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ความเขา้ใจเก่ียวกับวิชาชีพ 

วิชาชีพครูได้รับการยกย่องเป็นวิชาชีพช้ันสูง เมื่อกล่าวถึง วิชาชีพ(Profession)  หมายถึง อาชีพที่ใหบ้รกิารแก่

สาธารณชน ที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเป็นการเฉพาะ ไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาชีพอื่นและมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผู้

ประกอบวิชาชีพต้องฝกึอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอกอ่นที่จะประกอบวิชาชีพ ต่างกับอาชีพ(Career) ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่ต้องทำใหส้ำเร็จ โดยมุง่หวังค่าตอบแทนเพือ่การดำรงชีพเท่าน้ัน 

 ผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงย่อมต้องมีความรับผิดชอบอย่างสงูตามมา เพราะมีผลกระทบต่อผู้รบับริการและสาธารณสุข จงึ

ต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผูร้ับบรกิารและสาธารณชนโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ข้าราชการครู เมือ่พิจารณาความหมายของคำว่า ข้าราชการ แปลว่า ข้าของพระเจ้าแผ่นดิน หมายถึง ผู้ทำงานรบัใช้พระราชาหรือ

ทำงานแทนในงานของพระราชาเพื่อไพร่ฟ้า ประชาชน และครู มาจากภาษาสันสกฤตว่า “คุรุ” และภาษาบาลีว่า “คร”ุ แปลว่า 

หนัก  ข้าราชการครจูึงต้องทำงานหนักภายใต้งานของพระราชาเพื่อให้เกิดความผาสกุแก่ประชาชน นับเป็นความสำคัญของวิชาชีพ

ครูเป็นอย่างย่ิง นอกจากน้ียังมีวิชาชีพอื่นๆ ที่จัดว่าเป็นวิชาชีพช้ันสูงเช่นเดียวกับวิชาชีพครู เช่น วิชาชีพทางการศึกษา แพทย์ 

วิศวกร สถาปนิก ทนายความ พยาบาล สตัว์แพทย์ เป็นต้น ผู้ประกอบวิชาชีพเหล่าน้ีจึงต้องมจีรรยาบรรณวิชาชีพและมคีวาม

รับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างย่ิง 

 คุณลักษณะของความเป็นวิชาชีพมีดังน้ี 

1. ต้องประกอบวิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา (Intellectual Method) 

2. ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างเพียงพอ(Long Period of Training) 

3. มีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ(Professional Autonomy) 

4. มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ(Professional Ethics) 

5. มีสถาบันวิชาชีพ(Professional Institution) หรือองค์กรวิชาชีพ (Professional Organization) เป็นแหลง่กลางใน

การสร้างสรรค์จรรโลงวิชาชีพ 

วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม 

 จำนวน 4 วิชาชีพ ประกอบด้วย 

1. ครู 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา (รองผูอ้ำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
3. ผู้บริหารการศึกษา (รองผู้อำนวยการ และผูอ้ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา) 
4. วิชาชีพควบคุมอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง(ศึกษานิเทศก)์ 
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คำศัพท์สำคัญท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษา 

 “มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” คือ ข้อกำหนดเกี่ยวกบัคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา ซึ่งผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อใหเ้กิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถ

สร้างความเช่ือมั่นศรทัธาให้แก่ผูร้ับบรกิารจากวิชาชีพได้ว่า เป็นบรกิารที่มีคุณภาพ ตอบสงัคมได้ว่าการที่มกีฎหมายให้ความสำคัญ

กับวิชาชีพทางการศึกษาและกำหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมน้ันเน่ืองจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะต้องใช้ความรู้ ทักษะ และ

ความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพ 

 Üผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการ

ศึกษาอ่ืน ซึ่งได้รบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 Üครู  หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชพีหลกัทางด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัยข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งของรฐัและเอกชน 

 Üผูบ้รหิารสถานศึกษา หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผูบ้รหิารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 

 Üผูบ้รหิารการศึกษา หมายความว่า บุคคลซึง่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผูบ้รหิารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 Üบุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรอืปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกบั

การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากำหนด

ตำแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

 จากนิยายศัพทเ์หล่าน้ี พิจารณาได้ว่า ครูไม่ใช่บคุลากรทางการศึกษา เน่ืองจากครู หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่หลักด้านการ

เรียนการสอน แต่บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้สนับสนุนการศึกษาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บรหิารการศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ดังน้ัน จงึมีกฎหมายว่าด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดข้ึน 

มาตรฐานวิชาชีพครู 

 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กำหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน 

ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกบัความรู้และประสบการณ์ในการ

จัดการเรียนรู้ หรอืการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอทีส่ามารถนำไปใช้ใน

การประกอบวิชาชีพได้ 

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกบัคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและ
การพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบติัตามเพื่อใหเ้กิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ

เรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝกึฝนให้มีทกัษะหรือความชำนาญสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
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3. มาตรฐานการปฏิบัติตน  หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดข้ึนเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพือ่รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นทีเ่ช่ือถือศรัทธาแก่ผูร้ับบรกิารและสงัคมอันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

1. มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารองรับ โดยมี
ความรู้ 11 ด้าน ดังต่อไปน้ี 

