
 
 
 
 

บทที่ 5 
คุณธรรมสําหรับครู 

 
 ในปจจุบันน้ี ครูอาจารยมีบทบาทสําคัญอยางมากในการใหการศึกษาแกเยาวชน
แหงชาติ การที่จะเปนครูอาจารยท่ีดีน้ัน จึงควรมีส่ิงสําคัญ 3 ประการดังน้ี 

1. มีความรูในเนื้อหาวิชา 
2. มีเทคนิคการสอนที่ดี แมนยําในวิธีการสอน 
3. มีคุณธรรมและความประพฤติดี 
เพราะฉะนั้น ครูท่ีดีจึงไมใชมีความรูอยางเดียว แตจะตองมีคุณธรรมควบคู       

ไปดวย 
 
ความหมายของคุณธรรม 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2525: 187)  ไดใหความหมายของคุณธรรมไววา เปนสภาพ
คุณงามความดี 
 กูด (Good 1973: 641)  ไดใหความหมายของคุณธรรม (Virtue) ไวดังน้ี คือ 
 1.  คุณธรรม คือ ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไดกระทําจนเคยชิน 
 2.  คุณธรรม คือ คุณภาพท่ีบุคคลไดกระทําตามความคิดและมาตรฐานของสังคม 
ซ่ึงเกี่ยวของกับความประพฤติและศีลธรรม 
 3.  คุณธรรม คือ คุณสมบัติท่ียึดม่ันในการปฏิบัติทางจรรยาตอสังคม 
 ประภาศรี  สีหอําไพ (ประภาศรี  สีหอําไพ อางใน ทองคูณ  หงสพันธุ และคณะ 2537: 
118)  กลาววาคุณธรรม หมายถึง หลักธรรมจริยาท่ีสรางความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ในทางศีลธรรม
มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยูในข้ันสมบูรณจนเต็มเปยมดวยความสุข การเปนผูมีคุณธรรม 
คือ การปฏิบัติตนใหอยูในกรอบอันดีงาม 
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 พุทธทาสภิกขุ (2529: 89-91)  ไดอธิบายไวดังน้ี 
 คําวา “คุณ” หมายถึง คาท่ีมีอยูในแตละส่ิงซ่ึงเปนที่ต้ังแหงความยึดถือ เปนไปได
ท้ังทางดีและทางราย คือ ทําใหจิตใจยินดีก็เรียกวา คุณ  ทําใหจิตใจยินรายก็เรียกวา คุณ  
ซ่ึงเปนไปตามธรรมชาติของมัน ผูมีจิตหลุดพนแลวดวยประการทั้งปวงจะอยูเหนือ
ความหมายของคําคําน้ี 
 สวนคําวา “ธรรมะ” มีความหมาย 4 อยาง คือ 

1. ธรรมะ  คือ   ธรรมชาติ เรามีหนาท่ีตองเกี่ยวของ 
2. ธรรมะ  คือ   กฎของธรรมชาติ เรามีหนาท่ีตองเรียนรู 
3. ธรรมะ  คือ   หนาท่ีตามกฎของธรรมชาติ เรามีหนาท่ีตองปฏิบัติ 
4.   ธรรมะ  คือ   ผลจากการปฏิบัติหนาท่ีน้ัน เรามีหนาท่ีจะตองมีหรือใชมัน 

อยางถูกตอง 
กลาวโดยสรุป  คุณธรรม คือ อุปนิสัยอันดีงามท่ีอยูในจิตใจของคน อยูใน

ความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจะควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออกสนองความปรารถนา 
คุณธรรมแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
1.  คุณธรรมแบบทาส (Slave Virtue)  เปนลักษณะคุณธรรมที่ยึดถือและปฏิบัติตาม

แบบอยางของผูท่ีทรงไวดวยคุณงามความดี เชน ถือแบบอยางท่ีดีจากผูใหญ ผูบังคับบัญชา 
เปนตน 

2.  คุณธรรมแบบนาย (Master Virtue)  เปนลักษณะคุณธรรมท่ียึดถือและปฏิบัติตาม   
มโนธรรมของตนเองที่เห็นวาถูกตองดีงาม เชน การใหความยุติธรรมแกลูกนอง หรือ บุคคล      
รอบขาง เปนตน 
 
ความสําคัญของคุณธรรม 
 คุณธรรมมีความสําคัญตอบุคคล สังคม และชาติบานเมือง เพราะถาในสังคมใดมี
สมาชิกท่ีไรคุณธรรม สังคมก็จะมีแตความวุนวาย และยากตอการพัฒนา เชนเดียวกับใน
สังคมของครู ถาครูเปนผูไรคุณธรรม นอกจากจะทําใหตนเองและสถาบันวิชาชีพตกตํ่า
แลว ยังจะทําใหสังคมและชาติบานเมืองตองตกตํ่าไปดวย 
 ยนต  ชุมจิต (2541: 219-220)  กลาววา ครูท่ีมีคุณธรรมยอมทําใหเกิดประโยชน  
และมีความสําคัญหลายประการ ดังน้ี คือ 
 1.  ดานตัวครู 
 1.1 ทําใหครูมีความเจริญกาวหนาและมีความม่ันคงในอาชีพ 
 1.2 ไดรับคํายกยองสรรเสริญจากบุคคลท่ัวไป เปนที่เคารพเช่ือฟงของศิษย 
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 1.3 มีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ไรภยันตรายใด ๆ เพราะแวดลอม
ดวยความรักและนับถือจากศิษยและประชาชนทั่วไป 

