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ค ำอธิบำยและตัวอย่ำงพฤติกรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                 . 
 
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

         หลักกำรและเหตุผล  
 1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 76 วรรคสำม ได้บัญญัติให้ 
“รัฐพึงจัดให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรม  เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นหลักในกำรก ำหนด
ประมวลจริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในหน่วยงำนนั้น ๆ ซึ่งไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว” 
และมำตรำ 258 ข. (4) บัญญัติให้ “ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคลำกรภำครัฐ
เพื่อจูงใจให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงเข้ำมำท ำงำนในหน่วยงำนของรัฐ  และสำมำรถ
เจริญก้ำวหน้ำได้ตำมควำมสำมำรถและผลสัมฤทธิ์ของงำนของแต่ละบุคคล  มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
กล้ำตัดสินใจ และกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว  
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำร และกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีมำตรกำรคุ้มครองป้องกันบุคลำกรภำครัฐจำกกำรใช้อ ำนำจ
โดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชำ” 

โดยคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื ่อวันที่ 13 กันยำยน 2559 ได้มีมติมอบหมำยให้
รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) ก ำกับดูแลหน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรเตรียมกำร
ให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  โดยกำรจัดท ำมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมบุคคล
ของหน่วยงำนของรัฐตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 76 วรรคสำม
และมำตรำ 258 ข. (4) ให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล
ประเภทต่ำง ๆ รับผิดชอบด ำเนินกำร 

ก.พ. และองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลประเภทต่ำง  ๆ เห็นควรเสนอเป็นกฎหมำย
ระดับพระรำชบัญญัติเพื่อให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนจริยธรรมภำครัฐมีสภำพบังคับ
เกิดประสิทธิภำพและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ต่อมำจึงได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติมำตรฐำน
ทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 16 เมษำยน 2562 
โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 17 เมษำยน 2562  

2. พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติเกี ่ยวกับมำตรฐำน
ทำงจริยธรรมและกำรจัดท ำประมวลจริยธรรม โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

มำตรำ 5 มำตรฐำนทำงจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรม
ของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

(1) ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีส ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี 
(3) กล้ำตัดสินใจและกระท ำในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม 
(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสำธำรณะ 
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(5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน 
(6) ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีและรักษำภำพลักษณข์องทำงรำชกำร 
มำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักส ำคัญในกำรจัดท ำประมวลจริยธรรม

ของหน่วยงำนของรัฐที่จะก ำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติตนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เกี่ยวกับ
สภำพคุณงำมควำมดีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องยึดถือส ำหรับกำรปฏิบัติงำน กำรตัดสินควำมถูกผิด 
กำรปฏิบัติท่ีควรกระท ำหรือไม่ควรกระท ำ ตลอดจนกำรด ำรงตนในกำรกระท ำควำมดีและละเว้นควำมชั่ว 

มำตรำ 6 ให้องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐ มีหน้ำท่ีจัดท ำประมวลจริยธรรม
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ 

ในกรณี . . . 
ฯ ล ฯ 

ทั้งนี้ หน่วยงำนของรัฐอำจจัดท ำข้อก ำหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
ในหน่วยงำนนั้นเพิ่มเติมจำกประมวลจริยธรรมให้เหมำะสมแก่ภำรกิจที่มีลักษณะเฉพำะ
ของหน่วยงำนของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 

กำรจัดท ำประมวลจริยธรรมและข้อก ำหนดจริยธรรมของหน่วยงำนของรัฐต้องเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ม.จ. ก ำหนดตำมมำตรำ 14 ด้วย 

มำตรำ 14 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำประมวลจริยธรรมและข้อก ำหนดจริยธรรม 
ตำมมำตรำ 6 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสอดคล้องกับมำตรฐำนทำงจริยธรรม และเพ่ือประโยชน์
ในกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจตำมมำตรำ 13 ให้ ก.ม.จ. มีอ ำนำจก ำหนดหลักเกณฑ์
เป็นระเบียบ คู่มือ หรือแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล องค์กรตำมมำตรำ 6 วรรคสอง 
และหน่วยงำนของรัฐ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส ำหรับกำรจัดท ำประมวลจริยธรรมและข้อก ำหนดจริยธรรม 
รวมทั้งกำรก ำหนดกระบวนกำรรักษำจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรนี้  ให้ ก.ม.จ. มีหน้ำท่ี
ให้ค ำแนะน ำแก่องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล องค์กรตำมมำตรำ 6 วรรคสอง และหน่วยงำนของรัฐ
ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 มำตรำ ๒๐ ให้องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตำมมำตรำ ๖ 
วรรคสอง มีหน้ำท่ีก ำกับดูแลกำรด ำเนินกระบวนกำรรักษำจริยธรรม และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 
ตำมประมวลจริยธรรม รวมท้ังให้มีหน้ำท่ีและอ ำนำจจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรม กำรเผยแพร่ควำมเข้ำใจ 
ตลอดจนกำรก ำหนดมำตรกำรจูงใจเพื่อพัฒนำและส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในหน่วยงำนของรัฐ  

มีพฤติกรรมทำงจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงท่ีดี และมำตรกำรท่ีใช้บังคับแก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในหน่วยงำนของรัฐ
ซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม  

โดยอำจก ำหนดมำตรกำรเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร
ประเภทนั้น  
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  3. ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ก.ค.ศ. ในฐำนะองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เป็นผู้มีหน้ำท่ีจัดท ำประมวลจริยธรรม ตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 
จึงจัดท ำ (ร่ำง) ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยน ำมำตรฐำนทำงจริยธรรม
ท้ัง 7 ข้อดังกล่ำวมำปรับให้สอดคล้องและเพิ่มเติมให้เหมำะสมกับกำรประพฤติปฏิบัติของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 2 ข้อ ดังนี้   
  (๑) ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        (๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกท่ีดี มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ีและต่อผู้เกี่ยวข้อง 
ในฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
         (3) กล้ำคิด กล้ำตัดสินใจ กล้ำแสดงออก และกระท ำในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม  
        (4) มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง 
        (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ 
โดยค ำนึงถึงคุณภำพกำรศึกษำเป็นส ำคัญ  
        (๖) ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
        (๗) ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีและรักษำภำพลักษณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ    
        (8) เคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ค ำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับควำมแตกต่ำง  
ของบุคคล  
         (9) ยึดถือและปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ  
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ค ำอธิบำยและตัวอย่ำงพฤติกรรม 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               

