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ข้อก าหนดเร่ืองวนัิย (ม.82-97) 

1. วนัิยต่อประเทศชาติ 
• สนับสนุนการปกครอง  
  

2. วนัิยต่อต าแหน่งหน้าที่ 
• ซ่ือสัตย์สุจริต/เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 

3.  วนัิยต่อผู้บังคบับัญชา 
• ปฏิบัติตามค าส่ังทีช่อบด้วยกฎหมาย   



ข้อก าหนดเร่ืองวนัิย (ม.82-97) (ต่อ) 

4.  วนัิยต่อผู้เรียน 
• อุทศิเวลา/เป็นแบบอย่างทีด่ี/ช่วยเหลอืเกือ้กลู 
• เคารพสิทธิ/ไม่ข่มเหง/ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ  
  

5.  วนัิยต่อประชาชน 
• อ านวยความสะอาด/ให้ความเป็นธรรม 
• ไม่กลัน่แกล้ง ดูหม่ิน เหยยีดหยาม   



ข้อก าหนดเร่ืองวนัิย (ม.82-97) (ต่อ) 

6.  วนัิยต่อผู้ร่วมงาน 
• รักษาความสามัคค/ีสุภาพเรียบร้อย /ช่วยเหลอืเกือ้กลู  
  

7.  วนัิยต่อตนเอง 
• ประพฤติเป็นแบบอย่างทีด่ี/รักษาช่ือเสียง 
• ไม่กระท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียง   



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย 

ม. 82  ต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้าม 
           และข้อปฏิบัติ  
 
ม. 83  ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ 
           ประชาธิปไตยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 

• ไม่ไปใช้สิทธิเลอืกตั้ง (ภาคภัณฑ์) 
• พูดชักจูงให้ผู้อืน่ฝักใฝ่การปกครองอืน่ (ตัด 5% 1 เดอืน)

      



บทบัญญัตว่ิาด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 84  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
           ซ่ือสัตย์สุจริต เสมอภาค เทีย่งธรรม 
           วริิยะ อุตสาหะ ขยนัหม่ันเพยีร  
           รักษาประโยชน์ราชการและปฏิบัติ 
           ตามมาตรฐาน/จรรยาบรรณวชิาชีพฯ 
 

• เฉลยข้อสอบไปติวก่อน (ภาคทัณฑ์) 
• ส่งผลสอบแก้ตัวล่าช้า(ตัด 5% 1 เดอืน) 
• ฝ่าฝืนข้อบังคบัคุรุสภา (ภาคทัณฑ์)   



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 84 วรรค 2  ห้ามมิให้อาศัย/ยอมให้ผู้อืน่ 
                       อาศัยอ านาจหน้าทีข่องตน  
                       หาประโยชน์แก่ตนเอง/ผู้อืน่ 
 

• รับเงนิ/ส่ิงของผู้มาตดิต่อเพือ่อ านวยความสะดวก
(ภาคทัณฑ์) 

• น าทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว (ตัด 5% 1 เดอืน)
   



บทบัญญัตว่ิาด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 84 วรรค 3  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
                       ราชการโดยมิชอบเพือ่ตนเอง/ 
                       ผู้อืน่ได้รับประโยชน์ทีมี่ควรได้ 
                       เป็นการทุจริตต่อหน้าทีร่าชการ 
                       เป็นความผดิร้ายแรง 
 

• น าเงนิราชการไปใช้ส่วนตัว (ไล่ออก) 
• เปิดเผยข้อสอบโดยรับค่าตอบแทน  

(ไล่ออก) 
• เบกิถอนเงนิวทิยาลยัไม่น าไปใช้ตามวตัถุประสงค์และไม่สามารถ

ช้ีแจงพยานหลกัฐานได้ (ไล่ออก)   



บทบัญญัตว่ิาด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 85  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตาม 
          กฎหมาย ระเบียบแบบแผนทางราชการ/ 
          มติ ครม./นโยบายรัฐบาล ถือประโยชน์ 
          ผู้เรียนและไม่ให้ราชการเสียหาย 
 