 2.  ดานสถาบันวิชาชีพ 
 2.1 ทําใหช่ือเสียงของคณะครูเปนที่ศรัทธาเลื่อมใสของปวงชน 
 2.2 งานวิชาชีพครูมีความเจริญกาวหนา เพราะครูอาจารยทํางานเต็มกําลัง

ความสามารถ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคส่ิงท่ีเปนประโยชนใหม ๆ 
 2.3 สถาบันการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี เพราะไดรับความรวมมือ 

ชวยเหลือจากประชาชนเต็มท่ี 
 3.  ดานสังคม / ชุมชน 
 3.1 สมาชิกของสังคมเปนคนดีมีคุณธรรมสูง รูจักสิทธิและหนาท่ีอยาง

ถูกตอง 
 3.2 สังคมมีสันติสุข เพราะสมาชิกของสังคมมีคุณธรรม 
 3.3 สังคมไดรับการพัฒนาใหเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน 
 4.  ดานความมั่นคงของชาติ 
 4.1 สถาบันชาติ ศาสน กษัตริย มีความม่ันคงเพราะประชาชนมีความรัก 

ความเขาใจและเห็นความสําคัญอยางแทจริง 
 4.2 ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติมีความม่ันคงถาวร 

เพราะครูอาจารยไดอบรมส่ังสอนศิษยใหมีความรู ความเขาใจ และ
ปฏิบัติไดอยางถกูตองเหมาะสม 

 
คุณธรรม 4 ประการสําหรับคนไทย 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไดทรงพระราชทานหลัก
คุณธรรมสําหรับคนไทยไว 4 ประการ ซ่ึงคนเปนครูควรจะถือเปนหลักในการดําเนินชีวิต
ดวย คือ 
 “.....คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษา และนอมนํามาปฏิบัติมีอยูส่ีประการ คือ 
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 ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติ  
แตส่ิงท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม 
 ประการท่ีสอง คือ การรูจักขมใจตัวเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความ
สัตย ความดี 
 ประการท่ีสาม คือ การอดทน อดกล้ัน และอดออมท่ีจะไมประพฤติลวงทุจริต    
ไมวาจะดวยเหตุประการใด 
 ประการท่ีส่ี คือ การรูจักละวางความช่ัว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวน
นอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
 คุณธรรมทั้ง 4 ประการน้ี ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหมีความงอกงาม
ข้ึนโดยทั่ว ๆ กันแลว จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุขความรมเย็น และมีโอกาสที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาใหม่ันคง กาวหนาตอไปไดดังประสงค” 
 
คุณธรรมสําหรับครูตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ทานพุทธทาสภิกขุ ไดมีทัศนะเกี่ยวกับคุณธรรมครูวา ครูควรจะตองมีคุณธรรม 4 
ประการ ตามพระพุทธองค ดังน้ี 
 1.  พระวิสุทธิคุณ  คือ ครูจะตองมีจิตใจบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส ปราศจากโลภะ 
โทสะ โมหะ ไมอาฆาตพยาบาท รูจักการใหอภัย และมีมุทิตาจิตตอศิษย 
 2.  พระปญญาคุณ  คือ ครูจะตองมีปญญาท่ีเฉียบแหลม สามารถชวยแกปญหาให
ศิษยได 
 3.  พระกรุณาธิคุณ  คือ ครูจะตองมีความเมตตากรุณาตอศิษย 
 4.  ขันติ  คือ ครูจะตองมีความอดทนตอความเหน็ดเหน่ือยท้ังรางกายและจิตใจ  
 พระวรธัมโม  ภิกขุ  ไดกลาววา คุณธรรมที่ทําใหคนเปนครูท่ีสมบูรณไดมีดังน้ี คือ 
 1.  ครูตองเปนผู ท่ีม่ันใจในเรื่องทางวิญญาณ เพราะครูมีหนาท่ีเปนผูนําทาง
วิญญาณและมีหนาท่ียกระดับจิตใจของเยาวชนใหสูงข้ึน โดยครูจะตองถือวาเปนความ
รับผิดชอบของครูโดยตรง 
 2.  ครูตองมีธรรมะ คือ ตองใชธรรมะหลอเลี้ยงชีวิตใหชุมช่ืน ใหมีความอิ่มใจ   มีป
ติปราโมทย มิฉะน้ัน ชีวิตครูจะนาเบื่อหนาย ไมร่ืนรมย 
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 3.  ครูตองเปนเสมือนพระโพธิสัตว คือ บุคคลผูอุทิศตนเพื่อชวยเหลือผูอื่น มีคติ
ประจําใจที่วา ยอมลําบากเพื่อใหคนอื่นสุขสบาย เพราะครูควรยึดถือคุณธรรมของพระ
โพธิสัตวเปนหลักปฏิบัติ คือ 
 1)  สุทธิ   คือ  มีความบริ สุทธิ์อยู ในดวงจิต ไม มีโลภะ โทสะ โมหะ           
ไมพยาบาทอาฆาตมาดราย มีแตใหอภัย และมีมุทิตาจิตในลูกศิษย 
 2)  ปญญา คือ การรู เขาใจ สวางไสว รูเหตุแหงความเส่ือม ความเจริญของ
ชีวิต ครูควรใชปญญาเพื่อปรับปรุงและสงเสริมใหลูกศิษยดวยความเสียสละ 
 3)  เมตตา คือ มีความรักปรารถนาที่ไมมีท่ีส้ินสุด ครูจะตองใหความเมตตา
ตอลูกศิษย แมการอบรมส่ังสอน ตักเตือน และการลงโทษ ก็ควรใชความเมตตาเปนหลัก 
 4)  ขันติ คือ การยอมอดทนตอความเหนื่อยยาก ท้ังกาย วาจา เพ่ือส่ังสอน
ลูกศิษย 
 สําหรับคุณธรรมหรือหลักธรรมท่ีครูควรยึดถือและปฏิบัติตัวเปนตัวอยางที่ดีแก ลูก
ศิษย โดยอาศัยหลักธรรมที่เปนคําสอนของพระพุทธเจา โดยเลือกธรรมท่ีเหมาะแกหนาท่ี
การงานของครู เชน ขันติ (ความอดทน)  สัมปชัญญะ (ความรูสึกตัว)  พรหมวิหาร 4  
อคติ 4 เปนตน 
 
หลักธรรมสําหรับครู 
 คนไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ผูเปนครูจึงควรศึกษา
และนําคําสอนทางศาสนามาปฏิบัติ มีธรรมะท่ีครูควรยึดถืออยูหลายหมวด ดังตอไปน้ี 
 1.  อิทธิบาท 4  คือ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จ หมายถึง การทํางานที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ซ่ึงอาจเปนเร่ือง หนาท่ี การศึกษา รวมทั้งชีวิตสวนตัว มีอยู 4 อยาง คือ 
 1)  ฉันทะ – ความพอใจในสิ่งน้ัน คือ พอใจรักท่ีจะเปนครู ทํางานดานการ

สอนดวยความชอบ ต้ังใจในการสอน มีการเตรียมการสอนท่ีเหมาะสม
กับวัยและความแตกตางของเด็ก มีการสอนท่ีทําใหเด็กไดท้ังความรู 
และคุณธรรม มีเมตตากรุณาตอเด็ก ไมลงโทษเด็กโดยไมมีเหตุผล เชน 
ตีเด็กจนเกินขอบเขต ไมปลอยปละละเลยเมื่อเด็กทําความผิด 
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 2)  วิริยะ – เพียรประกอบส่ิงน้ัน คือ ความพยายามประกอบอาชีพครูดวย
ความขยันหม่ันเพียร ตัวครูก็ตองพยายามหาความรูเพ่ิมเติม มีการ
พัฒนาความรูและตนเองตลอดเวลา 

 3)  จิตตะ – เอาใจฝกใฝไมทอดธุระ คือ เอาใจฝกใฝในความเปนครู คิด
ตลอดเวลาวา ครูเปนอาชีพท่ีสําคัญในการจะพัฒนาเด็กใหเปนผูใหญท่ีมี
คุณคา เปนประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ มีความต้ังใจที่จะทํา
หนาท่ีครูใหดีท่ีสุด 

 4)  วิมังสา – การหม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผลส่ิงน้ัน คือ พิจารณาเหตุผล
ในอาชีพครูวา ทําไดดีมีประสิทธิภาพแลวหรือไม สอนดีเพียงใดและควร
หาแนวทางใดมาปรับปรุงวิธีการสอนใหดียิ่งข้ึน 

 2.  โลกปาลธรรม  ธรรมคุมครองโลก คือ ธรรมที่ชวยใหโลกมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย ไมเดือดรอนและวุนวาย มี 2 อยาง คือ 
 1)  หิริ  แปลวา ความละอายตอบาป คือ ละอายใจตอการทําความชั่วไมยอมทําบาป 
 2)  โอตตัปปะ  แปลวา  ความกลัวบาป คือ เกรงกลัวตอความช่ัว และผลของความชั่ว