(๑) ยึดม่ันในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
หลักกำร 
ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษำสถำบันหลัก 
ของประเทศ โดยกำรรักษำผลประโยชน์และชื่อเสียง     
ของประเทศชำติ กำรปฏิบัติตำมหลักศำสนำ  
กำรเทิดทูนรักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์  
รวมทั้งปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย 
 
ค ำอธิบำย 

ยึดม่ัน หมำยถึง  ยึดถืออย่ำงมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงง่ำย ๆ  
เช่น ยึดมั่นในหลักกำร ยึดมั่นในตัวบุคคล 

ส่งเสริม หมำยถึง  เกื้อหนุนช่วยเหลือสนับสนุน 
ให้ดีขึ้น 

สนับสนุน หมำยถึง  ส่งเสริมช่วยเหลือ อุปกำระ 
พิทักษ์ หมำยถึง  ดูแลคุ้มครอง 
รักษำ หมำยถึง ระวัง เช่น รักษำสุขภำพ  

ดูแลรักษำทรัพย์สมบัติ, ป้องกัน รักษำบ้ำนเมือง 
สงวนไว้ รักษำไมตรี 

เทิดทูน หมำยถึง  ยกย่อง เชิดชูไว้เป็นที่เคำรพ 
ต่อต้ำน หมำยถึง  ปะทะไว้ ต้ำนทำนไว้ สู้รบ

ป้องกันไว้ 
ปฏิปักษ ์หมำยถึง 
(๑)  ฝ่ำยตรงกันข้ำม, ข้ำศึก, ศัตร ู
(๒)  ที่ตรงกันข้ำม เช่น ฝ่ำยปฏิปักษ์ 

ยึดม่ันในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เช่น 
๑. แสดงออกถึงควำมภูมิใจในชำติและยึดถือ

ผลประโยชน์ของประเทศชำติเป็นส ำคัญ 
๒. ปกป้อง ดูแลผลประโยชน์และควำมมั่นคง 

ของประเทศชำติ 
๓. ยึดมั่นและพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งเอกรำชและอธิปไตย

ของชำติให้คงอยู่อย่ำงมีเกียรติภูมิ 
๔. ไม่แสดงออกในลักษณะกำรดูหมิ่น เหยียดหยำม 

หรือไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรท ำลำยควำมมั่นคง
ของชำติ รวมทั้งไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรให้ร้ำย
หรือก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อภำพลักษณ์ 
ของประเทศ 

๕. ปฏิบัติตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือ และเคำรพ 
ในควำมแตกต่ำงของกำรนับถือศำสนำ 

๖. ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี 
๗.  ยกย่อง เชิดชู สถำบันพระมหำกษัตริย์ 
๘. ไม่แสดงกำรต่อต้ำน หรือกระท ำกำรอันอำจเป็น

ปฏิปักษ์ต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 - 6 - 
 

ค ำอธิบำยและตัวอย่ำงพฤติกรรม 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               

(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง ในฐำนะข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
หลกักำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอย่ำงตรงไปตรงมำตำมกฎหมำย  
และตำมท ำนองคลองธรรม มีจิตส ำนึกท่ีดี ค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยมีควำมสุจริตใจเป็นที่ตั้ง 
และมีควำมพร้อมรับกำรตรวจสอบและรับผล 
จำกกำรกระท ำของตน  
 
ค ำอธิบำย 

ควำมซ่ือสัตย ์หมำยถึง กำรประพฤติปฏิบัติ 
อย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมจริงใจ ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตำมกฎหมำย กฎข้อบังคับทั้งหลำย ไม่คิดคดทรยศ 
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวงไม่เอำของหลวงมำเป็นของตน 
มีจิตส ำนึกของควำมซื่อสัตย์อยู่ตลอดเวลำ  

สุจริต หมำยถึง ควำมประพฤติชอบ 
    สุจริ ตใจ  หมำยถึ ง บริสุทธิ์ ใจ  จริ งใจ เช่น 
เขำช่วยเหลือเด็กคนนั้นด้วยควำมสุจริตใจ ไม่ได้หวัง
สิ่งตอบแทน 

มโนสุจริต หมำยถึง ควำมประพฤติชอบทำงใจ     
มี 3 อย่ำง ได้แก่ ควำมไม่โลภอยำกได้ของของผู้อ่ืน  
ควำมไม่พยำบำท ควำมเห็นถูกตำมท ำนองคลองธรรม  

จิตส ำนึก หมำยถึง ภำวะที่จิตตื่นและรู้ตัว  
สำมำรถตอบสนองต่อสิ่งเร้ำจำกประสำทสัมผัสทั้ง 5 
คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกำย 

รับผิดชอบ หมำยถึง ยอมรับผลทั้งท่ีดีและไม่ดี   
ในกิจกำรที่ตนได้ท ำลงไปหรือที่อยู่ในควำมดูแลของตน 
เช่น สมุห์บัญชีรับผิดชอบเรื่องเก่ียวกับกำรเงิน 

ควำมรับผิดชอบ หมำยถึง ควำมรับรู้หรือ 
ควำมตระหนักในภำระหน้ำที่ของตนว่ำมีอะไรบ้ำง 
มีขอบเขตมำกน้อยเพียงใด และถ้ำมีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น
ก็จะต้องยอมรับผิด 

ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกที่ดี มีควำมรับผิดชอบ 
ต่อหน้ำที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง ในฐำนะข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เช่น 
1. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมจริงใจ ตรงไปตรงมำ  

รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร ไม่กระท ำกำร
แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบในงำนหรือหน้ำที่ของตน 
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

2. มีควำมรับผิดชอบต่อเวลำ ทั้งกำรมำปฏิบัติหน้ำที่
และกำรนัดหมำย 

3. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว 
เต็มก ำลังควำมสำมำรถ 

4. กล้ำรับผิดชอบในควำมผิดพลำดที่เกิดข้ึน  
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่และพร้อมรับกำรตรวจสอบ 
รวมถึงรับผิดชอบต่อผลกำรกระท ำของตนเอง 
อธิบำยสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่ำงมีเหตุผลและชอบธรรม 
กล้ำยอมรับผลดีและผลเสียที่เกิดจำกกำรกระท ำ   
ของตนเอง 

