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ค าน า 
 หนังสือคู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ฉบับนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลไว้อย่างครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของการสอบ
คัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จึงหวังว่าคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่าน ท า
ข้อสอบได้และสอบผ่าน ตามท่ีได้มุ่งหวังไว้ทุกประการ  
 
     เดชพงษ์  อุ่นชาติ 
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บทน า 
 เมื่อปหีลายปีก่อน ผมเห็นเพื่อนครูที่เป็นอัตรา
จ้างด้วยกันมีโอกาสไดส้อบบรรจุแข่งขันบรรจุเป็นครู
ผู้ช่วย ในขณะนั้นผมไมม่ีโอกาสไดส้อบเนื่องจาก
วิชาเอกฯ ของผมไม่เปิดสอบผมได้แต่มองตาปรบิๆ 
ผมคิดในใจว่าถ้าผมมโีอกาสได้สอบเมื่อไหร่จะเอาที่ 1 
ให้ได ้หลังจากนั้นผมก็มุง่มั่นอ่านหนังสอือย่างเอาเป็น
เอาตาย ก่อนนอนก็อา่น ตื่นนอนก็อ่าน อา่นหนังสือ
หาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอดเวลา และผมยังสรุป
ที่ผมอ่านเอาไปเผยแพรบ่นเว็บไซต์ส่วนตัวอีก 
 เกือบ 7 ปีเต็มกับการอ่านหนังสือและอยู่ใน
วงการการศึกษาผม ผมมั่นใจและผมคิดวา่ถึงเวลาแลว้
ที่ผมจะน าความรูท้ี่ผมได้สั่งสมมาหลายปี จากการ
อ่านหนังสอืค้นคว้าหาความรู้ มาวิเคราะห์รวบรวม
เป็น หนังสือคู่มอืเตรยีมสอบครผูู้ช่วย วิชาความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการประพฤติและการปฏบิัติ
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ของวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาที่ส าคัญอีกวิชาหนึ่งในการ
สอบบรรจุครูผู้ช่วยใน ภาค ก  
 ผมได้ตัดสินใจท าหนังสอืออกมาในรูปแบบ  
E-book เพื่อให้ทุกทา่นสามารถเปิดอ่านดูได้บนมือถือ 
แท็บเล็ต พีซี โน๊ตบุ๊ค เพื่อให้เข้ากับยุคสมยัในปัจจุบัน 
ซึ่งสามารถพกพาไปไหนด้วยก็ได้ อ่านเวลาไหน
เมื่อไหร่ก็ได้สะดวกสบาย  
 หนังสือคูม่ือเตรยีมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทีผ่มได้
จัดท าขึ้นมานี้ผมมั่นใจวา่ข้อมลูที่มอียู่ในหนังสอืเล่มนี้
เนื้อหาครอบคลุม ทุกทา่นที่อ่านทุกหน้าทุกบรรทัด 
ศึกษาให้เข้าใจจ าได ้ผมเช่ือว่าทุกท่านตอ้งสอบติดได้
ขึ้นบัญชีอันดับต้นๆ ได้บรรจุเป็นข้าราชการครดูังที่
หวังไว้แน่นอนครับ 
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วินัยและการรักษาวินัย 
ค าว่า“วินัย”ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ 2542 หมายถึง ระเบียบแบบแผนข้อบังคบั , ข้อ
ปฏิบัติ  
 
“วินัย” ตรงกับภาษาองักฤษว่า Discipline หมายถึง 
เครื่องควบคมุพฤติกรรมของคน 
 
ความหมายของการรักษาวินัย  
 การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดทางวินัย ตามที่กฏหมายบัญญัติ
อย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแลป้องกัน ไมฝ่่าฝนืหรือ
หลีกเลี่ยง หากพบวา่มีการกระท าผิดผู้บังคับบัญชา
ต้องด าเนินการทางวินัยทันที เพือ่มิให้เป็นเยือ่งอย่าง
แก่ผู้อื่น 
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จุดมุ่งหมายของวินัย  
 ครูเป็นบุคคลทีส่ าคญัมากในการพัฒนางาน 
ตลอดจนถึงพัฒนาประเทศ ถ้าครูมีวินยัมคีวามรู้
ความสามารถ เชื่อว่าประเทศชาติจะต้องเจริญ 
 
วัตถุประสงค์ของวินัย 
 1. เพื่อส่งเสรมิคณุภาพและประสิทธิภาพของ
ข้าราชการและรักษาประโยชน์ของทางราชการ  
 2. และมีจุดมุ่งหมายเพือ่ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของ
ข้าราชการ 
 
ลักษณะของวินัย  
 วินัยมีลักษณะเป็นข้อบญัญัติ เพือ่ควบคุมและ
ส่งเสรมิให้ข้าราชการอยู่ในกรอบแห่งความประพฤติ
อันดีงาม ลักษณะของวนิัยเป็นแบบแผนยึดถือปฏิบัติ 
(Norm) , ต้องปฏิบัติ (Do) , ห้ามปฏิบัติ (Don’t) 
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ลักษณะความผิดทีเ่กี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการครู 

 
 

หลักเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาว่าการกระท าอย่างใด ถือ
เป็นความผิดวินัย 

- การกระท านั้นมีผลกระทบต่อประสทิธิภาพ
หรือประสิทธผิลของทางราชการหรือไม่ 

- มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่ 

ไม่มีอายุความ

ยอมความ
ไม่ได้

ไม่อาจชดใช้
ด้วยเงิน

ลงโทษตาม
สภาพการ
กระท า

ต้องลงโทษ
ตามระเบียบ

กฏหมาย
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- มีผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชน
หรือไม ่

- มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของทางราชการ
หรือไม ่

 
วินัยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท 

 
1. วินัยต่อประเทศชาต ิสนับสนุนและวางรากฐาน
การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข ตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  

1. วินัยต่อประเทศชาติ
2. วินัยต่อหน้าท่ี
3. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา
4. วินัยต่อผู้เรียน
5. วินัยต่อประชาชน
6. วินัยต่อผู้ร่วมงาน
7. วินัยต่อตนเอง
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2. วินัยต่อหน้าท่ี การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซือ่สัตย์
สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 
3. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติตามค าสัง่ของ
ผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฏหมาย 
4. วินัยต่อผู้เรียน การอุทิศเวลา ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือเก้ือกูลเคารพสิทธิ ไม่ขม่เหง 
ไม่ล่วงละเมิดทางเพศตอ่ผู้เรยีน 
5. วินัยต่อประชาชน ให้การต้อนรับอ านวยความ
สะดวก ให้ความเป็นธรรม ไม่กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น 
เหยียดหยามประชาชน 
6. วินัยต่อผู้ร่วมงาน การรักษาความสามคัคี สภุาพ
เรียบร้อย ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน 
7. วินัยต่อตนเอง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ี 
รักษาช่ือเสยีง ไม่กระท าการใดๆให้เสื่อมเสยีชื่อเสียง 
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

 
หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย 

 
บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต้องรักษาวินัยตามที่บญัญัติเป็นข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติตามหมวดนี้ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ   

 
ตั้งแต่ มาตรา 82 ถึง มาตรา 97 
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มาตรา 82 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้าม และข้อ
ปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 จุดมุ่งหมายของมาตรานี้ถือเป็นหน้าที่ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่
จะต้องรักษาวินยัโดยไมฝ่่าฝืนหอ้ห้ามและขอ้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของวินยัโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ  
 มีข้อสังเกตว่าจากบัญญตัิดังกล่าว ความผิดที่
ได้กระท าก่อนจะมสีถานภาพเป็นข้าราชการ หรือก่อน
บรรจ ุไม่อาจน ามาลงโทษทางวินยัๆได ้

 

มาตรา 82
ต้องรักษา
วินัยอย่าง
เคร่งครัด
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มาตรา 83 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ และมีหน้าทีว่างรากฐานให้เกิดระบอบ
การปกครองเช่นว่านั้น 
 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา83 
1. กระท าการใดๆ อันเป็นการไม่สนับสนุนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
2. ไม่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองใน
ระบอบประธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเปน็
ประมุข 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา83 
- ไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังต่างๆ ทีพ่ึงกระท าในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งยยุงส่งเสริม
ไม่ให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิดังกล่าวด้วย (ภาคทัณฑ์) 
- มีการกระท าในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข พูดชักจูงให้ผู้อื่นฝักใฝ่ในการปกครอง
ระบอบอื่น (ตัดเงินเดอืน 5% เป็นเวลา 1 เดอืน) 

 
* ต้องสนับสนุน การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรา83
ตัด

เงินเดือน
ภาคทัณฑ์
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

มาตรา 84 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องปฏิบัติหน้าทีร่าชการด้วยความซื่อสตัย์
สุจริต เสมอภาคและเทีย่งธรรม มีความวิริยะ 
อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัตตินตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจและ
หน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอื
ทางอ้อม หาประโยชนใ์ห้แก่ตนเองหรอืผู้อื่น 
 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรอืผู้อื่นได้รบั
ประโยชน์ที่มิควรได้ เปน็การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา84 วรรคหนึ่ง 
1. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซือ่สัตยส์ุจริต เสมอภาคเที่ยง
ธรรมต่อทางราชการ 
2. ไม่มีความวิรยิะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ไม่ดแูลเอา
ใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
2. ไม่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างเคร่งครัด 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา84 วรรคหนึ่ง 
- ข้าราชการครูท าเฉลยข้อสอบให้นักเรียนบางกลุ่มไป
ติวก่อนสอบด้วยความห่วงใยนักเรียนเกรงวา่จะท า
ข้อสอบไม่ได้ อันเป็นการช่วยเหลอืนักเรียนให้ได้
คะแนนตามเกณฑ์การวดัผลโดยไม่ปรากฏว่ามี การ
เรียกร้องค่าตอบแทนจากนักเรียนแต่อยา่งใด เป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซือ่สตัย์สุจริตและเทีย่งธรรม 
(ภาคทัณฑ์)   
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

- ฝ่าฝืนขอ้บังคับคุรสุภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ (ภาคฑัณฑ์) 
- ส่งผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนล่าช้า ท าให้
โรงเรยีนไมส่ามารถแจ้งผลการเรียนตามก าหนด (ตัด
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดอืน)   
- ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ดูแลเอาใจใส่งานไม่ตรวจสอบ
เอกสารให้รอบคอบท าให้เกิดความเสยีหายแก่ราชการ 
หรือเกิดการทุจริต (ลดข้ันเงินเดือน 1 ขั้น)   

 
* การทุจริตตอ่หน้าท่ีราชการ เป็นความผิดวนิัย
อย่างร้ายแรง 

มาตรา
84 

วรรคหนึ่ง

ลดขั้น
เงินเดือน

ตัด
เงินเดือน

ภาค
ทัณฑ์
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา84 วรรคสอง 
1. อาศัยหรือยอมให้ผูอ้ืน่อาศยัอ านาจหน้าทีร่าชการ
ของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ื่น 

 
ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา84 วรรคสอง 

- รับเงินหรือสิ่งของจากผู้มาติดต่อราชการ เพือ่ 
อ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ หรือ รับเงิน
ส่วนลดจากร้านค้าโดยไม่ส่งคืนคลัง (ภาคทัณฑ์) 
- น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว (ตดั
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดอืน

 

มาตรา
84 

วรรคสอง

ตัด
เงินเดือน

ภาค
ทัณฑ์
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา84 วรรคสาม 
1. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
2. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อืน่ได้ประโยชน์ที่มิควรได ้
3. โดยมีเจตนาทุจรติ 
   

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา84 วรรคสาม 
- น าเงินราชการที่ตนมหีน้าที่รับผิดชอบไปใช้เป็น
ประโยชนส์่วนตัว (ไล่ออก)  
- เปิดเผยข้อสอบของตนหรือที่อยู่ในความรับผดิชอบ
ของตนให้ผู้เข้าสอบหรอืบุคคลอื่นทราบ โดยไดร้ับ
ค่าตอบแทนหรอืประโยชน์อื่นใด (ไล่ออก)  
- เบิกถอนเงินของโรงเรยีนแล้วไม่น าเงินไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการและไม่สามารถชี้แจง
แสดงพยานหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่เบิกถอนไปได้ 
(ไล่ออก) 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

 
* ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ โดยมี
เจตนาทุจริต เป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง มีโทษ
ไล่ออก 
 
 
 
 
 
 