ตาง ๆ  
  ท้ัง “หิริ” กับ “โอตตัปปะ” เปนธรรมที่สรางพ้ืนฐานของจิตใจไมใหคนทําความชั่ว 
 3.  ธรรมอันทําใหงาม  2 ประการ คือ 
 1)  ขันติ  คือ ความอดทน อดกลั้น ความหนักแนนของจิตใจ เพ่ือบรรลุ

ความดีและความมุงหมายอันชอบ ความอดทน แบงได 3 ชนิด คือ 
  - อดทนตอความเจ็บปวดทุกขทรมาน อันเกิดจากการเจ็บไขไดปวย 
  - อดทนตอความลําบากเหน่ือยยาก อันเน่ืองจากความไมราบร่ืนในการทํางาน 
  - อดทนตอความเจ็บใจที่ไดรับจากคําพูดท่ีไมดี 
 2)  โสรัจจะ  คือ ความสงบเสง่ียม อัธยาศัยงาม มีวาจาสุภาพเรียบรอย     

ซ่ึงเปนธรรมที่คูกับความอดทน คือ เ ม่ือมีความอดทนแลว ตอง
แสดงออกใหเปนปกติท้ังกาย วาจา ธรรมทั้งสองประการนี้เรียกวาเปน 
“ธรรมท่ีทําใหงาม” 
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 4.  พรหมวิหาร 4 หรือ ธรรมประจําใจของผูประเสริฐ หรือ ผูมีจิตใจยิ่งใหญ คือ 
คุณธรรมที่ควรใชปกครองลูกศิษย มี 4 ประการ 
 1)  เมตตา  คือ มีความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีและตองการชวยให  

ทุกคนไดประโยชนและมีความสุข 
 2)  กรุณา  คือ ความสงสารอยากชวยผูอื่นใหพนทุกข ใฝใจท่ีจะปลดเปลื้อง

บําบัดความทุกขยาก ความเดือดรอนของคนและสัตวท้ังหลาย 
 3)  มุทิตา  คือ ความยินดีเม่ือผูอื่นไดดี มีจิตใจผองใส แชมช่ืนเบิกบาน    

อยูเสมอ และยินดีเม่ือผูอื่นไดดีและเจริญกาวหนา 
 4)  อุเบกขา  คือ ความมีใจเปนกลาง มีจิตเท่ียงธรรม ไมเอนเอียงดวยความ

รักความชัง ปฏิบัติตนตามหลักการและเหตุผล 
 5.  อคติ 4  คือ ความไมเท่ียงตรง ความลําเอียง ผูท่ีเปนครูอาจารย และคนทั่วไป
ควรเวนอคติ 4 อยางน้ี 
 1)  ฉันทาคติ -  ลําเอียงเพราะรัก, ชอบ คือ การชวยเหลือเขาขางคนท่ีตนรัก  ทํา

ใหเสียความเที่ยงธรรม 
 2)  โทสาคติ - ลําเอียงเพราะความไมชอบ คือ การกลั่นแกลงใหโทษคนที่เรา

เกลียดชัง 
 3)  โมหาคติ - ลําเอียงเพราะความหลง ความเขลา คือ การกลั่นแกลงใหคนท่ี

เราเกลียดชัง 
 4)  ภยาคติ - ลําเอียงเพราะความกลัว คือ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อ

ชวยเหลือคนท่ีมีอํานาจหรืออิทธิพลเหนือเรา ทําใหเสียความ
ยุติธรรม 

 6.  สัปปุริสธรรม 7  คือ ธรรมของสัตบุรุษ หรือ ธรรมของคนดี มี 7 ประการ คือ 
 1)  ธัมมัญุตา  ความเปนผู รู จักหลักและรูจักเหตุ คือ รูหลักการและ

กฎเกณฑของส่ิงท้ังหลายที่ตนเขาไปเกี่ยวของในการดําเนินชีวิต ในการ
ปฏิบัติตอหนาท่ีและดําเนินกิจการตาง ๆ รูเขาใจสิ่งท่ีตนจะตองประพฤติ
ปฏิบัติตามเหตุผล 
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 2)  อัตถัญุตา  ความเปนผูรูจักผลและความมุงหมาย คือ รูความหมาย 
ความมุงหมายของหลักการท่ีตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคของกิจการท่ี
ตนกระทํา 

 3)  อัตตัญุตา  ความเปนผูรูจักตน คือ รูตามเปนจริงวา ตัวเรานั้นโดยฐานะ 
ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความสามารถ ความถนัด ฯลฯ เปนอยางไร 

 4)  มัตตัญุตา  ความเปนผูรูจักประมาณ คือ รูจักพอดี เชนรูจักประมาณ
ในการใชจายการบริโภค ในการใชจายทรัพยหรือในการพูด เปนตน 

 5)  กาลัญุตา  ความเปนผูรูจักเวลา คือ รูเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลา
ท่ีพึงใชในการประกอบกิจ หนาท่ี การงาน ปฏิบัติการตาง ๆ และ
เกี่ยวของกับผูอื่น 