• ความเป็นคร ู
• ปรัชญาการศึกษา 
• ภาษาและวัฒนธรรม 
• จิตวิทยาสำหรบัคร ู
• หลักสูตร 
• การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
• การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
• การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
• การประกันคุณภาพการศึกษา 
• คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

มาตรฐานวิชาชีพครู 

มาตรฐานความรู้

และประสบการณ์

วิชาชีพ  

รู้ 11 เรื่อง  

ฝึกสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

12 ข้อ 

มาตรฐานการปฏิบัติตน 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 5 ด้าน 

9 ข้อ 
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2. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็น

เวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการคุรุสภากำหนดดังต่อไปน้ี 

• การฝกึปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
• การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 

 มีทั้งหมด 12 มาตรฐาน ดังน้ี 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแกผู่้เรยีน 
3. มุ่งมั่นพฒันาผูเ้รียนให้เต็มตามศักยภาพ 
4. พัฒนาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบัติได้เกิดผลจรงิ 
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหม้ีประสทิธิภาพอยู่เสมอ 
6. จัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผูเ้รียน 
7. รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมรีะบบ 
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู่้เรียน 
9. ร่วมมือกบัผูอ้ื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
10. ร่วมมือกบัผูอ้ื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
12. สร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 มีทั้งหมด 5 ด้านดังน้ี 

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง : ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ 

และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกจิ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 

2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรทัธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 

3. จรรยาบรรณต่อผู้รบับริการ มีดังน้ี 
• ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์และผูร้ับบรกิาร 
ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
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• ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และ
ผู้รบับริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบรสิุทธ์ิใจ 

• ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
• ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไมก่ระทำตนเป็นปฏิปกัษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปญัญา จิตใจ อารมณ์ 

และสงัคมของศิษย์และผูร้ับบริการ 

• ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจรงิใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรบัหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกลูซึ่งกันและกันอย่าง

สร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

5. จรรยาบรรณต่อสังคม: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปน็ผู้นำในการอนุรักษ์และพฒันา
เศรษฐกจิ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รกัษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมุข 

ตัวอย่างเช่น จงฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมต่อไปน้ีว่าเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณด้านใด 

1. ทุจริตในหน้าทีร่าชการ 
2. มาโรงเรียนสายเป็นประจำ 
3. แต่งกายไม่ถูกระเบียบของทางราชการ 
4. ล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน 
5. รวมตัวกันก่อเหตุประท้วงการทำงานของรัฐบาล 
6. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทัง้ทางกาย วาจา ใจ 
7. ติฉินทินทาการทำหน้าที่ของผูบ้รหิารเป็นประจำ 
8. ขอลาไปศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 
9. เข้าร่วมกจิกรรมวันสำคัญของชุมชนเป็นประจำ 
10. เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ปกครองนักเรียน 

วิธีคิด  1. ทจุริตในหน้าที่ราชการ เป็นการผิดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

2. มาโรงเรียนสายเป็นประจำ เป็นการผิดจรรยาบรรณต่อตนเอง 
3. แต่งกายไม่ถูกระเบียบของทางราชการ เป็นการผิดจรรยาบรรณต่อตนเอง 
4. ล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน เป็นการผิดจรรยาบรรณต่อผู้รบับริการ 
5. รวมตัวกันก่อเหตุประท้วงการทำงานของรัฐบาล เป็นการผิดจรรยาบรรณต่อสังคม 
6. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทัง้ทางกาย วาจา ใจเป็นการผิดจรรยาบรรณต่อผู้รบับริการ 
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7. ติฉินทินทาการทำหน้าที่ของผูบ้รหิารเป็นประจำเป็นการผิดจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
8. ขอลาไปศึกษาต่อนอกเวลาราชการ เป็นการเกี่ยวข้องกบัจรรยาบรรณตนเอง 
9. เข้าร่วมกจิกรรมวันสำคัญของชุมชนเป็นประจำ เป็นการเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณต่อสงัคม 
10. เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ปกครองนักเรียน เป็นการผิดจรรยาบรรณต่อผูร้ับบริการ 

สมรรถนะวิชาชีพครู 

 สมรรถนะ  เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิผลหรอืเป็นไป

ตามเกณฑห์รือการมผีลงานที่โดดเด่นกว่าในการทำงานหรือสถานการณ์ 

 สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teachers and personnel competency) หมายถึง พฤติกรรมซึ่ง

เกิดจากการรวมความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) คุณลกัษณะ (Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ

(Motivation) ของบุคคล และสง่ผลต่อความสำเรจ็ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่น 

 องค์ประกอบของสมรรถนะ 

 มี 3 ประการคือ 

1. ความรู้ (Knowledge)  

2. ทักษะ (Skills)  

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) 

ประเภทของสมรรถนะ 

 มี 2 ประเภทคือ 

1. สมรรถนะหลัก(Core Competency) 

2. สมมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) 

สมรรถนะวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. 

1. สมรรถนะหลัก(Core Competency) ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ 

o การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
o การบริการที่ดี 
o การพัฒนาตนเอง 
o การทำงานเป็นทีม 

2. สมมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ 

o การออกแบบการเรียนรู ้
o การพัฒนาผูเ้รียน 
o การบริหารจัดการช้ันเรียน 
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o การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจัย 
o การสร้างความร่วมมือกบัชุมชน 

สมรรถนะวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของ สพฐ. 

