
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ค ำน ำ 
 

 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหน้าที่อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการ และด าเนินการเกี่ยวกับ
การศึกษา การส่งเสริมความรู้ทั่วไปฯลฯ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการทหารเรือและวิทยาการที่
เกี่ยวข้องของสถานศึกษา และเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่า
ปริญญา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกกองทัพเรือ และสังคม โดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการในสถานศึกษา ซึ่งถือเป็น
เรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่ท าหน้าที่ครู/ครูทหารในสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ซึ่งเป็น 
ผู้ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด และเป็นผู้ให้ความรู้ ฝึกอบรม ปลูกฝังพ้ืนฐานความเป็นทหารให้แก่ผู้เรียน จึงนับว่า
ครู/ครูทหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ หากครู/ครูทหาร 
ประพฤติปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ย่อมจะ
ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือ และประเทศชาติในอนาคตอย่างยิ่ง  

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร เพ่ือ
ระดมแนวความคิดในการจัดท าคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ส าหรับให้สถานศึกษาของ ทร. ระดับ   
ต่ ากว่าปริญญา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมและก ากับดูแลให้
ครู/ครูทหารในสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ได้ยึดถือ ยึดมั่นในการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหารอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรักษาภาพพจน์ ชื่อเสียง และเกียรติภูมิ
ของความเป็นครู/ครูทหาร และก่อเกิดความรักและศรัทธาของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีต่อครู/ครูทหาร ใน
สถานศึกษาของ ทร. สืบไป จึงหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับครู/ครูทหาร และสถานที่เก่ียวข้อง 

                              

                                                          พลเรือโท 
                                                      (ช่อฉัตร  กระเทศ) 

                                                  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
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ภำคผนวก 
 

- (ตัวอย่าง) หนังสือรับการตักเตือน  
- (ตัวอย่าง) หนังสือทัณฑ์บน 
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บรรณำนุกรม 

รำยช่ือคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร 
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๑ 

บทน ำ  
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่า

ปริญญา มีหน้าที่อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการ และด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริม
ความรู้ทั่วไปฯลฯ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการทหารเรือและวิทยาการที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา     
จึงต้องให้สถานศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ และสังคม โดยมีครู/ครูทหาร ท าหน้าถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ให้กับผู้เรียน ทั้งนี้ครู/ครูทหารจะต้องเป็นผู้น าและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ผู้เรียน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต้องก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ครู/ครูทหารของสถานศึกษาในกองทัพเรือ ได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธา และส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงของคร/ูครทูหาร ให้คงอยู่ตลอดไป  

วัตถุประสงค ์
(๑) เพ่ือให้ครู/ครูทหาร มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร หลักเกณฑ์

และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

(๒) เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับติดตามการประพฤติปฏิบัติของครู/ครูทหาร ได้รักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียง ให้เป็นที่เชื่อถือของผู้เรียน และสร้างความศรัทธาแก่บุคคลทั้งหลายในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพครู/ครูทหาร และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นิยำม 
 จริยธรรม (Ethics) หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎ หลักเกณฑ์ หรือกฎที่สังคม
ใช้ตัดสินว่าการกระท าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาน ความประพฤติและการกระท าใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 
 คุณธรรม (Virtue) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงาม และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้ถูกต้องและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมและค าสอนของศาสนา สามารถจ าแนกความ ถูกผิดได้ 
สามารถอบรมสั่งสอนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามมาตรฐานของพฤติกรรมที่ถูกต้อง มีสติสัมปชัญญะ มีความรับผิดชอบ
ชั่วดี ตามท านองคลองธรรม มีอุปนิสัยความตั้งใจและเจตนาที่ดี 
  ศีลธรรม (Morals) หมายถึง ความประพฤติท่ีดีที่ชอบส าหรับบุคคลที่พึงปฏิบัติที่ศีลและธรรม 
 กฎหมำย (Law) หมายถึง กฎที่หน่วยงานหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีต
ประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพ่ือใช้ในการบริหารประเทศ เพ่ือให้บุคคลใช้ปฏิบัติตาม หรือเพ่ือก าหนด
ระเบียบแห่งความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล หรือระหว่างรัฐกับบุคคล 
 จรรยำบรรณ (Code of Conduct) : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้
ความหมายของจรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง ก าหนด
ขึ้นเพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
 จรรยำบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ 
ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพตน 

 

 



 

 ๒ 

กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงจรรยำบรรณกับกฎหมำย 
 

จรรยำบรรณ กฎหมำย 
๑) เป็นการควบคุมจากภายใน ๑) เป็นการควบคุมจากภายนอก 
๒) เป็นการสมัครใจท าเองด้วยจิตส านึกและความ  
    ภาคภูมใจในการกระท าท่ีถูกต้อง 

๒) เป็นข้อบังคบัจากรัฐ 

๓) เป็นอุดมคติท่ีสูงกว่ากฎหมาย ๓) เป็นข้อบังคับข้ันต่ าของสังคม 
๔) ไม่มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ๔) เป็นสิ่งที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นตาม 

    สภาพบังคับ 
๕) เป็นสิ่งที่คิดขึ้นเพ่ือป้องกันการกระท าผิด ๕) เป็นสิ่งที่คิดขึ้นได้ภายหลังการกระท าผิด 

 
ควำมหมำยของจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร 
 จรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
ก าหนดขึ้นเป็นแนวทางให้ครู/ครูทหาร ของสถานศึกษาในกองทัพเรือ ใช้เป็นหลักยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของครู/ครูทหาร  

 ครู/ครูทหำร หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่สอนด้านวิชาการ วิชาชีพทหารเรือ พลศึกษา รวมถึงผู้ช่วยครู/   
ครูทหาร ของสถานศึกษาในกองทัพเรือ 
  คณะกรรมกำรจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร หมายถึง ข้าราชการของสถานศึกษาในกองทัพเรือ                                                                                                                                             
ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร  มีหน้าที่ ก ากับดูแล ติดตาม ประเมิน 
ตักเตือนครู/ครูทหารให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ก าหนด  

ควำมส ำคัญของจรรยำบรรณ : จรรยาบรรณมีคุณค่าเป็นพิเศษต่อตนเองและส่วนรวม ดังนี้ 
 ๑) ความส าคัญต่อตนเอง ท าให้บุคคลมีความประพฤติที่ดีงาม มีระเบียบวินัย มีน้ าใจ เอ้ืออาทร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ๒) ความส าคัญต่อส่วนรวม ท าให้เกิดเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สังคม มีระเบียบ        
มีน้ าใจ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งชีวิตครอบครัวและการงาน สังคม     
พ้นจากการกดขี่ข่มเหงรังแกกัน พ้นจากภัยพิบัติ มีความเจริญพร้อมทั้งด้านวัตถุและจิตใจ สังคมเป็นปกติสุข
และร่มเย็น  

ลักษณะของจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร :  
 จรรยาบรรณวิชาชีพคร/ูครูทหาร จะต้องมีลักษณะ ๔ ประการ คือ 
 (๑) เป็นค ามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อผู้เรียน (Commitment to the student) 
 (๒) เป็นค ามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อสังคม (Commitment to the society) 
 (๓) เป็นค ามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อวิชาชีพ (Commitment to the profession) 
 (๔) เป็นค ามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อสถานปฏิบัติงาน (Commitment to the employment) 
 
 
 
 



 

๓ 

ขอบเขตของจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร :  
 (๑) ครู/ครูทหารพึงอุทิศเวลาและเสียสละให้กับงานสอนด้วยความรับผิดชอบ 
 (๒) ครู/ครูทหารพึงสอนผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (๓) ครู/ครูทหารพึงช่วยเหลือและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเป็นธรรม 
 (๔) ครู/ครูทหารพึงเป็นแบบอย่างที่เรียนของผู้เรียน 
 (๕) ครู/ครูทหารพึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของตนให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอ 
 (๖) ครู/ครูทหารพึงเป็นผู้สร้างสรรค์ชิ้นงาน/นวัตกรรม 
 (๗) ครู/ครูทหารพึงสร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
โดยส่วนรวม  
 (๘) ครู/ครูทหารพึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน สังคม และประเทศชาติ 
 (๙) ครู/ครูทหารต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 
        (๑๐) ครู/ครูทหารพึงปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างกัลยาณมิตร 
 