 6)  ปริสัญุตา  ความเปนผูรูจักชุมชน คือ รูจักการอันควรประพฤติปฏิบัติ
ในถิ่นชุมชน รูจักระเบียบวินัยวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท่ีเขาไป
เกี่ยวของ 

 7)  ปุคคลัญุตา  ความเปนผูรูจักบุคคล คือ รูจักและเขาใจความแตกตาง
แหงบุคคล รูจักท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ดวยดี 

 7.  มรรค 8  หมายถึง ทางปฏิบัติเพื่อความพนทุกข เพื่อแกปญหาชีวิตและปญหา
สังคม หรือ เปนทางปฏิบัติสายกลาง 8 อยาง คือ 
 1)  สัมมาทิฏฐิ - คือ ความเห็นชอบ เชน เห็นวาทําดียอมไดดี ทําช่ัว

ยอมไดผลช่ัว เปนตน 
 2)  สัมมาสังกัปปะ - คือ ความดําริชอบ เชน การดําริออกจากกาม ไมมัว

เมาในรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผสั 
 3)  สัมมาวาจา - คือ การเจรจาชอบ เชน เวนจากการพูดเท็จ พูดสอเสียด 

พูดคําหยาบ และพูดเพอเจอ  การพูดและวิธีพูดของครู  มี
ผลตอความรูสึก และจิตใจของนักเรียนเสมอ ดังน้ัน ครู
ควรพูดดวยความจริงใจ ออนโยนใหนักเรียนเกิดความ
เคารพนับถือ 
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 4)  สัมมากัมมันตะ - คือ การกระทําชอบ เปนการทํางานที่ปราศจากโทษทั้ง
ปวง เชน ไมฆาสัตว ไมลักทรัพย และไมประพฤติผิด
ประเวณี เปนตน ครูตองกระทําการเหลาน้ีดวยความ
อดทน ซ่ือสัตย และรอบคอบ 

 5)  สัมมาอาชีวะ - คือ การเลี้ยงชีวิตชอบ ไมทํามาหากินในทางที่ผิด
ศีลธรรมและผิดกฎหมาย ธรรมขอน้ีสําหรับครู คือ ไม
เบียดเบียนเวลาสอนไปทําอาชีพอยางอื่น หรือรูจักใช
เวลาวางเพื่อคนหาความรูเพ่ือใชในการสอน 

 6)  สัมมาวายามะ - คือ ความเพียรพยายามชอบ เปนการเพียรพยายามมิ
ใหความช่ัวเกิด เพียรละความช่ัว เพียรกระทําความดี 
และรักษาความดี 

 7)  สัมมาสติ - คือ ความระลึกชอบ เปนการระลึกในสิ่งท่ีเปนบุญเปน
กุศลตาง ๆ ครูผูระลึกชอบยอมเปนครูผูมีสติ ไมเสียสติ 
และอยูในทํานองคลองธรรมและไมนอกลูนอกทาง 

 8)  สัมมาสมาธิ - คือ ความต้ังใจชอบ เปนความตั้งใจใหมีอารมณสงบ
ระงับโลภ โกรธ หลง ท้ังปวง 

มรรคท้ัง 8 ประการน้ี จัดเขาเปน “ไตรสิกขา” คือ ศีล สมาธิ และปญญา  
 ศีล  ไดแก สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  และสัมมาอาชีวะ 
 สมาธิ ไดแก สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ 
 ปญญา ไดแก สัมมาทิฏฐิ  และสัมมาสังกัปปะ 
 8.  ทศพิธราชธรรม  หรือ ราชธรรม 10  หมายถึง หลักธรรมสําหรับพระราชา 
นักบริหาร และผูทําหนาท่ีปกครองคนอื่น เชน ครู อาจารย เปนตน ทศพิธราชธรรม มี 10 
อยาง คือ 
 1.  ทาน คือ การให การสละทรัพยส่ิงของ การชวยเหลือ 
 2.  ศีล คือ ความประพฤติเรียบรอยทางกาย วาจา 
 3.  บริจาคะ คือ การเสียสละความสุขของตน เพ่ือประโยชนสุขของผูอื่น 
 4.  อาชวะ คือ ความซ่ือตรง มีความจริงใจ ปฏิบัติงานดวยความสุจริต 
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 5.  มัททวะ คือ  ความสุภาพออนโยน มีอัธยาศัยงดงาม 
 6.  ตบะ คือ  การระงับยับยั้งมิใหกิเลสเขาครอบงํา มีความเปนอยูธรรมดา 
 7.  อักโกธะ คือ ความไมโกรธ ไมลุแกอํานาจความโกรธ มีเมตตา ประจําใจ 
 8.  อวิหิงสา คือ  ความไมเบียดเบียน ไมบีบบังคับกดข่ี ไมหลงระเริงอํานาจ 