5. มีจิตส ำนึกต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ 
ของทำงรำชกำรและประชำชน และพร้อมที่จะรับผิด    
เมื่อท ำงำนผิดพลำดและยินดีแก้ไข 

6. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และค ำนึงถึงหลักสำกลในกำรปฏิบัติ  
ตำมหลักสิทธิมนุษยชนในงำนของตน เช่น เข้ำร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ 
โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรที่สังกัด 

7. อดทนหรือยับยั้งชั่งใจต่อผลประโยชน์ 
หรือสิ่งเย้ำยวน โดยค ำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรี 

8. ไม่น ำข้อมูลส ำคัญหรือข้อมูลควำมลับของหน่วยงำน
และของทำงรำชกำรไปใช้เพื่อกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

 9. ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น และพร้อมที่จะแก้ไข 
หรอืปรับปรุงเมื่อพบข้อผิดพลำดโดยเร็วที่สุด 
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ค ำอธิบำยและตัวอย่ำงพฤติกรรม 
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(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง ในฐำนะข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
ควำมพร้อมรับผิด หมำยถึง กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำน ซึ่งยึดหลัก 
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้อง 
ตำมกฎหมำย จรรยำบรรณวิชำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจำกผู้รับบริกำรหรือ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แสดงถึงควำมพยำยำม 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 

พฤติกรรมตำมค่ำนิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ      
หมำยถึง กำรที่ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถด้วยกำรทุ่มเทก ำลังกำย สติปัญญำ 
และเวลำให้แก่ทำงรำชกำรปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จ 
ตรงตำมก ำหนดเวลำและตรงตำมกำรนัดหมำย  
มีควำมเสียสละ ในกำรปฏิบัติงำนที่บำงครั้ง 
อำจต้องปฏิบัตินอกเหนือจำกหน้ำที่หรือเวลำรำชกำร  
ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ของทำงรำชกำรหรือประชำชน 
ไม่น ำทรัพยำกรของทำงรำชกำรมำใช้เป็นของส่วนตัว 
และแสดงพฤติกรรมที่คงไว้ซึ่งเกียรติของข้ำรำชกำร 
โดยไม่โอนอ่อนต่อควำมทุจริต หรือผู้มีอิทธิพล 

10. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำผู้อ่ืนด้วยควำมซื่อสัตย์ 
ตรงไปตรงมำ และให้ข้อมูลรำยละเอียดที่สมบูรณ์
ครบถ้วน เพียงพอ 

11. ไม่ใช้เวลำและทรัพยำกรของทำงรำชกำร      
เพ่ือไปท ำงำนภำยนอกให้ผลประโยชน์กับตนเอง   
และครอบครัว 

12. ระมัดระวังใส่ใจในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือรักษำทรัพย์สินสำธำรณะและสิ่งแวดล้อม 

13. ไม่ลอกหรือน ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้เป็นของตนเอง
โดยมิได้ระบุแหล่งที่มำ รวมทั้งกำรไม่ใช้สิ่งของ     
วัสดุอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นกำรละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมำย 

14.  ไมห่ลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธควำมรับผิดชอบ  
ไม่กล่ำวโทษผู้อ่ืนเมื่อเกิดข้อผิดพลำด 

15. ปฏิบัติงำนด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจระมัดระวัง 
ถูกต้อง รักษำผลประโยชน์สำธำรณะอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ   
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(3) กล้ำคิด กล้ำตัดสินใจ กล้ำแสดงออก และกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
หลักกำร 
กล้ำคิด กล้ำตัดสินใจ กล้ำแสดงควำมคิดเห็น และ
กระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยจะไม่ยอมกระท ำ
ในสิ่งที่ไม่เหมำะสมเพียงเพ่ือรักษำประโยชน์หรือ
สถำนภำพของตนเอง ยกย่องผู้ทีท่ ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
ชอบธรรม คัดค้ำน หรือเสนอให้มีกำรลงโทษผู้ที่ท ำ 
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง  
 
ค ำอธิบำย 

กล้ำ หมำยถึง ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้ำม 
ถูกต้อง หมำยถึง ไม่ผิด เช่น ค ำตอบถูกต้อง 
ชอบธรรม หมำยถึง ถูกตำมหลักธรรม ถูกตำมนิตินัย 
ชอบ หมำยถึง 
(1)  ถูกต้อง เช่น คิดชอบ ชอบแล้ว 
(2)  เหมำะ เช่น ชอบด้วยกำลเทศะ 
(3)  มีสิทธิ์ เช่น ชอบที่จะท ำได้ 
คลองธรรม หมำยถึง กำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง

ชอบธรรม และจริยธรรม 
กำรยึดม่ันในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

หมำยถึง กำรด ำรงตนและกำรประพฤติปฏิบัติตน    
ในวิถีแห่งควำมดีงำม ควำมถูกต้อง ทั้งในกรอบ    
ของกฎหมำย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
แห่งวิชำชีพ เพื่อภำพลักษณ์ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง       
และเกียรติยศของควำมเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 

พฤติกรรมตำมค่ำนิยมกล้ำยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
หมำยถึง กำรปฏิบัติหนำ้ที่ของข้ำรำชกำร ที่กล้ำต้ำนทำน
กับอิทธิพลผลประโยชน์ทั้งที่มำจำกภำยในหน่วยงำนเอง 
หรือจำกภำยนอกท่ีจะท ำให้ข้ำรำชกำรผู้นั้น 
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมระเบียบกฎเกณฑ์ หรือ 
หลักจรรยำบรรณวิชำชีพของตน ทั้งกล้ำที่จะพูด 
และกระท ำเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร 
เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่ไม่ถูกต้อง และพยำยำม
หลีกเลี่ยงไปจำกสถำนกำรณ์ที่เสียงต่อกำรกระท ำผิด 
ซึ่งรวมถึงกำรหำควำมช่วยเหลือจำกผู้มีอ ำนำจกว่ำ  
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดสถำนกำรณ์ที่ไม่ถูกต้องขึ้น 

กล้ำคิด กล้ำตัดสินใจ กล้ำแสดงออก  
และกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
เช่น 
1. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมถูกต้องชอบธรรม 
2. รับผิดชอบต่อผลกำรกระท ำของตนเอง อธิบำย 

สิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่ำงมีเหตุผลและชอบธรรม      
กล้ำยอมรับผลดี และผลเสียที่เกิดจำกกำรกระท ำ  
ของตนเอง 

