรุปความรูท้ัง้หลายไดด้ว้ยตนเองก่อใหเ้กดิค่านิยมและนิสยัในการปฏบิตัจินเป็น
บุคลกิภาพถาวรตดิตวัผูเ้รยีนตลอดไป 
 

 มาตรฐานท่ี ๗ รายงานผลการพฒันาคณุภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
หมายถงึ การรายงานผลการพฒันาผูเ้รยีนทีเ่กดิจากการปฏบิตักิารเรยีนการสอนใหค้รอบคลุมสาเหตุ ปัจจยั และการ
ด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏบิตัใินรายละเอยีด ดงัน้ี 
 ๑) ปัญหาความตอ้งการของผูเ้รยีนทีต่อ้งไดร้บัการพฒันา และเป้าหมายของการพฒันาผูเ้รยีน 
 ๒) เทคนิค วธิกีาร หรอืนวตักรรมการเรยีนการสอนทีน่ ามาใชเ้พื่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีน และขัน้ตอน
วธิกีารใชเ้ทคนิควธิกีารหรอืนวตักรรมนัน้ ๆ 
 ๓) ผลการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามวธิกีารทีก่ าหนด ทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน 
 ๔) ขอ้เสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรบัปรุงและพฒันาผูเ้รยีนใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ 
 

 มาตรฐานท่ี ๘ ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
หมายถงึ การแสดงออกการประพฤตแิละปฏบิตัใินดา้นบุคลกิภาพทัว่ไป การแต่งกาย กริยิา วาจา และจรยิธรรมที่
เหมาะสมกบัความเป็นครูอย่างสม ่าเสมอ ทีท่ าให้ผู้เรยีนเลื่อมใสศรทัธา และถอืเป็นแบบอย่าง 
 

 มาตรฐานท่ี ๙ ร่วมมือกบัผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
หมายถงึ การตระหนักถึงความส าคญั รบัฟังความคดิเหน็ ยอมรบัในความรู้ความสามารถ ใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัิ
กจิกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานดว้ยความเตม็ใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศกึษา และร่วมรบัผลทีเ่กดิขึน้จาก
การกระท านัน้ 
 

 มาตรฐานท่ี ๑๐ ร่วมมือกบัผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
หมายถงึ การตระหนักถึงความส าคญั รบัฟังความคดิเหน็ ยอมรบัในความรู้ความสามารถ ของบุคคลอื่นในชุมชน และ
ร่วมมอืปฏบิตังิานเพื่อพฒันางานของสถานศึกษา ใหชุ้มชนและสถานศกึษามกีารยอมรบัซึ่งกนัและกนั และปฏบิตังิาน
ร่วมกนัดว้ยความเตม็ใจ 
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 มาตรฐานท่ี ๑๑ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันา 
หมายถงึ การคน้หา สงัเกต จดจ า และรวบรวมขอ้มูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสงัคมทุกดา้น โดยเฉพาะสารสนเทศ
เกีย่วกบัวชิาชพีครู สามารถวเิคราะห ์ วจิารณ์อย่างมเีหตุผล และใชข้อ้มูลประกอบการแกปั้ญหา พฒันาตนเอง พฒันา
งาน และพฒันาสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

 มาตรฐานท่ี ๑๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
หมายถงึ การสรา้งกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการน าเอาปัญหาหรอืความจ าเป็นในการพฒันาต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ในการเรยีน
และการจดักจิกรรมอื่นๆ ในโรงเรยีนมาก าหนดเป็นกจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อน าไปสู่การพฒันาของผูเ้รยีนทีถ่าวร เป็น
แนวทางในการแกปั้ญหาของครูอกีแบบหน่ึงทีจ่ะน าเอาวกิฤตติ่างๆ มาเป็นโอกาส ในการพฒันา ครูจ าเป็นตอ้งมองมุม
ต่างๆ ของปัญหาแลว้ผนัมุมของปัญหาไปในทางการพฒันา ก าหนดเป็นกจิกรรมในการพฒันาของผูเ้รยีน ครูจงึตอ้ง
เป็นผูม้องมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆ ได ้กลา้ทีจ่ะเผชญิกบัปัญหาต่าง ๆ มสีตใินการแกปั้ญหา มไิดต้อบสนองปัญหา
ต่างๆ ดว้ยอารมณ์หรอืแง่มุมแบบตรงตวั ครูสามารถมองหกัมุมในทุกๆ โอกาส มองเหน็แนวทางที่น าสู่ผลกา้วหน้าของ
ผูเ้รยีน 
  

๓. มาตรฐานการปฏิบติัตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 
 ๑. ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา ตอ้งมวีนัิยในตนเอง พฒันาตนเองดา้นวชิาชพี บุคลกิภาพ และวสิยัทศัน์ 
ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงอยู่เสมอ  
 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 ๒. ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา ตอ้งรกั ศรทัธา ซื่อสตัยส์ุจรติ รบัผดิชอบต่อวชิาชพี และเป็นสมาชกิทีด่ ี
ขององคก์รวชิาชพี 
 
จรรยาบรรณต่อผู้รบับริการ 
 ๓. ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศึกษา ตอ้งรกั เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ ใหก้ าลงัใจแก่ศษิยแ์ละ
ผูร้บับรกิาร ตามบทบาทหน้าทีโ่ดยเสมอหน้า 
 ๔. ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศึกษา ตอ้งส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู ้ทกัษะ และนิสยัทีถู่กตอ้งดงีามแก่ศษิยแ์ละ
ผูร้บับรกิาร ตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 
 ๕. ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา ตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีทัง้ทางกาย วาจา และจติใจ 
 ๖. ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา ตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏปัิกษ์ต่อความเจรญิทางกาย สตปัิญญา จติใจ 
อารมณ์ และสงัคมของศษิยแ์ละผูร้บับรกิาร 
 ๗. ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศึกษา ตอ้งใหบ้รกิารดว้ยความจรงิใจและเสมอภาค โดยไม่เรยีกรบัหรอืยอมรบั
ผลประโยชน์จากการใชต้ าแหน่งหน้าทีโ่ดยมชิอบ 
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จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 ๘. ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศึกษา พงึช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนัอย่างสรา้งสรรค ์ โดยยดึมัน่ในระบบ
คุณธรรม สรา้งความสามคัคใีนหมู่คณะ 
 
จรรยาบรรณต่อสงัคม 
 ๙. ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา พงึประพฤติปฏบิตัตินเป็นผูน้ าในการอนุรกัษ์และพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม 
ศาสนา ศลิปวฒันธรรม ภูมปัิญญา สิง่แวดลอ้ม รกัษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยดึมัน่ในการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
 
การจ าแนกพฤติกรรมท่ีพึง/ไม่พึงประสงค ์
 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 ๑. ครูตอ้งมวีนัิยในตนเอง พฒันาตนเองดา้นวชิาชพี บุคลกิภาพ และวสิยัทศัน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทาง
วทิยาการ เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงอยู่เสมอ โดยตอ้งประพฤตแิละละเว้นการประพฤตติามแบบแผนพฤตกิรรม 
ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 

 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

(๑)  ประพฤตตินเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็น
แบบอย่างทีด่ ี

(๒)  ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการด าเนินชวีติ
ตามประเพณีและวฒันธรรมไทย 

(๓)  ปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  ใหส้ าเรจ็
อย่างมคุีณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๔)  ศกึษา หาความรู ้วางแผนพฒันาตนเอง พฒันางาน 
และสะสมผลงานอย่างสม ่าเสมอ 

(๕)  คน้ควา้ แสวงหา และน าเทคนิคดา้นวชิาชพี ที่
พฒันาและกา้วหน้าเป็นทีย่อมรบัมาใชแ้ก่ศษิยแ์ละ
ผูร้บับรกิารใหเ้กดิผลสมัฤทธิท์ีพ่งึประสงค์ 

(๑)  เกีย่วขอ้งกบัอบายมุขหรอืเสพสิง่เสพตดิจนขาดสติ
หรอืแสดงกริยิาไม่สุภาพเป็นที่น่ารงัเกยีจในสงัคม 

(๒)  ประพฤตผิดิทางชูส้าวหรอืมพีฤตกิรรมล่วงละเมดิ
ทางเพศ 

(๓)  ขาดความรบัผดิชอบ ความกระตอืรอืรน้ ความเอา
ใจใส่ จนเกดิความเสยีหายในการปฏบิตังิานตาม
หน้าที่ 

(๔)  ไม่รบัรู้หรอืไม่แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ ในการ 
จดัการเรยีนรู ้และการปฏบิตัหิน้าที่ 

(๕)  ขดัขวางการพฒันาองค์การจนเกดิผลเสยีหาย 
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จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 ๒. ครูตอ้งรกั ศรทัธา ซื่อสตัยส์ุจรติ รบัผดิชอบต่อวชิาชพี และเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รวชิาชพี โดยตอ้ง
ประพฤตแิละละเว้นการประพฤตติามแบบแผนพฤตกิรรม ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 
  

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

(๑)  แสดงความชื่นชมและศรทัธาในคุณค่าของวชิาชพี 
(๒)  รกัษาชื่อเสยีงและปกป้องศกัดิศ์รแีห่งวชิาชพี 
(๓)  ยกย่องและเชดิชูเกยีรตผิูม้ผีลงานในวชิาชพี ให้