 9.  ขันติ คือ  ความอดทน อดทนตอความยากลําบาก ตอคํายั่วยุและ เยาะ
เยยตาง ๆ  

 10. อวิโรธนะ คือ  ความไมประพฤติผิดธรรม ไมหว่ันไหวตอลาภ ยึดม่ันอยู        
ในธรรม 

 หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาน้ี เปนเพียงธรรมะขั้นพ้ืนฐานท่ีครู อาจารย
ท้ังหลายควรนําไปยึดถือปฏิบัติในฐานะที่เปนครู เพื่อจะไดประพฤติตัวใหเปนแบบอยางท่ี
ดีแกลูกศิษย คุณธรรมสําคัญหลัก ๆ เชน ขันติโสรัจจะ คือ ผูท่ีเปนครูตองมีความอดทน
อยางมากในการจะเปนครูท่ีดี ตองมีความสงบเสง่ียม สํารวมกาย วาจา ใจ เพ่ือทําหนาท่ี
ครูท่ีดี และครูตองมี หิริโอตตัปปะ คือ มีความละอายและความกลัวท่ีจะทําความช่ัวท้ังใน
ท่ีลับและท่ีแจง ครูตองทําตัวในฐานะที่ควรไดรับการเคารพยกยองสมกับเปนครูท่ีดีของ
สังคม 
 เสนีย  มีทรัพย (2530: 240-245)  ไดศึกษาคุณธรรมของครูท่ีเรียกวา “คุรุธรรม
นิยม” ซ่ึงประกอบดวยคุณธรรมของครูใน 4 ดาน คือ 
 1.  อุดมคติของครู (Teacher’s Will) 
 2.  วิญญาณของครู (Teacher’s Spirit) 
 3.  คุณธรรมของครู (Teacher’s Qualification) 
 4.  จริยธรรมของครู (Teacher’s Function) 
 หมวดที่ 1  อุดมคติของครู (Teacher’s Will) หมายถึง ส่ิงท่ีครูมีความต้ังใจในสิ่ง
ท่ีดีท่ีสุดท่ีพึงยึดถือ มี 

1. ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
2. รักและศรัทธาในอาชีพครู 
3. ยินดีท่ีจะทํางานโดยไมเห็นแกความยากลําบาก แมอยูในแหงใดก็ตาม 
4. ต้ังใจทํางานอยางหนักเพ่ือความเจริญกาวหนาของนักเรียน 
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5. เปนสมาชิกและรวมทํางานในสมาคมที่เกี่ยวกับการศึกษา 
6. ดํารงตนใหเหมาะสมกับสภาพของอาชีพครู ไมหรูหราฟุมเฟอย 
7. ธํารงไวซ่ึงช่ือเสียงและเกียรติคุณแหงอาชีพครู 
8. ปรับปรุงแกไขตนเองอยูเสมอ 
9. ใฝหาความรูใสตนเองอยูเสมอ 
10. ต้ังใจทํางานเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
11. เช่ือม่ันวาครูคือปูชนียบุคคล 
12. อุทิศตนใหแกการศึกษาดวยความเต็มใจโดยไมคํานึงถึงผลตอบแทน 
หมวดที่ 2  วิญญาณของครู (Teacher’s Spirit)  หมายถึง ลักษณะที่เปนแกน

แทในสภาวะของความเปนครู ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปน้ี 
1. อดทน อดกลั้นตอพฤติกรรมตาง ๆ ของนักเรียน 
2. อบรมนักเรียนใหเปนคนดีของสังคม 
3. หาทางขจัดปญหาของนักเรียนใหหมดไป 
4. รักและหวังดีตอนักเรียนเสมือนบุตรธิดาของตน 
5. เปนมิตรกับนักเรียน 
6. ใหกําลังใจนักเรียนทั้งดานการเรียนและความประพฤติ 
7. ใหเกียรติแกนักเรียนโดยไมเลือกชาติ ศาสนา ฐานะครอบครัว เพศและวัย 
8. สนใจและรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียนสม่ําเสมอ 
9. กระตือรือรนในการอบรมส่ังสอนและทํางานในหนาท่ี 
10. รับฟงความคิดเห็นของนักเรียนและนํามาพิจารณาไตรตรอง 
11. พยายามหาทางแกปมดอยของนักเรียน 
12. เปดโอกาสใหนักเรียนไดปรึกษาหารืออยางสมํ่าเสมอ 
13. แสดงความช่ืนชมยินดีตอความกาวหนาของนักเรียน 
14. สนใจและติดตามความเปนอยูของนักเรียนอยูเสมอ 
15. เอาใจใสตอการเรียนของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
16. เอาใจใสดานความประพฤติและแนะแนวการเรียนใหนักเรียน 
17. เอาใจใสตอความปวยไขของนักเรียน 
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18. ไมยอทอตอความยากลําบากและความเหน่ือยหนายในงาน 
19. ชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน 
20. ยินดีสอนพิเศษใหนักเรียนโดยไมหวังผลตอบแทน 
21. เปดโอกาสใหนักเรียนไดประเมินผลการสอนของครู 
22. รวมมือกับผูปกครองในการอบรมสั่งสอนนักเรียนอยางใกลชิด 
23. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
24. ใหกําลังใจและปลุกปลอบใจนักเรียนอยูเสมอ 
25. หม่ันสํารวจตนเองและปรับปรุงตนเองเสมอ 
26. ภูมิใจและรับผิดชอบตออาชีพของตน 
27. ขยันหม่ันเพียรในการสอนและศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ 
28. ยึดม่ันในกิจกรรมท่ีสงเสริมประชาธิปไตย 
29. พยายามใชความเพียรทุกอยางเพื่อใหหนาท่ีของครูประสบผลสําเร็จ 
30. เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน 
31. รูจริงและต้ังใจสอนจนเปนแบบอยางที่ดีได 
หมวดที่ 3  คุณธรรมของครู (Teacher’s Qualification)  คือ คุณสมบัติหรือ