3. กล้ำแจ้งเหตุหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรกระท ำผิด 
แม้ผู้กระท ำผิดจะเป็นเพ่ือนร่วมงำน หรือ
ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนเดียวกัน 

4. เปิดเผยกำรทุจริตที่พบเห็นหรือรำยงำนกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีหน้ำที่
รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย 

5. ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนที่ถูกละเมิดหรือ   
ได้รับกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

6. ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมำยหรือใช้ช่องว่ำงทำงกฎหมำย
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

7. ปฏิบัติงำนตำมหลักวิชำ ตำมหลักกำร และ
จรรยำบรรณ โดยไม่ประนีประนอมกับควำมเลว     
ไม่หวั่นเกรงต่อกำรข่มขู่หรืออิทธิพลใด ๆ  

8. ให้รำงวัลแก่ผู้กระท ำควำมดี และกล้ำลงโทษ
ผู้กระท ำผิดอย่ำงเหมำะสม เป็นธรรม 

9. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของส ำนักงำน 
หรือช่องทำงสื่อสำรอ่ืนในกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ที่ไม่เหมำะสมในทำงศีลธรรมขนบธรรมเนียม  
และจำรีตประเพณีหรือละเมิดกฎหมำย  
เช่น กำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ชื่อเสียง  
และทรัพย์สิน กำรมีไว้ซึ่งสื่อลำมกอนำจำร  
กำรส่งต่อจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นกำรรบกวน 
สร้ำงควำมร ำคำญ หรือเป็นโฆษณำสินค้ำ ธุรกิจ 
และบริกำรนอกเหนือจำกที่รำชกำรก ำหนด  
รวมถึงกำรใช้คอมพิวเตอร์ หรือสื่อที่ไม่เหมำะสม 
ขณะท ำงำน เช่น กำรเล่นพนันออนไลน์  
กำรเข้ำเว็บไซต์ที่ไม่เหมำะสม หรือดูหนังออนไลน์ 
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(3) กล้ำคิด กล้ำตัดสินใจ กล้ำแสดงออก และกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
 10. ใช้ดุลพินิจอย่ำงมีเหตุมีผลในกำรตัดสินใจกระท ำ

หรือไม่กระท ำด้วยควำมสุจริตใจเพ่ือรักษำ
ผลประโยชน์ของทำงรำชกำร ประโยชน์ของ
ส่วนรวมหรือประชำชนเป็นส ำคัญ 

11. กล้ำคัดค้ำนในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม เช่น 
     11.1 ไม่ท ำผิดระเบียบ กฎหมำย 

 แม้ผู้บังคับบัญชำจะสั่งให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 ก็กล้ำที่จะคัดค้ำนตรวจสอบตำมกระบวนกำร 

     11.2 บันทึกกำรคัดค้ำนกำรด ำเนินกำร 
 ทีไ่มถู่กต้องไว้ในรำยงำนกำรประชุม 
 หรือในกำรเสนอเรื่อง แล้วแต่กรณี 
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(4) มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
หลักกำร 
มีจิตอำสำ คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
มีควำมเสียสละ และมีจิตสำธำรณะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
รวมทั้งไม่กระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 
ค ำอธิบำย 

คิดถึง หมำยถึง  นึกถึง นึกถึงด้วยใจผูกพัน 
ประโยชน์ส่วนรวม หมำยถึง สิ่งที่เป็นผลดี 

แก่คนส่วนใหญ่ ประโยชน์ต่อสำธำรณะ ประโยชน์ 
อันเกิดจำกกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ หรือกำรจัดให้มี
สิ่งสำธำรณูปโภค หรือประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจำก 
กำรด ำเนินกำรหรือกำรกระท ำ ที่เป็นกำรส่งเสริม 
หรือสนับสนุนประชำชนเป็นส่วนรวม  

ประโยชน์ส่วนตัว หมำยถึง ผลประโยชน์ที่บุคคล
ได้รับโดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ของตนหำผลประโยชน์
จำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งผลประโยชน์นี้อำจเป็น
ตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ รวมถึงผลประโยชน์ 
ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ท ำให้ผู้ได้รับพึงพอใจ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐกระท ำกำรใด ๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่เอ้ือผลประโยชน์
ให้กับตนหรือพวกพ้องท ำให้กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่
เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภำครัฐ  
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อกำรตัดสินใจ หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งนั้น 
ที่ตนรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวม กล่ำวคือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตัดสินใจ 
หรือปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งของตนอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนรวม 
 

มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง 
เช่น 
๑. สำมำรถแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่กำรงำน 

ไม่แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกต ำแหน่งหน้ำที่ 
เช่น ไม่ใช้ควำมสนิทส่วนตัวปูนบ ำเหน็จพิเศษ 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

๒. ไม่เอำประโยชน์ส่วนตนมำท ำให้ประโยชน์ส่วนรวม
ต้องเสียไป เช่น ปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
โดยไม่ด ำเนินกำรอันจะเป็นกำรสร้ำงกำรผูกมัด
หรือรับว่ำจะด ำเนินกำรในเรื่องที่อยู่นอกเหนือ
อ ำนำจหน้ำที่ของตนโดยจงใจ 

๓. มีจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพย์สินบุคลำกร และเวลำ
ของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำและเป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวมในงำนและอำชีพของตน 

๔. มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ อุทิศตนปฏิบัติหน้ำที่ 
โดยคิดถึงควำมผำสุกและประโยชน์ส่วนรวม 

๕. ปฏิบัติตำมมำตรกำรทำงกฎหมำยทีเ่กี่ยวกับกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๖. หลีกเลี่ยงไม่เข้ำไปอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีจะได้
ประโยชน์จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน เช่น 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 
ทำงโรงเรียนมีนโยบำยให้ใช้หน้ำกำกอนำมัย 
ที่โรงเรียนน ำมำจ ำหน่ำยเท่ำนั้น 

๗. มีส่วนในกำรช่วยเหลือหรือให้ควำมร่วมมือ 
ต่อสังคมในเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็นปัญหำหรือเกิดควำม
เดือดร้อน อย่ำงทุ่มเทและเสียสละจนส ำเร็จ 
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยรู้ถึงสิทธิและหน้ำที่
ในควำมรับผิดชอบ 

๘. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงำนหรือกิจกรรม
ของชุมชนเพ่ือสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง 