1. สมรรถนะหลัก(Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ 

o การมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
o การบริการที่ดี 
o การพัฒนาตนเอง 
o การทำงานเป็นทีม 
o จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

2. สมมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ 

o การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้
o การพัฒนาผูเ้รียน 
o การบริหารจัดการช้ันเรียน 
o การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
o ภาวะผู้นำคร ู
o การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพือ่การจดัการเรียนรู ้

คะแนนการประเมินสมรรถนะ 

 มี 4 ระดับ ได้แก ่

o ระดับ 1 หมายถึง น้อย หรือต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า 60%) 

o ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ หรอืปานกลาง (ระหว่าง 60-69%) 

o ระดับ 3 หมายถึง ดี หรอืสงู (ระหว่าง 70-79%) 

o ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก หรือ สงูมาก (80% ข้ึนไป) 

แผนพัฒนาตนเอง 

 หรือ Individual Development Plan = ID-Plan หมายถึง แผนที่บุคคลได้กำหนดข้ึนเป็นแนวทางในการ

เสริมสร้างหรือเพิม่พูนสมรรถนะ คุณลักษณะทีจ่ำเป็นในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพมุง่สู่คุณภาพระดับสงู และบรรลุ

เป้าหมายวิชาชีพของตน 
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วินัยของข้าราชการครู 

 ความหมายของวินัยขา้ราชการครู 

 วินัย คือ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมที่กำหนดให้ปฏิบัติตามหรืองดเว้นการปฏิบัติ 

 วินัยข้าราชการ คือ แบบแผนความประพฤติทีก่ำหนดให้ข้าราชการควบคุมตนเอง และควบคุมผู้ใต้บงัคับบญัชาให้

ประพฤติดี ปฏิบัติดี ละเว้นการประพฤติในทางไม่ชอบไม่ควร 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บญัญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดน้ีโดยเครง่ครัดอยู่

เสมอ 

 ให้ผู้บงัคับบัญชามหีน้าที่เสรมิสร้างและพฒันาใหผู้้อยู่ใต้บงัคับบัญชามีวินัย ป้องกัน มิใหผู้้อยู่ใต้บงัคับบัญชากระทำผิดวินัย

และดำเนินการทางวินัยแกผู่้อยู่ใต้บงัคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมมีูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หากผูบ้ังคับบัญชาละเลยการ

ปฏิบัติหน้าทีจ่ะถือว่าผูบ้ังคับบัญชาทำผิดวินัยเสียเอง 

 โทษทางวินัย มี 5 สถาน 

1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตัดเงินเดือน   ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

3. ลดข้ันเงินเดือน 
4. ปลดออก 
5. ไล่ออก 
สามารถอธิบายได้ดังน้ี 

• การว่ากล่าวตักเตือนหรือการทำทัณฑบ์นไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัย ใช้ในกรณีที่เป็นความผิดเลก็น้อยและมีเหตุ
อันควรงดโทษ การว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องทำเป็นหนังสือ แต่การทำทัณฑบ์นต้องทำเป็นหนังสือ 

• โทษภาคทัณฑ์ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน สำหรับโทษภาคทัณฑ์ไม่
ต้องห้ามการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

• โทษตัดเงนิเดือนและลดข้ันเงินเดือนใช้ลงโทษในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรงและไม่ใช่กรณีทีเ่ป็น
ความผิดเลก็น้อย 

• โทษปลดออกและไล่ออกใช้ลงโทษในกรณีทีเ่ป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่าน้ัน 
• การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง ห้ามลดโทษต่ำกว่าปลดออก 
• ผู้ถูกลงโทษปลดออกมสีิทธ์ิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมอืนลาออก 
การสัง่ให้ออกจากราชการไม่ใช่โทษทางวินัย 

  

ความผิดวินัยร้ายแรง 

ให้ออกจากราชการ 

ไม่ใช่โทษทางวินัย 
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การผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีทั้งหมด 13 ประเภท ได้แก ่

1. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยด้วย
ความบริสทุธ์ิใจ 

2. ไม่ปฏิบัติหน้าทีร่าชการด้วยความซื่อสัตย์สจุริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ไม่มีความวิริยอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจ
ใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. อาศัยหรือยอมใหผู้้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าทีร่าชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
ผู้อื่น 

4. ไม่ปฏิบัติหน้าทีร่าชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและไม่ใหเ้กิดความเสียหายแกร่าชการ 

5. ไม่ปฏิบัติตามคำสัง่ของผู้บังคับบญัชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ แต่ถ้าเหน็ว่า
การปฏิบัติตามคำสั่งน้ันจะทำให้เสียหายแกร่าชการหรอืจะเป็นการไมร่ักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเหน็เป็น

หนังสือภายใน 7 วัน เพื่อให้ผู้บังคับบญัชาทบทวนคำสัง่ก็ได้ และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือ

ให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

6. ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แกท่างราชการและผูเ้รียน ละทิง้หรือทอดทิ้งหน้าทีร่าชการโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร 
7. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู่้เรียน ชุมชน สังคม ไม่สุภาพเรียบรอ้ยและรักษาความสามัคคี ไม่ช่วยเหลือเกื้อกลูต่อ
ผู้เรียนและข้าราชการด้วยกัน หรอืผูร้่วมงาน ไม่ต้อนรับหรือให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมต่อผูเ้รียนและประชาชนผูม้า