มาตรา
84 

วรรคสาม
ไล่ออก
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

มาตรา 85 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องปฏิบัติหน้าทีร่าชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรอืนโยบาย
ของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และ
ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบาย
ของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็น
เหตุให้เกดิความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา85 วรรคหนึ่ง 
1. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฏหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงาน
การศึกษา มติคณะรัฐมนตร ีหรือนโยบายของรฐับาล 
โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรยีน 
2. เกิดความเสยีหายแก่ราชการ เช่น ขอลากิจ ลา 
ป่วย หรือลาพักผอ่นตามระเบียบการลาแตไ่ม่ยืน่ใบลา 
ตามระเบยีบของทางราชการ  
 การยื่นใบลาเป็นหน้าทีร่าชการประการหนึ่งที่
ข้าราชการจะตอ้งปฏิบัติ การหยุดราชการเพราะป่วย
แตไ่ม่ส่งใบลาตามระเบยีบการลาถือเป็นความผิด
ตามมาตรา นี ้
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา85 วรรคหนึ่ง 
- ไม่มาปฏิบัติราชการเพราะป่วย แต่ไม่ส่งใบลาตาม
ระเบียบ (ภาคทัณฑ์) 
- ออกใบเสร็จรับเงินคา่สมัคร ค่าละทะเบยีนจาก
นักเรียน แต่ไมม่ีส าเนาใบเสร็จให้ ท าให้เข้าใจผดิว่าต้น
ขั้วใบเสร็จรับเงินสูญหาย ท าให้ไมม่ีหลักฐานเพือ่
บันทึกลงบัญชีรับเงินประจ าวัน (ภาคทัณฑ์) 
- ไม่มาปฏิบัติราชการ แต่มาลงเวลาย้อนหลัง (ตัด
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดอืน) 
- เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ (ตดั
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดอืน) 
- จัดเก็บเอกสารการเงนิ-บัญชี หลักฐานการจ่ายเงิน
ไม่ถูกต้องตามระบบบัญชีของทางราชการ ท าให้ไม่
สามารถตรวจสอบได้ (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 
เดือน) 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

- ไม่ปฏิบัติตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ
เกี่ยวกับเรื่องการเงิน การบัญชี การพสัดุ การจดัซื้อ
จัดจ้าง (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
- อนุมัติให้จ่ายเงินทั้งทีย่ังไม่มีการตรวจรับพสัดจุาก
กรรมการตรวจรับ โดยไม่ปรากฏว่ามีการทุจริต (ลด
ขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 

 
* ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฏหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยถือ
ประโยชน์สูงสุดของผูเ้รียน 
 

มาตรา
85 

วรรคหนึ่ง

ลดขั้น
เงินเดือน

ตัด
เงินเดือน

ภาค

ทัณฑ์
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา85 วรรคสอง 
1. จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศกึษา 
มติคณะรัฐมนตรีหรอืนโยบายของรัฐบาล 
2. ประมาทเลินเลอ่ หรอืขาดการเอาใจใส่ ระมดัระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
3. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา85 วรรคสอง 
- น าเงินราชการที่ตนมหีน้าที่รับผิดชอบไปฝากให้ผู้อื่น
น าเข้าธนาคาร เป็นเหตุให้ผู้นั้นยักยอกเงินไป (ปลด
ออก) 
- อนุมัติเงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อการยังชีพโดย
ไม่ได้ตรวจสอบจ านวนและรายชื่อนักศึกษา เป็นเหตุ
ให้เจ้าหน้าที่น าเอารายชื่อนักศึกษานอกโครงการมา
เบิกร่วมด้วย (ปลดออก) 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

 
* จงใจไม่ปฏิบัติหน้าทีร่าชการตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และหน่วยงาน
การศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล 
ประมาทเลินเลอ่ หรือขาดการเอาใจใส่ ระมดัระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการ เป็นเหตุใหเ้สยีหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 
 

มาตรา
85 

วรรคสอง
ปลดออก
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

มาตรา 86 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่ง
ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้า
เห็นว่า การปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน 
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้และเมื่อ
เสนอความเห็นแล้ว ถา้ผู้บังคับบัญชายืนยันเป็น
หนังสือให้ปฏิบัตติามค าสั่งเดมิ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จะต้องปฏิบัตติาม 
 การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ 
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

 มาตรานี้มุ่งหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตอ้งปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งการในหน้าที่โดยชอบ แต่ถ้าเห็นว่าการปฎบิัตินั้น
จะท าให้เสยีหายหรอืไมร่ักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ อาจเสนอให้ผูบ้ังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น
ได ้โดยมีเงือ่นไขวา่ 
- การปฎิบัติตามค าสั่งนัน้จะท าให้เสยีหายแก่ราชการ 
หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
- ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือให้ทบทวนค าสัง่
ภายใน 7 วัน 
- ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยนัตามค าสั่งเดิมก็ต้องปฎิบัติ
ตาม 
 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา86 วรรคหนึ่ง 
1. มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชาสั่งในหน้าที่ราชการ 
2. ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

3. เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ 
4. มีเจตนาไม่ปฎิบัติตามค าสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยง 
แยกพิจารณาได้ ดังนี ้
 1. มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ค าสั่งไม่
จ าเป็นต้องสั่งตามรูปแบบของทางราชการ หรอืเป็น
ลายลักษณ์อักษรอาจเป็นการสั่งด้วยวาจาก็ได ้
 2.  ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา86 วรรคหนึ่ง 
- ผู้บังคับบัญชาสั่งให้มาท างานเร่งด่วนในวันเสาร์-
อาทิตย์ แต่ไม่มาปฏิบัติงาน (ภาคทัณฑ์)  
- ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปเข้ารับการฝึกอบรม แตไ่ม่ได้
ไปเข้ารับการฝึกอบรม (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 
1 เดือน)  
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

- ขอลาหยุดราชการ แตผู่้บังคับบัญชาไมอ่นุญาตแล้ว
ขาดราชการไป ทั้งทีท่ราบว่าผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาต
(ตัดเงินเดอืน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 

 
* ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาเห็นว่า 
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา อาจท าให้เกิดความ
เสียหายหรือไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
อาจเสนอให้ผู้บังคับบญัชาทบทวนค าสั่งนั้น  
 โดยต้องเสนอความเหน็เป็นหนังสือให้
ทบทวนค าสั่ง ภายใน 7 วัน 
 

มาตรา
86 

วรรคหนึ่ง

ตัด
เงินเดือน

ภาค

ทัณฑ์
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา86 วรรคสอง 
1. มีค าสั่งผู้บังคับบัญชาสั่งในหน้าที่ราชการที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ 
2. มีเจตนาไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยงเป็นเหตุให้เสยีหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง 

 
ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา86 วรรคสอง 

- ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามแต่ไม่อยู่ 
เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ หรือโจรมาขโมยทรัพยส์ิน 
(ปลดออก) 

 

มาตรา
86 

วรรคสอง
ปลดออก
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

มาตรา 87 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ ทาง
ราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ 
 การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าท่ีราชการ
ติดตอ่ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบหา้วัน 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อัน
แสดงถึงความจงใจไมป่ฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา87 วรรคหนึ่ง 
1. ไม่อุทศิเวลาของตนให้แก่ราชการ 
2. มีเจตนาละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าทีโ่ดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร  
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

 ค าว่า “ทอดทิ้ง” หมายความวา่ ตัวอยู่แต่ไม่
ท างานเช่น มาลงชื่อปฏบิัติงานแล้วแต่ไมส่นใจท างาน
ในหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยหรอืแล้วเสร็จตามเวลา
ปล่อยให้งานคั่งค้าง เปน็ต้น 
 ค าว่า “ละทิ้ง” หมายความว่าไม่อยู่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ซึ่งอาจไมม่าปฏิบัติหน้าที่ราชการเลย หรือ
มาลงช่ือปฏิบัติงานแล้วออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่
ขออนุญาต  
 หมายเหตุ วันปิดภาคเรียน ไม่ใช่วันหยุดของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา87 วรรคหนึ่ง 
- ละทิ้งหน้าที่ราชการไม่เกิน 3 วัน (ตัดเงินเดอืน 5% 
เป็นเวลา 1 เดือน)  
- มาสายบ่อยครั้งโดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร (ตดั
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดอืน)  
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

- กลับก่อนเวลาเสมอๆ (ตัดเงินเดอืน 5% เป็นเวลา 
1 เดือน)  
- มาลงช่ือปฏิบัติงานแลว้ไม่อยู่ในโรงเรียน (ตดั
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 

 
* ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ มีเจตนาละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตดั
เงินเดือน 
 
 
 

มาตรา
87 

วรรคหนึ่ง

ตัด
เงินเดือน
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา87 วรรคสอง 
 กรณีท่ี 1 
 1. ละทิ้งหรอืทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มี 
เหตุผลอันสมควร 
 2. เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง 
 กรณีท่ี 2 
 1. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดตอ่ในคราว
เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน 
 2. โดยไม่มี เหตุผลอันสมควรหรอืโดยมี
พฤติการณอ์ันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา87 วรรคสอง 
- ลาศึกษาตอ่ต่างประเทศเมือ่ครบก าหนดเวลาไม่
เดินทางกลับมาปฏิบัติราชการโดยไม่มีเหตุผลความ
จ าเป็น (ปลดออก/ไล่ออก)  
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

- ยื่นใบลาออกจากราชการแล้วหยุดราชการไปทันที
โดยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออกและไม่ไดร้ับอนุญาต
ให้ลาหยุดราชการ (ไลอ่อก)  
- ละทิ้งหน้าที่ราชการตัง้แต่ 16 วันขึ้นไปโดยไมม่ี
เหตุผลอันสมควร เช่น หลบหนีเจ้าหน้ีหลบหนี
คดีอาญาเป็นต้น (ไลอ่อก) 

 
* ละทิ้งหน้าที่ราชการติดตอ่ในคราวเดียวกันเป็น
เวลาเกินกว่า 15 วัน เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

มาตรา
87 

วรรคสอง

ปลดออก
ไล่ออก

ไล่ออก
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

มาตรา 88 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องประพฤติเปน็แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
ชุมชน สังคม มีความสภุาพเรียบร้อย รักษาความ
สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่าง
ข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ตอ้นรับ 
ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและ
ประชาชนผู้มา ตดิต่อราชการ 
 การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ 
หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 
องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา88 วรรคหน่ึง 
1. มีความประพฤตอิันไม่เหมาะสมไม่มคีวามสภุาพ
เรียบร้อย ไม่เป็นแบบอย่างที่ด ี
2. ไม่รักษาความสามคัคี ไม่ช่วยเหลือเก้ือกูล 
3. ไม่ต้อนรับไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

4. กระท าต่อผู้เรยีนเพือ่นข้าราชการประชาชนผูม้า
ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา88 วรรคหน่ึง 
 - การใช้วาจาไม่สภุาพไม่เหมาะสมกับผู้ปกครอง ที่มา
ติดต่อขอทราบเหตุผลทีบุ่ตรของตนถูกลงโทษ (ตัด
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดอืน)  
 - ท าร้ายร่างกายโดยไมถ่ึงขั้นได้รับอันตรายสาหัส 
โดยชกหน้าเพื่อนครู 1 ที เพราะโมโหที่ไปฟอ้ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนวา่ตนไม่ยอมเข้าสอน (ตดั
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดอืน)  
 - ทะเลาะววิาทหรอืเขา้ร่วมในการทะเลาะวิวาท หรือ
มีการใช้ก าลังประทุษร้ายต่อกันครสูตรีตบตีกันใน
ห้องพักคร ู(ตดัเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดอืน)  
 - หมิ่นประมาท การกล่าวอาฆาตพยาบาท พดูจา
ก้าวร้าว ลบหลู่ อาฆาตพยาบาทผู้บังคับบัญชาเพราะ
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

โกรธที่ไม่ได ้2 ขั้น (ตดัเงินเดือน5% เป็นเวลา 1 
เดือน) 
- กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดขี่หรือขม่เหง พูด
ต าหนิ เหยียดหยาม ดูถกูครูด้วยกันให้นักเรียนฟัง
ในขณะสอน (ตดัเงินเดอืน 5% เป็นเวลา 1 เดือน)  
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดวินยัไม่ร้ายแรง 

 
* ต้องประพฤตติัวเป็นแบบอย่างท่ีดี รักษาความ
สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและเพื่อนครู 
ให้การต้อนรับ ความสะดวก ความเป็นธรรม 
แก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

มาตรา
88 

วรรคหนึ่ง

ตัด
เงินเดือน
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา88 วรรคสอง 
1. กระท าการกลั่นแกลง้ ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ 
หรือข่มเหงอย่างร้ายแรง 
2. เป็นการกระท าต่อผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 
ค าว่า “ดูหมิ่น” หมายความวา่ ดูถูกว่าไม่ดีจริง  
ค าว่า “เหยียดหยาม” หมายความวา่ การกลา่ว
ถ้อยค าหรือการแสดงกิริยาอาการดูถูกหรือรังเกียจ 
ค าว่า “กดขี่” หมายความว่า ข่มให้อยู่ในอ านาจของ
ตน ใช้อ านาจบังคับเอา แสดงอ านาจเอา 
ค าว่า “ข่มเหง” หมายถึง  ใช้ก าลังรังแก 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา88 วรรคสอง 
- กลั่นแกล้ง เบิกเงินค่าก่อสร้างหอ้งน้ าโรงเรยีนล่าช้า
เพราะต้องการหักเปอร์เซ็นต์ (อาจเป็นความผดิตาม
มาตราอื่นด้วย ปลดออก)   



43 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

- ดูหมิ่น เหยียดหยาม นักเรียนว่าโง่เป็นควายโง่ทั้ง
ตระกูล ก.ค.ศ. เห็นว่าเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และปิดกั้นพัฒนาการของผู้เรียน (และกระท า
ผิดกรณีอื่นร่วมด้วย : ปลดออก)   

 
* การกลั่นแกล้ง ดูหมิน่ เหยียดหยาม กดขี ่หรือข่ม
เหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง 
 
 

