
 
 
 
 

บทที่ 7 
จรรยาบรรณครู 

 
 วิชาชีพครูเปนวิชาชีพช้ันสูงท่ีไดรับการยกยองจากสังคมท่ัวไป เชนเดียวกับ
วิชาชีพช้ันสูงอื่น ๆ เชน แพทย วิศวกร ทนายความ สถาปนิก  วิชาชีพเหลาน้ีตางมี
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพน้ัน ๆ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติและเปนการสรางความ
เช่ือถือใหเกิดในวิชาชีพเหลาน้ันดวย 
 โดยท่ัวไปจรรยาบรรณไมใชขอบังคับ แตเปนแนวทางในวิชาชีพท่ีผูมีอาชีพน้ัน ๆ 
ยึดถือปฏิบัติ จรรยาบรรณวิชาชีพทุกสาขามีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ สรางความ
เจริญกาวหนาในวิชาชีพ และยกระดับวิชาชีพของตนใหเปนที่ยอมรับในสังคมดวย 
 
ความหมายของจรรยาบรรณ (Ethics Codes) 
 คําวา “จรรยาบรรณ” ประกอบดวยคํา 2 คํา คือ 
 1.  จรรยา หมายถึง ความประพฤติ 
 2.  บรรณ หมายถึง หนังสือ 
 เม่ือนํามารวมกันแลว “จรรยาบรรณ” จึงหมายถึง หนังสือหรือเอกสารที่กลาวถึงส่ิง
ท่ีผูอยูในอาชีพน้ันควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อรักษาช่ือเสียง เกียรติยศ และฐานะของวิชาชีพ
นั้น ๆ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2525: 212-213)  อธิบายวา “จรรยา” เปนคํานาม หมายถึง 
ความประพฤติ กริยาท่ีควรปฏิบัติในหมูคณะ เชน จรรยาแพทย จรรยาครู เปนตน  
“จรรยา” นิยมใชในทางท่ีดี  หากใชคําวา “ไมมีจรรยา” หมายความวา ไมมีความประพฤติ
ท่ีดี  สวนคําวา “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผูประกอบอาชีพการ
งานแตละอยางกําหนดข้ึน เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก 
ซ่ึงอาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได 
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 ไกรนุช  ศิริพูล (2531: 113)  กลาววา จรรยาบรรณ เปนแบบแผนที่สังคมวิชาชีพ
กําหนดข้ึน เพ่ือควบคุมการปฏิบัติตนของสมาชิกในวิชาชีพน้ัน ๆ อันเกิดจากการที่ไม
สามารถจะควบคุมตนเองได จรรยาบรรณจึงมีการควบคุมจากภายนอกมากกวาคุณธรรม 

ดังน้ัน  “จรรยาบรรณ”  จึงหมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผูประกอบอาชีพแต
ละอาชีพกําหนดข้ึนเพื่อใหสมาชิกปฏิบัติตาม และควบคุมความประพฤติของสมาชิกให
ปฏิบัติตนในทางที่ดี มีเกียรติในสังคม 

 
ความสําคัญของจรรยาบรรณ 
 จรรยาบรรณมีความสําคัญดังน้ี 
 1.  ชวยควบคุมมาตรฐาน รับประกันคุณภาพที่ถูกตองในการประกอบอาชีพ ในการ
ผลิตและการคา 
 2.  ชวยควบคุมจริยธรรมของผูประกอบอาชีพ 
 3.  ชวยสงเสริมมาตรฐาน คุณภาพและปริมาณท่ีดี มีคุณคาและเผยแพรใหรูจักเปนท่ี
นิยมเช่ือถือ 
 4.  ชวยสงเสริมจริยธรรมของผูประกอบอาชีพ 
 5.  ชวยลดปญหาอาชญากรรม ลดปญหาการคดโกง เอารัดเอาเปรียบ เห็นแกตัวและแก
ได ฯลฯ 
 6.  ชวยเนนใหเห็นชัดเจนยิ่งข้ึนในภาพพจนท่ีดีของผูมีจริยธรรม 
 7.  ชวยทําหนาท่ีพิทักษสิทธิตามกฎหมายสําหรับผูประกอบอาชีพใหเปนไปถูกตอง
ตามทํานองคลองธรรม 
 