ติดต่อราชการ 

8. กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดนปราศจากความเป็นจริง 
9. กระทำการหรือยอมใหผู้้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิใน
ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

10. เป็นกรรมการผูจ้ัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลงึกันน้ันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
11. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมอืงในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน อาศัยอำนาจและ
หน้าที่ราชการของตนแสดงการฝกัใฝส่่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุม่บุคคลหรือพรรคการเมืองใด 

12. กระทำการอันใดได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
13. ไม่เสริมสร้างและพฒันาใหผู้้อยู่ใต้บงัคับบัญชามีวินัย ไม่ป้องกันมิใหผู้้อยู่ใต้บงัคับบญัชากระทำผิดวินัย หรอืละเลย หรือมี
พฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลอืมิใหผู้้อยู่ใต้บังคับบญัชาถูกลงโทษทางวินัยหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไมสุ่จริต 
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การผิดวินัยร้ายแรง มีทัง้หมด 15 ประเภท ได้แก ่

1. ทุจริตต่อหน้าทีร่าชการ 
2. จงใจไมป่ฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรอื
นโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ่หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวัง รกัษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้

เกิดความเสียหายแกร่าชการอย่างร้ายแรง 

3. ขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผูบ้ังคับบัญชาซึ่งสัง่ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ อันเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

4. ละทิง้หน้าทีห่รอืทอดทิง้หน้าที่ราชการโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
5. ละทิง้หน้าทีร่าชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

6. กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงผูเ้รียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
7.  กลั่นแกลง้ กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง เปน็เหตุให้ผูอ้ื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

8. กระทำการหรือยอมใหผู้้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิใน
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยมุง่หมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้ได้รบัแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งหรอืวิทยฐานะใดโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรอืเป็นการกระทำอันมลีักษณะเป็นการให้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสทิธิประโยชน์อื่นเพือ่ให้

ตนเองหรือผู้อื่นได้รบัการบรรจุและแต่งต้ังโดยมิชอบ 

9. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบหรือนำผลงานทางวิชาการของผูอ้ื่นหรือจ้าง วาน ให้ผู้อื่น
ทำผลงานทางวิชาการ เพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรงุการกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ 

หรือการให้ได้รับเงนิเดือนในระดับทีสู่งข้ึน 

10. ร่วมดำเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอ้ื่นโดยมิชอบ หรอืรบัจัดทำผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะมี
ค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผูอ้ื่นนำผลงานน้ันน้ันไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง 

การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงินเดือนที่สงูข้ึน 

11. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ อันมลีักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสทิธิหรือขายเสียงในการเลือกต้ังสมาชิก
รัฐสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผูบ้รหิารท้องถ่ิน หรือการเลือกต้ังอื่นที่มลีักษณะเป็นการสง่เสรมิการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย รวมทัง้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผูอ้ื่นกระทำการในลักษณะเดียวกัน 

12. กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ำคุกหรือให้ได้รับโทษที่
หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือลหโุทษ หรอืกระทำการอื่นใดอันได้ช่ือ

ว่าเป็นผูป้ระพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 

13. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนใหผู้้อื่นเสพยาเสพติด 
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14. เล่นการพนันเป็นอาจิณ 

15. กระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้รียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรอืไม ่
การดำเนินการทางวินัย 

การดำเนินการทางวินัย คือ กระบวนการและข้ันตอนการดำเนินการในการออกคำสั่งลงโทษซึ่งเป็นข้ันตอนที่มลีำดับ

ก่อนหลังต่อเน่ืองกัน อันได้แก่ การต้ังเรื่องกล่าวหา การสบืสวนสอบสวน การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษและการสั่งลงโทษ 

รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ในระหว่างการสอบสวนพจิารณา เช่น การสั่งพกั การสัง่ให้ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟงัผลการสอบสวน

พิจารณา 

หลักการดำเนินการทางวินัย 

1. กรณีทีผู่้บังคับบญัชาพบว่า ผู้ใต้บังคับบญัชาผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยมีพยานหลกัฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ผู้บงัคับบญัชา
สามารถดำเนินการทางวินัยได้ทันท ี

2. กรณีที่มกีารร้องเรียนด้วยวาจาใหจ้ดปากคำ ใหผู้้รอ้งเรียนลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปี พร้อมรวบรวม
พยานหลกัฐานอื่นๆ ประกอบการพจิารณาแล้วดำเนินการให้มีการสอบสวนข้อเทจ็จริงโดยต้ังกรรมการสืบสวนหรอืสัง่

ให้บุคคลใดไปสืบสวน หากเห็นว่ามีมลูก็ต้ังคณะกรรมการสอบสวนต่อไป 

3. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสอื ผู้บงัคับบญัชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อน หากเห็นว่าไม่มมีูลก็สัง่ยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามี
มูลก็ต้ังคณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนังสอืร้องเรียนไม่ลงลายมือช่ือและทีอ่ยู่ของผู้ร้องเรียนหรือไมป่รากฏ

