
ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
โรงเรยีนจกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพนู 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๕ 
----------------------------- 

โดยทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ก าหนดว่า 
มาตรฐานทางจรยิธรรมของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ขา้ราชการ หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัแต่ละประเภท 
ใหเ้ป็นไปตามประมวลจรยิธรรมทีก่ าหนดขึน้ โดยตอ้งมกีลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อใชบ้งัคบัให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนการลงโทษตามความรา้ยแรงแห่งการกระท า การฝ่า
ฝืนไมป่ฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรม ใหถ้อืว่าเป็นการกระท าผดิวนิยั ประกอบกบัมาตรา ๒๘๐ แห่ง
รฐัธรรมนูญฉบบั เดยีวกนั ก าหนดใหผู้ต้รวจการแผ่นดนิมอี านาจหน้าทีเ่สนอแนะหรอืใหค้ าแนะน าในการ
จดัท าหรอืปรบัปรงุ ประมวลจรยิธรรมตามมาตรา ๒๗๙  

ก.ค.ศ. ในฐานะองคก์รกลางบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
พจิารณาแลว้เหน็ว่าขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา มหีน้าทีอ่บรมสัง่สอนศษิยแ์ละใหบ้รกิาร
ทางการศกึษา เพื่อพฒันาเดก็และเยาวชนใหเ้ป็นคนเก่งคนดแีละเป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพ ผูเ้ป็น
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา จงึตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยจติวญิญาณและอุดมการณ์ของความ
เป็นคร ูเป็นผูม้ศีลี คอื ละเวน้ความชัว่ทัง้ปวงและตอ้งตัง้ตนอยูใ่นธรรม คอืกระท าการแต่สิง่ทีถู่กตอ้งและ
เป็นความดงีาม มจีติส านึก ในดา้นจรยิธรรม ประกอบกบัตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกัของมาตรฐาน
จรยิธรรมส าหรบัผูด้ ารงต าแหน่งทาง การเมอืงและเจา้หน้าทีข่องรฐั ๙ ประการ ตามทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิ
เสนอแนะ คอื การยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรมการมจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัยส์ุจรติ และรบัผดิชอบ การยนื
หยดักระท าในสิง่ทีถู่กตอ้งเป็นธรรมและ ถูกกฎหมาย การใหบ้รกิารแก่ประชาชน ดว้ยความรวดเรว็ มี
อธัยาศยัและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิการใหข้อ้มลูขา่วสาร แก่ประชาชนอย่างครบถว้นถูกตอ้งและไมบ่ดิเบอืน
ขอ้เทจ็จรงิ การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปรง่ใสและตรวจสอบไดก้ารยดึมัน่ใน
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ และการยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณวชิาชพี
ขององคก์ร 

 ดงันัน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหก้ารปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
โรงเรยีนจกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพนู ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๕  มี
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล โดยยดึประโยชน์ของ ประเทศชาตแิละประชาชนเป็นส าคญั รกัษามาตรฐาน
แห่งความดธี ารงไวซ้ึง่ศกัดิศ์รเีกยีรตภิมู ิและไดร้บัความเชื่อถอื ศรทัธาจากประชาชน และบุคคลทัว่ไป 
จงึก าหนดประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการครแูละบุคลากร ทางการศกึษา โรงเรยีนจกัรค าคณาทร 
จงัหวดัล าพนู ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๕ ขึน้ 
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ขอ้ ๑ ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ประกอบดว้ย  
ส่วนที ่๑ มาตรฐานคุณธรรมและอุดมคตขิองขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา เป็น

เครือ่งก าหนดทศิทางในการด าเนินชวีติของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ใหอ้ยูใ่นกรอบของ
ศลีธรรมและคุณธรรม และเป็นแนวทางชีน้ าใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาบรรลุถงึปณธิาน
และอุดมการณ์ของความเป็นครู 

 ส่วนที ่๒ มาตรฐานทางจรยิธรรมของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา คอื คุณความดทีี่
เป็นขอ้ก าหนดในการประพฤตปิฏบิตัทิัง้ในการปฏบิตัติน และการปฏบิตัหิน้าทีข่องขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา เพื่อใหผ้ลการปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ประชาชนและผูเ้รยีน
เกดิความเชื่อถอื ศรทัธาและยอมรบั 