• อนุมตัจ่ิายเงนิทั้งทีย่งัไม่ตรวจรับพสัดุ(ลด 1 ขั้น) 
• เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ (ตัด 5% 1 เดอืน) 
• ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/แบบแผนราชการ เกีย่วกบัการเงนิ การบัญชี 

พสัดุ  
(ตัด 5% 1 เดอืน)   



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 85 วรรค 2  ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ 
                      ตามกฎหมาย/ระเบียบแบบแผน/มติครม. 
                      นโยบายรัฐมนตรี/ประมาณเลนิเล่อ/ 
                      ขาดความเอาใจใส่รักษาประโยชน์ทาง  
                      ราชการเป็นเหตุให้เกดิความเสียหาย 

               อย่างร้ายแรง 
 

• น าเงนิราชการฝากผู้อืน่น าเข้าธนาคารเป็นเหตุให้มกีาร
ยกัยอกเงินไป (ปลดออก) 

• อนุมตัเิงนิอุดหนุน โดยเจ้าหน้าที ่
น ารายช่ือภายนอกโครงการเบิกร่วมด้วย (ปลดออก)
   



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 86  ต้องปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคบับัญชา 
           ซ่ึงส่ังชอบด้วยกฎหมาย/ระเบียบราชการ  
           แต่ถ้าเห็นว่าค าส่ังน้ันท าให้เสียหายแก่ 
           ราชการ/ไม่รักษาประโยชน์ราชการ 
           เสนอความเห็นภายใน 7 วนั ให้ทบทวน 
           ค าส่ังเม่ือเสนอแล้ว ผู้บังคบับัญชายนืยนั 
           ให้ปฏิบัติตาม 
 

• ผู้บังคบับัญชาส่ังให้อยู่เวรรักษาการณ์ แต่ไม่อยู่เป็นเหตุเกดิเพลงิไหม้ 
(ปลดออก) 



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 87  ต้องตรงต่อเวลา อุทศิเวลาให้แก่ราชการ/ 
           ผู้เรียน จะละทิง้/ทอดทิง้หน้าทีร่าชการ 
           มิได้ 
 

• ละทิง้หน้าที่ราชการไม่เกนิ 3 วนั  
(ตัด 5% 1 เดอืน) 

• มาสายบ่อยคร้ังไม่มเีหตุอนัควร  
(ตัด 5% 1 เดอืน) 

• กลบัก่อนเวลาเสมอๆ (ตัด 5% 1 เดอืน) 
• มาลงช่ือแล้วไม่อยู่วทิยาลยั  

(ตัด 5% 1 เดอืน)  



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 87 วรรค 2  การละทิง้หน้าที่/ทอดทิง้หน้าที่ราชการ 
                      โดยไม่มเีหตุอนัควร เป็นเหตุให้เสียหาย 
                       ราชการร้ายแรง หรือละทิง้หน้าที่ราชการ 
                      เกนิ 15 วนั โดยไม่มเีหตุอนัควรฯ เป็น 
                      ความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง 
 

• ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ครบก าหนดเวลาไม่กลบัมาปฏิบัติ
ราชการ (ปลดออก/ไล่ออก) 

• ยืน่ใบลาออกจากราชการแล้ว  
หยุดราชการทนัท ีโดยยงัไม่ได้รับอนุญาต (ไล่ออก)   



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 88  ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผู้เรียน 
           ชุมชน สังคม มีความสงบเรียบร้อย รักษา 
           ความสามัคคฯี 
 

• ใช้วาจาไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมกบัผู้ปกครอง (ตัด 5% 1 เดอืน) 
• ทะเลาะววิาท ครูสตรีตบตห้ีองพกัครู 

(ตัด 5% 1 เดอืน) 
• หมิน่ประมาท พูดก้าวร้าว ลบหลู่ผู้บังคบับัญชาทีไ่ม่ให้ 2 ขั้น  
       (ตัด 5% 1 เดอืน) 



บทบัญญัตว่ิาด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 88 วรรค 2  การกลัน่แกล้ง ดูหมิน่เหยยีดหยาม กดขี่  
                       ข่มเหงผู้เรียน/ประชาชน เป็นความผดิ 
                       วนัิยอย่างร้ายแรง 
 