๙. ตัดสินใจและกระท ำใด ๆ บนพื้นฐำนของหลักกำร
กฎหมำย หลักคุณธรรมที่ชอบธรรม 
โดยยึดหลักเหตุผลของสำธำรณะ ประเทศชำติ 
และมนุษยธรรม 
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(4) มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
จิตสำธำรณะ หมำยถึง ควำมรู้สึกของบุคคล 

ที่มองเห็นถึงปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม แล้วรู้สึก
อยำกเข้ำไปมีส่วน ในกำรช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่ำง ๆ 
ที่เป็นปัญหำ หรือเกิดควำมเดือดร้อน โดยรู้ถึงสิทธิ
และหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบ พร้อมลงมือปฏิบัติ 
ร่วมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ให้แก่สังคมของเรำ
ร่วมกับผู้อ่ืนหรือเรียกง่ำย ๆ ว่ำเป็นน้ ำใจของคน 
ที่มีควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในสังคม 
ด้วยควำมเต็มใจโดยไม่หวังผลใด ๆ ตอบแทน  
และควำมรู้สึกตระหนักของบุคคลถึงปัญหำ 
ที่เกิดขึ้นในสังคมท ำให้เกิดควำมรู้สึกที่ปรำรถนำ 
จะร่วมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม 
    จิตอำสำ หมำยถึง จิตใจที่คิดช่วยเหลือผู้อื่น จิตใจ
ที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ควำมช่วยเหลือ
ด้วยก ำลังแรงกำย แรงสมอง ซึ่งเป็นกำรเสียสละ 
สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลำ โดยมีปัญญำเป็นเครื่องก ำกับ 
เป็นกำรกระท ำท่ีไม่เบียดเบียนตนเอง ส่งผลให้แสดง
พฤติกรรมหลัก 3 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรช่วยเหลือผู้อื่น
โดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน 2) กำรเสียสละประโยชนส์่วนตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และ 3) กำรมุ่งมั่นพัฒนำสิ่ง
รอบตัวให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 

๑๐. สร้ำงควำมม่ันใจต่อสำธำรณชน 
ว่ำกำรกระท ำของเรำไม่ถูกกระท ำหรือถูกครอบง ำ
โดยผลประโยชน์และควำมสัมพันธ์ส่วนตัว 

๑๑. ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่หรืออิทธิพลกดดัน 
ต่อกำรตัดสินใจใด ๆ ของตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
กับงำนในหน้ำที่รำชกำร 

๑๒. หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่ท ำให้องค์กร 
หรือบริกำรของรัฐเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือท ำให้
ประชำชนขำดควำมไว้วำงใจ 

๑๓. ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ เพ่ือให้ได้มำเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนตน ไม่ว่ำจะเป็นของขวัญรำงวัล หรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ และยึดค ำแนะน ำ
เกี่ยวกับกำรรับของขวญั ของก ำนัลกำรรบัรองแขก 
และจัดกำรกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ค ำอธิบำยและตัวอย่ำงพฤติกรรม 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               

 (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน มุ่งม่ันในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถโดยค ำนึงถึงคุณภำพกำรศึกษำ      
     เป็นส ำคัญ 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
หลักกำร 
มุ่งมั่น อุทิศตน ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ
โดยค ำนึงถึงคุณภำพกำรศึกษำเป็นส ำคัญ เพ่ือให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ประสิทธิผล คิดถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำ 
ในกำรใช้ทรัพยำกรของรัฐ และสนองประโยชน์ 
ของทำงรำชกำร 
 
ค ำอธิบำย 

มุ่ง หมำยถึง ตั้งใจ เช่น มุ่งท ำควำมดี, ตั้งหน้ำ  
เช่น มุ่งศึกษำหำควำมรู้  

ผล หมำยถึง 
(๑) สิ่งที่เกิดจำกกำรกระท ำ เช่น ผลแห่งกำรท ำดี 

ผลแห่งกำรท ำชั่ว 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับ 
สัมฤทธิ์ หมำยถึง ควำมส ำเร็จในค ำว่ำ สัมฤทธิผล 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมำยถึง ควำมมุ่งมั่นและตั้งใจ

ที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้ดี ให้มีประสิทธิผล หรือ
ให้สูงเกินกว่ำมำตรฐำนที่มีอยู่ 

 พฤติกรรมตำมค่ำนิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรที่มุ่งให้เกิด

ควำมส ำเร็จในงำน โดยค ำนึงถึงผลลัพธ์ของงำนเป็นหลัก 
ซึ่งแสดงออกโดยกำรตั้งเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำน  
ทั้งเป้ำหมำยใหญ่และแยกออกเป็นเป้ำหมำยย่อย 
มีกำรจัดสภำพที่จะเอ้ือต่อควำมส ำเร็จในงำน และ
ขจัดสภำพที่ขัดขวำงกำรท ำงำนให้ส ำเร็จ รวมถึง 
กำรฟันฝ่ำอุปสรรคทุกอย่ำงที่ขวำงกั้น ปฏิบัติงำน
อย่ำงรอบคอบ โดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและ
คุ้มค่ำ ซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคคล งบประมำณ วัสดุ
อุปกรณ์ วิธีกำร และเวลำ มีกำรประเมินติดตำม 
กำรปฏิบัติงำนเป็นระยะ และมีกำรปรับปรุงงำนที่ท ำ 
และกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือใหง้ำนมีประสิทธภิำพยิ่งขึ้น 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน มุ่งม่ันในกำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถโดยค ำนึงถึงคุณภำพ
กำรศึกษำเป็นส ำคัญ 
เช่น 
๑. ปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบมุ่งม่ัน ขยัน อดทน

เพ่ือให้งำนบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
ทันตำมก ำหนดเวลำโดยได้ผลลัพธ์อย่ำงคุ้มค่ำ  
ทั้งในส่วนของกำรใช้เงิน เวลำ และทรัพยำกร
อย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๒. แสวงหำวิธีปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัดมำกข้ึน 

๓. ปฏิบัติงำนโดยไม่ยึดติดอยู่ในกฎระเบียบ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำน แต่มุ่งเป้ำหมำย 
ขององค์กรโดยมีตัวชี้วัดเป็นรูปธรรมว่ำกำรท ำงำน
นั้น ๆ บรรลุเป้ำหมำยหรือไม่ และมีกำรติดตำม
ผลเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง 