มาตรา
88 

วรรคสอง
ปลดออก
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

มาตรา 89 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่น
โดยปราศจากความเป็นจริงการกระท าตามวรรค
หนึ่ง  
 ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นไดร้บัความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงเป็นความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง 
 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา89 วรรคหน่ึง 
1. กระท าการทีม่ีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง กล่าวหา 
หรือร้องเรียนผู้อื่น 
2. เป็นการกล่าวหาหรือร้องเรยีนในเรื่องที่ผู้กระท า
รู้อยู่วา่ไมเ่ป็นความจริง 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา89 วรรคหน่ึง 
- การกลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือรอ้งเรยีนผูอ้ื่นเพื่อให้มี
การด าเนินการทางวินัย ทั้งที่ไม่เป็นความ รวมทั้งการ
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

สร้างกระบวนการข่าวลอืซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นเสียหาย 
(ตัดเงินเดอืน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 

 
* ต้องไม่กลั่นแกล้ง กลา่วหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดย
ปราศจากความเป็นจริง 
 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา89 วรรคสอง 
1. กระท าการทีม่ีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง กล่าวหา 
หรือร้องเรียนผู้อื่น 
2. เป็นการกล่าวหาหรือร้องเรยีนในเรื่องที่ผู้กระท า
รู้อยู่วา่ไมเ่ป็นความจริง 

มาตรา
89 

วรรคหนึ่ง

ตัด
เงินเดือน
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

3. ผู้ถูกกระท าได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา89 วรรคสอง 
- การกลั่นแกล้งกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง แต่ท าให้ผู้อื่น
เสียหายอย่างรา้ยแรง ความผิดตามวรรคสอง เป็น
ความผิดวินัยอยา่งร้ายแรง (ปลดออก) 

 
* กลั่นแกล้งกล่าวหาผูอ้ื่นถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
ความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินยัอย่าง
ร้ายแรง ปลดออก 

มาตรา
89 

วรรคสอง
ปลดออก
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

มาตรา 90 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผูอ้ื่นกระท าการ
หาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสือ่มเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตน                                                
 การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท า
โดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรอืให้
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระท าอันมี  
ลักษณะเป็นการให้ หรอืได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งโดยมิชอบ หรือเสือ่มเสียความเที่ยง
ธรรม เป็นความผิดวินยัอย่างร้ายแรง  
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา90 วรรคหนึ่ง 
1. หาประโยชน์ด้วยตนเอง หรือให้ผูอ้ื่นหาประโยชน์
โดยอาศยัชื่อของตนเอง 
 2. การหาประโยชน์มีผลกระทบอันเป็นการเสือ่มต่อ
ความเที่ยงธรรม หรือเกยีรติศักด์ิในต าเเหน่งหน้าที่
ราชการของตน  
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา90 วรรคหนึ่ง 
- ประกอบอาชีพอื่น นอกเวลาราชการและเป็นอาชีพ
ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับตามมาตราฐานแห่งความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน (ภาคทันฑ์) 
- ยอมให้บริษัท ห้าง ร้าน แอบอ้างอาศยัชื่อเขา้
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างกับหนว่ยงาน (ภาคทันฑ์) 
- เป็นตัวแทนหรือยอมให้ตัวแทนขายสินค้า หรอืขาย
ประกันชีวิตให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ (ภาคทันฑ์) 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

 
* ต้องไม่กระท า หรอืยอมให้ผู้อื่นกระท าการหา
ประโยชน์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน       
                                           
องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา90 วรรคสอง 
1. กระท าการหาประโยชน์ด้วยตนเองหรือให้ผูอ้ื่นหา
ประโยชนโ์ดยอาศยัชื่อของตนเอง  
2. การหาประโยชน์จะมีผลกระทบเป็นการเสื่อมเสีย
ต่อความเทีย่งธรรม หรอืเกียรติศักด์ิในต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตน 

มาตรา
90 

วรรคหนึ่ง
ภาคทัณฑ์
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

3. การกระท าเพื่อหาประโยชนอ์ันมีจุดมุ่งหมายอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
 3.1 เป็นการซื้อขาย เพือ่ให้ได้รับแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งหรือวทิยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 3.2 เป็นการให้ หรือไดม้าซึ่งทรพัยส์ิน หรือ
สิทธิประโยชน์อื่น เพือ่ให้ตนเองหรือผูอ้ื่นได้รับการ
บรรจุและแต่งต้ังโดยมิชอบ หรือเสือ่มเสียความเที่ยง
ธรรม 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา90 วรรคสอง 
- การให้ประโยชน์แก่บุคคลอื่น หรอืให้ตนได้รับ
ต าแหน่งหรือวิทยฐานะสูงขึ้น (ปลดออก) 
- การให้ประโยชน์แก่บุคคลอื่นเพื่อให้ได้รับการบรรจุ
หรือแต่งตั้ง (ปลดออก) 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

- ซื้อขายต าแหน่งหรือวทิยาฐานะ (อาจผิดตามมาตรา 
84 วรรคสาม ด้วย) (ไลอ่อก) 
- รับประโยชน์ตอบแทน จากการบรรจุและแต่งต้ัง  
(อาจผิดตามมาตรา 84 วรรรคสามด้วย) (ไลอ่อก) 
- เรียกรับประโยชน์ตอบแทนจากการด าเนินการให้
บุคคลอื่นด ารงต าแหน่งหรือมีวิทยฐานะสูงขึ้นโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย (ไล่ออก) 

 
* การซื้อขายหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรอืวิทย
ฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมิชอบ เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา
90 

วรรคสอง
ไล่ออกปลดออก
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

มาตรา 91 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องไม่คัดลอกหรอืลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการของผู้อื่นโดยมชิอบ หรือน าเอาผลงานทาง
วิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นท าผลงาน
ทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การเลือ่นวิทย
ฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึน้ การ
ฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี ้เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ร่วมด าเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของ
ผู้อื่นโดยมิชอบ หรอืรับจัดท าผลงานทางวิชาการไม่
ว่าจะมีค่าตอบแทนหรอืไม่ เพื่อให้ผู้อื่นน าผลงานนั้น
ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา91 วรรคหนึ่ง 
1. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
โดยมิชอบ โดยมีเจตนาให้บุคคลอื่นเขา้ใจว่าผลงานนั้น
ตนเองเป็นผู้กระท าขึ้นดว้ยตนเอง  
2. น าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้ในนามของ
ตนเอง 
3. จ้างหรือวานให้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการให้ตนเอง  
4. การคัดลอกผลงานวชิาการกระท าโดยมีจุดมุง่หมาย
เพื่อน าไปใช้ในการขอต าแหน่ง หรือการเลื่อนต าแหน่ง
หรือการเลื่อนวทิยฐานะหรือการได้รับเงินเดอืนสูงขึ้น 

 
ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา91 วรรคหนึ่ง 

1. เป็นกรรมการ ท าหนา้ที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ โดยได้รับค่าตอบแทนจากเจ้าของผลงาน 
เมื่อให้ผ่านการประเมิน (ไล่ออก) 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

 
* ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาตอ้งไม่
คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
โดยมิชอบ หรือน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการเพื่อไป
ใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การ
เลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับ
เงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักการ
ดังกล่าวนี ้เป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 

มาตรา
91 

วรรคหนึ่ง
ไล่ออก
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา91 วรรคสอง 
1. ร่วมกันกระท าการคดัลอกหรือลอกเลยีนผลงาน
ทางวิชาการของผูอ้ื่นโดยมิชอบ 
2. ให้อีกบุคคลหนึ่งน าผลงานทีล่อกเลยีนหรอืคดัลอก
นั้นไปใช้ตามความมุ่งหมายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
3. จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อผู้อื่นเพือ่ให้ผู้อืน่น า
ผลงานนั้นไปใช้ 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา91 วรรคสอง 
1. ร่วมด าเนินการรับจ้างจัดท าผลงานวิชาการโดย
ได้รับค่าตอบแทน โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ไลอ่อก) 
2. รับจ้างจัดท าผลงานทางวิชาการโดยมคี่าตอบแทน
(ไล่ออก) 
3. รับจัดท าผลงานทางวิชาการ โดยตนเองมีหน้าที่
เกี่ยวขอ้งกับการประเมนิผลงาน (ไล่ออก) 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

4. รับจัดท าผลงานทางวิชาการ โดยตนเองเคยท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่น (ไล่
ออก) 
5. มีพฤติกรรมเป็นนายหน้า ตัวกลาง ผู้ติดต่อ 
ผู้สนับสนุน หรอืชี้ช่องให้มีการรับจ้างจัดท าผลงานทาง
วิชาการโดยได้รับค่าตอบแทน (ไล่ออก) 
6. เป็นผู้บริหารสถานศกึษาและรับจัดท าผลงานทาง
วิชาการเพือ่ผูอ้ื่น (ไลอ่อก) 

 
* คัดลอกหรอืลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา
91 

วรรคสอง
ไล่ออก
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

มาตรา 92 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จดัการ 
หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง
กันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา 92 
1. เป็นกรรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารง
ต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะ ห้างหุ้นสว่นหรือบรษิัท 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา92 
- เป็นกรรมการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั (ภาคทัณฑ์) 
- เป็นผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั (ภาคทัณฑ์)  
- ด ารงต าแหน่งอื่นใดในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั 
(ภาคทัณฑ์)  
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

 
* ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต้องไม่
เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ 
 
หมายเหตุ การเป็นผู้จัดการมูลนิธไิม่เข้าขอ้ห้ามตาม
มาตรา92 นี้ 
 
 
 
 
 

มาตรา
92

ภาคทันฑ์
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

มาตรา 93 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมอืงในการ
ปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน โดยต้องไมอ่าศัยอ านาจและหน้าที่
ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกลู 
สนับสนุนบุคคล กลุ่มบคุคล หรือพรรคการเมอืงใด
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใดๆ อันมี
ลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียง
ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอื่นที่มลีักษณะเป็น
การส่งเสรมิการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รวมทั้งจะตอ้งไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชัก
จูงให้ผู้อื่นกระท าการในลักษณะเดียวกัน การ
ด าเนินการที่ฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวน้ี เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง  
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา93 วรรคหนึ่ง 
1. ไม่วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมายโดยเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษและเป็นการ
ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชน 
2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการแสดงออกให้เห็นถึงการที่
ตนเองมีความฝักใฝ่ทางการเมืองในบุคคล หรอืกลุ่ม
บุคคลที่ด าเนินกิจกรรมทางการเมอืงหรอืพรรค
การเมืองใด 
3. ให้การส่งเสริม เกือ้กูล สนับสนุนแก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ด าเนินกิจกรรมทางการเมอืงหรอืพรรค
การเมือง 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา93 วรรคหนึ่ง 
- เลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติโดยปราศจากความเป็นธรรม
บนพื้นฐานความฝักใฝ่ในทางการเมอืงของตนเอง 
(ภาคทัณฑ์)  
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

-  ยินยอมให้ใช้สถานทีร่าชการเพือ่หาเสียงในการ
เลือกต้ัง หรือด าเนินกิจกรรมทางการเมอืงเฉพาะ
บุคคลหรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (ภาคทัณฑ์)  
- ติดป้ายหาเสียงหรือสือ่สิ่งใดๆในสถานที่ปฏิบัติ
ราชการของตน อันสื่อให้เห็นถึงการฝักใฝ่ทาง
การเมืองในบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง 
(ภาคทัณฑ์)  
-  กล่าวสนับสนุนทางการเมอืงแก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจงในการเรียนการสอน หรือ
ในกิจกรรมทางการศึกษาอื่นใดไม่ว่าจะกระท าใน
สถานที่ราชการหรือไม่กต็าม (ภาคทัณฑ์)  
- เป็นการกระท าในเรือ่งราชการแต่ไม่ใช่หน้าที่
ราชการโดยตรง ซึ่งผลของการกระท านั้นท าให้เห็นได้
ว่าเป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มบคุคล 
หรือพรรคการเมอืงพรรคหนึ่ง พรรคใดโดย
เฉพาะเจาะจง (ภาคทณัฑ์) 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

 
* ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง 
 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา93 วรรคสอง 
1. ด าเนินการหรือเข้าไปเก่ียวข้องกับการด าเนนิการ
อันมีลักษณะเป็นการทจุริตในการเลือกต้ัง 
2. ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการส่งเสริมหรอืสนับสนุน
หรือชักจูงให้ผู้อื่นทุจริตในการเลือกต้ัง 
3. ลักษณะของการกระท าที่ถือเป็นการทุจริตในการ
เลือกต้ัง คอื การซื้อสิทธิ , การขายเสียง 
 

มาตรา
93

วรรคหนึ่ง
ภาคทันฑ์
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา93 วรรคสอง 
- เป็นตัวการผู้ชักจูง ผู้วางแผน ให้มีการซือ้สิทธิข์าย
เสียง ในการเลือกต้ัง (ปลดออก/ไล่ออก)  
- รับประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงเพือ่ตอบแทนการ
ลงคะแนนในการเลอืกตั้งแก่ผู้สมคัรรายใดรายหนึ่ง 
(ปลดออก/ไล่ออก)  
- เป็นผู้ส่งเสริมหรอืสนบัสนุนให้ผู้อื่นทุจริตในการ
เลือกต้ัง (ปลดออก/ไลอ่อก) 

 
* การทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการ
เลือกตั้งต่างๆ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา
93