พยานหลกัฐานที่แน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตรสนเทห่์มติคณะรัฐมนตรีห้ามมิใหร้ับฟงัเพราะจะทำให้ข้าราชการเสีย

ขวัญในการปฏิบัติหน้าที ่

ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย 

1. การต้ังเรื่องกล่าวหา เป็นการต้ังเรือ่งดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการเมื่อปรากฏกรณีมีมลูที่ควรกล่าวหาว่ากระทำ
ผิดวินัย ให้ผู้บงัคับบญัชาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดย

ไม่ชักช้า ผู้ต้ังเรื่องกล่าวหาคือผูบ้ังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บงัคับบญัชาช้ันต้นคือ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถแต่งต้ังกรรมการสอบสวนข้าราชการในโรงเรียนได้ทกุคน สำหรับกรณีความผิดวินัย

ร้ายแรง ผูบ้ังคับบญัชาผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 เป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

2. การแจง้ข้อกล่าวหาในการสอบสวน จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบหุรอืไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ เพื่อให้ผูถู้กกล่าวหามโีอกาสช้ีแจงและนำสบืแก้ข้อกล่าวหา 

3. การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นเพือ่จะทราบข้อเท็จจรงิและพฤติกรรม
ต่างๆ หรอืพิสจูน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม และเพื่อพจิารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ

ผิดวินัยจรงิหรือไม่ ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษ ข้อยกเว้น กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

จะดำเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ 
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ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตามที่กำหนดใน ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 

1. การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่  
• กระทำความผิดอาญาจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้น้ันกระทำผิดและผูบ้ังคับบัญชาเห็นว่าข้อเทจ็จริงตามคำ
พิพากษาประจักษ์ชัด 

• กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผูบ้ังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มหีน้าที่
สืบสวนหรอืคณะกรรมการสอบสวน โดยมีการบันทึกถ้อยคำเป็นหนังสอื 

2. กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก ่ 
• กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษทีห่นักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ำคุกหรือลงโทษที่
หนักกว่าจำคุก 

• ละทิง้หน้าทีร่าชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 วัน ผู้บังคับบัญชาสบืสวนแล้วเห็นว่าไม่มเีหตุผล

สมควร หรือมีพฤติกรรมอันแสดงถึงความจงใจไมป่ฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

• กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รบัสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บงัคับบญัชา หรือให้ถ้อยคำรบัสารภาพต่อผู้มี
หน้าที่สบืสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทกึถ้อยคำเป็นหนังสอื 

หลักในการพิจารณาโทษทางวินัย 

คือ การคำนึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายกำหนด 

1. ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โทษปลดออก หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุลดหย่อนโทษต้องไม่ต่ำกว่า

ปลดออก 

2. ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนแล้วแต่กรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ

จะนำมาพจิารณาด้วยก็ได้ 

3. กรณีมีความผิดเลก็น้อยอันควรมเีหตุลงโทษ จะลดโทษโดยทำทัณฑ์บนเป็นหนังสอืหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
เหตุลดหย่อนโทษ มีทัง้หมด 7 เหตุดังน้ี 

1. กระทำความผิดครั้งแรก 
2. สำนึกผิด 
3. ไม่เกิดความเสียหาย 
4. บรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึน 
5. รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

6. บันดาลโทสะ 
7. คุณความดี 
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กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ มติคณะรัฐมนตรีให้ไล่ออกสถานเดียว ไม่มีเหตุอันควรลดโทษแมจ้ะนำเงินทีทุ่จริตมาคืน

ราชการก็ตาม 

การงดโทษ 

1. กระทำผิดเล็กน้อยและมเีหตุอันควรงดโทษ 
2. กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงและออกจากราชการไปแล้ว 
3. ผู้กระทำความผิดตาย 
ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษ 

ผู้มีอำนาจสัง่ลงโทษต้องเป็นผู้บงัคับบัญชาตามกฎหมายและมีกฎหมายให้อำนาจการลงโทษไว้ ดังน้ี 

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหน่ึงไมเ่กิน 5% เป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน 

2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจสั่งลงโทษภาคทัณฑห์รือตัดเงินเดือนครั้งหน่ึงไมเ่กิน 5% เป็นเวลา

ไม่เกิน 2 เดือน หรือลดข้ันเงินเดือนไมเ่กิน 1 ข้ัน 

3. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการ กพฐ. มีอำนาจสัง่ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน ครั้งหน่ึงไมเ่กิน 5% เป็น

เวลาไม่เกนิ 3 เดือน หรือลดข้ันเงินเดือนไม่เกิน 1 ข้ัน 

การอุทธรณ ์

ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสทิธิอุทธรณ์คำสัง่ลงโทษต่อ กศจ. หรอื อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน 

 เง่ือนไขในการอุทธรณ ์

 ผู้อุทธรณ์ต้องเป็นผูท้ี่ถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของคำสั่งลงโทษ ผูอุ้ทธรณ์ต้องอุทธรณ์เพื่อตนเองเท่าน้ัน ไม่อาจ

อุทธรณ์แทนผูอ้ื่นได้ ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับแจง้คำสั่งลงโทษ ต้องทำเป็นหนังสือ 

 การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง 

 การอุทธรณ์คำสั่งโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนทีผู่้บังคับบญัชาสั่งด้วยอำนาจของตนเอง ต้องอทุธรณ์

ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ เว้นแต่การสัง่ลงโทษตามมติให้อทุธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

 การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง 

 การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ต้องอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ดังน้ี 

 การร้องทกุข์คำสั่งใหอ้อกจากราชการ หรอืคำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ต้องร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 

เช่นเดียวกัน 

 การร้องทุกข ์

 หมายถึง ผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากคำสั่งของฝ่ายปกครอง หรือคับข้องใจจากการกระทำของ

ผู้บังคับบญัชา ใช้สิทธิร้องทกุข์ขอความเป็นธรรม ขอใหเ้พิกถอนคำสั่งหรือทบทวนการกระทำของฝ่ายปกครองหรือของ

ผู้บังคับบญัชา 
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 ผู้ถูกสัง่ให้ออกจากราชการมีสทิธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. แล้วผู้ซึง่เห็นว่าตนไม่ได้รบัความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ

เน่ืองจากการกระทำของผู้บงัคับบัญชา หรือกรณีถูกต้ังกรรมการสอบสวน มีสิทธิรอ้งทกุข์ต่อ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.

ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ังหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน 

 ผู้มสีิทธ์ิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เหตุท่ีจะร้องทุกข ์

1. ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ 
2. ถูกสั่งพกัราชการ 
3. ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน 
4. ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระทำของผูบ้ังคับบัญชา 
5. ถูกต้ังกรรมการสอบสวน 
ข้อควรคำนึงในการลงโทษทางวินัย 

1. ความผิดทางวินัยไม่มีอายุความ 
2. การลงโทษทางวินัยต้องดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย เช่น ต้องมีการสอบสวนทางวินัย กรณีทีเ่ป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องมีการแต่งต้ังกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานเท่าที่มีให้ผู้ถูก

กลา่วหาทราบและใหโ้อกาสนำพยานเข้าสบืแก้ข้อกล่าวหา 

3. ผู้สัง่ลงโทษต้องเป็นผูบ้ังคับบัญชาที่มอีำนาจลงโทษได้ 
4. สถานภาพการเป็นข้าราชการกรณีทีเ่ป็นความผิดวินัยจะต้องเป็นการกระทำในขณะทีเ่ป็นข้าราชการแล้ว และขณะ
ลงโทษจะต้องข้าราชการอยู่ กรณีถึงแก่กรรมไปแล้วจะลงโทษทางวินัยไม่ได้ 

5. การดำเนินการระหว่างสอบสวนพิจารณาทางวินัย ได้แก่ การพักราชการ และการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน 
อุดมการณข์องครู 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครทูั้งจากการบรรจุและแต่งต้ังใน

ตำแหน่งครผูู้ช่วย ครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน เพือ่ให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สรปุเน้ือหา

สำคัญเกี่ยวกบัอุดมการณ์ของครู ดังน้ี (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.2552:113-130) 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรสัเกี่ยวกบัความหมายและคุณลักษณะของครพูระราชทานแก่ครอูาวุโส 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2523 ดังน้ี 

 “...ครทูี่แท้จริงน้ันต้องเป็นผูท้ำแต่ความดี คือต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้อง

หนักแน่น อดทน และอดกลั้น สำรวมระวังความประพฤติ ปฏิบัติตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่อสตัย์ รักษา

ความจริงใจ วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ...” 
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 ครู เป็นบุคคลที่มีความสำคัญทีสุ่ดในวงการศึกษา เพราะเปน็ผู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

โลก นอกจากน้ันยังเป็นผู้มีอทิธิพลต่อการสรา้งบัณฑิตอย่างมาก บัณฑิตจะมีความคิดที่ดี มีวิธีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง และมี

ระบบระเบียบในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพฒันาบุคลิกภาพเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ ซึ่งควรได้รับการปลูกฝังอบรมจากครูผูส้อน 

และบุคลิกภาพของครู ย่อมสง่ผลไปสู่บัณฑิตดังคำกล่าวของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุลที่ว่า “อยากรู้ว่าตัวครูเป็นฉันใด จงดูได้จาก

ศิษย์ที่สอนมา”  

 ครูจึงจำเป็นต้องพฒันาจิตสำนักของความเป็นครู เพราะครหูรืออาจารย์จำเป็นต้องมีข้อกำหนดอยู่ในใจ เพื่อให้มหีลกัใน

การดำรงตนให้เป็นครู สิง่แรกที่ควรจะพัฒนาก็คือ การสร้างคุณธรรมหรือครุธรรมให้เกิดข้ึน ซึ่งความเป็นจรงิน้ัน “ครุธรรม” คือ 

ธรรมสำหรับคร ู

 “หน้าที่ของครู ก็คือ การอบรมสัง่สอนศิษย์” 

 พระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” 

 พระราชสมัญญานามสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

 “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” 

 ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรกของไทย 

 ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลทีส่มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานแก่ครูของประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร-์เลสเต รวม 11 ประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีที่จะได้รับรางวัลน้ี

เพียงประเทศละ 1 คน จัดข้ึนครั้งในปี พ.ศ. 2558 มีการคัดเลือกตัวแทนครจูากทั่วประเทศ โดยครูไทยคนแรกที่ได้รบัรางวัลน้ี คือ 

นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูเช่ียวชาญ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 

 คุณลักษณะของครู 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.2552 หน้า 117-120) ได้นำเสนอคุณลักษณะของครทูี่ดี หน้าที่ที่

จำเป็นของครู การกระทำของครูทีส่ังคมชอบและไม่ชอบ ความบกพร่องของครู และสิ่งที่ครูไม่ควรกระทำ ดังน้ี 

 คุณลักษณะของครูท่ีดี 10 ประการ 

1. ความมีระเบียบวินัย 
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม 
3. ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมนาชีพ 

4. ความสำนึกในหน้าที่และการงานต่างๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
5. ความเป็นผูม้ีความคิดริเริ่ม วิจารณ์ และตัดสินอย่างมีเหตุผล 

6. ความกระตือรอืร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
7. ความเป็นผูม้ีพลานามัยทีส่มบรูณ์ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 
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8. ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมอีุดมคติเป็นที่พึ่ง ไม่ไหว้วานหรือขอความช่วยเหลือจากผูอ้ื่นโดยไม่จำเป็น 
9. ความภาคภูมิและการรูจ้ักทำนุบำรงุศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติ 
10. ความเสียสละและเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และความสามัคคีกัน 

หน้าท่ีของครูท่ีจำเป็นมากท่ีสุด 

1. สอนและอบรม 
2. การเตรียมการสอน 
3. หน้าที่ธุรการ เช่น ทำบัญชีเรียกช่ือและสมุดประจำวัน 
4. การแนะแนว 
5. การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
การกระทำของครูท่ีสังคมไมช่อบ สามารถเรียงได้จากมากไปหาน้อย ดังน้ี 

1. ขาดความรับผิดชอบ 
2. การเป็นคนเจ้าอารมณ์ 

3. ขาดความยุติธรรม 
4. เห็นแก่ตัว 
5. ประจบสอพลอ 
การกระทำของครูท่ีสังคมชอบ สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 

1. ต้ังใจสอนและสอนเข้าใจอย่างแจ่มแจง้ 
2. ความเข้าใจและเป็นกันเอง 
3. ความรับผิดชอบ 
4. มีความยุติธรรม 
5. ความเมตตา 
ความบกพร่องของครู สามารถเรียงได้จากมากไปหาน้อย ดังน้ี 

 ครูชาย 

1. ความประพฤติไม่เรียบร้อย 
2. มัวเมาอบายมุข 
3. การแต่งกายไมสุ่ภาพ 
4. การพูดจาไมสุ่ภาพ 
5. ไม่รับผิดชอบการงาน 
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ครูหญิง 

1. การแต่งกายไมสุ่ภาพ 
2. ความเป็นคนเจ้าอารมณ์ 

3. ประพฤติไมเ่รียบร้อย 
4. ไม่รับผิดชอบการงาน 
5. ชอบนินทา 
สิ่งท่ีครูไม่ควรกระทำ 

1. ครูมาสาย คติประจำใจ สอนน้อยหน่อย สายมากหน่อย อรอ่ยกำลังเหมาะ 
2. ครูค้าขาย คติประจำใจ ครทูี่มีความเพียร ต้องทำโรงเรียนใหเ้ป็นตลาด ครทูี่มีความสามารถ ต้องทำตลาดใหเ้ป็น
โรงเรียน 

3. ครูคุณนาย คติประจำใจ คือ อยู่อย่างคุณนาย สบายทุกอย่าง หนทางสะดวก พรรคพวกมากม ี
4. ครูสุราบาล คติประจำใจ คือ ศุกร์เมา เสาร์นอน อาทิตย์ถอน จันทร์เกียจคร้าน อังคารหยุด พุธลา พฤหัสมาก้มหน้าสู้
คน 

5. ครูเกียจคร้าน คติประจำใจ คือ สอนมั่ง ไม่สอนมั่ง สตางค์เท่าเดิม 
6. ครูหัวโบราณ คติประจำใจ คือ คิดเป็นก็คิดไป แก้ปญัหาเป็นก้อแก้ปัญหาไป แต่ฉันจะสอนอย่างไร ใครอย่ามายุ่งกับ

ฉัน 

7. ครูปากม้า คติประจำใจ คือ นินทาวันละมากๆ ปากผ่องใส 
8. ครูหน้าใหญ่ คติประจำใจ คือ ใหญ่ทีโ่รงเรียน ไปเป็นเสมียนที่อำเภอ เหอ่เจ้านายได้สองข้ัน 
9. ครูใจยักษ์ คติประจำใจ คือ หน้าตาขมึงขึงขัง ดุด่าไม่ฟังเหตุผล 
คุณธรรมสำหรับครู 

ผูป้ระกอบวิชาชีพครูจำเป็นต้องมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งคุณธรรมทีส่ำคัญสำหรบัครสูามารถสรปุได้ดังน้ี  

พรหมวิหาร4 

คือ ธรรมอันประเสริฐ ธรรมของผู้เป็นใหญ่ คือ 

1. เมตตา : ความรัก ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 
2. กรุณา : ความสงสาร อยากช่วยผู้อื่นใหพ้้นทุกข์ 
3. มุฑิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข 
4. อุเบกขา: วางใจเป็นกลาง 
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อิทธิบาท4 (ธรรมสำหรบัการทำงาน) 

