ร่าง จรรยาบรรณวิชาชีพครู ของ ทบ. โดย กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. อ้างอิงจาก มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู) ซึ่ง ในส่วน ทบ.จะนามาใช้ได้ทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา (ตบช.2.1) และการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ (ด้านที่ 1
ด้านวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอน) อ้างอิงจาก ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และ เอกสารประกอบการประชุม ของ สปท.(สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) โดย กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. ได้นามาจัดทา
เป็นแบบประเมินการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพฯ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 89053
…………………………………………………………………….

ร่าง
มาตรฐานการปฏิบัติตนของข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอนของ ทบ. (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
๒. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
๓. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจ แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาท
หน้าที่โดยเสมอหน้า
ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของ
ศิษย์และผู้รับบริการ
ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการ
ใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
๔. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ
๕. จรรยาบรรณต่อสังคม
พึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ น าในการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา เศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภู มิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการปฏิบัติตนของข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอนของ ทบ. (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.

ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนด
ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่าเสมอ

๕. ค้นคว้า แสวงหา และนาเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่ ศิษย์และ
ผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์
๖. แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ
๗. รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
๘. ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้
๙. อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ
๑๑. เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
๑๒. ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การ
๑๓. เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
๑๔. ให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ ช่ ว ยเหลื อ ศิ ษ ย์ แ ละผู้ รั บ บริ ก ารด้ ว ยความเมตตากรุ ณ าอย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถและเสมอภาพ
๑๕. สนับสนุนการดาเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
๑๖. ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับการพัฒนาตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล
๑๗. ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ อุปกรณ์ และแหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลาย
๑๘. ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง
๑๙. เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย
และให้กาลังใจอย่างกัลยาณมิตร
๒๐. เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
๒๑. มีความรัก ความสามัคคีและร่วมใจกันผนึกกาลังในการพัฒนาการศึกษา
๒๒. ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
๒๓. นาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
๒๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และสามารถดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒๕. เป็น ผู้น าในการวางแผนและดาเนินการ เพื่ออนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
พฤติกรรมทีไ่ ม่พึงประสงค์
๑. เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในสังคม
๒. ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ
๓. ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
๔. ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติหน้าที่
๕. ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผลเสียหาย
๖. ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ
๗. ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ
๘. ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๙. ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการจน
ก่อให้เกิดความเสียหาย
๑๐. คัดลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
๑๑. ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพ ส่งผลให้ศิษย์หรือผู้รับบริการเกิดความเสียหาย
๑๒. ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ หรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
๑๓. ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม
๑๔. ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือผู้รับบริการจนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือผู้รับบริการ
๑๕. ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ
๑๖. เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการเป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
๑๗. จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ
๑๘. ชักชวน ใช้ จ้างวานศิษย์หรือผู้รับบริการให้จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติด หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข
๑๙. เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการในงานตามหน้าที่ที่ต้องให้
๒๐. ปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน จนทาให้เกิดความเสียต่องาน หรือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
๒๑. ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตาหนิ ให้ร้ายผู้อื่นในความบกพร่องที่เกิดขึ้น
๒๒. สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสียหาย
๒๓. เจตนาให้ข้อมูลเท็จทาให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
๒๔. วิพากษ์ วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตกความสามัคคี
๒๕. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม
๒๖. ไม่แสดงความเป็ นผู้น าในการอนุรักษ์ หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา หรือสิ่งแวดล้อม
๒๗. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๒๘. ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม

แบบประเมินการปฏิบัตติ นตามมาตรฐานการปฏิบตั ิตนของข้าราชการทหารที่ทาหน้าทีส่ อนของ ทบ.
คาชี้แจง แบบประเมิน
1. เพื่อให้ครูอาจารย์ได้ทบทวนและประเมินตนเอง เพื่อทราบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติตนของ
ข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอนของ ทบ.(จรรยาบรรณวิชาชีพ) และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองต่อไป
2. โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความลงใน ..............ให้สมบูรณ์
ผลการปฏิบัติตน ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก
ระดับ 4 = มากหรือดี
ระดับ 3 = ปานกลางหรือพอใช้
ระดับ 2 = น้อยหรือต่ากว่ามาตรฐาน ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

ข้อ
จรรยาบรรณต่อตนเอง
1 ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
..................................................................................................................................................
2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย
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