คุณลักษณะที่ดีของครู :  
 คุณลักษณะของครูที่ดีนั้น มีผู้กล่าวไว้หลายท่าน ในหลายโอกาส : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสพระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจ าปี พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งมีข้อความที่แสดงถึง
คุณลักษณะที่ดีของครู ไว้ดังนี้ 

 “ครูที่แท้จริงนั้นเป็นผู้ที่กระท าแต่ความดี คือ ต้องขยันและอุตสาหะพากเพียร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ
เสียสละ ต้องหนักแน่นอดกลั้นและอดทน ต้องรักษาวินัย ส ารวมระวังความประพฤติ และปฏิบัติตนให้อยู่ใน
ระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ต้องปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความสนุกรื่นเริงที่ไม่สมแก่เกียรติภูมิ
ของตน ต้องมั่นใจให้มั่นคงและแน่วแน่ ต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ ต้องเมตตา หวังดี ต้องวางใจเป็นกลาง 
ไม่ปล่อยไปตามอ านาจคติ ต้องอบรมปัญญาให้เพ่ิมพูนสมบูรณ์ขึ้น ทั้งในด้านวิทยาการ และความฉลาดรอบรู้ใน
เหตุและผล” 

(คุรุสภา,2543 : 3) 

 

------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มำตรฐำนและแนวทำงปฏิบัติ 
จรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร  

 
 ครู/ครูทหาร นอกจากจะมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนแล้ว ยังต้องยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพของตนด้วย ดังนั้นครู/ครูทหารของสถานศึกษาในกองทัพเรือ จึงต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร และแนวทางการปฏิบัติ ตามที่กรมยุทธศึกษาก าหนด ดังนี้ 
 

 ๑. ครู/ครูทหำรพึงอุทิศเวลำและเสียสละให้กับงำนสอนด้วยควำมรับผิดชอบ 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ  
 (๑) ให้เวลาแก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
 (๒) ให้เกียรติและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างวิญญูชน  
 (๓) มีจิตใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ร่วมงาน 
 (๔) ปฏิบัติตนต่อผู้เรียนแบบกัลยาณมิตร 
 (๕) ให้ความยุติธรรมและเสมอภาคแก่ผู้เรียน 
 (๖) จัดเตรียมการสอน จัดท าประมวลรายวิชา เข้าสอน ตรวจงานและส่งคืนตามก าหนด 

๒. ครู/ครูทหำรพึงสอนผู้เรียนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ  
 (๑) จัดการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ วางแผนและเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่าง
เป็นระบบ 
 (๒) พัฒนาเทคนิควิธีการสอนแปลกใหม่ แล้วน ามาใช้ในการเรียนการสอน 
 (๓) มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานเต็มที่ ไม่ทิ้งงานกลางคัน 
 (๔) สอนผู้เรียนโดยไม่ปิดบังความรู้ 
 (๕) สอนผู้เรียนโดยไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง 

๓. ครู/ครูทหำรพึงช่วยเหลือและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่ำงเป็นธรรม 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ  
 (๑) ส่งเสริมให้ครู/ครูทหารมีความรับผิดชอบเกื้อกูลต่อผู้เรียน รักษาความลับของผู้เรียน 
 (๒) สร้างความรู้สึกเป็นมิตร เป็นที่พ่ึงพาและไว้วางใจของผู้เรียนแต่ละคนและทุกคน 
 (๓) ตอบสนองข้อเสนอของผู้เรียนและการกระท าของผู้เรียนในทางสร้างสรรค์ตามสภาพปัญหา ความ
ต้องการและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนและทุกคน 
 (๔) เสนอแนะแนวทางพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนและทุกคน ตามความถนัด ความสนใจ และ
ศักยภาพของผู้เรียน 
 (๕) รักและเมตตาผู้เรียน โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ผู้เรียนโดยเสมอหน้า 
 (๖) ละเว้นการกระท าที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคมของผู้เรียน 
 (๗) ละเว้นการกระท าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของผู้เรียน 
 (๘) ละเว้นการกระท าที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมของผู้เรียน 
 



 

๕ 
 
(๔) ครู/ครูทหำรพึงเป็นแบบอย่ำงที่เรียนของผู้เรียน 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 (๑) พึงปฏิบัติตนเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับค าสอนของตนและวัฒนธรรมประเพดีอันดีงาม 
 (๒) ส่งเสริมและผดุงเกียรติแห่งความเป็นครู/ครูทหาร 
 (๓) ส่งเสริมความก้าวหน้าซึ่งกันและกันด้วยเหตุผล และไม่เล่นพรรคเล่นพวก 
 (๔) ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ครู/ครูทหาร 
 (๕) พูดจาสุภาพและสร้างสรรค์โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนและสังคม 
 (๖) พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป 

(๕) ครู/ครูทหำรพึงหมั่นศึกษำ ค้นคว้ำ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรของตนให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์เสมอ 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  (๑) มุ่งม่ันในการพัฒนาศาสตร์ของตนอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ  
 (๒) ใฝ่รู้อยู่เสมอ ติดตามความรู้ใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 (๓) ใฝ่หาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เสมอ 

(๖) ครู/ครูทหำรพึงเป็นผู้มีผลงำน/ชิ้นงำน/นวัตกรรม ตำมข้อตกลงที่ท ำไว้กับหน่วยงำน 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ 
 (๑) ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 (๒)  ตระหนักถึงพันธกรณีในการสร้างผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรมตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการสร้างผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
 (๓) มีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาที่สร้างผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม 
 (๔) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาในการสร้างผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต
หรือไม่มีชีวิต 
 (๕) ต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม 
 (๖) ต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการสร้างผลงาน/ชิ้นงาน/
นวัตกรรม 
 (๗) พึงน าผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีระบุ 
 (๘) พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
 (๙) พึงรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

(๗) ครู/ครูทหำรพึงสร้ำงและส่งเสริมควำมสำมัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำโดยส่วนรวม  
  แนวทำงกำรปฏิบัติ 

(๑) ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในกลุ่มครู/ครูทหารและผู้เรียน 
 

 



 

๖ 
 
 (๒) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ในหมู่นักวิชาการ
และผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 (๓) รักษาชื่อเสียงและประโยชน์ของสถานศึกษา 
 (๔) ไม่พึงใช้ชื่อและทรัพยากรของสถานศึกษาเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือหมู่คณะโดยมิชอบ 
 (๕) มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโดยส่วนรวม 
 (๖) เสียสละเพ่ือสถานศึกษาโดยส่วนรวม 
 (๗) ชี้แนะสถานศึกษาเก่ียวกับวิธีพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา 

(๘) ครู/ครูทหำรพึงปฏิบัติตนด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชำติ 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ  
 (๑) มีความเอาใจใส ห่วงใย อาทรและเก้ือกูลต่อผู้อื่น 
 (๒) เป็นผู้ชี้น าการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคม  
 (๓) ชี้น าและรับผิดชอบสังคมและสามารถชี้น าผู้ที่อยู่ในศาสตร์อื่นมาช่วยสังคมได้  
 (๔) รับผิดชอบต่อความเสื่อมและความเจริญของสังคม  
 (๕) พึงรับใช้สังคมด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการท่ีได้มาตรฐาน  
 (๖) เป็นผู้มีจิตส านึก ติดตามและเฝ้าระวังสังคมตลอดเวลา  

(๙) ครู/ครูทหำรต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรม  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ  
 (๑) ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อผู้เรียน ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน  
 (๒) ไม่แสดงหาผลประโยชน์จากผลงานที่เป็นของผู้อื่นหรือที่เป็นเจ้าของร่วมกันมาเป็นของตน  
 (๓) ต้องไม่แสดงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากผู้เรียน  
 (๔) ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์แก่ตนโดยมิชอบ  
 (๕) มีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับ  
  (๖) มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ  

(๑๐) ครู/ครูทหำรพึงปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่ำงกัลยำณมิตร  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ  
 (๑) ยอมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น เปิดใจกว้างเพื่อพัฒนาความรู้ที่ถูกต้อง 
 (๒) ไม่ยกตนข่มท่าน ให้เกียรติ ให้ความนับถือเพ่ือนร่วมงานทั้งสายวิชาการและสนับสนุนทาง
วิชาการ  
 (๓) ไม่หวงวิชา แลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่เพ่ือนร่วมงาน พร้อมที่จะสอนงานให้เพ่ือร่วมงานรุ่นใหม่ 
 (๔) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในทางสร้างสรรค์ 
 (๕) รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพ 
 (๖) ยกย่องและนับถือผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมอาชีพทุกระดับ ที่มีความรู้ความสามารถและประพฤติดี 
 
