
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
เรื่อง  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

                                      - - - - - - - - - -  - - - - - - 
เพ่ือก ำหนดหลักในกำรยึดถือปฏิบัติ ส ำหรับกำรปฏิบัติตนของข้ำรำชกำรครูวิทยำลัยชุมชนพิจิตร   

ที่สอดคล้องกับสภำพสังคมและหลักธรรมที่ดีงำม ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ 2542  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มำตรำ 4 ที่ก ำหนดให้ครูเป็นบุคคลวิชำชีพและมำตรฐำนวิชำชีพ
ด้ำนกำรปฏิบัติตน จึงประกำศให้ข้ำรำชกำรครูวิทยำลัยชุมชนพิจิตรยึดหลักจรรยำบรรณครู 9 ประกำร ในกำร
ปฏิบัติตนโดยเคร่งครัดดังนี้ 
 

จรรยาบรรณครู 9 ประการ  มีดังน้ี 
 1. ครูต้องรักและเมตตำศิษย์ โดยให้ควำมเอำใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในกำรศึกษำเล่ำเรียน  
              แก่ศิษย์โดยเสมอหน้ำ  
 2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้ำงเสริมควำมรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงำม ให้เกิดแก่ศิษย์   
               อย่ำง เต็มควำมสำมำรถด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ     
 3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทำงกำย วำจำ และจิตใจ  
 4. ครูต้องไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ อำรมณ์และสังคมของ 
              ศิษย์  
 5. ครูต้องไม่แสวงหำประโยชน์อันเป็นอำมิสสินจ้ำงจำกศิษย์ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมปกติ และไม่ใช้ 
              ให้ศิษย์กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรหำผลประโยชน์ ให้แก่ตนโดยมิชอบ  
 6. ครูย่อมพัฒนำตนเองทั้งทำงด้ำนวิชำชีพดำ้นบคุลิกภำพและวิสัยทศัน์ใหท้ันต่อกำรพัฒนำทำง  
             วิทยำกำร เศรษฐกิจสังคมและกำรเมืองอยู่เสมอ 
 7. ครูย่อมรกัและศรัทธำในวิชำชีพครแูละเปน็สมำชกิทีด่ีต่อองคก์รวชิำชีพครู 
 8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทำงสร้ำงสรรค์ โดยยึดมัน่ในระบบคุณธรรมสร้ำง  
             ควำมสำมคัคีในหมู่คณะ  
 9. ครูพึงประพฤต ิปฏิบัตติน เป็นผูน้ ำในกำรอนุรักษ ์และพัฒนำภมูิปัญญำ และ วัฒนธรรมไทย 
 
         ประกำศ ณ วันที ่  1  มิถุนำยน   พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
        (นำยณรงค ์ สมบัติใหม่) 
                     ผูอ้ ำนวยกำรวทิยำลัยชุมชนพิจติร 



 
         

ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
เร่ือง  วัฒนธรรมองค์กรทีด่ีของวิทยาลัยชมุชนพิจิตร 

---------------------------------------------- 
วิทยำลัยชุมชนพิจิตร  จัดกำรศึกษำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน   โดยให้ควำมส ำคัญกับ

กำรปฏิบัติรำชกำรที่มุ่งเน้นกำรน ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ มีควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและท้องถิ่น ให้
ควำมส ำคัญกับ นักศึกษำ  ประชำชนผู้รับบริกำร   และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรให้มี
ควำมยืดหยุ่นคล่องตัว มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส ำคัญ โดยมีภำรกิจในกำรจัดกำรศึกษำ  วิจัย  ให้บริกำรทำงวิชำกำร  
ทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ งของท้องถิ่นและชุมชน  
ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่ำ “วิทยาลัยชุมชน  พัฒนาคน  พัฒนาท้องถิ่น”  

 