• กลัน่แกล้งไม่เบิกเงนิค่าก่อสร้าง/เบิกล่าช้า (ปลดออก) 
• ดูหมิน่เหยยีดหยามผู้เรียนว่าโง่ 
       เป็นควาย โง่ทั้งตระกลู (ปลดออก)   



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 89  ต้องไม่กลัน่แกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียน 
           ผู้อืน่โดยปราศจากความจริง 
 

• กลัน่แกล้ง กล่าวหา ร้องเรียนผู้อืน่ให้มกีารด าเนินการทางวนัิย รวมทั้ง
สร้างกระบวนการข่าวลอือาจท าให้ผู้อืน่เสียหาย(ตัด 5% 1 เดอืน) 



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 89 วรรค 2  การกระท าตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นเหตุให้ 
                      ผู้อืน่ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  
                      เป็นความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง 
 

• กลัน่แกล้งท าให้ผู้อืน่เสียหายร้ายแรง (ปลดออก) 
   



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 90  ต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อืน่กระท า 
          การหาผลประโยชน์อนัอาจท าให้เส่ือมเสีย 
          ความเที่ยงธรรม หรือเส่ือมเสียเกยีรติศักดิ์ 
          ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
 

• ยอมให้บริษัทแอบอ้างช่ือเข้าประกวดราคาจัดซ้ือจัดจ้าง (ภาคทัณฑ์) 
• ยอมให้ตัวแทนขายสินค้า/ขายประกนัชีวิตแก่ผู้เข้ามาตดิต่อราชการ 

(ภาคทัณฑ์)  
 



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 90 วรรค 2  ถ้าเป็นการกระท าโดยมุ่งหมายให้เป็นการ 
                      ซ้ือขาย หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง 
                      ต าแหน่ง/วทิยฐานะใดโดยไม่ชอบ 
                      กฎหมาย หรือกระท าการลกัษณะการให้/ 
                      ได้มาซ่ึงทรัพย์สินให้ตนเองได้รับการ 
                       บรรจุ/แต่งตั้งโดยมิชอบฯ เป็นความผดิ 
                       วนัิยร้ายแรง 
                       

• ซ้ือขายต าแหน่ง/วทิยฐานะ  
       (ไล่ออก) 
• รับผลประโยชน์ตอบแทนบรรจุ/แต่งตั้ง (ไล่ออก) 
   



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 91  ต้องไม่คดัลอกหรือลอกเลยีนผลงานทาง 
           วชิาการหรือน าผลงานทางวชิาการผู้อืน่ 
           หรือจ้างงานให้ผู้อืน่ท าผลงานวชิาการ  
           เพือ่น าไปใช้ขอปรับปรุงต าแหน่ง/ 
           การเลือ่นต าแหน่ง/เลือ่นวทิยฐานะ/ 
           ให้ได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึน้  
           เป็นความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง 
 

 
 



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 92  ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือ 
           ผู้จัดการหรือด ารงต าแหน่งอืน่ใด  
           ที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนัน้ันใน 
           ห้างหุ้นส่วน/บริษัท 
 

• เป็นตวักระท าการในห้างหุ้นส่วน/บริษัท(ภาคทัณฑ์) 
• เป็นกรรมการผู้มอี านาจลงช่ือ/ผูกพนับริษัท ท านิตกิรรมซ้ือขาย 

(ภาคทัณฑ์)  
 



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 93  ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ 
           ปฏิบัติหน้าที ่และในการปฏิบัติงานอืน่ที่ 
           เกีย่วข้องกบัประชาชน โดยต้องไม่อาศัย 
           อ านาจ/หน้าที่ราชการ ฝักใฝ่ ส่งเสริม 
           เกือ้กลู สนับสนุน บุคคล/กลุ่มบุคคล/ 
           พรรคการเมือง 
 

• ปฏิบัติงานโดยเลอืกปฏิบัติ/ปฏิบัติปราศจากความเป็นธรรม 
(ภาคทัณฑ์) 