คุณภาพดี ตลอดจนความสามารถที่มีอยูภายในตัวครู มีลักษณะดังน้ี 
1. มีความรูเพียงพอและถูกตองในระดับท่ีสอน 
2. รับฟงและเคารพเหตุผลของผูอื่น 
3. พิจารณาคุณคาของนักเรียนแตละคนดวยเหตุผล 
4. ตัดสินหรือลงโทษนักเรียนอยางมีเหตุผล 
5. ยืดหยุนตอปญหาตาง ๆ และหาทางแกไขดวยสันติวิธี 
6. มีความคิดริเร่ิม 
7. นําวิธีการใหม ๆ มาใชปรับปรุงการทํางานของตน 
8. มีความยุติธรรม ไมลําเอียง 
9. มีอารมณม่ันคงและสามารถควบคุมอารมณของตนเองไดตลอดเวลา 
10. ไมคิดแสวงหาประโยชนทางวัตถุเกินความจําเปน 
11. ซ่ือสัตยสุจริตและจริงใจ 
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12. ภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง 
13. ใหเกียรติแกเพ่ือนรวมอาชีพและบุคคลทั่วไป 
14. ไมดูหม่ินศาสนาอื่น 
15. มีความกรุณาและสนใจเด็กเปนรายบุคคล 
16. รักษาความลับของนักเรียน 
17. เอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือนักเรียนตามสมควร 
18. เสียสละเพื่อประโยชนของสังคม 
19. ไมอาฆาตพยาบาทนักเรียน 
20. ใหความไววางใจแกผูรวมงาน 
หมวดที่ 4  จริยธรรมของครู (Teacher’s Function)  หมายถึงการแสดงออก

ในส่ิงท่ีควรปฏิบัติ อันเปนหนาท่ีท่ีครูควรจะทํา ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
1. ประพฤติตนดีสมํ่าเสมอ 
2. ดํารงชีวิตและปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของชุมชน 
3. ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของสังคมในดานศีลธรรม วัฒนธรรม กิจนิสัย 

สุขนิสัย และอุปนิสัย 
4. นํานักเรียนใหพนจากทางเส่ือมเสีย 
5. ไมทําโทษนักเรียนจนเกินกวาเหตุ 
6. เปนคนตรงตอเวลา 
7. สรางความกาวหนาในอาชีพตามความสามารถของตน 
8. เวนการกระทําผิดเร่ืองชูสาว 
9. รักษาช่ือเสียงและคานิยมของโรงเรียนและคณะครู 
10. ทํางานเปนหมูคณะไดดี 
11. ใหความชวยเหลือแกเพ่ือนรวมอาชีพเดียวกัน 
12. รับผิดชอบตออาชีพท่ีไดรับมอบหมาย 
13. รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
14. มีอารมณขันแตไมตลกเหลวไหล 
15. แตงกายเรียบรอยเสมอ 
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16. มีระเบียบวินัย 
17. มีกริยาวาจาสุภาพ ออนโยน ยิ้มงาย 
18. แสดงกริยาวาจาสุภาพ ใชภาษาสุภาพและถูกตอง 
19. วางตนเหมาะสมเขากับชนทุกช้ัน 
20. ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ 
21. สรางความสัมพันธอันดีระหวางครูและผูปกครอง 
22. แนะนําใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
23. สงเสริมใหนักเรียนมีความเมตตา กรุณา อดทน ซ่ือสัตย และสุภาพออนโยน 
24. ไมใหนักเรียนทําในส่ิงท่ีเกินความสามารถและเกินความศรัทธา 
25. ปฏิบัติกับนักเรียนไดเหมาะสมกับเพศและวัย 
26. ทําหนาท่ีการงานดวยความรวดเร็วและถูกตอง 
27. รูจักวิพากษวิจารณเพ่ือปรับปรุงการศึกษาและการงานดวยถอยคําท่ีสุภาพ 