วิทยำลัยชุมชน จึงได้ทบทวนวัฒนธรรมองค์กรของวิทยำลัยชุมชนพิจิตร จำกทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
อันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และคุณธรรมอัตลักษณ์   โดยมีเจตนำรมณ์เพ่ือให้  ผู้บริหำรบุคลำกรและ
นักศึกษำของวิทยำลัยชุมชนพิจิตร  มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  เพ่ือมุ่งเน้นให้หน่วยงำนที่มีมำตรฐำนและเป็นที่
เชื่อถือของ นักศึกษำ  ประชำชนผู้รับบริกำร  เครือข่ำยควำมร่วมมือทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ  และเอกชน 
วิทยำลัยชุมชนพิจิตรจึงประกำศให้บุคลำกรรับทรำบและถือปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 

วัฒนธรรมที่  1  ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
 

 ผู้บริหาร 
1. ยิ้ม ไหว้ ทักทำย รู้จักกำรให้อภัยกันเมื่อกระท ำควำมผิด 
2. รู้จักกำรขอบคุณหรือแสดงควำมชื่นชมกันเมื่อกระท ำควำมดี 
ครู 
1. ยิ้ม ไหว้ ทักทำย และมีปฎิสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2. มีควำมเคำรพผู้มีควำมอำวุโสกว่ำ 
บุคลากรทางการศึกษา 
1. ยิ้ม ไหว้ ทักทำยกำรทักทำย ปฎิสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2. มีกิริยำมำรยำทที่ดี 
นักศึกษา 
1. ยิ้ม ไหว้ ทักทำย 
2. พูดจำไพเรำะ 
3. ก้มศีรษะเวลำเดินผ่ำนผู้ใหญ่ 
 

วัฒนธรรมที่  2  ความรับผิดชอบ 
            ผู้บริหาร 

1. ตรงต่อเวลำก ำกับ ดูแล ติดตำม 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถปฎิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ครู 
1. ตรงต่อเวลำ เช่น เข้ำสอนตรงเวลำ ท ำกำรสอนเต็มเวลำ 
2. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
บุคลากรทางการศึกษา 
1. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย 
2. ตระหนักรู้ในหน้ำที่ 
3. ปฏิบัติงำนให้เกิดควำมส ำเร็จและถูกต้อง 
นักศึกษา 
1. ตรงต่อเวลำ ท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
2. ส่งงำนตำมเวลำที่ก ำหนด 
 

วัฒนธรรมที่  3  ความสามัคค ี
ผู้บริหาร 
1. รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2. ร่วมกันท ำกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน 
ครู 
1. ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน 
2. มีควำมสำมัคคีปรองดองกันภำยในองค์กร 
3. มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
4. ยอมรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
บุคลากรทางการศึกษา 
1. ให้ควำมร่วมมือกันทุกฝ่ำยในองค์กรร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ 
2. ปฏิบัติงำนด้วยควำมเสียสละ 
นักศึกษา 
1. ไม่ทะเลำะวิวำทกัน 
2. ช่วยเหลือกันในกำรท ำงำน 
 

วัฒนธรรมที่  4  จิตอาสา 
          ผู้บริหาร 

1. ทุ่มเทในกำรท ำงำน ช่วยเหลือผู้อื่น 
2. มีควำมตั้งใจและใส่ใจในหน้ำที่ 
ครู 
1. ให้บริกำรชุมชนของตนด้วยควำมเต็มใจ 
2. ให้ควำมช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
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บุคลากรทางการศึกษา 
1. ให้ควำมช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
2. เสียสละเวลำส่วนตวัเพ่ือท ำงำนของส่วนรวม 
นักศึกษา 
1. ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยอำจำรย์ถือของ   
2. ออกหน่วยบริกำรชุมชน 
 

 อนึ่ง   ให้ผู้บริหำร บุคลำกร และนักศึกษำ วิทยำลัยชุมชนพิจิตร ถือปฏิบัติตำมประกำศฉบับนี้  
โดยอนุโลม 
 
                            ประกำศ  ณ วันที ่ 19  กันยำยน   พ.ศ.  2560 
       
                                     
 
     
                         (นำยณรงค์  สมบัติใหม่) 
           ผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัยชมุชนพิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 