1. ฉันทะ : ความยินดี พอใจในสิ่งทีท่ำ 
2. วิริยะ: ความเพียรพยายาม 
3. จิตตะ: การต้ังจิตรบัรู้ในสิ่งที่กระทำ 
4. วิมังสา: การไตร่ตรอง ใช้ปัญญาพจิารณาใคร่ครวญ 

ฆราวาสธรรม4 (ธรรมสำหรบัผู้ครองเรือน) 

1. สัจจะ: ความจริงใจต่อตนเอง 
2. ทมะ: การฝึกตน ข่มใจ บงัคับตน 
3. ขันติ: การอดทน อดกลั้น 
4. จาคะ : ความเสียสละ 
โลกบาลธรรม 

หมายถึง ธรรมที่คุ้มครองโลก เป็นธรรมที่ใช้ปกครอง ควบคุมจิตใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดี มิให้ละเมิดศีลธรรม ใหอ้ยู่

ร่วมกันด้วยความสงบสุข ไม่เดือดร้อน สบัสน วุ่นวาย ซึ่งประกอบด้วย 2 ประการคือ  

1. หิริ ได้แก่ ความละอายแก่ใจตนเองในการทำความช่ัว 
2. โอตตัปปะ ได้แก่ ความเกรงกลัวบาป เกรงกลัวต่อการทำความช่ัวและผลของกรรมช่ัวที่ได้กระทำข้ึน 
สังคหวัตถุ4 (ธรรมทีเ่ป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจคน) 

1. ทาน : การให้ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
2. ปิยวาจา: การเจรจาด้วยถ้อยคำสุภาพ อ่อนหวาน 

3. อัตถจริยา: การประพฤติแต่สิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อกัน 
4. สมานัตตตา: การทำตนเสมอต้นเสมอปลาย 
สัปปุริสธรรม7 เป็นธรรมของคนดี ประกอบด้วย 7 ประการ คือ 

1. ธัมมัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกัเหตุ 
2. อัตถัญญุตา ความเป็นผูรู้้จักผล 
3. อัตตัญญุตา ความเป็นผูรู้้จักตน 
4. มัตตัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ 

5. กาลัญญุตา  ความเป็นผูรู้จ้ักกาล 
6. ปรสิัญญุตา  ความเป็นผูรู้้จกัชุมชน 
7. ปุคคลัญญุตา  ความเป็นผูรู้้จกับุคคล 
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มาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพ หมายถึง การสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่า สถานศึกษาทำงานอย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตาม

มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลผลิต(นักเรียน) มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ระบบประกันคุณภาพมีกระบวนการทีส่ัมพันธ์กัน 3 

ประการ ได้แก ่

 การพัฒนาคุณภาพ 

    เป็นการพฒันาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุถึงมาตรฐาน

ที่กำหนดไว้ โดยสถานศึกษาต้องมกีารจัดทำแผนยุทธศาสตร(์Strategic Plan) ที่ทกุกิจกรรม/โครงการ/งานมเีป้าหมายเดียวกัน 

คือ การยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน มกีารติดตามการดำเนินงานอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง โดยใช้วงจร PDCA รวมทั้งการสร้าง

จิตสำนึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นความรบัผิดชอบรว่มกันของทกุคน 

 วงจร PDCA ตามแนวคิดของเดมมิง ได้แก่ การร่วมกันวางแผน(Planning) ปฏิบัติตามแผน(Doing) การร่วมกันตรวจสอบ

(Cheching) การร่วมกันปรับปรุง(Action) 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. การประเมินคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด โดยสถานศึกษาทำการประเมินตนเองแล้ว
รายงาน SAR (Self Assessment Report) ให้หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดทำการประเมิน

สถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปีต่อครั้ง (ประเมินทุกปกี็ได้) 

2. การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ
บุคคลที่ สมศ.รบัรอง ดำเนินการทุกๆ 5 ป ี

• รอบที่ 1 พ.ศ. 2544-2548 

• รอบที่ 2 พ.ศ. 2549-2553 

• รอบที่ 3 พ.ศ. 2554-2558 

• รอบที่ 4 พ.ศ. 2559-2563 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดทีม่ีหน้าที่กำกบัดูแลสถานศึกษาน้ัน โดย

สถานศึกษาตรวจประเมินทำรายงานการประเมินตนเอง SAR (Self Assessment Report) ส่งหน่วยงานต้นสังกัดทุกปี และ

หน่วยงานต้นสงักัดเข้าตรวจอย่างน้อย 3 ปีต่อครัง้ (หมายความว่า จะเข้าประเมินทกุปีก็ได้ไม่ต้องรอให้ครบ 3 ปี) 
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ระบบประกันคณุภาพภายในประกอบด้วย 

1. การประกันคุณภาพภายใน 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 
4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดทำรายงานประจำปีทีเ่ป็นรายการประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เริ่มใช้ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา 

แบ่งเป็น 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งช้ี 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานที่ 1-6) รวม 30 คะแนน 

2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (มาตรฐานที่ 7-12) รวม 50 คะแนน 

3. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู(้มาตรฐานที่ 13) รวม 10 คะแนน 

4. มาตรฐานด้านอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 14) รวม 5 คะแนน 

5. มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม(มาตรฐานที่ 15) รวม 5 คะแนน 

 