• ติดป้ายในสถานทีป่ฏิบัติราชการของตน(ภาคทณัฑ์)  
 



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 93 วรรค 2  ต้องไม่ไปเกีย่วข้องด าเนินการใดๆ อนัมี 
                      ลกัษณะเป็นการทุจริต โดยการซ้ือสิทธิ 
                      ขายเสียงฯ เป็นความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง 
                       

• เข้าไปเกีย่วข้องโดยตรงร่วมวางแผนให้มีการซ้ือสิทธิขาย
เสียงเลอืกตั้ง (ปลดออก/ไล่ออก) 

• ผู้ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้อืน่ทุจริตการเลอืกตั้ง (ปลดออก/
ไล่ออก) 

   



บทบัญญัตว่ิาด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 94  ต้องรักษาช่ือเสียงของตนและรักษา 
           เกยีรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 
           ของตนมิให้เส่ือมเสียโดยไม่กระท าการ 
           ใดๆ อนัได้ช่ือว่าประพฤติช่ัว 
 

• กระท าความผดิอาญา ศาลพพิากษาถึงทีสุ่ดไม่ถึงจ าคุก/จ าคุกแต่รอ
ลงอาญา(ตัด 5% 1 เดอืน) 

• เมาสุราอาละวาด (ตัด 5% 1 เดอืน)  
• ทะเลาะววิาท/ท าร้ายผู้อืน่ไม่ถึงบาดเจ็บสาหัส (ตัด 5% 1 เดอืน) 

 



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 94 วรรค 2  การกระท าความผดิอาญา จนได้รับโทษ 
                       จ าคุกหรือหนักกว่าจ าคุก โดย 
                       ค าพพิากษาถึงทีสุ่ด หรือกระท าการอืน่ใด 
                       อนัใดช่ือว่าประพฤตช่ัิวอย่างร้ายแรง  

                เป็นความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง 
                       

• ประพฤติผดิทางเพศ สัมพนัธ์ฉันท์ชู้สาว ถึงขั้นร่วมประเวณกีบัคู่
สมรสผู้อืน่  
(ไล่ออก) 

• บงัคบัขนืใจผู้อืน่ให้มเีพศสัมพนัธ์ 
(ไล่ออก) 

• ดืม่สุราขณะปฏิบตัิหน้าที ่(ปลดออก) 
• ปลอมลายมอืช่ือผู้อืน่หาผลประโยชน์ (ไล่ออก) 
   



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 94 วรรค 3  ข้าราชการครูฯ ทีเ่สพยาเสพตดิ หรือ 
                       สนับสนุนผู้อืน่เสพยาเสพตดิ เล่นการพนัน 
                       เป็นอาจิณ หรือกระท าล่วงละเมดิทางเพศ 
                       ต่อผู้เรียน เป็นความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง 
                       

• เล่นการพนันในเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ไล่ออก) 
• มีเพศสัมพนัธ์/ขอมเีพศสัมพนัธ์/พยายามมีเพศสัมพนัธ์

กบัผู้เรียน(ไล่ออก) 
   



บทบัญญัติว่าด้วยวนัิยและการรักษาวนัิย (ต่อ) 

ม. 95  ผู้บังคบับัญชามีหน้าทีเ่สริมสร้าง/พฒันา 
           ให้ผู้ใต้บังคบับัญชามีวนัิย ป้องกนัมิให้ 
           กระท าผดิวนัิยและด าเนินทางวนัิยแก่ 
           ผู้ใต้บังคบับัญชา กรณอีนัมีมูลควร 
           กล่าวหาว่ากระท าผดิวนัิย ฯลฯ 
 

• กลัน่แกล้งผู้ใต้บังคบับัญชาในการกล่าวหา/ด าเนินการทางวินัย  
       (ตัด 5% 1 เดอืน) 
• พบว่ามมูีล แต่ผู้บังคบับัญชาไม่ด าเนินการต่อไป (ตัด 5% 1 เดอืน) 

 