วรรคสอง

ปลดออก
ไล่ออก
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

มาตรา 94 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องรักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อม
เสียโดยไม่กระท าการใดๆอันได้ชื่อว่าเป็น ผู้
ประพฤติชั่ว                                                
 การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก 
หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิด ลหุโทษหรือกระท าการอื่นใดอันได้ชือ่ว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวนิัย
อย่างร้ายแรง                                   
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เสพยาเสพตดิหรือสนับสนุนให้ผู้อื่น เสพยาเสพติด 
เล่นการพนันเป็นอาจิณหรือกระท าการล่วงละเมดิ
ทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความ
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ดูแลรับผดิชอบของตนหรือไม่ เป็นความผดิวินัย
อย่างร้ายแรง 
 

องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา94 วรรคหนึ่ง 
1. เกียรติข์องข้าราชการ 
2. ความรูส้ึกของสังคม 
3. เจตนาที่กระท า 
 

ตัวอย่างความผิดตามมาตรา94 วรรคหนึ่ง 
- มีความประพฤติในท านองชู้สาว (ภาคทัณฑ์)  
- กระท าความผิดอาญา ศาลมีค าพิพากษาถึงทีสุ่ดไม่
ถึงจ าคุกหรือจ าคุกแต่ให้รอลงอาญาในความผดิที่ แต่
ไม่ถึงกับเป็นความผิดวนิัยอยา่งร้ายแรง (ตดัเงนิเดือน
5% เป็นเวลา1 เดอืน)  
- ทะเลาะววิาทหรอืท ารา้ยร่างกายผูอ้ื่นแตไ่ม่ถึง
บาดเจ็บสาหัส (ตดัเงินเดือน5% เป็นเวลา1 เดือน)  
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- เมาสรุาอาละวาด (ตัดเงินเดือน5% เป็นเวลา1 
เดือน)                                                  
- ปลอมเอกสารหรือปลอมลายมอืชื่อผู้อื่นท าให้
ราชการหรือผู้อื่นเสียหายแตไ่ม่ถึงกับร้ายแรง (ตัด
เงินเดือน5% เป็นเวลา1 เดือน)  
- เปิดเผยข้อสอบทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในความรับผิดชอบของตน 
โดยไมไ่ด้เรยีกหรือรับผลประโยชน์ตอบแทน (ตัด
เงินเดือน5% เป็นเวลา1 เดือน) 

 
* ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต้อง
รักษาช่ือเสียงของตน 

มาตรา
94

วรรคหนึ่ง

ตัด
เงินเดือน

ภาค

ทัณฑ์
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องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา94 วรรคสอง 
1. กระท าความผิดอาญาและศาลมคี าพพิากษาถึง
ที่สุดให้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา94 วรรคสอง 
- ท าร้ายร่างกายผูเ้รียนจนบาดเจ็บสาหัส (ปลดออก)  
- ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ (ปลดออก)  
- เมาสรุาเสียราชการ (ปลดออก)  
- ยักยอกเงินทีม่ีผูฝ้ากไว ้(ปลดออก) 
- กระท าอนาจารผู้เรยีน (ปลดออก)  
- ถูกจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุด (ไล่ออก)  
- ประพฤติผิดทางเพศ มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวถึงขั้น
ร่วมประเวณีกับคู่สมรสของผู้อื่น (ไลอ่อก)  
- มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวถึงขั้นร่วมประเวณีกับหญิง
อื่น หรือคู่สมรสของผูอ้ืน่ ทั้งที่ตนมีคูส่มรสอยู่แล้ว (ไล่
ออก)  
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- บังคับขืนใจผู้อื่นให้มีเพศสมัพันธ์ (ไลอ่อก)  
- ปลอมเอกสารราชการจนเป็นเหตุให้ราชการหรือ
บุคคลอื่นเสยีหายอยา่งร้ายแรง (ไลอ่อก)  
- ปลอมลายมือชื่อผู้อื่นหาประโยชน ์(ไล่ออก)  
- ทุจริตการสอบบรรจุ หรือสอบเข้าท างาน (ไลอ่อก)  
- หลอกลวงเรียกรอ้งเงนิหรือทรพัยส์ิน โดยอ้างว่า
สามารถฝากเข้าท างานหรือเข้าเรียนต่อ (ไลอ่อก)  
- เปิดเผยข้อสอบแล้วเรยีกร้องเงิน (ไล่ออก)  

 
* เกี่ยวข้องกับเสพยาเสพติด เล่นการพนัน ลว่ง
ละเมิดทางเพศ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา
94

วรรคสอง
ไล่ออกปลดออก
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องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา94 วรรคสาม 
1. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด 
2. เล่นการพนันอย่างสม่ําเสมอจนติดเป็นนิสัย 
3. กระท าการล่วงละเมดิทางเพศต่อผูเ้รียน 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา94 วรรคสาม 
- มีพฤติกรรมทางกายทีส่่อให้เห็นถึงเจตนาหรือ
จุดมุ่งหมายที่จะด าเนินไปสู่การมีเพศสมัพันธ์ (ปลด
ออก)  
- มีพฤติกรรมทางกายอนัหน่ึงอันใดหรือหลาย
พฤติกรรมประกอบกัน แม้จะไมม่ีการสัมผสัเนือ้ตัวมี
ผลท าให้ผู้ถูกกระท าได้รบัความอับอาย ความอดึอัด 
ความคับข้องใจ ปลดออก 
- เล่นการพนันในสถานศึกษา หรือหน่วยงานทีต่น
สังกัดอยู่ (ไล่ออก)  
- เล่นการพนันในเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ไลอ่อก)  
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- เล่นการพนันกับเพือ่นร่วมงานหรอืผู้เรียนหรอื
นักศึกษาในสถานศึกษาเดียวกัน (ไลอ่อก)  
- จัดให้มีการเล่นการพนัน (ไล่ออก)  
- มีเพศสัมพันธ์หรอืการขอมีเพศสมัพันธ์หรือการล่วง
ละเมิดทางเพศถึงขั้นพยายามมีเพศสมัพันธ์กับผูเ้รียน
หรือนักศึกษาทีอ่ยู่ในสถานศึกษา (ไล่ออก)  

 
* เกี่ยวข้องกับเสพยาเสพติด เล่นการพนัน ลว่ง
ละเมิดทางเพศ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

มาตรา
94

วรรคสาม
ไล่ออกปลดออก



71 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

มาตรา 95 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสรา้งและ
พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกัน มิให้ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมมีูลที่
ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย                  
 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชามีวินัยให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและ
ก าลังใจ การจูงใจ หรอืการอื่นใดในอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จติส านึก และ
พฤติกรรมของผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชาให้เป็นไปในทาง
ที่มีวินัย                                                
 การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชากระท า
ผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่สังเกตการณ์และ
ขจัดเหตุที่อาจกอ่ให้เกดิการกระท าผิดวินัยในเรื่อง
อันอยู่ในวิสัยท่ีจะด าเนนิการป้องกันตามควรแก่
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กรณีได้                                                
 เมื่อปรากฏกรณมีีมลูทีค่วรกล่าวหาว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท า
ผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แลว้ ให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที            
 เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา
หรือกรณีเป็นที่สงสัยวา่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มี
พยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณา ในเบื้องต้นว่ากรณีมมีลูที่ควร
กล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่า
กรณีไม่มีมลูที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะ
ยุติเรื่องได ้ถ้าเห็นว่ากรณีมีมลู ที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที      
 การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมลูที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิด
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วินัย ให้ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7
 ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรานี้และตามหมวด 7 หรือมีพฤติกรรมปกป้อง 
ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษ
ทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไมสุ่จริตให้
ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

 
องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา95 

1. ไม่ด าเนินการทางวินยัทันทีเมื่อมพียานหลักฐาน
เบื้องต้นอันมีมลูว่าผู้อยูใ่ต้บังคับบัญชากระท าผดิวินัย 
2. ปกป้องช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
 

ตัวอย่างความผิด ตามมาตรา 95 
- เจตนาหรือละเลยไม่น าพารเิริ่มด าเนินทางวินยัเมื่อมี
การกล่าวหาหรอืรอ้งเรยีนว่ามีการกระท าผิดวนิัย โดย
มีพยานหลักฐานในเบ้ืองต้นแล้ว (ภาคทัณฑ์) 



74 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

- กรณีที่เป็นการกล่าวหาโดยหน่วยงานของรัฐซึง่ได้มี
การตรวจสอบสืบสวน หรือสอบสวนมาก่อนแลว้ 
ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ด าเนินการทางวินยัทันที 
(ภาคทัณฑ์) 
- เมื่อมผีู้กล่าวหาหรือสงสัยว่าผู้ใดกระท าผิดวินยัแต่ยัง
ไม่มีพยานหลักฐาน ผู้บงัคับบัญชาต้องสืบสวนหรือ
พิจารณาในเบ้ืองต้นว่าเป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ผู้นั้นกระท าผิดวินยัหรือไม่ (ภาคทัณฑ์) 
- ไม่สั่งยุติเรื่องเมื่อพบวา่เป็นกรณีไมม่ีมูล (ภาคทัณฑ์) 
- พบว่าเป็นกรณีมมีูล แต่ผู้บังคับบัญชาไม่ด าเนนิการ
ต่อไป (ตดัเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 
- กลั่นแกล้งผู้อยู่ใต้บังคบับัญชาในการกล่าวหาหรือ
ด าเนินการทางวินยั (ตดัเงินเดอืน 5% เป็นเวลา 1 
เดือน) 

* มาตรา95 นี้อยู่ในส่วนของผู้บริหาร 
แต่คุณครูต้องทราบ 
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มาตรา 96 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฎิบัติตามข้อปฎิบัติ
ทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็น
ผู้กระท าผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มี
เหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด 7 
 

โทษทางวินัยม ี5 สถาน คือ 
 

 
 

* ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
บ านาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ 

1. ภาคทัณฑ์

2. ตัดเงินเดือน

3. ลดขั้นเงินเดือน
4. ปลดออก

5. ไล่ออก
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โทษ 5 สถานดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

 
 
1. โทษส าหรับความผิดวินัยเพียง เล็กน้อย  
ได้แก ่ภาคทัณฑ ์และหากเป็นความผิดวินัยครั้งแรก
จะงดโทษให้โดยวา่กล่าวตักเตือน หรือให้ท าทณัฑ์บน
เป็นหนังสือไว้ก็ได ้

2. โทษส าหรับความผิดวินัยที่ ไม่ถึงขั้นร้ายแรง 
ได้แก ่ตัดเงินเดือน หรอื ลดขั้นเงินเดือน ซึ่งหากมี
เหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณา

• ภาคทัณฑ์เล็กน้อย

• ตัดเงินเดือน

• ลดขั้นเงินเดือน
ไม่ถึงข้ันร้ายแรง

• ปลดออก

• ไล่ออก
ร้ายแรง
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ลดโทษจากลดขั้นเงินเดือนเป็นตัดเงินเดือน หรอืจาก
โทษตัดเงินเดือนเป็นภาคทัณฑ์ก็ได ้

3. โทษส าหรับการกระท าผิดวินัย อย่างร้ายแรง 
ได้แก ่ปลดออก ไล่ออก ซึ่งหากมีเหตุอันควรลดหย่อน
จะน ามาประกอบการพจิารณาลดโทษก็ได้ แตห่้ามมิ
ให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก (มาตรา99) 
 
 * ถ้าผู้ถูกสั่งให้ออกเหน็ว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรม กม็ีสิทธิร้องทุกขต์่อ ก.ค.ศ. ได ้
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มาตรา 97 การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ท าเป็นค าสั่ง วิธีการออกค าสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ  
ก.ค.ศ. ผู้สั่งลงโทษตอ้งสั่งลงโทษใหเ้หมาะสมกับ
ความผิด และมใิห้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ 
หรือโดยโทสะจริต หรอืลงโทษผู้ท่ีไมม่ีความผิด ใน
ค าสั่งลงโทษให้แสดงวา่ผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัย
ในกรณีใด ตามมาตราใดและมีเหตุผลอย่างใดใน
การก าหนดสถานโทษเช่นนั้น 
1. ท าเป็นค าสั่ง 
2. วิธีการออกค าสั่งเป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. 
3. ต้องส่ังลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด 
4. ต้องไม่เป็นการลงโทษโดยพยาบาท อคติ หรือโดย
โทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด 
5. ค าสั่งลงโทษให้ระบุกรณีกระท าผิดมาตราที่ปรับ
บทความผิด 
6. เหตุผลในการก าหนดสถานโทษ 
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

 
 

หมวด 7 การด าเนินการทางวินัย 
 
 

การด าเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการและ
ขั้นตอนในการพิสูจน์ความผิดหรือความบรสิทุธิ์ของ
ผู้ถูกกล่าวหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย

ก าหนดก่อนออกค าสั่งลงโทษทางวินัย 
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การด าเนินการทางวินัย 
 การด าเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการ
และขั้นตอนการด าเนินการในการลงโทษข้าราชการ 
ซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่จะตอ้งกระท า เมื่อ
ข้าราชการมีกรณีถูกกลา่วหาว่ากระท าผิดวินัย ได้แก ่

 
 

5. การด าเนินการต่างๆ ในระหว่างการสอบสวน 
เช่น การสั่งพักราชการ , การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