 

----------------------------------------- 
 



 

หลักเกณฑก์ำรปฏิบัติในกำรบังคับใช้จรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร  
 

 
กระบวนกำรพิจำรณำด ำเนินกำร 
 เมื่อมีการกล่าวหาเป็นหนังสือว่า ครู/ครูทหาร ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร หรือเป็นที่
ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชาออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ประกอบด้วย 
ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง ซึ่งได้รับเลือกจากคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหารของผู้ถูกกล่าวหาสังกัด
อยู่เป็นประธาน ผู้แทนจากครู/ครูทหาร และนายทหารพระธรรมนูญ เป็นกรรมการ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓ นาย 

 ในการพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงด าเนินการอย่างลับ และ
ต้องยึดหลักการให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา การรับฟัง การแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา  ทั้งทางวาจา
และลายลักษณ์อักษรอย่างเพียงพอ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกล่าวหาได้มีโอกาสคัดค้านข้อกล่าวหาอย่างเป็นธรรม 
ตลอดจนมีการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานที่เป็นผู้เรียนด้วย 

 คณะกรรมการสอบสวนข้องเท็จจริง ต้องด าเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นและรายงานผลการสอบสวนให้
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง 

 หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอาจเสนอขอขยาย
ระยะเวลาด าเนินการตามวรรคก่อนต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร และให้เสนอขยาย
ระยะเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน 

กำรกระท ำผิดดังต่อไปนี้ ถือว่ำเป็นกระท ำผิดจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำรอย่ำงร้ำยแรง 
 (๑) การน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ 
 (๒) การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้เรียน เพ่ือกระท าหรือไม่กระท าการใด
ในอ านาจหน้าที ่
 (๓) การเปิดเผยความลับของผู้เรียน ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจโดยมิชอบ และ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เรียน 
 (๔) การสอนหรืออบรมผู้เรียนเพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง 
 (๕) การกระท าความผิดอ่ืนที่คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหารที่สถานศึกษาหรือที่
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาแต่งตั้ง อาจก าหนดขึ้นตามสภาพและความร้ายแรงของการกระท า 

กำรด ำเนินกำรเมื่อมีกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำรที่เป็นควำมผิดวินัย 
 เมื่อปรากฏว่าครู/ครูทหาร ผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร หรือมีพฤติกรรมเป็นการ
กระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยกับครู/ครูทหารผู้นั้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร 
พ.ศ.๒๔๗๖ (ฉบับที่ ๕) การก าหนดการลงโทษต้องค านึงถึงสภาพและความร้ายแรงของความผิด และอาจ
ก าหนดโทษอย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ 

กำรด ำเนินกำรเมื่อมีกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณครู/ครูทหำรที่ไม่เป็นควำมผิดทำงวินัย 
 เมื่อปรากฏว่าครู/ครูทหาร ผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เป็น
ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการดังนี้  

(๑) ในกรณีท่ีเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ครั้งแรก ให้ท าการตักเตือนเป็นหนังสือ 
 



 

๘ 
 
 (๒) หากยังประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ในเรื่องเดิมที่ถูกตักเตือนแล้วตามข้อ (๑) ให้
ออกค าสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 
 (๓) ส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนค าสั่งตามข้อ (๒) ให้ท าทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือ และเก็บรวบรวมไว้ในสมุดประวัติ
ประจ าตัว หรือเอกสารอื่นที่บันทึกประวัติการปฏิบัติงานของครู/ครูทหารผู้นั้น 
 อนึ่ง การไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือนหรือค าสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนทัณฑ์บนข้างต้น ให้ถือว่า
เป็นการกระท าผิดวินัย การอุทธรณ์ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาให้เสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/     
ครูทหาร ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งค าสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

แนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร  
 คณะท างานจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ส่งเสริมและก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู/ครูทหาร มีหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) ติดตามก ากับดูแล ครู/ครูทหาร ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ที่กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ ก าหนด 
 (๒) รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต ติดตาม ตรวจสอบ หรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการ
ประเมินการสอน การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร และอ่ืน ๆ ตามเหมาะสม 
 (๓) ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ประจ าทุกปีการศึกษา 
 (๔) ตักเตือนผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
  
 

-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มำตรกำรส่งเสริมครู/ครูทหำร ประพฤติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร  
และแนวทำงป้องกันกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร  

 

 
๑. มำตรกำรส่งเสริมครู/ครูทหำร ประพฤติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร 
 (๑) ส่งเสริม เชิดชู ยกย่องเกียรติคุณครู/ครูทหาร ดีเด่นประจ าปี 
 (๒) ส่งเสริมกิจกรรมการจัดฝึกอบรมการปฏิบัติธรรม เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ครู/ครูทหาร
 (๓) ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีมระหว่างครู/ครูทหาร ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชา 
 (๔) ปฐมนิเทศครู/ครูทหารใหม่ของหน่วย เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร 
 (๕) พัฒนาครู/ครูทหาร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานส าหรับการพัฒนางานด้านวิชาการ 
 (๖) ส่งเสริมหรือเผยแพร่การสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทางวิชาการและการบริการที่มี
ต่อสังคม 
 (๗) สนับสนุนทุนการศึกษา/การประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ให้แก่ครูให้แก่ครู/ครูทหาร เพ่ือ
พัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ และบุคลิกภาพที่ดีในการเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้เรียน 
 (๘) จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างครู/ครูทหาร เพ่ือส่งเสริมความรักและความสามัคคี 

๒. แนวทำงป้องกันกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร 
 ให้สถานศึกษา ก าหนดนโยบายในการป้องกันการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร           
ให้ครอบคลุม ดังนี้ 

(๑) ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือบุคคลภายในหรือภายนอกไม่ว่ากรณีใด ๆ 
(๒) กวดขัน ก ากับดูแลให้ครู/ครูทหาร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร อย่างเคร่งครัด 
(๓)  ยกย่อง ชมเชย ให้เกียรติ ครู/ครูทหาร ที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้เรียน และเพ่ือนร่วมงาน 

๓. แนวทำงด ำเนินกำรเมื่อมีกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร  
เมื่อครู/ครูทหาร ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร จากการรายงานหรือการตรวจพบ 

ของคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ที่สถานศึกษาหรือที่หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
แต่งตั้ง จะต้องด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น หากกพบว่า ครู/ครูทหาร ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางผิดวินัย ต้องได้รับการลงทัณฑ์ตามอ านาจของผู้บังคับบัญชา 
รวมทั้งด าเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับฐานความผิด 

กรณีที่มีกำรรอ้งเรียนครู/ครูทหำร   
  ผู้ร้องเรียนครู/ครูทหาร จะต้องท าเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนครู/ครูทหาร (กรณีผู้ร้องเรียนครู/ครูทหาร เป็นประชาชนทั่วไป    
ให้แนบพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน มาพร้อมกับหนังสือร้องเรียนครู/ครูทหาร  หากกรณีผู้ร้องเรียน
ครู/ครูทหาร เป็นข้าราชการ ให้ระบุต าแหน่ง สังกัด และสถานที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งแนบบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ ที่ทางราชการออกให้ มาพร้อมกับหนังสือร้องเรียนครู/ครูทหาร) 

 
 
 



 

๑๐ 
 
(๒) ข้อกล่าวหาที่ระบุว่า ครู/ครูทหารคนใดฝ่าฝืนจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหารในเรื่องใด 

โดยระบุเรื่อง อันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิยื่นค าร้องเรียนครู/ครูทหาร พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 

(๓) ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนครู/ครูทหาร ถ้าเป็นการร้องแทนผู้อ่ืนจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้เป็น  
ผู้ร้องเรียนครู/ครูทหาร แนบมาด้วย 

กรณีปรำกฏหลักฐำนว่ำ ครู/ครูทหำรคนใดมีพฤติกรรมฝ่ำฝืนจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร  
 ให้เลขานุการคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร น าหนังสือค าร้องของผู้ร้องเรียนครู/ครูทหาร 

เสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร พิจารณาด าเนินการต่อไป 

กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร  
(๑) การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร จะต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม 
(๒) การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมในคราวนั้น 
(๓) ในการพิจารณาวินิจฉัย ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ด าเนินการดังนี้ 
     ๑) ให้ผู้ร้องเรียนครู/ครูทหาร และครู/ครูทหารผู้ถูกร้อง เข้ารับฟังการพิจารณาของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร และสามารถอ้างตนเองและพยานหลักฐานอ่ืนเป็นพยานได้ตามที่
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร เห็นสมควร และมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับตนเองได ้

 ๒) ให้ผู้ร้องเรียนครู/ครูทหาร หรือครู/ครูทหารผู้ถูกร้อง ยื่นเอกสารหรือหลักฐานต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร  ในกรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานแทน ให้ท าเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ  ผู้รับมอบฉันทะ และพยาน  

 ๓) เสนอรายงานให้สถานศึกษา ให้พยานบุคคลมาให้ถ้อยค า  หรือขอพยานเอกสารหรือ
พยานหลักฐานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๔) ผู้ร้องเรียนครู/ครูทหาร หรือครู/ครูทหารผู้ถูกร้อง อาจท าค าแถลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือสรุป
ความเห็นชอบของตนเองเสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ก่อนการวินิจฉัยก็ได้ ส่วนการ
แถลงด้วยวาจาต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ให้กระท าได้ตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร เห็นสมควร ค าแถลงของผู้ร้องเรียนครู/ครูทหารและครู/ครูทหารผู้ถูกร้อง ต้องกระท าหลังจาก
วันพิจารณานัดสุดท้ายภายในเวลาที่คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร เห็นสมควร 

 ๕) การสืบพยานให้กระท าได้เท่าท่ีจ าเป็น 
 ๖) การพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ให้กระท าด้วยความรวดเร็ว 

และต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น    

โทษทำงจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร มีดังต่อไปนี้ 
(๑) การตักเตือน 
(๒) การภาคทัณฑ ์
(๓) การประณาม 
(๔) การบันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล 
(๕) การห้ามขอวิทยฐานะภายในเวลาที่ก าหนดตามความเหมาะสม 



 

๑๑ 
 
(๖) โทษอ่ืนที่คณะกรรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ก าหนดตามสภาพและความร้ายแรง

ของความผิด 

กำรอุทธรณ์ 
ครู/ครูทหารที่ได้รับการลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร หากเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความ

เป็นธรรม สามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งหรือรู้เหตุแห่งการอุทธรณ์ 
 การอุทธรณ์ ให้ท าเป็นหนังสือ ระบุรายละเอียดของข้อเท็จจริง และเหตุผลที่เห็ นว่าไม่ได้รับความ    

เป็นธรรม พร้อมทั้งพยานหลักฐาน 

กำรก ำกับดูแลกำรใช้บังคับจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร  
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลการบังคับใช้จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร    

ในกรณีที่จะมีการแก้ไขจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้เสนอร่างที่แก้ไขที่ผ่าน
กระบวนการประชาพิจารณ์ หรือการระดมความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่าย ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
 
 

------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรทำงจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร 
 

กรณีมีการกล่าวหาว่ามีครู/ครูทหารประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

                                   กำรด ำเนินกำร                                                          ผู้รับผิดชอบ 

                                                                                                                      ผู้ร้องเรียน  
  
   
                                     ผู้บังคับบัญชา  
  
  

                                                                                                                  ผู้บังคับบัญชา  
  
  
                                                                                                     คณะกรรมการสอบสวนฯ  
  

  
                                                                           
       
                      คณะกรรมการสอบสวนฯ              

  
 
 

 
               ผู้บังคับบัญชา 
 
              คณะกรรมการสอบสวนฯ 
 
 
 

           
          คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ 

 
 

 
                                                                     

                         ครู/ครูทหารผู้ท าผิดฯ 
 
                                                                                                         

            
           ผู้บังคับบัญชา 

 

ออกค าสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

กล่าวหาเป็นหนังสือว่าครู/ครูทหารประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
 

รับหนังสือร้องเรียน/กล่าวหาครู/ครูทหาร 

อุทธรณ์ 
 

รวบรวมข้อเท็จจริง/สอบสวน/สรุปข้อคิดเห็นเสนอว่ามีการกระท าผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร หรือไม่ 

 

ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ครู/ครูทหารที่เป็นความผิดวินัย 

ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู/ครูทหารที ่

ไม่เป็นความผดิวินัย 

รายงานผลการพจิารณาให้ครู/ครูทหาร
ที่ถูกร้องเรียน และผู้ร้องเรียน 

รายงานผลการพจิารณาต่อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชพี 

ครู/ครูทหาร 

ด าเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ. 
วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ (ฉบับที่ ๕) 

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
การบังคับใช้จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

แจ้งผลการพิจารณาให้ครู/ครูทหารที่ท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ครู/ครูทหารทราบ 

ปฏิบัติตามค าสั่ง... 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

พิจารณาค าอุทธรณ์ 
 

ยื่นภายใน ๓๐ 
วัน 



 

ระบบกลไกกำรก ำก ำ ส่งเสริม ติดตำมกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ก ากับดูแลบังคับใช้ 
 
 
 
 

 
                            ก ากับติดตาม                                      รายงาน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
              
               ส่งเสริม                         ส่งเสริม                     ส่งเสริม 
 

 
 
 
 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 

ผู้ร้องเรียน 
- ผู้เรียน 
- ครู//บุคลากร 
- ประชาชนทั่วไป 
 

   ผู้บังคับบัญชำ 
 

คณะ/หน่วยงาน ศิษย์เก่า  กรรมการสถานศึกษา 

   ผู้บังคับบัญชำ 
 



 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ตัวอย่ำง)      
  

หนังสือรับกำรตักเตือน และหนังสือทัณฑ์บน  
(อ้างอิงตามคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๘) 

 
 (ตัวอย่าง)      

 
                             แบบ จ.๑ 

 
หนังสือรับกำรตักเตือน  

                    
            เขียนที่ ...........................................  

วันที่....... เดือน .................. พ.ศ. ............  
  

ข้าพเจ้า   (ระบุ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ผู้รับการตักเตือน)     ต าแหน่ง                      สังกัด                      .  
ได้กระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ตามค าสั่ง         (เฉพาะ) ที ่     /๒๕xx ลง                   
เรื่อง                                                     โดยมีกรณีกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร กล่าวคือ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................  
ซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นว่า  เป็นกรณีกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ควรได้รับการตักเตือนจาก
............    (ระบุต าแหน่งผู้บังคับบัญชา)        ในพฤติการณ์ที่ได้รับกระท าดังกล่าวข้างต้นแล้ว และข้าพเจ้ารู้สึก
ส านึกต่อการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหารดังกล่าว  และจะไม่กระท าผิดเช่นนี้อีก จะรักษา
จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหารโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ หากข้าพเจ้ากระท าการอันการฝ่าฝืนหนังสือตักเตือนที่
ให้ไว้นี้ ขอให้ผู้บังคับบัญชาท าทัณฑ์บนหรือด าเนินการตามวินัยแก่ข้าพเจ้าตามควรแก่กรณี 
 

                                                                 (ลงชื่อ)................................................. .ผู้รับการตักเตือน 

                                           (.............................................) 

                                                    (ลงชื่อ)..................................................พยาน 

                                                    (..............................................) 

                                                    (ลงชื่อ)..................................................พยาน 

                                          (.............................................) 
 
 
 
 



 

(ตัวอย่าง)                                    
                             แบบ จ.๒ 

 
หนังสือทัณฑ์บน  

                    
            เขียนที่ ...........................................  

วันที่....... เดือน .................. พ.ศ. ............  
  

ข้าพเจ้า   (ระบุ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ผู้ท าทัณฑ์บน)    ต าแหน่ง                           สังกัด                       . 
ได้กระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ตามค าสั่ง         (เฉพาะ) ที ่     /๒๕xx ลง                   
เรื่อง                                                    โดยมีกรณีกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร กล่าวคือ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
จึงขอท าทัณฑ์บนให้ไว้ต่อ    (ระบุต าแหน่งผู้บังคับบัญชา)        ว่าข้าพเจ้าจะไมก่ระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู/ครูทหาร เช่นนี้อีก หากข้าพเจ้ากระท าการอันการฝ่าฝืนทัณฑ์บนที่ให้ไว้นี้ ขอให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ
ทางวินัยแก่ข้าพเจ้าตามควรแก่กรณี 
 

                                                                 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ท าทัณฑ์บน 

                                                   (.............................................) 