ความหมายของจรรยาบรรณครู 
  ไกรนุช  ศิริพูล (2531: 113)  กลาววา จรรยาบรรณของครู คือหนังสือหรือเอกสารที่วา
ดวยกริยาท่ีครูควรประพฤติปฏิบัติ 

ยนต  ชุมจิต (2541: 197)  กลาววา จรรยาบรรณของครู หมายถึง ประมวลความประพฤติ
หรือกริยาอาการท่ีผูประกอบวิชาชีพครูควรปฏิบัติ เพ่ือรักษาสงเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะ
ของความเปนครู 
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จึงสรุปไดวา  จรรยาบรรณของครู หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับความประพฤติ
ปฏิบัติตาม เพ่ือใหเกิดความดีงามแกตัวครู และอาชีพครู 
 
ประวัติจรรยาบรรณครูไทย 
 อาชีพทุกสาขาตองมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของตนกําหนดไว เชนเดียวกับ
อาชีพครู แตในสมัยโบราณอาชีพครูไทยยังไมมีจรรยาบรรณเปนลายลักษณอักษร ครูไทย
จะยึดถือเอาแนวคําสอนตามพุทธศาสนาเปนหลักปฏิบัติตอ ๆ มา จนกระท่ังใน พ.ศ. 
2506  ม.ล.ปน  มาลากุล  ซ่ึงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และประธาน
กรรมการอํานวยการคุรุสภาในสมัยน้ัน ไดออกระเบียบจรรยาบรรณสําหรับครูไทยขึ้นมา
พรอมกัน 2 ฉบับ 

ฉบับที่ 1  เรียกวา “ระเบียบคุรุสภาวาดวยวินัยตามระเบียบประเพณีของครู 
พ.ศ. 2506” 

1.  ครูตองสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลดวยความบริสุทธิ์ใจ 
2.  ครูตองต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีของครู ใหเกิดผลดีดวยความเอาใจใส ระมัดระวังรักษา

ประโยชนของสถานศึกษา 
3.  ครูตองสุภาพเรียบรอย เช่ือฟง และไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชา 

ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับบัญชา ซ่ึงส่ังในหนาท่ีการงานโดยชอบดวย
กฎหมายและระเบียบแบบแผนของสถานศึกษาในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน หามมิใหกระทําขาม
ผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแต ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทํา หรือไดรับอนุญาต
เปนพิเศษช่ัวคร้ังช่ัวคราว 

4.  ครูตองอุทิศเวลาของตนใหสถานศึกษา จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีการงานมิได 
5.  ครูตองประพฤติตนอยูในความสุจริต และปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยความซ่ือสัตย 

เท่ียงธรรม 
6.  ครูตองรักษาช่ือเสียงของครูมิใหข้ึนช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว หามมิใหประพฤติการ

ใด ๆ อันอาจทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิและช่ือเสียงของครู เชน ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพ
เคร่ืองดองของเมาจนไมอาจครองสติได มีหน้ีสินรุงรัง หมกมุนในการพนัน  กระทําผิดอาญา 
ประพฤติผิดในทางประเวณีตอบุคคลหรือคูสมรสของผูอื่น กระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทําอื่นใด
อันอาจทําใหเส่ือมเสียช่ือเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีของตน 
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7.  ครูตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย และไมดูหม่ินเหยียดหยาม 
8.  ครูตองถือและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของสถานศึกษา 
9.  ครูตองรักษาความสามัคคีระหวางครูและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหนาท่ี การงาน 
10. ครูตองรักษาความลับของศิษย ผูรวมงาน และสถานศึกษา 
ฉบับที่ 2  เรียกวา “ระเบียบคุรุสภาวาดวยจรรยามารยาทตามระเบียบประเพณี

ของครู พ.ศ. 2506” 
ครูควรมีศรัทธาในอาชีพครูและใหเกียรติแกครูดวยกัน 1.  