๔. มุ่งพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องโดยกำรใฝ่หำควำมรู้ 
และน ำควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญไปใช้พัฒนำตนเอง 
และสร้ำงสรรค์งำนเพ่ือส่วนรวม รวมทั้งพยำยำม
รักษำมำตรฐำนกำรท ำงำน 

๕. รับฟังควำมคิดเห็นและค ำวิจำรณ์ที่มีเหตุผล  
พร้อมที่จะตอบชี้แจงอย่ำงมีเหตุผล และอธิบำย
เหตุผลให้แก่ผู้ร่วมงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๖. เชื่อมั่นในระบบกำรท ำงำนเป็นทีม ประสำนงำน 
กับทีมงำนและฝ่ำยที่เก่ียวข้องให้เกิดควำมเข้ำใจ 
ในเป้ำหมำยและเนื้อหำสำระของงำนที่ตรงกัน  
เพ่ือให้งำนบรรลุตำมเป้ำหมำย 

๗. ใช้ทักษะและสมรรถนะอย่ำงเต็มท่ีในกำรท ำงำน 
ที่รับผิดชอบอย่ำงมืออำชีพได้ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย 

๘. มีควำมมำนะพยำยำม ฝ่ำฟันอุปสรรค มุ่งมั่น 
ในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
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ค ำอธิบำยและตัวอย่ำงพฤติกรรม 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               

(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน มุ่งม่ันในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถโดยค ำนึงถึงคุณภำพกำรศึกษำ          
     เป็นส ำคัญ 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
คุณภำพกำรศึกษำ  
หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนอง 

ต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน ควำมคำดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่ำงเหมำะสม สมดุลและ 
รอบด้ำน โดยค ำนึงถึงมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
มำตรฐำนกำรศึกษำของระดับกำรศึกษำ 
และมำตรฐำนกำรศึกษำของประเภทกำรศึกษำ 

๙. จัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรท ำงำน 
ให้ส ำเร็จ และขจัดสภำพที่ขัดขวำงต่อกำรท ำงำน 
เช่น กำรท ำ ๕ส, กำรจัดระเบียบแฟ้มงำน,  
กำรใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ เข้ำมำช่วยในกำรท ำงำน 

๑๐. ปฏิบัติงำนและพัฒนำงำนเพื่อให้ได้ผลงำน 
ที่มีคุณภำพดีกว่ำเดิมและมีมำตรฐำนสูง 

๑๑. ปรับปรุงวิธีกำร กระบวนกำรท ำงำนตลอดจน
กฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบธรรมหรือเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยกำรสร้ำงสรรค์ 
สิ่งใหม่ที่มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

๑๒. ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
รักษำสัมพันธภำพในกำรปฏิบัติงำน 
กับผู้ร่วมงำนและผู้รับบริกำร มีควำมสำมัคคี 
ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้งำนบรรลุผล 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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ค ำอธิบำยและตัวอย่ำงพฤติกรรม 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               

(6) ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
หลักกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเท่ียงธรรม ปรำศจำกอคติ  
และไม่เลือกปฏิบัติ โดยกำรใช้ควำมรู้สึก หรือ
ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของควำมแตกต่ำง 
เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ สภำพร่ำงกำย สถำนะ
ทำงเศรษฐกิจสังคม 

ค ำอธิบำย 
เป็นธรรม หมำยถึง ถูกต้อง 
ปฏิบัติ หมำยถึง 
(1)  ด ำเนินกำรไปตำมระเบียบแบบแผน  
เช่น ปฏิบัติรำชกำรกระท ำเพ่ือให้เกิดควำมช ำนำญ 

เช่น ภำคปฏิบัติ 
(2)  กระท ำตำม เช่น ปฏิบัติตำมสัญญำ 
(3)  ประพฤติ เช่น ปฏิบัติสมณธรรม ปฏิบัติต่อกัน 
เที่ยงธรรม หมำยถึง ตั้งตรงด้วยควำมเป็นธรรม 
อคติ หมำยถึง ควำมล ำเอียง มี 4 อย่ำง คือ 
ฉันทำคติ = ควำมล ำเอียงเพรำะรัก 
โทสำคติ = ควำมล ำเอียงเพรำะโกรธ 
ภยำคติ = ควำมล ำเอียงเพรำะกลัว 
โมหำคติ = ควำมล ำเอียงเพรำะเขลำ  
พฤติกรรมตำมค่ำนิยมไม่เลือกปฏิบัติ 
หมำยถึง กำรที่ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือ

ให้บริกำรแก่ผู้ที่มำรับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
โดยไม่แบ่งแยกว่ำเป็นข้ำรำชกำรหรือคนทั่วไป  
ไม่แบ่งแยกเชื้อชำติ ศำสนำ ฐำนะทำงเศรษฐกิจ 
ระดับ ควำมรู้ และควำมใกล้ชิด ให้บริกำร 
ด้วยควำมสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ทันกับสถำนกำรณ์
อย่ำงมีน้ ำใจ เมตตำ กรุณำ และเอ้ือเฟ้ือ  
กรณีมีเหตุจ ำเป็น หรือเหตุฉุกเฉินที่ต้องบริกำร 
ให้ผู้ใดก่อนก็สำมำรถอธิบำยเหตุผลให้ผู้รับบริกำร 
คนอ่ืนทรำบทั่วกัน 

ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
เช่น 
1.  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เสมอภำค 
     เท่ำเทียม ปรำศจำกอคติ ไม่น ำควำมรู้สึกส่วนตัว 
     เช่น ควำมรัก ควำมโกรธ ควำมกลัว ควำมหลง  
     มำใช้ในกำรตัดสินใจปฏิบัติหน้ำที่ในเรื่องต่ำง ๆ 
     โดยในกรณีทั่วไปต้องไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผล 
     ของควำมแตกต่ำง เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ 
     สภำพร่ำงกำย หรือ สถำนะทำงเศรษฐกิจสังคม 
     และควำมเชื่อทำงกำรเมือง ส ำหรับในกรณีฉุกเฉิน 
     เร่งด่วน หรือมีเหตุจ ำเป็น ต้องปฏิบัติต่อกลุ่ม 
     ที่ควรได้รับควำมคุ้มครองอย่ำงมีเหตุมีผล 
     เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ 
     คนพิกำรหรือผู้ด้อยโอกำส หรือหำกต้องเลือกท่ีจะ 
     บริกำรแก่ประชำชน ผู้อยู่ห่ำงไกลและเดินทำง 
     ยำกล ำบำกต้องอธิบำยควำมจ ำเป็น 
     ให้แก่ผู้รับบริกำรคนอ่ืน ที่รออยู่รับทรำบทั่วกัน 
2. ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส  

รักษำประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริกำรทุกคนเท่ำที่จะท ำได้  
ใส่ใจผู้อ่ืนจำกใจจริง แสดงออกถึงควำมห่วงใย 
เคำรพศักดิ์ศรีของทุกคนทุกบทบำท  
ปฏิบัติต่อทุกคนอย่ำงให้เกียรติ 

3. มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนส ำหรับกำรวัดผล
กำรเรียนของผู้เรียน โดยพิจำรณำจำกผลงำน
และควำมสำมำรถของผู้เรียน 

4. มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนส ำหรับกำรวัดผล
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำน
และควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำผู้นั้น  

5. ปฏิบัติต่อผู้เรียน ผู้รับบริกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเสมอภำค โดยไม่ค ำนึงถึงฐำนะ ตระกูล 
กำรนับถือศำสนำ ฯลฯ โดยเปิดโอกำส 
อย่ำงเท่ำเทียม จะกีดกันบุคคลเหล่ำนั้นไม่ได้ 
อย่ำงเด็ดขำด  
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ค ำอธิบำยและตัวอย่ำงพฤติกรรม 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               

(6) ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
 6. ไม่กลั่นแกล้งและสร้ำงควำมมั่นใจต่อผู้ปฏิบัติงำน

ว่ำจะสำมำรถยึดกำรท ำงำนเพ่ือยังชีพไปจน 
ครบเกษียณอำยุ ตรำบใดที่ยังท ำหน้ำที่ได้อย่ำงสมบูรณ์
และมิได้ท ำผิดกฎ ระเบียบของหน่วยงำน 

7. วำงตัวเป็นกลำงทำงกำรเมืองในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ โดยไม่ฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล 
สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรค
กำรเมืองใดโดยเฉพำะ ทั้งนี้  ก็เพ่ือเป็นกำร
ป้องกันมิให้ถูกแทรกแซงจำกอิทธิพลของ
พรรคกำรเมือง ที่จะให้กำรปฏิบัติงำน  
โน้มเอียง แทนที่จะเป็นประโยชน์ของผู้เรียน 
หรือผู้รับบริกำร  
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ค ำอธิบำยและตัวอย่ำงพฤติกรรม 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               

(7) ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
หลักกำร 
ด ำรงตนแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินชีวิต 
ด้วยกำรรักษำเกียรติศักดิ์ของควำมเป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยกำรเคำรพ
กฎหมำยและมีวินัย 
 
ค ำอธิบำย 

ด ำรง หมำยถึง  ถูกต้อง 
(1)  ทรงไว้, ชูไว้, ท ำให้คงอยู่, เช่น ด ำรงวงศ์

ตระกูล ด ำรงธรรม, คงอยู่ เช่น ประเทศชำติ 
จะด ำรงอยู่ได้ด้วยควำมสำมัคคี 

(2)  ตรง, เที่ยง, มั่นคง, เช่น ไผทของไทย 
ทุกส่วน อยู่ด ำรงคงไว้ได้ทั้งมวล (แผลงมำจำกตรง) 

แบบอย่ำง หมำยถึง ตัวอย่ำงที่จะอ้ำง 
เป็นบรรทัดฐำนได้ 

รักษำ หมำยถึง ระวัง เช่น รักษำสุขภำพ ดูแล 
เช่น รักษำทรัพย์สมบัติ, ป้องกัน เช่น รักษำบ้ำนเมือง  
สงวนไว้ เช่น รักษำควำมสะอำด รักษำไมตรี 

ภำพลักษณ์ หมำยถึง ภำพที่เกิดจำกควำมนึกคิด
หรือที่คิดว่ำควรจะเป็นเช่นนั้น จินตภำพ (Image) 

ด ำเนิน หมำยถึง  เป็นไป เช่น กำรประชุมด ำเนิน
ไปด้วยดี, ท ำให้เป็นไป, เช่น ด ำเนินงำน ด ำเนินกำร 
ด ำเนินชีวิต 

ชีวิต หมำยถึง น. ควำมเป็น, ตรงข้ำมกับ ควำมตำย 
เกียรติศักดิ์ หมำยถึง น. เกียรติ, เกียรติตำมฐำนะ 

ของแต่ละบุคคล 

ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดแีละรักษำภำพลักษณ์ 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เช่น 
1. ด ำรงตนเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำที่ดี เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ 
โดยน้อมน ำพระบรมรำโชวำท หลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักค ำสอนทำงศำสนำ 
จรรยำวิชำชีพ มำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
และกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงไม่เบียดเบียนตนเอง 
เบียดเบียนผู้อ่ืนไม่เอำเปรียบธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชำธิปไตย
ด้วยกำรเคำรพต่อกฎหมำยและมีวินัย 

3. ไม่กระท ำกำรใด ๆ อันอำจเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย 
เกียรติคุณ ศักดิ์ศรีและชื่อเสียงแห่งวิชำอำชีพ 
และทำงรำชกำร 

4. ด ำรงตนอย่ำงเหมำะสม ศรัทธำ และเคำรพ 
ต่อวิชำชีพของตน 

5. พัฒนำตนเองให้มีควำมอุตสำหะ ขยันหมั่นเพียร
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐำนะของตน 

6. รับรู้ถึงควำมสำมำรถของตน มองโลกในแง่ดี  
มีควำมสำมัคคีช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
แก่บุคคลอ่ืน 

7. ประพฤติปฏิบัติตำมวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงำม 
ของสังคมไทย เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรม 
ควำมเป็นไทยให้ด ำรงอยู่อย่ำงยั่งยืน 

8. เผชิญปัญหำอย่ำงรู้เท่ำทัน และควบคุมอำรมณ์  
มีสติสัมปชัญญะในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำด้วยวิธี
ที่เหมำะสม 
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ค ำอธิบำยและตัวอย่ำงพฤติกรรม 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               