                                                             (ลงชื่อ)..................................................พยาน 

                                                            (..............................................) 

                                                             (ลงชื่อ)..................................................พยาน 

                                                 (.............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(ตัวอย่าง) 
แบบท่ี ๑ 

รำยกำรประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร 
(อ้างอิงตามคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๘) 

 

ล ำดั
บที่ 

 
หัวข้อกำรพิจำรณำ 

ผู้ประเมินคนที่ ๑ ผู้ประเมินคนที่ ๒  ผู้ประเมินคนที่ ๓ 
ระดับควำมคิดเห็น ระดับควำมคิดเห็น ระดับควำมคิดเห็น 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

            

๒ ปฏิบัติตนอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาของ
หน่วย และมีวินัยในตนเองเป็นแบบ 
อย่างน่าเชื่อถือต่อผู้ร่วมงานและผู้เรียน 

            

๓ สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
ใฝ่หาความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
และน าความรู้มาเป็นแนวทางพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

            

๔ ประพฤติตน วางตนเหมาะสม แต่งกาย
ถูกระเบียบ ตรงเวลาและอุทิศเวลาให้แก่
ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

            

๕ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

            

๖ ให้เกียรติเพ่ือนร่วมงานทุกสายงาน 
แลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ใช้เหตุผล
เป็นหลักในทางสร้างสรรค์ 

            

๗ มีการวางแผนการสอน เตรียมการสอน 
ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ 
งานสอนให้เป็นไปตามแผนการสอน 

            

๘ เอาใจใส่ต่อพฤติกรรมของผู้เรียน ปลูก
จิตส านึกท่ีดีแก่ศิษย์ และมุ่งมั่นต่อหน้าที่
การงาน 

            

๙ ท าการวัดผล และประเมินผลการเรียน
ของผู้เรียนได้ตรงสภาพความเป็นจริง 

            

๑๐ เสียสละความสุขส่วนตน และมีจิตส านึก
ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

            

 
 
 



 
- ๒ - 

ล ำดั
บที่ 

 
หัวข้อกำรพิจำรณำ 

ผู้ประเมินคนที่ ๑ ผู้ประเมินคนที่ ๒  ผู้ประเมินคนที่ ๓ 
ระดับควำมคิดเห็น ระดับควำมคิดเห็น ระดับควำมคิดเห็น 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๑ เอาใจใส่ เมตตา ส่งเสริมช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาและก าลังใจแก่ผู้เรียนโดยไม่
เลือกที่รักมักที่ชัง 

            

๑๒  อบรม สั่งสอนผู้เรียนอย่างเต็ม
ความสามารถ ให้เนื้อหาครบถ้วน 
ครอบคลุมไม่บิดเบือน 

            

๑๓  การปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองในระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย และ
เป็นกลางทางการเมือง 

            

๑๔  ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องของ
หน่วย หรือชุมชน 

            

๑๕  ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมและ
ขนบธรรมเนียมอันดีงาม 

            

สรุป (คะแนนเฉลี่ย)    
สรุปในภำพรวม (คะแนนเฉลี่ย)   

 
ข้อเสนอแนะ 
 

       จุดเด่น ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................... 
     จุดที่ควรปรับปรุง ................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
 
สรุปข้อมูลผลกำรประเมิน 

      ผลการประเมิน             ระดับดีมาก                   

                           ระดับด ี

                           ระดับพอใช้    

                           ระดับปรับปรุง 
 

                                                                 (ลงชื่อ)............................................................. 
                                                                      (.............................................) 

                                                                                      ......../........./......... 
 
 
 



 
- ๓ - 

 
วิธีค ำนวณผลจำกตำรำง 

๑. จ านวนเครื่องหมาย √ ในคอลัมน์จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร และผลรวมคะแนน 
  ๑.๑ ระดับ ๔  จ านวน ..........ข้อ   คิดเป็นคะแนน  = ............... X ๔  =  ............... คะแนน  
    ๑.๒ ระดับ ๓  จ านวน ..........ข้อ   คิดเป็นคะแนน  = ............... X ๓  =  ............... คะแนน    
  ๑.๓ ระดับ ๒  จ านวน ..........ข้อ   คิดเป็นคะแนน  = ............... X ๒  =  ............... คะแนน    
  ๑.๔ ระดับ ๑  จ านวน ..........ข้อ   คิดเป็นคะแนน  = ............... X ๑  =  ............... คะแนน    

                                                        ผลรวมคะแนน             =  .............. คะแนน 
 

๒. ค่าเฉลี่ย    =  ผลรวมคะแนน/จ านวนข้อค าถาม 

                 =  ..................................................... คะแนน (ตอบเป็นทศนิยม ๒ ต าแหน่ง) 

 

๓. สรุปผลการประเมิน (ค่าเฉลี่ยรวม) 

 =  ค่าเฉลี่ยคนประเมินที่ ๑ + ค่าเฉลี่ยคนประเมินที่ ๒ + ค่าเฉลี่ยคนประเมินที่...... + .............
                                   จ านวนคนที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมิน 

 =  ......................................................... คะแนน (ตอบเป็นทศนิยม ๒ ต าแหน่ง) 

 

หมายเหตุ  :  ช่วงขอค่าเฉลี่ย 

                  ๓.๕๑  -   ๔.๐๐     ความหมาย     ระดับดีมาก 

  ๒.๕๑  -   ๓.๕๐     ความหมาย     ระดับดี 

  ๑.๕๑  -   ๒.๕๐     ความหมาย     ระดับพอใช้ 

  ๑.๐๐  -   ๑.๕๐     ความหมาย     ระดับต้องปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ตัวอย่าง)  
แบบท่ี ๒ 

รำยกำรประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร  
(อ้างอิงตามคู่มือการประเมินวิทยฐานะครูช านาญการต้นและช านาญการ พ.ศ.๒๕๕๙ : สถาบันวชิาการป้องกันประเทศ) 

 

ล ำดั
บที่ 

 
หัวข้อกำรพิจำรณำ 

ผู้ประเมินคนที่ ๑ ผู้ประเมินคนที่ ๒  ผู้ประเมินคนที่ ๓ 
ระดับควำมคิดเห็น ระดับควำมคิดเห็น ระดับควำมคิดเห็น 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ตอนที่ ๑ ด้ำนกำรมีวินัย (๒๐ คะแนน : ข้อละ ๔ คะแนน) 
๑.๑ การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 

ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม  

            

๑.๒ การรักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

            

๑.๓ การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

            

๑.๔ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

            

๑.๕ การรักษาความสามัคคี มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ต่อเพ่ือร่วมงาน องค์กร และชุมชน  

            

ตอนที่ ๒ กำรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี (๒๐ คะแนน : ข้อละ ๔ คะแนน) 
๒.๑ ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่น และ

รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดย 
ยึดหลัก ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

            

๒.๒ การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  

            

๒.๓ การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยึดหลัก
กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ชอบด้วยกฎหมาย  

            

๒.๔   การยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  

            

๒.๕ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย และสิ่งแวดล้อม  

            

 
 
 



 
- ๒ - 

 

ล ำดั
บที่ 

 
หัวข้อกำรพิจำรณำ 

ผู้ประเมินคนที่ ๑ ผู้ประเมินคนที่ ๒  ผู้ประเมินคนที่ ๓ 
ระดับควำมคิดเห็น ระดับควำมคิดเห็น ระดับควำมคิดเห็น 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ตอนที่ ๓ กำรด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสม (๒๐ คะแนน : ข้อละ ๔ คะแนน) 
๓.๑ การด ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
            

๓.๒ การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด             
๓.๓ การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและ

ของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
            

๓.๔ การด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสม
กับสถานภาพและต าแหน่งหน้าที่  

            

๓.๕ การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม              
ตอนที่ ๔ กำรรักและศรัทธำในกำรเป็นครู/ครูทหำร (๒๐ คะแนน : ข้อละ ๔ คะแนน) 
๔.๑  การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วม

กิจกรรมของทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์   
            

๔.๒ การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางาน           

            

๔.๓ การมีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ              
๔.๔ การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีของ

ครู/ครูทหาร และการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
            

๔.๕ การเสริมสร้างปลูกจิตส านึกท่ีดีแก่ผู้เรียน 
ชุมชน และสังคม  

            

ตอนที่ ๕ ด้ำนควำมรับผิดชอบในกำรเป็นครู/ครูทหำร (๒๐ คะแนน : ข้อละ ๔ คะแนน) 
๕.๑ การเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริม 

การแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง 
หวังสิ่งตอบแทน  

            

๕.๒ การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และ
ผู้รับบริการเต็มความสามารถอย่าง
สม่ าเสมอ เท่าเทียมกัน  

            

๕.๓ การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่  

            

๕.๔ การประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร  

            

๕.๕ การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และ 
มุ่งประโยชน์ส่วนรวม  

            

 สรุป (คะแนนเฉลี่ย)    
 สรุปในภำพรวม (คะแนนเฉลี่ย)   



 
- ๓ - 

 
 

บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ 
       ๑. จุดเด่น   

............................................................................................................................................................     