4. การสั่งลงโทษหรืองดโทษ

3. การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ

2. การสืบสวนสอบสวน

1. การตั้งเรื่องกล่าวหา
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ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด
ทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547  
แบ่งเป็น 2 กรณ ี

 
1.กรณีวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ 
 1.1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 1.2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 1.3. นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวงเลขาธิการ อธบิดี  

วินัยไม่ร้ายแรง
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 1.4 ต าแหน่งอื่นทีม่ีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้กระท าผิดวินัย 
 
2. กรณีร้ายแรง ได้แก ่
 2.1. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจแุละแต่งต้ังตามมาตรา
53 (มาตรา 53 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ

ศึกษา ผู้มีอ านาจดังต่อไปนีเ้ป็นผูมี้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ภายใต้
บังคบั มาตรา 45 วรรคหนึ่ง มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 
64 มาตรา 65 มาตรา 66 และ มาตรา 67) 
 2.2. ผู้มีอ านาจล าดับชั้นสูงกว่าของผู้ถูก
กล่าวหาคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่กระท าผิดวินยัรว่มกัน
หลายคน (มาตรา98 วรรคสอง)  
 2.3. ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
ระดับเหนือขึ้นไป (มาตรา100 วรรคหก)  
 2.4. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด นายกรัฐมนตร ี 
 2.6. ก.ค.ศ. 

http://www.kodmhai.com/25462550/254625501/27-1-71.html#45
http://www.kodmhai.com/25462550/254625501/27-1-71.html#50
http://www.kodmhai.com/25462550/254625501/27-1-71.html#51
http://www.kodmhai.com/25462550/254625501/27-1-71.html#58
http://www.kodmhai.com/25462550/254625501/27-1-71.html#64
http://www.kodmhai.com/25462550/254625501/27-1-71.html#64
http://www.kodmhai.com/25462550/254625501/27-1-71.html#65
http://www.kodmhai.com/25462550/254625501/27-1-71.html#66
http://www.kodmhai.com/25462550/254625501/27-1-71.html#67
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สอบสวนความผิดทางวินัย 
1. กรณีที่สอบสวนแลว้ผู้ถูกกล่าวหามไิด้กระท าผิด
วินัย ให้สั่งยุตเิรื่อง  
2. กรณีที่สอบสวนแลว้พบกระท าผิดวินัยเล็กนอ้ยและ
มีเหตอุันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทณัฑ์บน
เป็นหนังสือหรือวา่กล่าวตักเตือนก็ได้ 
3. กรณีที่สอบสวนแลว้พบว่า กระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ ์ 
ตัดเงินเดือน หรอื ลดขัน้เงินเดือน ตามความ
เหมาะสมกับความผิด ถา้มีเหตุอันควรลดหย่อนจะ
น ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้ 
 แต่ส าหรับการลงโทษ ภาคทัณฑ ์ให้ใช้เฉพาะ
กรณีกระท าผิดวินยัเล็กน้อย หรอืมีเหตุอันควร
ลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตดัเงินเดือน 
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4. กรณีที่สอบสวนแลว้พบว่า กระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ต้องลงโทษ ปลดออก หรือ ไล่ออก ถา้มีเหตุ
อันควรลดหยอ่นผอ่นโทษห้ามมิให้ลดโทษต่ ากวา่ 
ปลดออก 
5. กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ 
ก.ค.ศ. จะด าเนินการทางวินัยโดยไมส่อบสวนก็ได้ 
(เช่น ความผิดอาญาโทษจ าคุก หรือหนักกว่าจ าคุก , 
ละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า 15 วัน, รับสารภาพ) 

 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษ 

 

ผู้อ านวยการ

ภาคทัณฑ์

ตัดเงินเดือน

ไม่เกิน 1 เดือน

ผู้อ านวยการเขต ฯ

ภาคทัณฑ์

ตัดเงินเดือน

ไม่เกิน 2 เดือน

ลดขั้นเงินเดือน

ไม่เกิน 1 ขั้น

นายกรัฐมนตรี  
หรือ เลขากพฐ. 

ภาคทัณฑ์

ตัดเงินเดือน

ไม่เกิน 3 เดือน

ลดขั้นเงินเดือน

ไม่เกิน 1 ขั้น
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

 
 

หมวด 8 การออกจากราชการ 
 
 

การออกจากราชการ หมายถึง การพนจากสภาพ
การเปนขาราชการ 
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การออกจากราชการ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 107 ได้
บัญญัติให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา
ออกจากราชการเมื่อ 

 
1. ตาย 
2. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย บ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 
3. ลาออกจากราชการ และไดร้ับอนุญาตใหล้าออก 
หรือการลาออกมีผลตามมาตรา 108  

ตาย

พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ

ลาออกจากราชการ

ถูกสั่งให้ออก (ตามมาตรา 49,56,103,110,111,112,113,114,118)

ถูกสั่งลงโทษให้ปลดออกหรือไล่ออก

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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 - การลาออกต้องท าเปน็หนังสือ  
 - ต้องยื่นล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน 
 - การลาออกเพือ่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
สมัครับเลือกต้ัง ให้การลามผีลตั้งแต่วันที่ขอลาออก 
ต้องยื่นก่อนอย่างช้าในวนัที่ลาออก 
 - ผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการลาออกได้ไม่
เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออก 
 - ผู้ขอลาออก สามารถถอนใบลาออกได้ แต่
ต้องท าเป็นหนังสอืยื่นให้ผู้มีอ านาจพิจารณา 
4. สั่งให้ออกตามมาตรา 49 มาตรา 56 วรรคสอง 
วรรคสาม หรอืวรรคหา มาตรา 103 มาตรา 110 
มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 
หรือมาตรา 118  
 - ขาดคุณสมบัติทั่วไป 
 - ถูกสั่งให้ออกเพราะไมผ่่านการประเมินเตรยีม
ความพรอ้มพฒันาอย่างเข้ม 
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 - อยู่ในระหวา่งการสอบสวนทางวินยั 
 - เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
 - เพราะถูกกล่าวหา 
 - เพราะหยอ่นความสามารถ 
 - เพราะมีมลทินมัวหมอง 
 - เพราะต้องไปรับโทษจ าคุก 
 - เพราะต้องไปรับราชการทหาร 
5. ถูกสั่งลงโทษ ปลดออก หรือ ไล่ออก  
 - ปลดออก (มสีิทธไิด้รับบ าเหน็จบ านาญ 
เสมือนว่า เป็นผูล้าออกจากราชการ) 
 - ไล่ออก (ไมม่ีสทิธิได้รบับ าเหน็จบ านาญ)  
6. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
 - พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา43 บัญญัติให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพควบคุม คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
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ตามมาตรา38 ค. (1) ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ถ้าฝ่าฝืนมโีทษจ าคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่น
บาท 

การลาออกจากราชการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
ประสงค์จะลาออกจากราชการ สามารถท าไดด้ังนี้ 

 
1. ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชา 
 
2. ผู้มีอ านาจตามมารตรา 53 พิจารณาอนญุาต 
 - ถ้าผู้มอี านาจยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก
สามารถยับยั้งได้ไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันขอลาออก 

1. ยื่นหนังสือ
ลาออก • ยับยั้งไม่ให้ลาออก (ได้ไม่เกิน 

90 วัน)

• ไม่ยับยั้ง การลาออกมีผลทันที

2. ผู้มีอ านาจพิจารณา
• ให้การลาออกมี

ผลนับต้ังแต่วันที่
ผู้น้ันขอลาออก
ทันที

3. ลาออกจากราชการเพื่อ
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
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 - เมื่อครบก าหนดเวลาที่ยับยั้งแล้ว ให้การ
ลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดเวลาที่
ยับยั้ง 
 - ถ้าผู้บังคับบัญชาไมไ่ดย้ับยั้งการลาออก ให้
การลาออกมผีลตั้งแต่วนัขอลาออก 
 
3. การลาออกจากราชการเพือ่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ให้การลาออกมีผลนับต้ังแต่วันทีผู่้นั้นขอ
ลาออก 
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

 
 

หมวด 9 การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
 
 

เมื่อข้าราชการผู้ใดถูกลงโทษทางวินัย กฎหมายได้
ให้สิทธิข้าราชการผู้น้ันสามารอุทธรณ์ค าสั่งของ

ผู้บังคับบัญชาได้ 
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การอุทธรณ์ 
การอุทธรณ ์หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวนิัย
ขอร้องให้ผูม้ีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายได้หยิบยก
เรื่องของตนข้ึนพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณ
แก่ตน  
 

 
* การอุทธรณ ์กรณีถูกลงโทษทางวินัย 5 สถาน
เท่านั้น (การร้องทุกข์ไม่เกี่ยว) 
 
 

โทษไม่ร้ายแรง

ภาคทัณฑ์
ตัด

เงินเดือน
ลดขั้น

เงินเดือน

โทษร้ายแรง

ปลดออก ไล่ออก
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การอุทธรณโ์ทษไมร่้ายแรง และโทษร้ายแรง 

 
 
การอุทธรณ ์(โทษไม่ร้ายแรง) 
โทษภาคทัณฑ์ , ตัดเงนิเดือน , ลดขั้นเงินเดอืน 
- ให้มีสิทธิ์อทุธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
- ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
 
การอุทธรณ ์(โทษร้ายแรง)  
โทษปลดออก , ไล่ออก 
- ให้มีสิทธิ์อทุธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. (ผู้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. เท่านั้น) 
- ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  
- ก.ค.ศ. พิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 90 วัน 

• อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.

• ภายใน 30 วัน  

โทษไม่ร้ายแรง

• อุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ. 

• ภายใน 30 วัน 

• ก.ค.ศ. พิจารณา 90 วัน

โทษร้ายแรง
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การร้องทุกข ์
 การร้องทุกขต์้องท าเป็นหนังสือยื่น อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา หรอื ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี สามารถ
ท าได้ส าหรับตนเองเทา่นั้น จะร้องทุกข์แทนผูอ้ืน่หรือ
มอบหมายให้ผูอ้ื่นรอ้งทกุข์แทนไม่ได ้

 
 

เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ 
เนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการ
แต่งตั้งคณะกรรการสอบสวนทางวินัย   
- ให้มีสิทธิ์รอ้งทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษา  
- ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบเรื่อง 
 

• ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.

• ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันท่ีได้ทราบเร่ือง  

ไม่ได้รับความเป็นธรรมฯ

• ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 

• ภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีทราบค าสั่ง

ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
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เมื่อถกูสั่งออกจากราชการ  
- ให้มีสิทธิ์รอ้งทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.  
- ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
 

กรณีได้รับการวินิจฉัย 
 
กรณไีด้รับการวินิจฉัยร้องทุกข์ของ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา (ไม่ใช่สั่งให้ออกจากราชการ)  
- เห็นว่าไม่ไดร้ับความเป็นธรรมให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 
- มต ิก.ค.ศ. เป็นที่สิ้นสดุ 
 
กรณีได้วินิจฉัยอุทธรณห์รือร้องทุกข ์(กรณสีั่งให้
ออกจากราชการ) 
- เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ผู้นั้นยอ่มมสีทิธิที่
จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง 
- การพิจารณาคดีศาลปกครอง ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
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ความหมายของคุณธรรม  
 ตามราชบัณฑิตยสถาน (2525: 187) ได้ให้
ความหมายของคณุธรรมไว้ว่า “เป็นสภาพคุณงาม
ความด”ี 
 
คาร์เตอร์ วี. กู๊ด  (Carter V. Good.  1973 : 641)  
ให้ความหมายคณุธรรมไว้ว่า คณุธรรม คือ  
คุณลักษณะที่ดีงาม หรอืพฤติกรรมที่ปฏิบัติจนเป็น
นิสัย และการที่บุคคลได้กระท าตามความคิดและ
มาตรฐานของสังคมในทางความประพฤติและ
จริยธรรม 
 
 การเป็นครูที่ดีนั้น จึงไมใ่ช่มีความรูอ้ยา่งเดียว 
แต่จะต้องมีคณุธรรมควบคู่ไปด้วย 
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หลักธรรมส าหรับครู 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระราชทานหลัก
คุณธรรมส าหรับคนไทยในพระราชพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ทอ้ง
สนามหลวง วันจันทรท์ี่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525  
ทั้งน้ีเพื่อยึดถือปฏิบัติ มีอยู่ 4 ประการ คือ 

 
ประการแรก คือ การรกัษาความสัจ ความจรงิใจต่อ
ตัวเองที่จะประพฤติปฏบิัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และ
เป็นธรรม 

การรักษา
ความสัจ

การรู้จักข่มใจ
ตนเอง 

การอดทนอด
กลั้น 

การรู้จักละ
วางความชั่ว 
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ประการท่ีสอง คอื การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง  
ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
ประการท่ีสาม คือ การอดทนอดกลั้น และอดออมที่
จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 
ประการท่ีสี่ คือ การรู้จกัละวางความชั่ว ความสุจริต  
และรู้จักสละประโยชนส์่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์
ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 
 คุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้จะช่วยให้
ประเทศชาติบังเกิดความสุข ร่มเย็น โดยเฉพาะผู้ที่
เป็นครู จ าเป็นต้องยึดถอืปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผูอ้ื่น 
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ธรรมโลกบาล 
ธรรมโลกบาล หมายถึง ธรรมทีคุ่้มครองโลก ที่ใช้
ปกครอง ควบคมุจิตใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดมีิให้
ละเมิดศีลธรรม ร่วมกันด้วยความสงบสุขไม่เดอืดร้อน 
สับสน วุ่นวาย ซึ่งประกอบด้วย 2 ประการ คือ 
 