 ขอ้ ๒ ในประมวลจรยิธรรมขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษานี้  
“การไมเ่ลอืกปฏบิตั”ิ หมายความว่า การไมใ่ชค้วามรูส้กึพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจโดยมอีคต ิเป็น

ส่วนตวัในการใชดุ้ลพนิิจหรอืการปฏบิตัหิน้าทีต่่อบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด อนัเน่ืองมาจากชาตกิ าเนิด 
เพศ ศาสนา หรอืความเชื่อ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิอาย ุการศกึษา ทศันคต ิความเหน็ทางการเมอืง ความ
พกิาร สภาพร่างกาย จติใจ หรอืสุขภาพ สถานะทางเศรษฐกจิ หรอืสงัคม  

“ประโยชน์” หมายความว่า เงนิ ทรพัยส์นิ บรกิาร ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน สทิธปิระโยชน์ หรอื
ประโยชน์อื่นใด หรอืค ามัน่สญัญาทีจ่ะใหห้รอืรบัว่าจะใหห้รอืจะไดร้บัทรพัยห์รอืประโยชน์อื่นใดในอนาคต
ดว้ย  

“ประมวลจรยิธรรม” หมายความว่า ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา
ฉบบัน้ี  

“ขา้ราชการ” หมายความว่า ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พนกังานราชการ ลกูจา้ง 
โรงเรยีนจกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพนู สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๕ 

 ขอ้ ๓ ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตอ้งเคารพและถอืปฏบิตัติามประมวล จรยิธรรม
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาอยา่งเครง่ครดั กรณขีา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา
ผูใ้ดไมแ่น่ใจว่า การทีต่นไดก้ระท าหรอืตดัสนิใจหรอืจะกระท าหรอืจะตดัสนิใจ เป็นหรอืจะเป็น การละเมดิ 
ฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมหรอืไม ่ใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาผูน้ัน้
ปรกึษาหารอืผูบ้งัคบับญัชา 
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ส่วนท่ี ๑ 
มาตรฐานคณุธรรมและอดุมการณ์ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

ขอ้ ๔ ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาพงึยดึถอืคุณธรรมสีป่ระการตาม พระบรม
ราโชวาท เป็นเครือ่งก าหนดกรอบในการประพฤตตินและปฏบิตัหิน้าที ่ดงันี้  

(๑) การรกัษาความสจั ความจรงิใจต่อตนเอง ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัแิต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และ เป็น
ธรรม  

(๒) การรูจ้กัขม่ใจตนเอง ฝึกตนเองใหป้ระพฤตปิฏบิตัอิยูใ่นความสจัความดเีท่านัน้  
(๓) การอดทน อดกลัน้ และอดออม ทีจ่ะไม่ประพฤตลิ่วงความสจัสุจรติ ไมว่่าดว้ยเหตุ ประการ

ใดๆ  
(๔) การรูจ้กัละวางความชัว่ ความทุจรติ รูจ้กัสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ ส่วน

ใหญ่ของบา้นเมอืง  
ขอ้ ๕ ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาพงึยดึถอือุดมคตขิองคร ู๙ ประการ เพื่อเป็น

แนวทางชีน้ าการประพฤตตินและการปฏบิตังิานในหน้าที ่เพื่อบรรลุถงึปณธิานและอุดมการณ์ของ ความ
เป็นคร ูดงันี้  

(๑) เคารพและเอือ้เฟ้ือต่อหน้าที ่ 
(๒) เมตตาและกรณุาปราณีต่อผูเ้รยีน  
(๓) เสยีสละและอดทน  
(๔) บ าเพญ็ตนอยูใ่นความด ี 
(๕) ท าหน้าทีใ่หบ้รสิุทธิย์ตุธิรรม  
(๖) ชีน้ าศษิยใ์หม้คีุณธรรม  
(๗) กระท าการดว้ยปัญญา  
(๘) ไมป่ระมาทในชวีติ  
(๙) ยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
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ส่วนท่ี ๒ 
มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