............................................................................................................................. ................................ 
        ๒. จุดที่ควรพัฒนำ     

    ............................................................................................................................. ............................... 
    ............................................................................................................................................................  

         ๓. ข้อเสนอแนะ   
    ............................................................................................................................. ............................... 

            ....................................................................................... ..................................................................... 
 
ควำมเห็น 
 

                   ผ่านการประเมิน                   

         ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ) .......................................................................................... ................. 

         ไม่ผ่านการประเมิน 

    

                                                        (ลงชื่อ) ........................................................ผู้ประเมินคนที่ ๑ 
                                      (.............................................) 

 
(ลงชื่อ) ........................................................ผู้ประเมินคนที่ ๒ 

                                      (.............................................) 
 

(ลงชื่อ) ........................................................ผู้ประเมินคนที่ ๓ 
                                      (.............................................) 

                                                                        ......../........./......... 
 
 
 
หมำยเหตุ  :  ผู้ประเมินคนที่ ๑    หมายถึง ครู/ครูทหาร (ท าการประเมินตนเอง) 
  :  ผู้ประเมินคนที่ ๒   หมายถึง  ครูที่เป็นผู้ร่วมงานของครู/ครูทหาร     
  :  ผู้ประเมินคนที่ ๓   หมายถึง  ผู้บังคับบัญชาของครู/ครูทหาร    
 
 
 
 



 

หัวข้อรำยกำรประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร และเกณฑ์กำรให้คะแนน 
(ใช้ประกอบรำยกำรประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร แบบท่ี ๒) 

(อ้างอิงตามคู่มือการประเมินวิทยฐานะครูช านาญการต้นและช านาญการ พ.ศ.๒๕๕๙ : สถาบันวชิาการป้องกันประเทศ) 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 

ตอนที่ ๑ ด้ำนกำรมีวินัย (๒๐ คะแนน) 
๑.๑ การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 

ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม  
(๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ ตามกฎ 
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม  

๒ คะแนน หมายถึง มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ ตามกฎ 
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม เป็น
แบบอย่างที่ดี 

๓ คะแนน หมายถึง มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตาม
กฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของ
สังคม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนา
ผู้อ่ืนในด้านนี้ 

๔ คะแนน หมายถึง มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ ตามกฎ 
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม เป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น าในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

๑.๒ การรักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
(๔ คะแนน)  

๑ คะแนน หมายถึง ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  

๒ คะแนน หมายถึง รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่งหน้าที่
ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

๓ คะแนน หมายถึง รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่งหน้าที่
ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และมีส่วนร่วมสร้างวินัยแก่ผู้อ่ืน 

๔ คะแนน หมายถึง รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่งหน้าที่
ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และมีส่วนร่วมสร้างวินัยแก่ผู้อ่ืน มีผลงาน เป็นที่ปรากฏ เป็น
แบบอย่างที่ดี 

๑.๓ การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (๔ 
คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานตามปกติ 

๒ คะแนน หมายถึง ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓ คะแนน หมายถึง ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จและอุทิศเวลา 

๔ คะแนน หมายถึง ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จและอุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง 

 



 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 
๑.๔ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 

การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๔ คะแนน)  

๑ คะแนน หมายถึง ไม่เคยถูกลงโทษ  

๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ 

๔ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ได้รับการยกย่อง ชมเชย 

๑.๕ การรักษาความสามัคคี มีน้ าใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือร่วมงาน องค์กร 
และชุมชน (๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

๒ คะแนน หมายถึง ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น และ
ประสบความส าเร็จ 

๓ คะแนน หมายถึง มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
ราบรื่น และประสบความส าเร็จ 

๔ คะแนน หมายถึง มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
ราบรื่น และประสบความส าเร็จ จนได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ตอนที่ ๒ กำรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี (๒๐ คะแนน) 
๒.๑ ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่น และ

รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดย  
ยึดหลัก ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
(๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง 

๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ มีหลักฐานที่
ปรากฏ เป็นที่ยอมรับ 

๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ
และมีผลงานปรากฏชัดเจน 

๔ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ
และมีผลงานปรากฏชัดเจน และน าไปเป็นต้นแบบพัฒนาผู้อื่นได้ 

๒.๒ การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา (๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา 
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

๒ คะแนน หมายถึง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา 
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี 

๓ คะแนน หมายถึง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา และ 
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยกย่อง ชมเชย 

๔ คะแนน หมายถึง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา และ 
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยกย่อง ชมเชย 
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน 

 



 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 
๒.๓ การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยึดหลัก

กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ชอบด้วยกฎหมาย (๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติราชการโดยไม่เคยมีกรณีถูกลงโทษ หรือ
ว่ากล่าวตักเตือนในด้านนี้  

๒ คะแนน หมายถึง ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม 

๓ คะแนน หมายถึง ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม และ
ได้รับการยกย่อง ชมเชย 

๔ คะแนน หมายถึง ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม และ
ได้รับการยกย่อง ชมเชย มีการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 

๒.๔ การยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง (๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย  

๒ คะแนน หมายถึง ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย  
และส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง 

๓ คะแนน หมายถึง ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย  
มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง 
และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  

๔ คะแนน หมายถึง ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย  
มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง 
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง และการวางรางฐานระบอบ 
ประชาธิปไตย   

๒.๕ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย และสิ่งแวดล้อม (๔ คะแนน)  

๑ คะแนน หมายถึง จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ – ๔ กิจกรรม 

๒ คะแนน หมายถึง จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม จ านวน ๕ – ๖ กิจกรรม 

๓ คะแนน หมายถึง จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม จ านวน ๗ – ๘ กิจกรรม 

๔ คะแนน หมายถึง จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม จ านวนมากว่า ๘ กิจกรรม 

ตอนที่ ๓ กำรด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสม (๒๐ คะแนน) 
๓.๑ การด ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (๔ คะแนน) 
๑ คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึงการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ๓ พฤติกรรม/กิจกรรม 

๒ คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึงการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ๔ พฤติกรรม/กิจกรรม 

๓ คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึงการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ๕ พฤติกรรม/กิจกรรม 

 
 



 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 

  ๔ คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึงการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ๖ พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป 

๓.๒ การละเว้นอบายมุข และสิ่งเสพติด 
 (๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุข 
และสิ่งเสพติด  

๒ คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุข 
และสิ่งเสพติด และมีส่วนร่วมในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนใน
ด้านนี้  

๓ คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น
อบายมุข และสิ่งเสพติด และเป็นผู้น าในการรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้ 

๔ คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุข 
และสิ่งเสพติด และเป็นผู้น าในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนใน
ด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 

๓.๓ การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
และของทางราชการให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง (๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  

๒ คะแนน หมายถึง ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อ
ทางราชการ  

๓ คะแนน หมายถึง ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสม เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการ และสามารถให้ค าแนะน าผู้อ่ืนได้ 

๔ คะแนน หมายถึง ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง และสามารถ
พัฒนาผู้อ่ืนจนได้ผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง 

๓.๔ การด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสม
กับสถานภาพ และต าแหน่งหน้าที่  
(๔ คะแนน)  

๑ คะแนน หมายถึง ด ารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ต าแหน่งหน้าที่  

๒ คะแนน หมายถึง ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ 

๓ คะแนน หมายถึง ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนา
ผู้อื่นในด้านนี้  