 
 
หิร ิได้แก่ ความละอายแก่ใจตนเองในการท าความชั่ว 
โอตตัปปะ ได้แก่ ความเกรงกลัวบาป เกรงกลัวต่อการ
ท าความชั่วและผลของกรรมชั่วที่ได้กระท าขึ้น 
 
 
 
 

ธรรม
โลกบาล

• หิริ = ความละอายแก่ใจ

• โอตตัปปะ = ความเกรงกลัวต่อบาป
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ธรรมที่ท าให้งาม 
ธรรมที่ท าให้งาม ประกอบด้วย 2 ประการ คือ 
 

 
 
ขันติ ได้แก่ ความอดทนต่อความทุกข์ต่อความล าบาก 
ต่อความโกรธ ความหนักเอาเบาสู้เพื่อให้บรรลุ
จุดหมายที่ดีงาม 
โสรัจจะ ได้แก่ ความสงบเสงี่ยม ความมีอัธยาศยั
งดงาม รักความประณีต และรักษาอากัปกิริยาให้
เหมาะสมเรยีบร้อย เปน็ลักษณะอาการที่ต่อเนือ่งจาก
ความมีขันต ิ
 
 

ธรรมที่ท า
ให้งาม

• ขันติ = ความอดทน

• โสรัจจะ = ความสงบเสงี่ยม
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อิทธิบาท 4 
อิทธิบาท 4 คือค าสอนที่ท าให้คนเราประสบ
ความส าเร็จ

 
 
ฉันทะ คอื ความพอใจในการกระท าสิ่งหน่ึงสิ่งใด 
วิรยิะ คือ ความขยันหมัน่เพียรและอดทน 
จิตตะ คอื ความตั้งใจที่จะท างานให้ส าเร็จ 
วิมังสา คือ ความคิดพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลใน
สิ่งที่ท าอยูเ่สมอโดยท าในสิ่งที่เราคิดว่าท าแล้วได้ผลดี 

 

ฉันทะ

วิริยะ

จิตตะ

วิมังสา
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สังคหวัตถุ 4 
สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมที่เป็นเครือ่งยึดเหนีย่วใจ
ของผู้อื่น 

 
 
ทาน คือการให้สิ่งทีค่วรให้ 
ปิยวาจา การพูดจาด้วยถ้อยค าไพเราะน่าฟังพูดในสิ่ง
ที่เป็นคุณประโยชน ์
อัตถจริยา ประพฤติประโยชน์แก่ผูอ้ื่น และแกต่นเอง 
สมานัตตตา ประพฤติตนให้เสมอต้นเสมอปลาย ไม่
ถือตัว 

ทาน

ปิยวาจา

อัตถจริยา 

สมานัตตตา 
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พรหมวิหาร 4 

พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมประจ าใจของผู้ประเสริฐ 
หรือผู้มีจติใจยิ่งใหญ่ดจุพระพรหมได้แก ่

 
เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาดีตอ้งการให้
ผู้อื่นเป็นสุข 
กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดปรารถนาจะช่วยให้
ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ 
มุทิตา หมายถึง การพลอยยินดีช่ืนชมโสมนสัเมือ่ผู้อื่น
ได้ดีมีความสุข 
อุเบกขา หมายถึง ความตั้งมั่นแห่งจิตใจ ไม่หวั่นไหว 
ในสุขทุกข์ของตนและผูอ้ื่นที่เราไมส่ามารถช่วยได้ 

เมตตา

กรุณา

มุทิตา

อุเบกขา
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ฆราวาสธรรม 4 

ฆราวาสธรรม 4 เป็น ธรรมของผู้ครองเรือน 
ประกอบด้วย 

 
 
สัจจะ ความซือ่สัตย์ตอ่กัน 
ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุงตนให้รู้จักข่มใจ ควบคุม
อารมณ์ควบคุมตนเองและปรับตัวให้เข้ากับงานและ
สิ่งแวดลอ้ม 
ขันติ ความอดทนต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที ่
จาคะ ความเสยีสละเผือ่แผ่ แบ่งปัน มีน้ าใจ 

สัจจะ

ทมะ

ขันติ

จาคะ
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มรรค 8 

มรรค 8 หมายถึง ทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อ
แก้ปัญหาชีวิตและปัญหาสังคม หรือ เป็นทางปฏิบัติ
สายกลาง 8 อยา่ง คอื 

 
 
1. สมัมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ เช่น เห็นว่าท าดี
ย่อมได้ดีท าชั่วยอ่มไดผ้ลชั่ว 
2. สมัมาสังกัปปะ คือ ความด าริชอบ เช่น การด าริ
ออกจากกาม ไมม่ัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง และ
สัมผสั 

• สัมมาทิฏฐิ

• สัมมาสังกัปปะ

• สัมมาวาจา

• สัมมากัมมันตะ

• สัมมาอาชีวะ

• สัมมาวายามะ

• สัมมาสติ

• สัมมาสมาธิ

มรรค 8
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3. สมัมาวาจา คอื การเจรจาชอบ เช่น เว้นจากการ
พูดเท็จ พูดสอ่เสียด พูดค าหยาบ และพูดเพอ้เจอ้ การ
พูดและวิธีพูดของครู มผีลต่อความรู้สึก และจติใจของ
นักเรียนเสมอ ดังน้ัน ครูควรพูดด้วยความจริงใจ 
อ่อนโยนให้นักเรียนเกิดความเคารพนับถือ 
4. สมัมากัมมันตะ คอื การกระท าชอบ เป็นการ
ท างานที่ปราศจากโทษทั้งปวง เช่น ไม่ฆ่าสัตวไ์ม่ลัก
ทรัพย์และไม่ประพฤตผิดิประเวณีเป็นต้น ครูต้อง
กระท าการเหล่านี้ด้วยความอดทน ซือ่สัตย์และ
รอบคอบ 
5. สมัมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีวิตชอบ ไม่ท ามาหา
กินในทางที่ผิด ศลีธรรมและผิดกฎหมาย ธรรมข้อนี้
ส าหรับครคูือ ไม่เบียดเบียนเวลาสอนไปท าอาชีพ
อย่างอื่น หรือรู้จักใช้เวลาว่างเพื่อค้นหาความรูเ้พื่ํํอใช้
ในการสอน 
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6. สมัมาวายามะ คือ ความเพียรพยายามชอบ เป็น
การเพียรพยายามมิให้ความชั่วเกิด เพียรละความชั่ว 
เพียรกระท าความดีและรักษาความดี 
7. สมัมาสติ คือ ความระลึกชอบ เป็นการระลึกในสิ่ง
ที่เป็นบุญเป็นกุศลต่างๆ ครูผูร้ะลึกชอบย่อมเป็นครูผูม้ี
สติไม่เสียสติและอยู่ในท านองคลองธรรมและไมน่อกลู่
นอกทาง 
8. สมัมาสมาธิ คือ ความตั้งใจชอบ เป็นความตั้งใจให้
มีอารมณส์งบระงับโลภ โกรธ หลง ทั้งปวง 
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ทศพิธราชธรรม 

ทศพิธราชธรรม หรอื ราชธรรม 10 หมายถึง 
หลักธรรมส าหรับพระราชานักบริหาร และผู้ท า
หน้าที่ปกครองคนอื่น เช่น ครูอาจารย์เป็นต้น  
ทศพิธราชธรรม มี 10 อย่าง คือ 

 
 
1. ทาน คือ การให้การสละทรพัยส์ิ่งของช่วยเหลือ 
2. ศีล คอื ความประพฤติเรียบร้อยทางกาย วาจา 

• 1. ทาน

• 2. ศีล

• 3. บริจาคะ

• 4. อาชวะ

• 5. มัททวะ

• 6. ตบะ

• 7. อักโกธะ

• 8. อวิหิงสา

• 9. ขันติ

• 10. อวิโรธนะ

ทศพิธ
ราชธรรม
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3. บริจาคะ คอื การเสยีสละความสุขของตน เพื่อ
ประโยชนส์ุขของผู้อื่น 
4. อาชวะ คอื ความซือ่ตรง มีความจริงใจ ปฏิบัติงาน
ด้วยความสุจริต 
5. มัททวะ คือ ความสภุาพออ่นโยน มอีัธยาศยังดงาม 
6. ตบะ คือ การระงับยบัยั้งมิให้กิเลสเข้าครอบง า มี
ความเป็นอยู่ธรรมดา 
7. อักโกธะ คือ ความไม่โกรธไม่ลุแก่อ านาจความ
โกรธ มีเมตตา ประจ าใจ 
8. อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน ไม่บีบบังคบักดขี่
ไม่หลงระเริงอ านาจ 
9. ขันติ คอื ความอดทนตอ่ความยากล าบาก ต่อค า
ยั่วยุและเยาะเยย้ต่าง ๆ  
10. อวิโรธนะ คือ ความไม่ประพฤติผิดธรรม ไม่
หวั่นไหวต่อลาภยึดมั่นอยู่ในธรรม 
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จริยธรรม 
ความหมายของจริยธรรม  

 จริยธรรม(Ethics) มาจากค าว่า จรยิะ+ธรรม 
 จริยะ หมายถึง ความประพฤติหรอืกริยาที่ควร
ประพฤติปฏิบัต ิ 
 ธรรมะ หมายถึง คุณความดี  
 เมื่อน าสองค ามารวมกันจึงหมายถึง ความ
ประพฤที่ดีงาม 
 
จริยธรรมของครู หมายถึง ความประพฤติการกระท า
ตลอดจนความรูส้ึกนึกคิดอันถูกต้องดีงามทีค่รูควร
ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจรญิรุ่งเรอืงแก่
ตนเองและลูกศิษย์เพือ่นร่วมงานและบุคคลทั่วไป 

จริยะ ธรรม จริยธรรม
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จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีดังนี้ 

 
1. จริยธรรมต่อตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
2. จริยธรรมต่อบตุรธดิา เลี้ยงดูบุตรให้มีความสุข 
เหมาะสมกับฐานะตนเอง 
3. จริยธรรมต่อภริยาหรือสามี ซือ่สัตย์ ให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน 
4. จริยธรรมต่อบดิามารดา ตอบแทนพระคณุท่าน 
เลี้ยงดูทา่นให้สุขสบาย 

จริยธรรม
ของครู

ตนเอง

บุตรธิดา

คู่สมรส

บิดา
มารดา

ลูกศิษย์

ชุมชน 
ประเทศ

ชาติ
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5. จริยธรรมต่อลูกศิษย ์ให้ความรักต่อลูกศิษย์
เหมือนกับบุตรของตน 
6. จริยธรรมต่อชมุชน สังคม และประเทศชาติ 
เป็นพลเมอืงดีของประเทศชาติ 
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ค่านิยม 
ค่านิยม คือ ความนยิมในสิ่งที่มคี่าควรแก่การปกป้อง
คุ้มครองป้องกันดูแลรักษาไว้ให้มั่นคง ด ารงอยู่ให้
เจริญรุ่งเรืองสืบไป เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและ
ส่วนรวม 
 
ค่านิยมของสังคม (Social Value) หมายถึง สิ่งที่
สังคมยกย่องว่าเป็นสิ่งทีด่ี สมควรที่สมาชิกในสังคม
จะต้องกระท า เป็นเป้าหมายทีส่ังคมอยากให้มี อยาก
ให้เป็นค่านิยม คอื รูปแบบความคิดของคนสังคมที่จะ
พิจารณาตัดสินว่าสิ่งใดมีคุณค่า มีประโยชน์ถูกต้อง
หรือเหมาะสม ซึ่งสมาชิกในสังคมควรจะยึดถอืเพื่อ
เป็นแนวประพฤติปฏิบัติ ค่านิยมของสังคมถอืวา่เป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม เพราะมีการเรียนรู้ ปลกูฝัง 
และถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง 
ค่านิยมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลสมยั 
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ค่านิยมที่ส าคัญของสังคมไทย 
1. การเคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
2. การนับถือและให้ความส าคัญตอ่พระพุทธศาสนา 
3. การเคารพผูม้ีอาวุโส 
4. ความซื่อสัตยส์ุจริต 
 
ค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ 
1. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียรมคีวามรับผิดชอบ 
2. การประหยัด อดออม 
3. การมีระเบียบวินัย และเคารพกฏหมาย 
4. การปฏิบัติตามคุณธรรมทางศาสนา 
5. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
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ค่านิยมครู 
ค่านิยมที่ครูควรยึดถือ  
 แนวคิดหรือความประพฤติอันดีงามทีค่รูควร
ยึดถือเป็นหลักประจ าใจ และปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ยึดถือ
นั้นเป็นประจ า 
ตัวอย่าง  
 การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย ประหยัด ปฏิบัติตามศีล 5  ซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม เสียสละ กล้าหาญ รักสุขภาพ มี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
คานิยมที่ครูไมควรยึดถือ  
 สิ่งที่ครูไมค่วรจะยึดถือประจ าใจ เพราะเห็นว่า
ไม่มีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นครู และการ
ประกอบวิชาชีพการงานของคร ู
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ตัวอย่าง  
 การฟุ่มเฟือย แสวงหาโชค สนุกสนาน ท าตัว
ตามสบาย ใช้สิ่งเสพติดมึนเมา ยกย่องผู้ประพฤติผิด
คุณธรรมให้เป็นบุคคลส าคัญ 
 

