
 
 
 
 

บทที่ 8 
การพัฒนาตนของครู 

 
 การพัฒนาตนเปนการท่ีคนพยายามหาวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหตัวเองกาวไปสู
ความเปนคนท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมกับความสามารถของตน และคานิยมของสังคม 
เพ่ือใหมีชีวิตอยูในสังคมนั้นอยางมีความสุข 
 ดังน้ัน การพัฒนาตนจึงนับวาเปนส่ิงสําคัญส่ิงหน่ึงท่ีจะนําไปสูการพัฒนาดาน      
อื่น ๆ ของคนเปนครู 
 
การพัฒนาตนของครู 
 ครูควรพัฒนาตนเองใน 2 ดาน คือ 
 1.  พัฒนาตนเองในดานวิชาชีพ  เพ่ือการประกอบวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงไดแก 

ก. การพัฒนาในดานความรู คือ การพัฒนาตัวเองใหมีความรอบรูท้ังใน
เร่ืองท่ีจะสอนนักเรียน เร่ืองเทคนิควิธีการใหม ๆ ท่ีจะชวยใหการ
สอนมีประสิทธิภาพ หรือ มีความรูรอบตัวในเรื่องอื่น ๆ 

 ข. การพัฒนาในดานเทคนิควิธี คือ มีความรูในดานการจัดการเรียนการ
สอนแบบตาง ๆ การจัดกิจกรรมการบริการนักเรียน 

ค. การพัฒนาในดานคุณลักษณะกับเจตคติ คือ การพัฒนาตัวเองใหมี
บุคลิกภาพท่ีดี เหมาะกับการเปนครู มีคุณธรรมหรือลักษณะครูท่ีดี  
มีเจตคติท่ีดีกับนักเรียน 

2.  พัฒนาตนเองในดานการเปนสมาชิกของสังคม  เพ่ือการดํารงชีวิตใน
สังคมอยางมีความสุข ไดแก 

ก. การรู จักและเขาใจตนเอง – ยอมรับตนเองกอนวา เราเปนคน
อยางไร มีบุคลิกและพฤติกรรมที่ดีหรือไมดีอยางไร 
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 ข. สํารวจตนเอง – จะชวยใหทราบถึงขอดี ขอดอยของตนเองไดอยาง
ละเอียดถี่ถวน 

ค. การปรับปรุงตนเอง – เม่ือรูขอดี ขอดอยของตนเองแลว ควร
พยายามปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน 

 
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตนเองของครู 
 1.  การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายนอก - ภายใน 
 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก เชน ดูแลสุขภาพ ผิวพรรณ การแตงกาย 

กริยาทาทาง ท้ังการยืน เดิน น่ัง นอนใหมีความสงางาม สุภาพ
เรียบรอย 

 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน เชน การปรับปรุงพฤติกรรมทางอารมณ จิตใจ 
ความรูสึกนึกคิด เปนตน 

2. การพัฒนาลักษณะนิสัยท่ีดี เชน เปนคนมีลักษณะท่ีมีชีวิตชีวา มีความม่ันคง
ทางจิตใจ มีความเปนมิตรและมีนิสัยในการทํางานท่ีดี 

3. การพัฒนามนุษยสัมพันธ เชน มองคนอื่นในทางที่ดี มีความจริงใจ วางตัวให
เหมาะสมเปนกันเอง อารมณดี 

4. การพัฒนาการเรียนรู ครูควรมีการพัฒนาท้ังดานการฟง อาน เขียน สังเกต 
คิด และการทดลอง 

ในเรื่องตาง ๆ เหลาน้ี เร่ืองสําคัญท่ีครูควรพัฒนาเปนเร่ืองแรก คือ เร่ืองการ
พัฒนาบุคลิกภาพ เพราะบุคลิกภาพมีความสําคัญมากทั้งในดานสวนตัว และอาชีพการ
งานของแตละคน คนท่ีมีบุคลิกภาพดียอมประสบผลสําเร็จในการงานสูง ทําใหเพ่ือน
รวมงานและบุคคลท่ีเกี่ยวของมีความไววางใจ ศรัทธา และใหการสนับสนุนตลอดเวลา 