๔ คะแนน หมายถึง ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมี
ส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้  

 

 
 
 



 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 
๓.๕ การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม 

 (๔ คะแนน) 
๑ คะแนน หมายถึง มี ๒ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม  

๒ คะแนน หมายถึง มี ๓ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม และมีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน  

๓ คะแนน หมายถึง มี ๔ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง
การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม มีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน และ
มีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้ 

๔ คะแนน หมายถึง มีตั้งแต่ ๔ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมขึ้นไป  
ที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม มีผลต่อการด ารงชีวิต เป็นที่
ปรากฏ ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้ 

ตอนที่ ๔ ควำมรักและศรัทธำในกำรเป็นคร/ูครูทหำร (๒๐ คะแนน) 
๔.๑  การเป็นสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือร่วม

กิจกรรมของทางวิชาการอย่าง
สร้างสรรค์  (๔ คะแนน)  

๑ คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดี เข้าร่วมกิจกรรม 
๒ กิจกรรม   

๒ คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดี เข้าร่วมกิจกรรม 
๒ กิจกรรม และสามารถน ามาปรับใช้ได้   

๓ คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดี เข้าร่วมกิจกรรม 
๒ กิจกรรม และสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้รับ
การยกย่อง ชมเชย  

๔ คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดี เข้าร่วมกิจกรรม 
๒ กิจกรรม และสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้รับ
การยกย่อง ชมเชย และมีส่วยร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนใน
ด้านนี้    

๔.๒ การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางาน          
(๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน           

๒ คะแนน หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ 
นวัตกรรมในการพัฒนางาน           

๓ คะแนน หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ 
นวัตกรรมในการพัฒนางานจนส าเร็จ           

๔ คะแนน หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ 
นวัตกรรมในการพัฒนางานจนส าเร็จ และเป็นตัวอย่างได้           

 
 
 



 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 
๔.๓ การมีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ  

(๔ คะแนน) 
๑ คะแนน หมายถึง มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในระดับ
สถานศึกษา  

๒ คะแนน หมายถึง มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  

๓ คะแนน หมายถึง มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา เสริมสร้างภาวะผู้น าทาง
วิชาการแก่ผู้อ่ืน  

๔ คะแนน หมายถึง มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา เสริมสร้างภาวะผู้น าทาง
วิชาการแก่ผู้อ่ืน และมีผลงานปรากฏ 

๔.๔ การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีของ
ครู/ครูทหาร และการยกย่องเชิดชู
เกียรติ (๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง จ านวน ๒ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่
แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีของครู/ครูทหาร และ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๒ คะแนน หมายถึง จ านวน ๓ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่
แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีของครู/ครูทหาร และ
การยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่อง 

๓ คะแนน หมายถึง จ านวน ๔ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่
แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีของครู/ครูทหาร และ
การยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่องเกิดผลดี 

๔ คะแนน หมายถึง จ านวน ๔ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดง
ถึงการรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีของครู/ครูทหาร และการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ อย่างต่อเนืองเกิดผลดีเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วม
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้ 

๔.๕ การเสริมสร้างปลูกจิตส านึกท่ีดีแก่
ผู้เรียน ชุมชน และสังคม (๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม สนบัสนนุ การปลกู
จิตส านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน และสังคม ตั้งแต่ ๓ – ๔ ครั้ง/กิจกรรม  

๒ คะแนน หมายถึง เป็นผู้น าในเสริมสร้างการปลูกจิตส านึกที่ดีแก่
ผู้เรียน ชุมชน และสังคม  

๓ คะแนน หมายถึง เป็นผู้น าในเสริมสร้างการปลูกจิตส านึกที่ดีแก่
ผู้เรียน ชุมชน และสังคม มีผลงานเป็นที่ปรากฏ 

๔ คะแนน หมายถึง เป็นผู้น าในเสริมสร้างการปลูกจิตส านึกที่ดีแก่
ผู้เรียน ชุมชน และสังคม มีผลเป็นที่ปรากฏ และได้รับการยกยอ่ง
ชมเชย  

 
 



 
 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 

ตอนที่ ๕ ควำมรับผิดชอบในกำรเป็นครู/ครูทหำร (๒๐ คะแนน) 
๕.๑ การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือ

ส่งเสริมการแสดงหาความรู้ โดยไม่
บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน 
(๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการ
แสดงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน 

๒ คะแนน หมายถึง เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการ
แสดงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และ
เกิดผลดีต่องานในหน้าที่ 

๓ คะแนน หมายถึง เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการ
แสดงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และ
เกิดผลดีต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง   

๔ คะแนน หมายถึง เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการ
แสดงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และ
เกิดผลดีต่องานในหน้าที่ และได้รับการยอย่อง โดยมีผลงานปรากฏ
อย่างต่อเนื่อง 

๕.๒ การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และ
ผู้รับบริการเต็มความสามารถอย่าง
สม่ าเสมอ เท่าเทียมกัน  (๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง จ านวน ๒ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่
แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการเต็ม
ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ เท่าเทียมกัน   

๒ คะแนน หมายถึง จ านวน ๓ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่
แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการเต็ม
ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ เท่าเทียมกัน   

๓ คะแนน หมายถึง จ านวน ๔ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่
แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการเต็ม
ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ เท่าเทียมกัน   

๔ คะแนน หมายถึง จ านวนตั้งแต่ ๕ พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
ขึ้นไป ที่แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการเต็ม
ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ เท่าเทียมกัน   

๕.๓ การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่ (๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่           

๒ คะแนน หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ 
นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่           

๓ คะแนน หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ 
นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่จนส าเร็จ           

๔ คะแนน หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ 
นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่จนส าเร็จและเป็นตัวอย่างได้ 



 
 
 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 
๕.๔ การประพฤติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู/ครูทหาร (๔ คะแนน) 
๑ คะแนน หมายถึง ไม่เคยถูกตักเตือน กรณีประพฤติผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

๒ คะแนน หมายถึง ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู/  
ครูทหาร 

๓ คะแนน หมายถึง ได้รับการยกย่องชมเชยจากสถาบันการศึกษา 

๔ คะแนน หมายถึง ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๕.๕ การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม  (๔ คะแนน) 

๑ คะแนน หมายถึง ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่
ส่วนรวม   

๒ คะแนน หมายถึง ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่
ส่วนรวม อย่างทุมเทและเสียสละ  

๓ คะแนน หมายถึง ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่
ส่วนรวม อย่างทุมเทและเสียสละ จนส าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  

๔ คะแนน หมายถึง ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่
ส่วนรวม อย่างทุมเทและเสียสละ จนส าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และได้รับการยกย่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
(ตัวอยา่ง) มำตรฐำนโทษควำมผิดทำงวินัย 

 (อ้างอิงตามคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๘) 
 
 

๑. ควำมผิดเกี่ยวกับกำรปฏบิัติตนเสื่อมเสีย 
(๑) น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง  
(๒) ทุจริตในการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการ

เดินทางไปราชการ  
(๓) เรียกร้องเงินจากผู้ปกครองของนักเรียน หรือจากนักเรียนโดยอ้างว่าจะช่วยให้เด็กสอบเข้าได้หรือ

ผ่านการสอบประจ าปีการศึกษา  
(๔) ลงเวลาท างานแล้วแอบไปดื่มสุราตามร้านค้าหรือน าสุรามาดื่มในสถานที่ท างานในเวลาราชการ 
(๕) เป็นหนี้สินแล้วไม่ชดใช้ตามก าหนด จนเป็นเหตุให้เสียต่อการปฏิบัติราชการ 
(๖) เล่นการพนัน เล่นหวยใต้ดิน ขณะปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ 
(๗) ครูชายกับครูหญิงมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวต่อกันทั้ง ๆ ที่แต่ละฝ่ายมีคู่สมรสแล้ว 
(๘) ครูชายจดทะเบียนสมรสซ้อนและไม่รับผิดชอบครอบครัว 
(๙) ครูหญิงจดทะเบียนสมรสกับชายอื่น ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าชายนั้นมีภรรยาและจดทะเบียนสมรสแล้ว 

(๑๐) เมาสุราแล้วอาละงาดท าลายทรัพย์สินของทางราชการ 
(๑๑) เมาสุราแล้วท าร้ายร่างกายเพ่ือนครูด้วยกัน 
(๑๒) เมาสุราแล้วด่าท้าทายผู้บังคับบัญชา 
(๑๓) เมาสุราต่อหน้าชุมชน บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ แสดงวาจาไม่เหมาะสม 