ค่านิยมไทย 12 ประการ 
ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (15ก.ค. 2557) 
มีดังนี ้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพอ่แม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางออ้ม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  
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8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการ
เคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 
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มาตราฐานวิชาชีพครู 
 

พระราชบัญญัติสภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
พ.ศ.2546 ส่วนที่ 5 การประกอบวิชาชีพควบคุม 
 
มาตรา 48 ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประพฤตติน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่
ก าหนดในข้อบังคับของครุสภา 
 
มาตรา 49 ให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตราฐานวิชาชีพ 
ประกอบด้วย 
1. มาตราฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
2. มาตราฐานการปฏิบัติงาน 
3. มาตราฐานการปฏิบัติตน  
 
มาตรา 50 มาตราฐานการปฏิบัติตน เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
มี 5 ด้าน 9 ข้อ   
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ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท า
หน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการสง่เสริม
การเรียนรู้ของผู้เรยีนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการ
รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต ่ากว่าปรญิญา
ทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการ
สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรยีนการสอน การ
นิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่าง ๆ 
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 “มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลกัษณะ และคณุภาพทีพ่งึ
ประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ 
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏบิัติ
ตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณว์ิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานการปฏิบัติตน 
 
“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ”
หมายความวา่ ข้อก าหนดเก่ียวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัด
การศึกษา ซึ่งผู้ตอ้งการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องมีเพยีงพอทีส่ามารถน าไปใช้ ในการประกอบ
วิชาชีพได ้
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“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่า 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลกัษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึง่ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้
เกิดผลตามวัตถุประสงค ์และเป้าหมายการเรยีนรู้ 
หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้ มีทกัษะ
หรือความช านาญสูงขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 
 
“มาตรฐานการปฏิบัตติน” หมายความว่า 
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบแผนใน
การประพฤติตน ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกยีรติคณุ
ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรทัธาแก่ผู้รับบริการและสังคม
อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชพี 
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มาตรฐานวิชาชีพครู 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ  

 
 
1. มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพ 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน (* เป็นจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ)  
 
 
 
 
 

งาน

ตน

รู้
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หมวด 1  
มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ตอ้งมีคณุวุฒไิม่ต่ ากว่า
ปริญญาทางการศึกษา หรือเทยีบเท่าหรอืมคีุณวุฒิอื่น
ที่ครสุภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณว์ิชาชีพ ดงัต่อไปนี ้
มาตรฐานความรู ้ (มี 11 ข้อ) 
1. ความเป็นคร ู
2. ปรัชญาการศึกษา 
3. ภาษาและวัฒนธรรม 
4. จิตวิทยาส าหรับคร ู
5. หลักสูตร  
6. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
7. การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรยีนรู้ 
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
9. การวัดและการประเมินผลการเรยีนรู้ 
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10. การประกันคณุภาพการศึกษา 
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
 
มาตรฐานด้านประสบการณ์วิชาชพี 

 ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า
หนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการคุรุ
สภาก าหนด 

 
 
1. การฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
2. การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิา
เฉพาะ 

การฝึกปฎิบัติวิชาชีพ

ระหว่างเรียน

การปฎิบัติการสอนใน
สถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ
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หมวด 2  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ผู้ประกอบวิชาชีพครู ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปน้ี 
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวชิาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะ
เกิดแก่ผู้เรียน 
3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรยีนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในช้ัน
เรียน 
5. พัฒนาสือ่การเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพอยู่
เสมอ 
6. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคดิ
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรคโ์ดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่
ผู้เรียน 
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7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ระบบ 
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
9. ร่วมมือกับผูอ้ื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
10. ร่วมมอืกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
11. แสวงหาและใช้ข้อมลูข่าวสารในการพัฒนา 
12. สร้างโอกาสให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
 

หมวด 3  
มาตรฐานการปฏิบัตติน 

 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมี
มาตรฐานการปฎิบัติตนตามข้อบังคับครุุสภาว่าด้วย
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ข้อบังคับคุรุสภา  

ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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 “จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความว่า 
มาตรฐานการปฏิบัติตนที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบแผน 
ในการประพฤติตน ซึ่งผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกยีรติ
คุณชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรทัธาแก่ผู้รับบริการและสังคม 
อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชพี 
 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ มี 5 ด้าน 9 ข้อ ดังนี ้

 
 

1. ต่อตนเอง
2. ต่อวิชาชีพ

3 ต่อผู้รับบริการ
4.ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

5. ต่อสังคม
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1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข้อที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมวีินัยใน
ตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทศัน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมอืงอยู่เสมอ 
 
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ข้อที่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรกั 
ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รบัผิดชอบต่อวิชาชีพ 
และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
 
3. จรรยาบรรณตอ่ผู้รบับริการ 
ข้อที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรกั 
เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสรมิ  
ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาท
หน้าที่โดยเสมอหน้า 
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ข้อที่ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องสง่เสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสยั  
ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาท
หน้าที่อยา่งเต็มความสามารถ ด้วยความบริสทุธิใ์จ 
ข้อที่ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย  
วาจา และจิตใจ 
ข้อที่ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่
กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และ
ผู้รับบริการ 
ข้อที่ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้อง
ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเ่รียก
รับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบ 
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4. จรรยาบรรณต่อผู้รว่มประกอบวิชาชีพ 
ข้อที่ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันอยา่งสร้างสรรค์ 
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคใีนหมู่
คณะ 
 
5. จรรยาบรรณต่อสังคม 
ข้อที่ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ภมูิปัญญา สิ่งแวดล้อม 
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
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ข้อบังคับคุรุสภา 
 ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 

 

 
 
 

พฤติกรรมที่

พึงประสงค์

พฤติกรรมที่

ไม่พึงประสงค์
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ส่วนที่ 1 
จรรยาบรรณต่อตนเอง               

 ครูต้องมวีินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้าน
วิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทศัน์ให้ทันต่อการพฒันา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงอยู่เสมอ 
โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบ
แผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
1. ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็น
แบบอย่างที่ด ี
2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต
ตามประเพณี และวฒันธรรมไทย 
3. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
อย่างมีคณุภาพ ตามเปา้หมายที่ก าหนด 
4. ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และสะสมผลงานอยา่งสม่ าเสมอ 
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5. ค้นคว้า แสวงหา และน าเทคนิคด้านวิชาชีพที่
พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่ศิษยแ์ละ
ผู้รับบริการให้เกิดผลสมัฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
1. เกี่ยวข้องกับอบายมขุหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติ
หรือแสดงกิรยิาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกยีจในสังคม 
2. ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมพีฤติกรรมล่วงละเมิด
ทางเพศ 
3. ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรอืร้น ความเอา
ใจใส่ จนเกิดความเสยีหายในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที ่
4. ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการจดัการ
เรียนรู้ และการปฏิบัติหน้าที ่
5. ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผลเสียหาย 
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ส่วนที่ 2 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   

ครูต้องรัก ศรัทธา ซื่อสตัย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ โดยต้อง
ประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผน
พฤติกรรม ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
1. แสดงความชื่นชมและศรทัธาในคณุคา่ของวชิาชีพ 
2. รักษาช่ือเสียงและปกป้องศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 
3. ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้
สาธารณชนรับรู ้
4. อุทิศตนเพือ่ความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยส์จุริต
ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ 
6. เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง สร้างสรรค์เทคนคิ 
วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
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7. ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที ่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การ 
8. เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค ์
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
1. ไม่แสดงความภาคภมูิใจในการประกอบวิชาชีพ 
2. ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้รว่มประกอบวิชาชีพ 
ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ 
3. ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
4. ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รบัผิดชอบ หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการจน
ก่อให้เกิดความเสยีหาย 
5. คัดลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
6. ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพ 
ส่งผลให้ศิษย์หรอืผู้รับบริการเกิดความเสยีหาย 
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7. ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ หรืออาศัยองค์กร
วิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิ
ชอบ 
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ส่วนที่ 3 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้
ก าลังใจแก่ศิษย์ และผูร้บับริการตามบทบาทหน้าที่
โดยเสมอหน้า ครูตอ้งสง่เสริมให้เกิดการเรยีนรู้ ทักษะ 
และนสิัย ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตาม
บทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ ครูตอ้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูต้องไม่กระท าตน
เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์และสังคมของศษิย์และผู้รับบริการ และครู
ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบโดยตอ้งประพฤติและละเว้นการ
ประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
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1. ให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษยแ์ละผู้รับบรกิาร
ด้วยความเมตตากรณุาอย่างเตม็ก าลังความสามารถ
และเสมอภาค 
2. สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อปกป้องสทิธิเด็ก 
เยาวชน และผู้ดอ้ยโอกาส 
3. ตั้งใจ เสียสละ และอทุิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อให้ศิษย์และผูร้ับบริการได้รับการพฒันาตาม
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของแต่ละ
บุคคล 
4. ส่งเสริมให้ศิษย์และผูร้ับบริการสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่ออุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
5. ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีสว่นร่วมวางแผนการ
เรียนรู้ และเลอืกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง 
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6. เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็นยกย่อง ชมเชย 
และให้ก าลังใจอย่างกัลยาณมิตร 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
1. ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม 
2. ไม่ใส่ใจหรือไมร่ับรู้ปัญหาของศิษย์หรอืผูร้ับบริการ 
จนเกิดผลเสยีหายตอ่ศษิย์หรือผู้รับบริการ 
3. ดูหมิ่นเหยียดหยามศษิย์หรือผู้รับบริการ 
4. เปิดเผยความลับของศิษย์หรอืผู้รับบริการ เป็นผล
ให้ได้รับความอับอายหรอืเสือ่มเสียชื่อเสียง 
5. จูงใจ โน้มน้าว ยุยงสง่เสริมให้ศิษย์หรือผู้รับบริการ
ปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรอืกฎระเบียบ 
6. ชักชวน ใช้ จ้าง วานศิษย์หรอืผู้รับบริการให้จัดซื้อ 
จัดหาสิ่งเสพติด หรอืเขา้ไปเกี่ยวข้องกับอบายมขุ 
7. เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการใน
งานตามหน้าทีท่ี่ต้องให้บริการ 
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ส่วนที่ 4 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

ครูพึงช่วยเหลอืเกื้อกูลซึง่กันและกันอยา่งสร้างสรรค์ 
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตาม
แบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
1. เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้รว่ม
ประกอบวิชาชีพ 
2. มีความรัก ความสามคัคี และรว่มใจกันผนึกก าลัง
ในการพัฒนาการศึกษา 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
1. ปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน จนท าให้เกิด
ความเสียหายต่องานหรอืผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
2. ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยต าหนิ ให้ร้ายผูอ้ื่นใน
ความบกพรอ่งที่เกิดขึ้น 
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3. สร้างกลุ่มอิทธพิลภายในองค์การหรือกลั่นแกล้งผู้
ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสยีหาย 
4. เจตนาให้ข้อมูลเท็จท าให้เกิดความเข้าใจผิดหรือ
เกิดความเสียหายต่อผู้รว่มประกอบวิชาชีพ 
5. วิพากษ์ วิจารณผ์ู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรือ่งที่
ก่อให้เกิดความเสยีหายหรือแตกความสามัคค ี
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ส่วนที่ 5 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา สิ่งแวดลอ้ม รักษาผลประโยชน์ของสว่นรวม 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข โดยพึงประพฤติและ
ละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงั
ตัวอย่างตอ่ไปน้ี 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
1. ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็น
ปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรยีนรู้และ
สามารถด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. เป็นผู้น าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้มพฒันาเศรษฐกิจภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรม 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
1. ไม่ให้ความรว่มมอืหรอืสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
ที่จัดเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งทางตรงหรอื
ทางออ้ม 
2. ไม่แสดงความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์หรือพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
หรือสิ่งแวดล้อม 
3. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนรุกัษ์หรือ
พัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 
4. ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชนหรือสังคม 
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สมรรถนะวิชาชีพ 
 

สมรรถนะคร ูส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบด้วย  
 

 
 
1. สมรรถนะหลัก (มี 5 สมรรถนะ) 
 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
 2. การบริการที่ดี 
 3. การพัฒนาตนเอง 
 4. การท างานเป็นทีม 
 5. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ

ประจ าสายงาน 
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2. สมรรถนะประจ าสายงาน (มี 6 สมรรถนะ) 
 1. การออกแบบการเรียนรู้ 
 2. การพัฒนาผู้เรยีน 
 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพือ่
พัฒนาผู้เรยีน 
 5. ภาวะผู้น าคร ู
 6. การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อการจัดการเรยีนรู ้
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สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) 

 
สมรรถนะที ่1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงิาน 
(Working Achievement Motivation) หมายถึง 
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ 
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริม่สรา้งสรรค์ 
โดยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม

สมรรถนะ
หลัก

การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ใน

การ
ปฏิบัติงาน

การบริการ
ที่ดี

การพัฒนา
ตนเอง

การท างาน
เป็นทีม

จริยธรรม 
และ

จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
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ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธภิาพและผลงานอย่างตอ่เนื่อง 
 