(7) ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำภำพลักษณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
 9.   ภำคภูมิใจในควำมเป็นขำ้รำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ธ ำรงศักดิ์ 
ด้วยควำมถูกต้อง ชอบธรรม อุทิศแรงกำยแรงใจ 
ผลักดันภำรกิจหลักของตนและหน่วยงำน 
ให้บรรลุผลส ำเร็จ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำชำติ
และสังคมไทย 

10. ส ำนึกอยู่เสมอในกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่จะต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือศรัทธำ 
ของประชำชน 

11. ด ำเนินกำรปกป้องผลประโยชน์ของชำติ  
และสำธำรณะ และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ของประชำชน 



 - 18 - 
 

ค ำอธิบำยและตัวอย่ำงพฤติกรรม 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               

(8) เคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ค ำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับควำมแตกต่ำงของบุคคล 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
หลักกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคำรพสิทธิและเสรีภำพของผู้เรียน  
และผู้รับบริกำร ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยำมเพรำะเหตุ 
แห่งควำมต่ำงของบุคคล 
 
ค ำอธิบำย 

ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  
หมำยถึง คุณค่ำท่ีมีในตัวตนของมนุษย์อันติดตัวมำ 

แต่ก ำเนิด และเป็นคุณค่ำสูงสุดของควำมเป็นมนุษย์  
เป็นคุณค่ำในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงปลอดภัย 
และเป็นอิสระ และเป็นคุณค่ำอันควรได้รับกำรคุ้มครอง
และเคำรพในตัวตนของมนุษย์จำกมนุษย์ด้วยกัน 
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
     สิทธิเด็ก  

หมำยถึง บุคคลซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบรูณ์  
แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภำวะด้วยกำรสมรส มีอ ำนำจ
อันชอบธรรมที่จะกระท ำกำรใด ๆ ได้อย่ำงอิสระ  
โดยได้รับกำรรับรองคุ้มครองจำกกฎหมำย 

อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก (Convention on 
the Right of the Child = CRC) ได้ก ำหนดหลัก
พ้ืนฐำนอันเกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็กโดยตรง 4 
ประกำร ดังนี้ 
       1) สิทธิที่จะมีชีวิตรอด 

2) สิทธิที่จะได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง 
3) สิทธิที่จะได้รับกำรพัฒนำ 
4) สิทธิที่จะมีส่วนร่วม 

 ควำมแตกต่ำงของบุคคล 
 หมำยถึง ลักษณะของบุคคลด้ำนร่ำงกำย อำรมณ ์

สังคม เพศ อำยุสติปัญญำ ของแต่ละคน  
ซึ่งไม่เหมือนกันแตกต่ำงกัน 

เคำรพในศักดิ์ศรคีวำมเป็นมนุษย์ ค ำนึงถึงสิทธิเด็ก 
และยอมรับควำมแตกต่ำงของบุคคล 
เช่น 
1. ไมเ่หยียดหยำม ลดทอน หรือกำรปฏิบัติ 

ต่อคน เหมือนไม่ใช่มนุษย์ หรือลดฐำนะมนุษย์ 
เป็นเพียงวัตถุสิ่งของ ยกตัวอย่ำง แจกอำหำร
กลำงวันให้แก่เด็กอนุบำลโดยวิธีกำรโยนอำหำร
ให้กับเด็ก หรือใช้เท้ำเขี่ยนักเรียนเพื่อให้หลีกทำง 

2. กำรก ำหนดคุณสมบัติ หรือหลักเกณฑ์ 
ในทำงบริหำรงำนบุคคลโดยจ ำกัดเพศ หรือ
ศำสนำ เป็นต้น 

3. ไม่น ำควำมแตกต่ำงของบุคคลมำล้อเลียน 
ให้เกิดควำมอับอำย  

4. ใช้วำจำสุภำพ รับฟังควำมคิดเห็นจำกนักเรียน 
ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสียด้วยควำมตั้งใจ  
และมีเมตตำธรรม 

5. เปิดโอกำสหรือรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เรียน 
    ไม่ยึดมั่นควำมคิดของตนเป็นที่ตั้ง 
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ค ำอธิบำยและตัวอย่ำงพฤติกรรม 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               

(9) ยึดถือและปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ  
 

ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
หลักกำร 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนตำมหลักจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
โดยเคร่งครัด (จรรยำบรรณต่อตนเอง จรรยำบรรณ 
ต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร จรรยำบรรณ 
ต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ จรรยำบรรณต่อสังคม) 
 
ค ำอธิบำย 

จรรยำบรรณ  
หมำยถึง ข้อก ำหนดหรือระเบียบข้อบังคับ 

ส ำหรับบุคคลในแต่ละอำชีพพึงปฏิบัติตำม 
อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือชื่อเสียง เกียรติ และคุณธรรม  
แห่งอำชีพนั้น ๆ จรรยำบรรณจึงท ำหน้ำที่เป็นเครื่องมือ
ในกำรควบคุมควำมประพฤติของผู้ประกอบวชิำชีพนั้น ๆ           
ให้มีควำมประพฤติ ปฏิบัติที่ดีงำม ตำมที่กลุ่มวิชำชีพนั้น ๆ  
เห็นพ้องกันว่ำควำมประพฤติใดควรท ำ ควำมประพฤติใด
ไม่ควรท ำ ซึ่งตำมข้อบังคับคุรุสภำว่ำด้วยจรรยำบรรณ
ของวิชำชีพ พ.ศ. 2556 ได้ก ำหนดจรรยำบรรณ 
ไว้ดังนี้ 

1. จรรยำบรรณต่อตนเอง 
2. จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 
3. จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร 
4. จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ  
5. จรรยำบรรณต่อสังคม 

ยึดถือและปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ  
เช่น 
1. มีวินัยในตัวเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตำมกฎ 

ระเบียบของทำงรำชกำร ขนบธรรมเนียม 
และแบบแผนอันดีของสังคม  

2. เป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร สนับสนุนร่วมกิจกรรม
ทำงวิชำชีพ 

3. ไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญของศิษย์
และผู้รับบริกำร หรือเรียกรับ ยอมรับ
ผลประโยชน์จำกกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ 

4. ถ่ำยถอดควำมรู้แก่ผู้ร่วมวิชำชีพหรือแสวงหำ
ควำมรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน 
พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

5. เป็นผู้น ำหรือผู้ร่วมในกำรอนุรักษ์และพัฒนำ
เศรษฐกิจ สังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อม รักษำผลประโยชน์
ส่วนรวม  
 
 

 