ระดบัโทษทางวนัิย 

1. ความผดิวนัิยร้ายแรง โทษไล่ออกหรือปลดออก 
 

2. ความผดิวนัิยไม่ร้ายแรง โทษลดขั้นเงินเดือน หรือตัดเงินเดือน 
 

3. ความผดิวนัิยเลก็น้อย โทษภาคทณัฑ์ หากผดิคร้ังแรกอาจว่ากล่าว
ตักเตือน/ 
ท าทัณฑ์บน 
 



ลกัษณะของวนัิยข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

1. ใช้เฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ไม่มีอายุความ เว้นเหตุทีพ้่นความผดิวนัิยด้วยการออกจากราชการ 
(ม.102) 
 

3. ผู้ร้องเรียนกล่าวหาไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เสียหาย 
 

4. ถอนค าร้องเรียน/กล่าวโทษไม่มีผลในการระงับการด าเนินการทาง
วนัิย 
 



ลกัษณะของวนัิยข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

5. ยอมความไม่ได้ และไม่อาจชดใช้ได้ 
ด้วยเงิน 
 

6. การด าเนินการวนัิย ต้องกระท าขณะผู้น้ันมีฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

7. แม้เกษียณ/ลาออกแล้ว ยงัต้องสอบสวนทางวนัิยต่อไป 
 

8. ความผดิชัดแจ้ง อาจไม่ต้องตั้งกรรมการสอบได้ 
 



ลกัษณะของวนัิยข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

9. การรับสารภาพไม่เป็นเหตุให้ลดหย่อนโทษ 
 

10. ป.ป.ช. ช้ีมูลความผดิฐานทุจริตไม่ต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนอกี 
 

11. ไม่อาจอ้างเหตุไม่รู้กฎหมายขึน้เป็นข้อต่อสู้ เพือ่ไม่ต้องรับผดิทางวนัิย
ได้ 
 

12. หลกัฐานไม่พอ แต่เช่ือว่ากระท าผดิจริงกใ็ห้ออกจากราชการกรณีมี
มลทินมัวหมองได้ 
 

ลกัษณะของวนัิยข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 



ลกัษณะของวนัิยข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

13. แม้ไม่มีเจตนากเ็ป็นความผดิวนัิยได้ (ม.85 วรรค 2) 
 

14. การด าเนินการวินัย ต้องตั้งกรรมการสอบสวน 
 

15. การด าเนินการวินัย ต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที่เหมาะสม 
 

16. การสอบสวนพบว่า หย่อนความสามารถ/บกพร่องต่อหน้าที่/
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกใ็ห้ออกจากราชการได้ 
 

ลกัษณะของวนัิยข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 



ลกัษณะของวนัิยข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

17. ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบวนัิยอย่างร้ายแรงอาจถูกส่ังให้พกั
ราชการ หรืออกจากราชการไว้ก่อนได้ 
 

18. กรณีด าเนินการทางวนัิยและด าเนินคดีอาญาไปพร้อมกนัไม่
จ าเป็นต้องรอผลคดีอาญา 
 

19. รับโทษความผดิทางวนัิยแล้ว อาจรับผดิโทษทางอาญา/ความรับผดิ
ทางแพ่ง/ความผดิทางละเมิดอกีด้วยได้ 

ลกัษณะของวนัิยข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 



20. ผู้บังคบับัญชาละเลย/ไม่ปฏิบัติหน้าที่/ปกป้องช่วยเหลอื ให้ถือว่า
ผู้บังคบับัญชากระท าผดิวนัิย 
 

21. การรักษาวนัิยต้องดูแล/รักษา/ทบทวน และพฒันาอยู่เสมอ 

ลกัษณะของวนัิยข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 



 
ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2556 
 

จรรยาบรรณวชิาชีพครูมี 5 ด้าน 9 ข้อ 
 

1.ตอ่ตนเอง 2.ตอ่วชิาชีพ 3.ตอ่ผู้ รับบริการ 

4.ตอ่ผู้ ร่วม
ประกอบวชิาชีพ 

5.ตอ่สงัคม 



 
1.จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 
ข้อที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องมีวินยัใน