ขอ้ ๖ ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตอ้งยดึมัน่ในคุณธรรมจรยิธรรม โดยตอ้งปฏบิตัิ
ดงันี้  

(๑) อบรมสัง่สอนศษิยด์ว้ยจติเมตตาไมเ่บยีดเบยีน ไมท่ ารา้ยหรอืละเมดิต่อศษิย ์มจีติกรณุา ให้
ความคุม้ครองปกป้องศษิยต์ามความเหมาะสมและความจ าเป็น  

(๒) ละเวน้จากการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย ผดิศลีธรรมและอบายมขุ  
ขอ้ ๗ ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตอ้งมจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัย ์สุจรติ และ 

รบัผดิชอบโดยตอ้งปฏบิตัตินดงันี้  
(๑) มจีติวญิญาณของความเป็นคร ูเสยีสละและอุทศิตนใหก้บัการปฏบิตังิานในหน้าที่ เตม็ก าลงั 

สตปัิญญาความสามารถ ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเตม็ใจ รวดเรว็และไมเ่ลอืกปฏบิตัิ  
(๒) กระท าการทัง้ปวงโดยสุจรติ ไมก่ระท าการใดทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ต าแหน่งหน้าที ่

ราชการ ไมก่า้วก่ายหรอืแทรกแซงการปฏบิตัหิน้าทีข่องขา้ราชการอื่น 
 (๓) รบัผดิชอบต่อหน้าที ่เอือ้เฟ้ือ สงเคราะห ์ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ศษิย ์เมือ่อยูใ่นฐานะที่ 

จ าเป็นตอ้งไดร้บัความช่วยเหลอื หรอืประสพเคราะหจ์ากอุบตัเิหตุ การละเมดิกฎหมายหรอืภยัอื่นๆ  
(๔) ไมใ่ชต้ าแหน่ง อ านาจหรอืหน้าที ่หรอืยอมใหผู้อ้ื่นใชต้ าแหน่ง อ านาจหรอืหน้าทีข่องตน 

แสวงหาประโยชน์ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น  
(๕) ไมใ่ชต้ าแหน่ง อ านาจหน้าที ่หรอืยอมใหผู้อ้ื่นใชต้ าแหน่ง อ านาจหรอืหน้าทีข่องตนไป 

ในทางจงูใจ บงัคบั กดดนัหรอืมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ การใชดุ้ลพนิิจหรอืการกระท าของขา้ราชการครู
และ บุคลากรทางการศกึษาหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอื่น อนัเป็นผลใหก้ารตดัสินใจ การใชดุ้ลพนิิจ หรอืการ
กระท านัน้ เป็นไปโดยไมสุ่จรติและไมเ่ทีย่งธรรม  

(๖) ไมใ่ชเ้วลาราชการ เงนิ ทรพัยส์นิ บุคลากร บรกิาร หรอืสิง่อ านวยความสะดวกของทาง 
ราชการไปเพื่อประโยชน์ ท าธุรกจิของตนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืผูอ้ื่น  

ขอ้ ๘ ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตอ้งยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มผีลประโยชน์ทบัซอ้นโดยต้องปฏบิตัดิงันี้  

(๑) ไมก่ระท ากจิกรรมหรอืประกอบอาชพีเสรมิ ซึง่มลีกัษณะเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้นหรอื เป็น
การขดักนั ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวม  

 (๒) ไมเ่รยีกรบัหรอืยอมจะรบั หรอืยอมใหผู้อ้ื่น เรยีกรบั หรอืยอมจะรบั ซึง่ของขวญั ทรพัย์ 
สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดแทนตนหรอืญาตขิองตน เพื่อแลกเปลีย่นกบัการกระท าใดในหน้าที ่อนัจะ
เป็นการ อ านวยความสะดวกหรอืมผีลใหต้อ้งกระท าการในหน้าทีโ่ดยมชิอบ  

(๓) ไมใ่ชต้ าแหน่งหน้าทีห่รอืกรรมการใดทีเ่ป็นคุณหรอืโทษแก่บุคคลใดดว้ยความไมเ่ป็นธรรม 
หรอืเป็นการเลอืกปฏบิตั ิ 