๒.  ควำมผิดต่อผู้บังคับบัญชำ 
 (๑)  มีค าสั่งให้เข้าเวรยาม ไม่ยอมมารับเวรอ้างว่าลืม 
 (๒)  ผู้บังคับบัญชาท าหนังสือเตือนเรื่องเข้าสอนนักเรียนเป็นครั้งที่สอง แสดงความไม่พอใจด้วยการขย า
หนังสือทิ้ง 
 (๓)  ผู้บังคับบัญชาสั่งให้คุมสอบนักเรียน ไม่ยอมคุมสอบ  
 (๔)  ไม่เข้าประชุมตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (๕)  พูดจาก้าวร้าวลบหลู่ ผู้บังคับบัญชาด้วยความความโกรธที่ไม่ได้ ๒ ขั้น 
 (๖)  โต้เถียงผู้บังคับบัญชาในขณะประชุม โดยผู้บังคับบัญชาสั่งให้หยุดกลับตะโกนเสียงดังกว่าเดิม 
 (๗)  ไม่ยอมส่งแผนการสอนตามเวลาที่ก าหนด ต้องเตือน ๒ ครั้งจึงส่ง 
 (๘)  ส่งผลการสอนล่วงเลยก าหนดเป็นเวลานาน 
 (๙)  ประมาทเลินเล่อในการเขียนคะแนนและเกรด 
      (๑๐)  อนุญาตให้นักเรียนที่จาดสอบเข้าสอบภายหลังวันสอบโดยไม่มีอ านาจ 

๓.  ควำมผิดเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงำน 
 (๑)  หวัหน้าหมวดวิชามอบให้เข้าสอนแทนครูที่ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ หรือติดราชการ 
ไม่ยอมเข้าสอนแทน อ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ 
 (๒)  ด่าหัวหน้าหมวดวิชาต่อหน้านักเรียน 
 (๓)  ชี้หน้าด่าเพื่อนครูด้วยถ้อยค าหยาบคาย 
 (๔)  สาดน้ าใส่เพื่อนครูแล้วท าร้ายร่างกาย 



 
 (๕)  ครูหญิงตบตีกันในห้องพักครู 

 - ๒ - 
 

 (๖)  พูดต าหนิ เหยียดหยาม ดูถูก ครูด้วยกันให้นักเรียนฟังในขณะสอบ 
 (๗)  น าเรื่องท่ีไม่เป็นความจริงไปบอกผู้บังคับบัญชา จนได้รับความเสื่อมเสีย 
 (๘)  ปล่อยให้นักเรียนชกต่อยกัน โดยที่ไม่เข้าไปห้าม 
 (๙)  ใช้อาวุธปืนยิงครูหน่วยงานเดียวกัน แต่ไม่ถูก 
 (๑๐)  ใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนครูถึงแต่ความตาย 

๔.  ควำมผิดเกี่ยวกับนักเรียน 
 (๑)  วางอ านาจ เกี้ยวกราด ดูถูกเหยียดหยามนักเรียน 
 (๒)  ลงโทษนักเรียนโดยวิธีตบหน้า ตบศีรษะ ตบหลัง ชกหรือต่อย เดินเหยียบและกดขยี้ลงบนมือจน
นักรเยนได้รับบาดเจ็บ 
  (๓)  เฆี่ยนตนีักเรียนจนเนื้อแตก เลือดออก 
 (๔)  ชวนนักเรียนดื่มสุรา/ดื่มเบียร์ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 
 (๕)  พูดนอกเรื่อง พูดสัปดน พูดสองแง่สองมุม พูดเล่าเรื่องส่วนตัวในขณะสอนเป็นประจ า 
 (๖)  ให้คะแนนนักเรียนโดยไม่ดูกระดาษค าตอบ 
 (๗)  ยุยงให้นักเรียนกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา 
 (๘)  เป็นกรรมการคุมสอบ ไม่คุมสอบให้รัดกุมเป็นเหตุให้นักเรียนลอดค าตอบกัน 
 (๙)  พานักเรียนออกนอกหน่วยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
 (๑๐)  ครูลวนลาม ท าอนาจารนักเรียน 
๕.  ควำมผิดเกี่ยวกับกำรหย่อนควำมสำมำรถ ประพฤติตนไม่เหมำะสม และบกพร่องในหน้ำที่
รำชกำร 
 (๑)  ดื่มสุราเป็นอาจิณ มีสรรถภาพทางร่างกายไม่เหมือนบุคคลปกติ ปฏิบัติหน้าที่ไร้คุณภาพ ไม่บังเกิดผล
ต่อทางราชการ 
 (๒)  มีผลประเมินต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีวันลามากเกินเกณฑ์ก าหนด ท าให้ไม่ได้รับการเลื่อนชั้น
เงินเดือนหลายปีติดต่อ ไม่สนใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่เคาระผู้บังคับบัญชา แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อเพ่ือน
ร่วมงาน แต่งกายไม่สุภาพ 
  (๓)  ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และ
มาลงชื่อแต่ไม่ค่อยอยู่ท่ีท างาน 
    
 
 

-------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

บรรณำนุกรม 

 
 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖, ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นครนายก 

 คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ โรงเรียนเตรียมทหาร, นครนายก 

 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๘, กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙, สภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ วิทยาลัยเชียงราย พ.ศ.๒๕๔๙, 
วิทยาลัยเชียงราย 

 บทคัดย่อ “จรรยาบรรณอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ที่มา : ตามเกณฑ์ของมติที่ประชุมคณบดี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๕/๒๕๔๒ เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒   
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รำยชื่อคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือจรรยำบรรณวชิำชีพครู/ครูทหำร 
 

----------------------------- 
 

๑. น.อ.มานิต  โกสีย์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.     หน.คณะท างาน 
๒. น.อ.หญิง ชมภู  พัฒนพงษ์ รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร.      รอง หน.คณะท างาน 
๓. น.อ.หญิง จิราวรรณ  ธีรพงษ์พิศุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญการศึกษา กปภ.ยศ.ทร. คณะท างาน 
๔. น.อ.ยุทธศักดิ์  จรูญทรัพย์ หก.กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.    คณะท างานและเลขานุการ 
๕. น.อ.วิชัย  จันทิพย์ ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร.     คณะท างาน 
๖. น.อ.ฐัศนพนธ์  วุฒิกิตติสิน รอง ผอ.กศษ.ยศ.ทร.         คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. น.ท.หญิง อาภรณ์  พลเสน หน.ควบคุม กปภ.ยศ.ทร.   คณะท างาน 
๘. น.ท.กิตติ  พงษ์ประดิษฐ รอง ผอ.รร.นวก.ศวก.พร.     คณะท างาน 
๙. น.ท.อาคม  เกตุแก้ว หน.ฝ่ายศึกษา รร.อล.กวก.อล.ทร.  คณะท างาน 

๑๐. น.ท.บุญยิ่ง  บุญผุด ครูวิชาการพัสดุ แผนกศึกษา  
                                                     รร.พธ.พธ.ทร.                          คณะท างาน 
๑๑. น.ท.ประดิษฐ์  พ้นชั่ว หน.สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล  
                                                     กปภ.ยศ.ทร.   คณะท างาน 
๑๒. น.ท.กฤตนัย  ทองดอนหัน รอง ผอ.รร.ชอร.กพช.อร. คณะท างาน 
๑๓. น.ท.หญิง ศรัญญา  ศาสโนปถัมภ์ หน.ตรวจสอบและประเมินผล  
                                                     กปภ.ยศ.ทร.     คณะท างาน  
๑๔. น.ท.สุวัฒน์  เทียมหงส์ รอง ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. คณะท างาน 
๑๕. น.ท.เอกลักษณ์  ปานสอน หน.ศึกษา รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. คณะท างาน 
๑๖. น.ต.สมนึก  นาควิจิตร ครูแผนกวิชาฝ่ายอ านวยการ  
                                                     รร.นย.ศฝ.นย.  คณะท างาน 
๑๗. น.ต.ภคคม  ดิษฐาพร ครูวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญ  
                                                   กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.           คณะท างาน 
๑๘.   น.ต.ไพวรรณ  คุ้มครอง ครูวิชาขนส่ง รร.ขส.กวก.ขส.ทร. คณะท างาน 
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