สาธารณชนรบัรู้ 
(๔)  อุทศิตนเพื่อความกา้วหน้าของวชิาชพี 
(๕)  ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ  ซื่อสตัยส์จุรติ

ตามกฎ  ระเบียบ  และแบบแผนของทางราชการ 
(๖)  เลอืกใชห้ลกัวชิาทีถู่กตอ้ง  สรา้งสรรค์

เทคนิค วธิกีารใหม่ ๆ เพื่อพฒันาวชิาชพี 
(๗)  ใชอ้งคค์วามรูห้ลากหลายในการปฏบิตัหิน้าที่ และ

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัสมาชกิในองค์การ 
(๘)  เขา้ร่วมกจิกรรมของวชิาชพีหรอืองคก์รวชิาชพีอย่าง

สรา้งสรรค์ 

(๑)  ไม่แสดงความภาคภูมใิจในการประกอบวชิาชพี 
(๒)  ดูหมิน่  เหยยีดหยาม ให้รา้ยผู้ร่วมประกอบวชิาชพี

ศาสตรใ์นวชิาชพี หรอืองคก์รวชิาชพี 
(๓)  ประกอบการงานอื่นทีไ่ม่เหมาะสมกบัการเป็นผู้

ประกอบวชิาชพีทางการศกึษา 
(๔)  ไม่ซื่อสตัยส์ุจรติ ไม่รบัผดิชอบ หรอืไม่ปฏบิตัติาม

กฎ  ระเบยีบ หรอืแบบแผนของทางราชการจน
ก่อใหเ้กดิความเสยีหาย 

(๕)  คดัลอกหรอืน าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 
(๖)  ใชห้ลกัวชิาการทีไ่ม่ถูกตอ้งในการปฏบิตัวิชิาชพี

ส่งผลใหศ้ษิยห์รอืผูร้บับรกิารเกดิความเสยีหาย 
(๗)  ใชค้วามรู้ทางวชิาการ  วชิาชพี  หรอือาศยั 

องคก์รวชิาชพีแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรอื
ผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

 
จรรยาบรรณต่อผู้รบับริการ 
 ๓. ครูตอ้งรกั เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ ใหก้ าลงัใจแก่ศิษยแ์ละผู้รบับรกิาร ตามบทบาทหน้าทีโ่ดย
เสมอหน้า 
 ๔. ครูตอ้งส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู ้ทกัษะ และนิสยัทีถู่กตอ้งดงีามแก่ศษิยแ์ละผูร้บับรกิาร  ตามบทบาทหน้าที่
อย่างเตม็ความสามารถดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 
 ๕. ครูตอ้งประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีทัง้ทางกาย วาจา และจติใจ 
 ๖. ครูตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏปัิกษ์ต่อความเจรญิทางกาย สตปัิญญา จติใจ อารมณ์ และสงัคมของศษิยแ์ละ
ผูร้บับรกิาร 
 ๗. ครูตอ้งใหบ้รกิารดว้ยความจรงิใจและเสมอภาค โดยไม่เรยีกรบัหรอืยอมรบัผลประโยชน์ จากการใช้
ต าแหน่งหน้าทีโ่ดยมชิอบ 
 โดยตอ้งประพฤตแิละละเว้นการประพฤตติามแบบแผนพฤตกิรรม ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



9 
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

(๑)  ใหค้ าปรกึษาหรอืช่วยเหลอืศิษยแ์ละผู้รบับรกิารดว้ย
ความเมตตากรุณาอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ
และเสมอภาค 

(๒)  สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อปกป้องสทิธเิดก็
เยาวชน  และผูด้อ้ยโอกาส 

(๓)  ตัง้ใจ เสยีสละ และอุทศิตนในการปฏบิตัิ
หน้าที ่เพื่อใหศ้ษิยแ์ละผูร้บับรกิารไดร้บัการพฒันา
ตามความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของ
แต่ละบุคคล 

(๔)  ส่งเสรมิใหศ้ษิยแ์ละผูร้บับรกิารสามารถแสวงหา
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากสื่อ อุปกรณ์ และ แหล่ง
เรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย 

(๕)  ใหศ้ษิยแ์ละผูร้บับรกิาร มสี่วนร่วมวางแผนการ
เรยีนรู ้ และเลอืกวธิกีารปฏบิตัิทีเ่หมาะสม กบั
ตนเอง 