(๔) ไมด่ าเนินการหรอืท านิตกิรรมหรอืสญัญาหรอืเสนอใหอ้นุมตัโิครงการหรอือนุมตัโิครงการ ใด
อนัเป็นเหตุใหต้นหรอืบุคคลอื่นไดป้ระโยชน์อนัมคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย  



(๕) ไมก่ระท าการใดในหน้าทีห่รอืรว่มมอืกนักระท าการใดอนัเป็นการฉ้อราษฎรบ์งัหลวง  
(๖) ตอ้งไมร่บัของขวญัหรอืของก านลัหรอืประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากโอกาสและกาลตาม 

ประเพณีนิยมและของขวญันัน้ตอ้งมมีลูค่าตามทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
ประกาศก าหนดไว ้เวน้แต่ญาตซิึง่ใหโ้ดยเสน่หาตามจ านวนทีเ่หมาะสมตามฐานานุรปู หรอืการใหโ้ดย 
ธรรมจรรยาหรอืตามประเพณี  

ขอ้ ๙ ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตอ้งยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้งเป็นธรรมและ ถูก
กฎหมาย โดยตอ้งปฏบิตัตินดงันี้  

(๑) กลา้ยนืหยดัอยา่งมัน่คงทีจ่ะกระท าหน้าทีใ่หเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย ชอบดว้ยเหตุผล 
ถูกตอ้งและเป็นธรรม ไมโ่อนอ่อนหรอืยอมตนให้ตกอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลใดๆ  

(๒) ตอ้งเคารพและปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของกฎหมาย รวมทัง้ ประมวล
จรยิธรรมนี้อยา่งเครง่ครดั 

 (๓) ไมส่ัง่การหรอืชกัจงูใหผู้เ้รยีนหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าการในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง ไมช่อบดว้ย
กฎหมาย หรอืขดัต่อศลีธรรมอนัด ี 

(๔) ไมป่ฏบิตัติามค าสัง่ทีต่นรูห้รอืควรรูว้่าไมถู่กตอ้ง หรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย ในการนี้ให้ 
ทกัทว้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูบ้งัคบับญัชาผูส้ ัง่  

(๕) ไมเ่ลีย่งกฎหมายหรอืใชช้่องว่างของกฎหมายหรอืแนะน าใหใ้ชช้่องโหว่ของกฎหมายทีต่อ้ง 
ใชใ้นอ านาจหน้าที ่เพื่อประโยชน์ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอือนัเป็นผลใหเ้กดิความไมถู่กตอ้งหรอืท าให้
เสยีความเป็นธรรมในกระบวนการยตุธิรรมหรอืการใชบ้งัคบักฎหมายนัน้  

 ขอ้ ๑๐ ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตอ้งปฏบิตัหิน้าทีแ่ละใหบ้รกิารแก่ผูเ้รยีน และ
ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยัและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิโดยตอ้งปฏบิตัดิงันี้  

(๑) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความกระตอืรอืรน้ รอบคอบ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ไมล่ะเลยหรอื 
หลกีเลีย่ง หรอืหน่วงชา้งานในหน้าทีจ่นเกดิความล่าชา้หรอืเสยีหาย 

 (๒) อบรมสัง่สอนหรอืปฏบิตัหิน้าทีแ่ละใหบ้รกิารแก่ผูเ้รยีนหรอืประชาชนตามแต่กรณดีว้ย 
ความเตม็ใจ มนี ้าใจไมตรโีดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 

ขอ้ ๑๑ ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตอ้งใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน อยา่ง
ครบถว้น ถูกตอ้ง และไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ โดยตอ้งปฏบิตัดิงันี้   

(๑) เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนทีร่อ้งขออยา่งเพยีงพอ ถูกตอ้ง รวดเรว็ ไมถ่่วงเวลา ให้
เนิ่นชา้ ไมบ่ดิเบอืนและถอืปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารของทางราชการโดยเคร่งครดั  

(๒) ไมเ่ปิดเผยความลบัของผูเ้รยีน รกัษาความลบัของทางราชการ ความลบัทีไ่ดจ้ากการ 
ปฏบิตังิานในหน้าทีห่รอืจากประชาชนทีม่าตดิต่อราชการ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามกระบวนการ
ยตุธิรรมหรอื การตรวจสอบตามทีก่ฎหมายก าหนด  