ไมใหผูอื่นเสียกําลังใจ 
28. สรางช่ือเสียงและเกียรติคุณใหแกตนเอง เพ่ือนรวมงานและสถาบัน 
29. หลีกเลี่ยงส่ิงท่ีกอใหเกิดความแตกราวในหมูคณะ เชน ความริษยาและพยาบาท 
30. ใชกลวิธีสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดความรูจริง ประกอบดวยคุณธรรม ซ่ึงสามารถนําไปใช

ในชีวิตประจําวันอยางมีความสุข 
คุรุธรรมนิยม  หรือ คุณธรรมท่ีครูควรยึดถือของ เสนีย  มีทรัพย ท้ัง 4 หมวด

ดังกลาวแลวขางตน เปนคุณธรรมที่ครูสมควรใชเปนหลักในการปฏิบัติตนในหนาท่ี 
การพัฒนาคุณธรรมสําหรับครู 
 1.  การพัฒนาตนเองใหมีเมตตาธรรมในดวงจิต บุคคลใดท่ีมีคุณธรรมมีความ
เมตตาอยูในดวงจิตก็ยอมมีสํานึกท่ีดีตอเพ่ือนมนุษยทุกคน ไมวาตนเองจะอยูในบทบาท
หรือฐานะใดก็ตาม 
 2.  การพัฒนาตนเองใหมีความเช่ือม่ันในเรื่องคุณงามความดีมากกวาวัตถุหรือ
ปจจัยภายนอก ไมวาจะเปนลาภ ยศ สรรเสริญ มีความนับถือตนและวิชาชีพของตนเอง 
ไมเห็นแกได 
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 3.  การพัฒนาความคิดใหรูจักแยกแยะความดี ความช่ัว และรูจักเลือกใชเหตุผล
ในทางที่เหมาะสม 
 4.  การพัฒนาการเรียนรูในทางคุณธรรมและจริยธรรมทั้งจากประสบการณ จาก
ความจริงของชีวิตและสังคม เพ่ือสรางความพรอมและพัฒนาการดําเนินชีวิตท้ังตนเอง 
และในการทํางานใหมีคุณภาพ 
 5.  การพัฒนาคุณธรรมใหตนเองดวยการมองตนเอง วิเคราะหตนเอง ควบคุมและ
ฝกฝนตนเองใหมีความเปนอยูท่ีถูกตองตามความเปนจริงจนพัฒนาคุณธรรมในตนเองได 

คุณธรรมสําหรับครูเปนส่ิงจําเปน และสําคัญสําหรับผูท่ีเปนครู ครูไดรับการยก
ยองวาเปนปูชนียบุคคล เปนคนที่ควรเคารพบูชา ครูท่ีดีตองเปนท้ังนักปราชญและผูมี
คุณธรรม แสดงวา คุณธรรมของคนเปนครูเปนเร่ืองสําคัญมาก ถาครูคนใดขาดคุณธรรม 
เชน ขาดความเสียสละ ขาดความมีนํ้าใจงาม ขาดความเกรงใจ ความยุติธรรม คนน้ันจะ
เปนครูท่ีสมบูรณไมได ซ่ึงอาจกลาวเนนถึงความสําคัญของคุณธรรมของครูไดวา 
  การเปนครู เปนได เพราะใจสูง 
 เหมือนหน่ึงยูง มีดี ท่ีแววขน 

ถาใจต่ํา เปนได แตเพียงคน  
 ยอมเสียที ท่ีตน เฝาเปนครู 
 
สรุป 
 คุณธรรม  หมายถึง คุณสมบัติท่ีเปนความดี ความถูกตองซ่ึงมีอยูภายในจิตใจของ
บุคคล ซ่ึงจะเปนเคร่ืองเหน่ียวร้ัง หรือ ผลักดันใหบุคคลกระทําพฤติกรรมตาง ๆ คุณธรรม
น้ันเปนคุณงามความดีท่ีอยูในลักษณะนิสัย เปนความรูสึกผิดชอบช่ัวดีท่ีอยูในจิตสํานึก 
 คุณธรรมของครู  คือ คุณธรรมความดีท่ีครูจะตองศึกษาใหเขาใจ และนําเอา
หลักธรรมตาง ๆ มาปฏิบัติดวยตนเองใหเกิดผลดีแกตนเอง และนําคุณธรรมเหลาน้ันมา
ส่ังสอน อบรม ตักเตือนลูกศิษยใหเปนผูมีความรูคูคุณธรรม ดังน้ัน จึงเปนหนาท่ีของครูท่ี
จะตองสนใจศึกษาหาความรูในเรื่องคุณธรรมตาง ๆ กอน 
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 หลักคุณธรรมที่ครูควรยึดถือเปนหลักปฏิบัติน้ัน สามารถนําหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา หลักคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ตลอดจนอุดมคติในวิชาชีพมาประกอบกัน 
และสรางสมในจิตสํานึก และปฏิบัติตาม 
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