ตนเอง พฒันาตนเองด้านวิชาชีพ บคุลิกภาพ และ
วิสยัทศัน์ ให้ทนัตอ่การพฒันาทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอยู่เสมอ 



 
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 

ข้อที่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องรัก 
ศรัทธา ซื่อสตัย์สจุริตรับผิดชอบตอ่วิชาชีพและ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 



 
3.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

 
 

 ข้อที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส ่ช่วยเหลือ สง่เสริม 
            ให้กําลงัใจแก่ศิษย์ และผู้ รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 
ข้อที่ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะ และ                 

                  นิสยัท่ีถกูต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้ รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งเตม็   
                  ความสามารถ ด้วยความบริสทุธ์ิใจ 

ข้อที่ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทัง้ 
                  ทางกายวาจา และจิตใจ 

ข้อที่ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ตอ่ความเจริญ 
                  ทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงัคมของศิษย์ และผู้ รับบริการ 

ข้อที่ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอ 
                  ภาค โดยไมเ่รียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 



 
4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 

 

ข้อที่ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา พงึช่วยเหลือเกือ้กลู
ซึง่กนัและกนัอย่างสร้างสรรค์โดยยดึมัน่ในระบบคณุธรรม 
สร้างความสามคัคีในหมูค่ณะ 



 
5.จรรยาบรรณต่อสังคม 

 
ข้อที่ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา พงึประพฤตปิฏิบตัิตนเป็นผู้ นําใน  
            การอนรัุกษ์และพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม ศาสนา ศลิปวฒันธรรม  

            ภมูิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของสว่นรวม และยดึมัน่   

            ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

            ประมขุ 



             7สมบัติ 5หน้าที่ ครูแท้ด้วยจิตวิญญาณ 

  
 
คุณสมบัติที่ดีของครูประกอบด้วย 
 1.  ปิโย  น่ารัก   คือความใจดี  มีเมตตากรุณา  
       2.  ครุ   น่าเคารพ  คือเป็นผู้หนักแน่น  ยึดม่ันถือหลักการเป็นส าคัญ 
           3.  ภาวนโีย  น่ายกย่อง    คือ  มีความรู้  และประพฤติด ี
           4.  วัตตาจ  รู้จักพูดให้เหตุผล  คือมีความรู้จริง  มีจิตวิทยาในการพูด   
           5.  วจนักขโม  อดทนต่อถ้อยค า  คือ พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถาม  แม้จุกจิก
ตลอดจนค าล่วงเกิน  และค าตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ อดทนฟังได้ไม่เสียอารมณ์ 
           6.  คัมภีรัญจกถังกัตตา  แถลงเรื่องล  าลึกได ้ คือ  กล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ลึกซึ้งให้เข้าใจได้  และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 
           7.  โนจฏฐาเนนิโยชเย  ไม่ชักจูงชี น าไปในทางที่เสื่อมเสีย  คือ ไม่ชักน าไปยังเรื่อง
เหลวไหลไม่สมควร  
 



หน้าที่ของครู 5 ประการ 
1.  แนะน าดี  หมายถึง  สอนและแนะน าศิษย ์  ฝึกอบรมให้ศิษย์เป็นคนดี 

    2.  ให้เรียนดี  หมายถึง  สอนให้ศิษย์เกิดความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแจ่มแจ้ง 

    3. บอกศิลปะให้สิ นเชิง  ไม่บิดบังอ าพราง  หมายถึง  ไม่หวงวิชา  มีความรู้
เท่าไหร่ถ่ายทอดให้หมด 

    4.  ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง  หมายถึง  ส่งเสริมและยกย่องความดีงามตาม
ความสามารถของศิษย์ให้ปรากฏในทุกที่ 

    5.  ท าความป้องกันในทิศทั งหลาย  หมายถึง  สร้างเครื่องคุ้มกันภัยใน
สารทิศ  คือสอนฝึกให้ศิษย์สามารถใช้วิชาเลี้ยงชีพ  และรู้จักด ารงตนในการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

 

             7สมบัติ 5หน้าที่ ครูแท้ด้วยจิตวิญญาณ 