ขอ้ ๑๒ ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตอ้งมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปรง่ใสและตรวจสอบได ้โดยตอ้งปฏบิตัดิงันี้  



(๑) ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมุ่งประสทิธภิาพและประสทิธผิล เตม็ก าลงั สตปัิญญาความสามารถและ 
เตม็ศกัยภาพแห่งตนจนงานบรรลุผลไดม้าตรฐาน  

(๒) พฒันาตนเองใหท้นัต่อวทิยาการ เพิม่พูนทกัษะในวชิาชพีและฝึกฝนอบรมจติใจใหม้ ี
คุณธรรมดยีิง่ขึน้เป็นล าดบัอยูเ่สมอ เพื่อน ามาพฒันางานใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้  

(๓) ดแูลรกัษาและใชท้รพัยส์นิของทางราชการ รวมทัง้งบประมาณและสทิธปิระโยชน์ทีท่าง 
ราชการจดัให ้ดว้ยความประหยดั คุม้ค่า และระมดัระวงัมใิหเ้สยีหายหรอืสิน้เปลอืงเยีย่งวญิญชูนจะพงึ
ปฏบิตั ิต่อทรพัยส์นิของตนเอง  

(๔) ใชค้วามรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงัในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นไปตามหลกัวชิาและ 
หลกัการแห่งวชิาชพี รกัษามาตรฐานของการประกอบวชิาชพีครแูละมาตรฐานของกฎหมาย  

ขอ้ ๑๓ ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตอ้งยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัม ี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ โดยตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 

 (๑) จงรกัภกัดแีละเทดิทูนพระมหากษตัรยิ ์พระราชนิี และพระรชัทายาท ไมก่ระท าการหรอื 
ยอมใหผู้ใ้ดกระท าการล่วงละเมดิ 

 (๒) ศรทัธา ยดึมัน่ และไม่แสดงการต่อตา้นการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัม ี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ เคารพและปฏบิตัติามกตกิาประชาธปิไตย ไมใ่ชว้ธิกีารนอกระบอบ 
ประชาธปิไตยในระบบรฐัสภา  

ขอ้ ๑๔ ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตอ้งเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการวางตน และยดึมัน่
ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร  

(๑) ปฏบิตัติามจรรยาบรรณครตูามกฎหมายว่าดว้ยสภาครแูละบุคลากรทางการศกึษาและ 
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีเฉพาะ 

 (๒) เคารพและปฏบิตัติามหลกัศาสนาและศลีธรรมอนัดใีนส่วนทีต่นนบัถอื วางตนใหส้มเป็น ปู
ชนียบุคคล ไมด่หูมิน่เหยยีดหยามหรอืบดิเบอืนหลกัศาสนา หรอืเผยแพรช่กัจงูผูเ้รยีนหรอืประชาชนให้
หลง ผดิ 

 (๓) ปกครองดแูล เอาใจใส่ผูเ้รยีนตามหลกัคุณธรรม รกัษาความเป็นธรรมไมล่ าเอยีง ยดึหลกั 
ความเสมอภาค และหลกัความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย  

ขอ้ ๑๕ ในฐานะผูบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตอ้งปฏบิตัดิงันี้   
(๑) ยนืหยดัทีจ่ะปฏบิตัติามเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเครง่ครดั ประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง ที่

ด ีรวมทัง้เป็นทีป่รกึษาและเป็นทีพ่ึง่ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
(๒) รกัษาวนิยั ตัง้อยูใ่นความยตุธิรรม ไมล่ าเอยีง ไมเ่หน็แก่ความสมัพนัธส์่วนตวั ความเป็น 

พวกพอ้งหรอืบุญคุณส่วนตวั ไมส่รา้งความแตกแยก  
(๓) ปฏบิตัต่ิอผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยหลกัการและเหตุผล ไมผ่ลกัความรบัผดิชอบให้ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มคีวามสุภาพ มนี ้าใจ มมีนุษยสมัพนัธแ์ละสมานฉันท ์
---------------------------------------------- 