สมรรถนะที ่2 การบริการที่ดี (Service Mind) 
หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจในการให้บริการ 
และการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการ  
 
สมรรถนะที ่3 การพัฒนาตนเอง (Self- 
Development) หมายถึง การศึกษาค้นควา้ หา
ความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรยีนรูอ้งคค์วามรู้
ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองคค์วามรู้
และนวัตกรรม เพือ่พฒันาตนเอง และพฒันางาน  
 
สมรรถนะที ่4 การท างานเป็นทีม (Team Work) 
หมายถึง การให้ความรว่มมือ ช่วยเหลอื สนับสนุน



150 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

เสริมแรงให้ก าลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้า
กับผู้อื่นหรือทมีงาน แสดงบทบาทการเป็นผู้น าหรือผู้
ตามได้อย่างเหมาะสมในการท างานร่วมกับผู้อืน่ เพื่อ
สร้างและด ารงสมัพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
 
สมรรถนะที ่5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู (Teacher’s Ethics and Integrity) หมายถึง 
การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอยา่งที่ดี
แก่ผู้เรียน และสังคม เพือ่สรา้งความศรัทธาในวิชาชีพ
คร ู
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สมรรถนะประจ าสายงาน  
(Functional Competency) 

 

สมรรถนะที ่1 การบริหารหลักสูตรและการจดัการ
เรียนรู ้(Curriculum and Learning 
Management) หมายถึง ความสามารถในการสรา้ง
และพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการเรยีนรูอ้ย่าง
สอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และ

สมรรถนะ
ประจ าสาย

งาน

การบริหาร
หลักสูตรและ
การจัดการ

เรียนรู้
การ

พัฒนา
ผู้เรียน

การบริหาร
จัดการช้ัน

เรียน
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และ
การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน

ภาวะผู้น า
ครู

การสร้าง
ความสัมพันธ์

และความ
ร่วมมือกับ

ชุมชน



152 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

การวัด ประเมินผล การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 
สมรรถนะที ่2 การพัฒนาผู้เรียน (Student 
Development) หมายถึง ความสามารถในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพฒันาทักษะชีวิต 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ความเป็นประชาธปิไตย 
ความภมูิใจในความเป็นไทย การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรยีนเพือ่พฒันาผู้เรียนให้มีคณุภาพ 
 
สมรรถนะที ่3 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
(Classroom Management) หมายถึง การจัด
บรรยากาศการเรยีนรู้ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชั้นเรยีน/ประจ าวิชา การก ากับดูแลชั้น
เรียนรายชั้น/รายวิชา เพื่อส่งเสรมิการเรียนรูอ้ย่างมี
ความสุข และความปลอดภัยของผู้เรยีน  
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สมรรถนะที ่4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Analysis & Synthesis & 
Classroom Research) หมายถึง ความสามารถใน
การท าความเขา้ใจ แยกประเด็นเป็นส่วนยอ่ย 
รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอยา่งมีระบบและน าไปใช้
ในการวิจัยเพือ่พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
องค์กรหรอืงานในภาพรวมและด าเนินการแก้ปัญหา 
เพื่อพัฒนางานอย่างเปน็ระบบ 
 
สมรรถนะที ่5 ภาวะผู้น าคร ู(Teacher 
Leadership) หมายถงึ คุณลักษณะและพฤตกิรรม
ของครทูี่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสมัพันธส์่วนบุคคล 
และการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธพิลของ



154 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา กอ่ให้เกิดพลังแห่งการเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ให้มีคณุภาพ 
 
สมรรถนะที ่6 การสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ้
(Relationship & Collaborative – Building 
for Learning Management) หมายถึง การ
ประสานความร่วมมือ สร้างความสมัพันธท์ี่ดี และ
เครือขา่ยกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู ้
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ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์

วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  

และศึกษานิเทศก์  
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 

  พ.ศ. 2556 
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หมวด  ๑                                                                   
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 

 
 สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบ
วิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้  
 

 
 
 

1. ความเป็นครู
2. ปรัชญาการศึกษา
3. ภาษาและวัฒนธรรม 
4. จิตวิทยาส าหรับครู
5. หลักสูตร
6. การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
10. การประกันคุณภาพการศึกษา
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
12. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
13. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
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1. ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู ประกอบด้วย   
(ก) สาระความรู้     
1. ภาษาไทยส าหรับครู   
2. ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ส าหรับ
ครู     
3. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู   
(ข) สมรรถนะ     
1. สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนภาษาไทยเพือ่การสื่อความหมายได้อยา่งถกูต้อง   
2. สามารถใช้ทักษะในการฟ้ง การพูด การอ่าน การ
เขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อ
การสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง   
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 
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2.การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย   
(ก) สาระความรู้     
1. ปรัชญา แนวคิดทฤษฎี การศึกษา   
2. ประวัติ ความเป็นมาและระบบการจัดการศกึษา
ไทย   
3. วิสัยทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทย   
4. ทฤษฎีหลักสูตร   
5. การพัฒนาหลักสูตร   
6. มาตรฐานและมาตรฐานช่วงช้ันของหลักสูตร   
7. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
8. ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร   
(ข) สมรรถนะ     
1. สามารถวิเคราะห์หลกัสูตร   
2. สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อยา่ง
หลากหลาย   
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3. สามารถประเมินหลกัสูตรได้ทั้งก่อนและหลงัการใช้
หลักสูตร   
4. สามารถจัดท าหลักสตูร   
 
3.การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย   
(ก) สาระความรู้     
1. ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน   
2. รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรยีน
การสอน   
3. การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้   
4. การบูรณาการเนือ้หาในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
5. การบูรณาการการเรยีนรู้แบบเรียนรวม   
6. เทคนิคและวทิยาการจัดการเรียนรู้   
7. การใช้และการผลิตสือ่และการพฒันานวัตกรรมใน
การเรียนรู้     
8. การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ   
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9. การประเมินผลการเรียนรู้   
(ข) สมรรถนะ     
1. สามารถน าประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการเรียน
รูรายภาคและตลอดภาค   
2. สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน   
3. สามารถเลอืกใช้พัฒนาและสรา้งสือ่อุปกรณท์ี่
ส่งเสรมิการเรียนรู้ของผูเ้รียน   
4. สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
และจ าแนกระดับการเรยีนรู้ของผู้เรยีนจากการ
ประเมินผล   
 
4.จิตวิทยาส าหรับครู  ประกอบด้วย   
(ก) สาระความรู้     
1. จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์   
2. จิตวิทยาการศึกษา   
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3. จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา   
(ข) สมรรถนะ     
1. เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน   
2. สามารถช่วยเหลอืผู้เรียนให้เรียนรู้และพฒันาได้
ตามศักยภาพของตน   
3. สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรยีนให้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น   
4. สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน   
 
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย   
(ก) สาระความรู้     
1. หลักการและเทคนคิการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา   
2. การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
การศึกษา   
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3. การประเมินตามสภาพจริง   
4. การประเมินจากแฟม้สะสมงาน   
5. การประเมินภาคปฏบิัติ    
6. การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม   
(ข) สมรรถนะ     
1. สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็น
จริง   
2. สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และหลักสตูร   
 
6. การบริหารจัดการในห้องเรียน ประกอบด้วย   
(ก) สาระความรู้    
1. ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ   
2. ภาวะผู้น าทางการศึกษา   
3. การคิดอยา่งเป็นระบบ   
4. การเรียนรู้วฒันธรรมองค์กร   
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5. มนุษยสัมพันธ์ในองคก์ร   
6. การติดต่อสื่อสารในองค์กร     
7. การบริหารจัดการชั้นเรียน   
8. การประกันคุณภาพการศึกษา   
9. การท างานเป็นทีม   
10. การจัดท าโครงงานทางวิชาการ  
11. การจัดโครงการฝึกอาชีพ   
12. การจัดโครงการและกิจกรรมเพือ่พฒันา   
13. การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ   
14. การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน     
(ข) สมรรถนะ     
1. มีภาวะผู้น า   
2. สามารถบริหารจัดการในช้ันเรียน   
3. สามารถสื่อสารได้อยา่งมีคณุภาพ   
4. สามารถในการประสานประโยชน์   



164 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  โดย เดชพงษ์  อุ่นชาติ 

 

5. สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบรหิาร
จัดการ   
 
7. การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย   
(ก) สาระความรู้     
1. ทฤษฎีการวิจัย   
2. รูปแบบการวิจัย   
3. การออกแบบการวิจัย   
4. กระบวนการวิจัย   
5. สถิติเพื่อการวิจัย   
6. การวิจัยในช้ันเรียน   
7. การฝึกปฏิบัติการวิจัย   
8. การน าเสนอผลงานวจิัย   
9. การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรยีนรู้   
10. การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา   
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11. การเสนอโครงการเพื่อท าวิจัย   
(ข) สมรรถนะ     
1. สามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน   
2. สามารถท าวิจยัเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรยีน 
 
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศึกษา ประกอบด้วย   
(ก) สาระความรู้     
1. แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการศกึษาที่
ส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้   
2. เทคโนโลยีและสารสนเทศ   
3. การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและสารสนเทศ     
4. แหล่งการเรียนรู้และเครือขา่ยการเรยีนรู้   
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5. การออกแบบการสรา้งการน าไปใช้การประเมิน
และการปรับปรุงนวัตกรรม  
(ข) สมรรถนะ     
1. สามารถเลอืกใช้ออกแบบสร้างและปรับปรุง
นวัตกรรมเพือ่ให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรูท้ี่ดี   
2. สามารถพัฒนาเทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทีด่ี 
3. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ
ส่งเสรมิการเรียนรู้ของผูเ้รียน     
 
9. ความเป็นครู ประกอบด้วย   
(ก) สาระความรู้    
1. ความส าคญัของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระ
งานของครู   
2. พัฒนาการของวิชาชีพครู   
3. คุณลักษณะของครูที่ํด   
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4. การสร้างทศันคตทิี่ํดต่อวิชาชีพครู   
5. การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็น
ครู   
6. การเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้และการเป็นผูน้ าทาง
วิชาการ   
7. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู   
8. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู   
9. กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการศึกษา     
(ข) สมรรถนะ     
1. รัก เมตตา และปรารถนาดี ต่อผู้เรยีน   
2. อดทนและรับผิดชอบ   
3. เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้และเป็นผู้น าทางวชิาการ   
4. มีวิสัยทศัน์   
5. ศรัทธาในวิชาชีพครู   
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชพีครู   
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สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของผู้ประกอบ
วิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
 
10. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
ประกอบด้วย   
(ก) สาระการฝึกทักษะ   
1. การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพในสถานศึกษา   
2. ฝึกปฏิบัติ การวางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการ
สังเกตสัมภาษณ์รวบรวมข้อมลูและน าเสนอผล
การศึกษา   
3. มีส่วนร่วมกับสถานศกึษาในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรรวมทัง้การน าหลักสูตรไปใช้   
4. ฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา     
5. ฝกปฏิบัติการด าเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูโ้ดยเขา้ไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา   
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6. การจัดท าโครงงานทางวิชาการ   
(ข) สมรรถนะ   
1. สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรยีนได้ตามความ
แตกต่างของผู้เรยีน   
2. สามารถจัดท าแผนการเรยีนรู้   
3. สามารถฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่การจัดท าแผนการ
สอน ปฏิบัติการสอนประเมินผลและปรับปรุง   
4. สามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ   
 
11. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ  ประกอบด้วย   
(ก) สาระการฝึกทักษะ   
1. การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
2. การจัดท าแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ยึดผู้รียนเป็น
ส าคญั  
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3. การจัดกระบวนการเรียนรู้   
4. การเลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมทีส่อดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้   
5. การใช้เทคนิคและยทุธวิธีในการจัดการเรยีนรู้   
6. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้   
7. การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรยีน   
8. การน าผลการประเมนิมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน   
9. การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรยีนรู ้  
10. การสัมมนาทางการศึกษา   
(ข) สมรรถนะ   
1. สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ     
2. สามารถประเมิน ปรบัปรุง และพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับศกัยภาพ ของผู้เรียน   
3. สามารถท าวิจยัในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรยีน   
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4. สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาผู้เรยีน     
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เอกสารอ้างอิง 
- ข้อบังคับคุรสุภาวา่ด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
- ข้อบังคับคุรสุภาวา่ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
- คู่มือ การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- ค่านิยมของสังคมไทย  
http://armmanu.wikispaces.com/ค่านิยมของ
สังคมไทย 
- จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู Moral 
and Ethics in Teaching Profession CU 503  
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง รศ. รัตนวดี โชติกพนชิ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
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- ประกาศคณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระความรู้
และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
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ลิขสิทธิ์ 
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชา ความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชพีครู 
โดยเดชพงษ์  อุ่นชาติ ได้รับความคุ้มครองตาม

พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
 
 

ห้ามท าซ้ าหรือดัดแปลง แจกจ่ายเผยแพร่ตอ่
สาธารณะชน เสนอขาย ท าขาย ให้เช่าฯลฯ  

ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 
 