(๖)  เสรมิสรา้งความภาคภูมใิจใหแ้ก่ศษิยแ์ละ
ผูร้บับรกิารดว้ยการรบัฟังความคดิเหน็ ยก
ย่อง ชมเชย และใหก้ าลงัใจอย่างกลัยาณมติร 

(๑)  ลงโทษศิษยอ์ย่างไม่เหมาะสม 
(๒)  ไม่ใส่ใจหรอืไม่รบัรูปั้ญหาของศษิยห์รอืผูร้บับรกิาร

จนเกดิผลเสยีหายต่อศษิยห์รอืผูร้บับรกิาร 
(๓)  ดูหมิน่เหยยีดหยามศษิยห์รอืผูร้บับรกิาร 
(๔)  เปิดเผยความลบัของศษิยห์รอืผูร้บับรกิารเป็นผลให้

ไดร้บัความอบัอายหรอืเสื่อมเสยีชื่อเสยีง 
(๕)  จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสรมิใหศ้ิษยห์รอืผูร้บับรกิาร

ปฏบิตัขิดัตอ่ศลีธรรมหรอืกฎระเบยีบ 
(๖)  ชกัชวนใชจ้้างวานศิษย์หรอืผู้รบับรกิารใหจ้ดัซื้อ จดัหา

สิง่เสพตดิหรอืเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัอบายมุข 
(๗) เรยีกรอ้งผลตอบแทนจากศษิยห์รอืผู้รบับรกิารใน

งานตามหน้าที่ทีต่อ้งใหบ้รกิาร 

 
 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 ๘. ครูพงึช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนัอย่างสรา้งสรรค ์โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม สรา้งความสามคัคใีนหมู่
คณะ โดยพงึประพฤตแิละละเวน้การประพฤตติามแบบแผนพฤตกิรรม ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 
 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

(๑)  เสยีสละ เอื้ออาทร และใหค้วามช่วยเหลอืผูร่้วม
ประกอบวชิาชพี 

(๒)  มคีวามรกั ความสามคัค ี และร่วมใจกนัผนึกก าลงัใน
การพฒันาการศึกษา 

  

(๑)  ปิดบงัขอ้มูลข่าวสารในการปฏบิตังิาน จนท าใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่องานหรอืผูร่้วมประกอบวชิาชพี 

(๒)  ปฏเิสธความรบัผดิชอบ โดยต าหนิ ใหร้า้ยผูอ้ืน่ใน
ความบกพร่องทีเ่กดิขึน้ 

(๓)  สรา้งกลุ่มอทิธพิลภายในองคก์ารหรอืกลัน่แกลง้ ผู้
ร่วมประกอบวชิาชพีใหเ้กดิความเสยีหาย 

(๔)  เจตนาใหข้อ้มูลเทจ็ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิหรอื
เกดิความเสยีหายต่อผูร่้วมประกอบวชิาชพี 

(๕)  วพิากษ์  วจิารณ์ผูร่้วมประกอบวชิาชพีในเรื่องที่
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืแตกความสามคัคี 

 



10 
จรรยาบรรณต่อสงัคม 
 ๙. ครูพงึประพฤตปิฏบิตัตินเป็นผูน้ าในการอนุรกัษ์และพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม ศาสนา ศลิปวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญา สิง่แวดลอ้ม รกัษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข โดยพงึประพฤตแิละละเว้นการประพฤตติามแบบแผนพฤตกิรรม ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 

 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

(๑)  ยดึมัน่ สนับสนุน และส่งเสรมิการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 

(๒)  น าภูมปัิญญาทอ้งถิน่และศิลปวฒันธรรมมาเป็น
ปัจจยัในการจดัการศึกษาใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

(๓)  จดักจิกรรมส่งเสรมิใหศ้ษิยเ์กดิการเรยีนรูแ้ละ
สามารถด าเนินชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๔)  เป็นผูน้ าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มพฒันาเศรษฐกจิ ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ และศลิปวฒันธรรม 

(๑)  ไม่ให้ความร่วมมอืหรอืสนับสนุนกจิกรรมของชุมชนที่
จดัเพื่อประโยชน์ต่อการศกึษาทัง้ทางตรงหรอื
ทางออ้ม 

(๒)  ไม่แสดงความเป็นผูน้ าในการอนุรกัษ์หรอืพฒันา
เศรษฐกจิ สงัคม ศาสนา ศลิปวฒันธรรมภูมปัิญญา
หรอืสิง่แวดลอ้ม 

(๓)  ไม่ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการอนุรกัษ์หรอื
พฒันาสิง่แวดลอ้ม 

(๔)  ปฏบิตัตินเป็นปฏปัิกษ์ต่อวฒันธรรมอนัดงีามของ
ชุมชนหรอืสงัคม 

 
 