งานทางการสอนเปนงานท่ีตองอาศัยคนที่มีบุคลิกภาพท่ีดี เพราะครูน้ันนอกจาก
จะมีหนาท่ีใหการส่ังสอนทางวิชาความรูแลว บุคลิกภาพของครูอาจารย ยังเปนตนแบบให
นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามดวย ดังน้ัน ถาครูคนใดเปนผูมีบุคลิกภาพดีในหลาย ๆ ดาน
แลวก็จะเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหการอบรมส่ังสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพดวย  จึง
เปนการสมควรอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนาบุคลิกภาพของครู 
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ความหมายของบุคลิกภาพ 
 คอรซินี และ มารเซลลา (Corsini and Marsella. 1983: 4)  กลาววา บุคลิกภาพ 
คือ โครงสรางท่ีเปนกลไกภายในระบบทางจิตและกายของเอกัตบุคคลซ่ึงใชในการทํานาย
หรือตัดสินพฤติกรรมท่ีใชในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมภายนอก 
 กูด (Good. 1959: 392)  อธิบายวา บุคลิกภาพ หมายถึง การแสดงออกทางดาน
อารมณ จิตใจ และพฤติกรรมตาง ๆ ของแตละบุคคล อันเปนปฏิกิริยาตอบโตตอ
สภาพแวดลอมทางดานจิตวิทยาและสังคมของบุคคลทั่วไป 
 จรรยา  สุวรรณทัต และ ดวงกมล  เวชบรรยงรัตน (2529: 220)  อธิบายวา บุคลิกภาพ 
หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเปนท่ีรับรูกันโดยทั่วไป เปนลักษณะ
รวมของบุคคล อันประกอบดวยพฤติกรรมที่แสดงออกและลักษณะภายในบุคคล ซ่ึงทําใหบุคคล
น้ันมีความแตกตางไปจากบุคคลท่ัวไป 
 
ความสําคัญของบุคลิกภาพ 
 ยนต  ชุมจิต (2541: 155-156)  กลาววา บุคลิกภาพมีความสําคัญตอบุคคล  7 ประการ 
ดังตอไปนี้ 
 1.  ทําใหงายตอการจดจําและเขาใจบุคคล เพราะบุคลิกภาพเปนของตัวเอง ใครมี
บุคลิกภาพอยางไรก็มักจะแสดงออกมาใหปรากฏแกสายตาของผูพบเห็น ครูท่ีมี
บุคลิกภาพดียอมไดเปรียบในการคบหาสมาคมกับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะลูกศิษยและ
ผูปกครองนักเรียน 
 2.  เปนแบบฉบับท่ีนําไปเปนตัวอยางได เพราะบุคลิกภาพเปนเอกลักษณเฉพาะ
ของบุคคล บุคลิกภาพท่ีดีของบุคคลบางคน เชน ความซ่ือสัตย ความเที่ยงตรง ลักษณะ
และลีลาการพูด เปนตน ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีสามารถนําไปเปนแบบอยางแกอนุชนได 
 3.  ทําใหมีความมั่นใจในตนเอง บุคคลที่มีบุคลิกภาพดี และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม
กับงานที่ผูน้ันรับผิดชอบแลว จะทําใหเกิดความม่ันใจในการทํางานมากยิ่งข้ึน 
 4.  ทําใหบุคคลสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดดี กลาวคือ บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดี
ยอมสามารถสรางสัมพันธกับผูอื่นในสังคมไดดี เพราะสมาชิกของกลุมใหการยอมรับ 
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 5.  ทําใหสังคมยอมรับบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดี ไมวาจะเปนบุคลิกภาพในการพูด 
ความคลองแคลววองไว และความเอื้อเฟอเผื่อแผ เปนตน ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ียอมทําให
บุคคลในกลุมยอมรับนับถือ 
 6.  ทําใหงายตอการทํานายพฤติกรรมของบุคคล เชน คนบางคนเปนคนข้ีใจนอย 
เม่ือกระทบกับส่ิงท่ีไมพอใจก็จะโมโหฉุนเฉียว หรือ บางคนเปนคนบาจ้ี เม่ือใครมาจ้ีเอวก็
จะรองเอะอะโวยวายหรือทุบตีคนขางเคียง เปนตน 
 7.  ทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน เพราะบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดี
ยอมเปนท่ีเคารพรักของบุคคลท่ัวไป ดังน้ัน เม่ือประกอบกิจการงานใด ๆ จึงมักจะมีผูให
ความชวยเหลือค้ําจุนเสมอ 
 
องคประกอบของบุคลิกภาพ 
 องคประกอบของบุคลิกภาพประกอบดวยคุณสมบัติตาง ๆ ซ่ึงไดแกลักษณะ
ดังตอไปน้ี 

1. คุณสมบัติทางกาย รูปราง เปนเคร่ืองทําใหเราเห็นบุคลิกภาพกอนส่ิงอื่น 
2. คุณสมบัติทางสมอง ความฉลาด ความสําเร็จ 
3. ความถนัดตามธรรมชาติของแตละบุคคลมีไมเหมือนกัน 
4. อุปนิสัย หมายถึง ความประพฤติดี ศีลธรรมจรรยาท่ีอยูในตัวบุคคล เชน 

ความซ่ือสัตย ความออนโยน 
5. การสมาคม บางคนชอบทําตัวเดนในสังคม โดยการพูดเสียงดัง แตงกายให

แปลก บางคนชอบสงบเสงี่ยม แตงกายเรียบรอย 
6. อารมณ การแสดงออกตาง ๆ ของคน เชน ต่ืนเตนตกใจงาย อดทน กลา

หาญ ราเริงแจมใส เฉื่อยชา 
7. กําลังใจ คือ ความสามารถในการควบคุมจิตใจ เชน บางคนทอถอยในการ