2.  ครูควรบําเพ็ญตนใหสมกับท่ีไดช่ือวาเปนครู 
3.  ครูใฝใจศึกษาหาความรูความชํานาญอยูเสมอ 
4.  ครูต้ังใจฝกสอนศิษยใหเปนพลเมืองดีของชาติ 
5.  ครูควรรวมมือกับผูปกครองในการอบรมสั่งสอนเด็กอยางใกลชิด 
6.  ครูควรรูจักเสียสละและรับผิดชอบในหนาท่ีการงานทั้งปวง 
7.  ครูควรรักษาช่ือเสียงของคณะครู 
8.  ครูควรรูจักมัธยัสถและพยายามสรางฐานะของตนเอง 
9.  ครูควรยึดม่ันในศาสนาท่ีตนนับถือ และไมลบหลูศาสนาอ่ืน 

ครูควรบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคม 10. 
ตอมาจรรยาบรรณทั้งสองฉบับน้ีไดถูกยกเลิก เน่ืองจากจรรยาบรรณ พ.ศ. 2506 น้ี 

มิไดประกาศใชอยางเปนทางการ คุรุสภาเกรงวา ครูอาจารยจะเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ  
ดังน้ัน คุรุสภาจึงไดปรับปรุงจรรยาบรรณครูข้ึนใหมและประกาศใชในป 2526  จรรยาบรรณ
ฉบับน้ีไดใชติดตอกันมาถึง 12 ป  ประกอบกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่ไดเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงมีมติใหแกไข
ปรับปรุงจรรยาบรรณครูเพ่ือกําหนดระเบียบวาดวยจรรยามารยาทและวินัย เพ่ือใหครูยึดถือ
เปนแนวปฏิบัติและประพฤติตนสืบไป 
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จรรยาบรรณครู 
จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539  มีท้ังหมด 9 ขอ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
1.  ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจใน

การศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา 
2.  ครูตองอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ และนิสัยท่ีถูกตองดีงามให

เกิดแกศิษยอยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
3.  ครูตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยท้ังกาย วาจา และจิตใจ 
4.  ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ

และสังคมของศิษย 
5.  ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติหนาท่ี

ตามปกติ และไมใชใหศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 
6.  ครูยอมพัฒนาตนเอง ท้ังในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศน ใหทันตอ

การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ 
7.  ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพครู 

ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค 8.  
9.  ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญาวัฒนธรรม

ไทย 
ผูท่ีประกอบอาชีพเปนครูจึงควรศึกษาจรรยาบรรณของครูใหเขาใจอยางถองแท

ในแตละขอ เพ่ือจะไดปฏิบัติตาม นํามาซ่ึงความเจริญกาวหนาในอาชีพ เปนบุคคลที่ควร
แกการเคารพยกยองตามที่สังคมคาดหวังไว  
 
จรรยาบรรณอาจารย 
 นอกจากจรรยาบรรณครูแลว ยังมีจรรยาบรรณของอาจารยอีกดวย เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแตละแหง ตองดูแลมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพของอาจารยและกํากับดูแลความประพฤติของอาจารยใหประพฤติตนให
เหมาะสมกับอาชีพ 
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 ในป พ.ศ. 2543  ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ (ปอทม.) 
ไดกําหนดจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัย 

1.  อาจารยพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยและบุคคลท่ัวไป ท้ังดานสวนตัว
และการงาน 

2.  อาจารยพึงสอนศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือและ
ปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตา และเปนธรรม 

3.  อาจารยพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตยสุจริต 
4.  อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพล หรือ

ผลประโยชนใด 
5.  อาจารยพึงหม่ันศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยาง

ตอเน่ืองตลอดเวลา 
6.  อาจารยพึงปฏิบัติหนาท่ีวิจัย ท่ีมีจรรยาบรรณของนักวิจัยตามขอกําหนดของ

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
7.  อาจารยพึงปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร ชวยเหลือ สงเสริม และ

เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 
8.  อาจารยพึงสรางเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
9.  อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอื่น สังคม และประเทศชาติ 
สําหรับรายละเอียดในการปฏิบัติใหเปนไปตามจรรยาอาจารยมหาวิทยาลัยแตละ

แหงพึงกําหนดข้ึนตามความเหมาะสม และใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร 
จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดกําหนดจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พ.ศ. 2549 มีใจความตอไปนี้ 
1.  อาจารยพึงเปนผูให ผูเติมเต็มความรู ความสามารถ ทักษะและจริยธรรมแกศิษย 
2.  อาจารยพึงสอนศิษยเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ เสมอภาค โดยปฏิบัติ

ตอศิษยอยางมีเมตตา และเปนธรรม 
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3.  อาจารยพึงดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยและบุคคลท่ัวไปท้ังกาย วาจา และใจ 
4.  อาจารยพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตสํานึกรับผิดชอบ เสียสละ อดทน และซ่ือสัตย 

สุจริต 
5.  อาจารยพึงปฏิบัติหนาท่ีโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพล 

หรือผลประโยชนใด ๆ ท้ังนี้ตองไมลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น 
6.  อาจารยพึงพัฒนาตนเองดานวิชาการ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศนใหทันสมัยอยาง

ตอเน่ือง 
7.  อาจารยพึงปฏิบัติตามพันธกิจอยางมีจรรยาบรรณ ดานการสอน การวิจัย การ

บริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางเต็มความสามารถ 
8.  อาจารยพึงสงเสริม และสรางความสามัคคีในหมูคณะปฏิบัติตนเยี่ยงกัลยาณมิตร

ตอกัน และมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 
9.  อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 

 
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
 นอกจากครูจะตองมีจรรยาบรรณครูเปนเกณฑแหงความประพฤติและการปฏิบัติ
ตนของครูแลว ครูจําเปนตองมีเกณฑในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีคุณภาพอีกดวย 
 คุรุสภาไดกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูข้ึน เพ่ือใหครูทุกคนปฏิบัติงานอยางมี
เกียรติ มีศักด์ิศรี เปนที่ยอมรับของสังคม ซ่ึงมีท้ังหมด 11 ขอ ดังน้ี 
 มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู

อยูเสมอ 
  หมายถึง การศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการและการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เชน การประชุม 
สัมมนาและการอบรม 

 มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิด
ข้ึนกบัผูเรียน 

  หมายถึง การจัดหรือเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน โดยตอง
คํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 

CU503 99 



 มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาใหผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
  หมายถึง การพยายามอยางเต็มความสามารถของครูท่ีจะพัฒนา

ผูเรียนใหไปถึงจุดสูงสุดของศักยภาพของตนโดยสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลดวย 

 มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง 
  หมายถึง การเลือกใช ปรับปรุง สรางหรือพัฒนาแผนการสอน 

เพ่ือใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูไดจริง 
 มาตรฐานที่ 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
  หมายถึง การเลือกใช ปรับปรุงและผลิตประดิษฐส่ือการเรียน

การสอนท่ีมีคุณภาพเพื่อประกอบการสอนอยูเสมอ 
 มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแก

ผูเรียน 
  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนแสวงหา

ความรูดวยตนเองดวยการปฏิบัติจริงจนเกิดการเรียนรูและติด
เปนนิสัยใฝรู ทดลองปฏิบัติและประเมินผลดวยตนเองตลอดไป 

 มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
  หมายถึง การรายงานผลความกาวหนาดานคุณภาพของผูเรียน

โดยละเอียดครบถวน ต้ังแตปญหาหรือความตองการของผูเรียน 
วิธีการสอนท่ีใชผลท่ีไดพรอมท้ังขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ตอไป 

 มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
  หมายถึง การปฏิบัติตนของครูในทุกดานต้ังแตการแตงกาย 

กริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมดีงามทําใหผูเรียนเลื่อมใส
ศรัทธาและถือเปนแบบอยาง 

 มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
หมายถึง การใหความรวมมือแกเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายของโรงเรียนอยางสรางสรรคและเต็มใจ 
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 มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 
  หมายถึง การใหความรวมมือแกชุมชนในการพัฒนา รวมมือกัน

อยางสรางสรรคและเต็มใจ 
 มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
  หมายถึง การคนควา สังเกต ติดตาม และรวบรวมขาวสารขอมูล

ความรูจากสังคมทุกดาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูเพ่ือ
นํามาแกปญหาในการทํางานและพัฒนาตนเพื่อพัฒนางานตอไป 

  (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2541, 1-26) 
 เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูน้ี เปนเกณฑท่ีกําหนดข้ึนเพื่อจัดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน การสอน และการประพฤติปฏิบัติตนของครูวาอยูในระดับใด โดยมีระดับ
คุณภาพ 3 ระดับกํากับไวทุกเกณฑ 
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