ตอสูอุปสรรคชีวิต เปนตน 
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บุคลิกภาพที่ดีของครู 
 การดอน (Gardon  อางใน ทองคูณ  หงสพันธและคณะ 2537: 104-105)  กลาว
วา บุคลิกภาพท่ีดีของครูมีลักษณะ 4 ดาน คือ 
 1.  ลักษณะการมีอํานาจอิทธิพล ไดแก ลักษณะพฤติกรรมที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง มี
อํานาจอิทธิพลในดานคําพูดหรือคําส่ัง มีความคลองตัวกระฉับกระเฉง มีความมั่นใจในการ
ตัดสินใจอยางอิสระ เปนผูท่ีเช่ือถือได 
 2.  ลักษณะความรับผิดชอบ ไดแก ลักษณะพฤติกรรมที่มีความเพียรพยายาม และ
ต้ังใจปฏิบัติงานจนงานที่ไดรับมอบหมายนั้นประสพความสําเร็จ หรือ มุงม่ันในงานที่กระทํา 
เปนคนไวใจไดและมีความรับผิดชอบอยางแทจริง 
 3.  ลักษณะความม่ันคงทางอารมณ ไดแก ลักษณะพฤติกรรมที่มีอารมณท่ีพอเหมาะ 
อารมณหนักแนนม่ันคง สุขุมเยือกเย็น และการทํางานใหเปนอิสระจากความวิตกกังวล 
 4.  ลักษณะการเขาสังคม ไดแก การเขารวมสมาคมกับผูอื่นไดอยางดี สนทนากับผูอื่น
ไดอยางนาสนใจ 

ไกรนุช  ศิริพูล (2531: 86)  กลาววา ส่ิงท่ีทําใหคนมีบุคลิกภาพดีมี 9 ประการ คือ  
1. รูปรางหนาตาสะอาดหมดจด 
2. กริยาทาทางดี 
3. อุปนิสัยใจคอดี มีมารยาทออนโยน 
4. อารมณม่ันคง 
5. สุขภาพดี มีรางกายแข็งแรง 
6. มีความสามารถในการทํางาน การสมาคม 
7. มีลักษณะเปนผูนํา 
8. นํ้าเสียงคําพูดการใชภาษาดี 
9. สามารถปรับตนใหเขากับส่ิงแวดลอมได 
กลาวโดยสรุป บุคลิกภาพท่ีดีของครู มีดังน้ี คือ 
1. มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค 
2. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีมุงม่ันในการทํางาน 
3. มีสุขภาพแข็งแรง มีอารมณม่ันคงหนักแนน มีความจํา ปฏิภาณไหวพริบดี 
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4. เขาสังคมกับผูอื่นไดเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธ ปรับตัวไดดี 
5. ลักษณะทาทางดีเปนสงา แตงกายสะอาดเรียบรอยสมวัย รักษาความสะอาด

ของรางกาย ผิวพรรณ ผม เล็บมือ-เทา กลิ่นตัว กลิ่นปากเปนอยางดี 
 
การพัฒนาบุคลิกภาพของครู 
 การพัฒนาบุคลิกภาพของครู คือ การวิเคราะหถึงลักษณะเฉพาะของผูท่ีเปนครู
หรือกําลังจะเปนครูวา แตละคนนั้นมีความเหมาะสมกับการเปนครูมากนอยเพียงใด ถามี
สวนใดบกพรอง ควรหาทางแกไขปรับปรุงพฤติกรรมดานน้ันใหเหมาะสมกับการเปนครูให
มากข้ึน 

การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล มี 4 ข้ันตอน ดังน้ี  
 1.  การวิเคราะหตนเอง (Self Analysis)  เปนการสํารวจตรวจสอบวา ตัวเองมีส่ิง
ใดดีหรือบกพรอง หรือมีอะไรบางอยางท่ียังไมเหมาะสมกับหนาท่ีการงานที่ทํา วิธีการ
ตรวจสอบหรือวิเคราะหตนเองที่ไดผลมากกวาวิธีอื่น คือ การใหบุคคลท่ีใกลชิดวิพากษ 
วิจารณอยางตรงไปตรงมา และตัวเราตองยอมรับคําวิพากษวิจารณน้ันดวยความเต็มใจ 
หรือ เราอาจจะวิเคราะหตัวเราเองไดโดยใชวิธีพิจารณาใครครวญตรวจสอบตนเองอยูเสมอ 
 2.  การปรับปรุงตัวเอง (Self Improvement)  เม่ือเราไดวิเคราะหตนเองแลว รู
ขอบกพรองท่ีมีอยู ก็ควรพยายามเลิกพฤติกรรมนั้นเสีย บุคลิกภาพท่ีไมดีบางอยางอาจ
เกิดจากนิสัยท่ีไมดี เชน เปนคนเจาอารมณ ก็ควรพยายามฝกใหเปนคนอดทน เปนตน 
 3.  การฝกตนเอง (Self Training)  การฝกฝนในขั้นน้ี คือ การที่พยายามนําส่ิงท่ี
ไดปรับปรุงตนเองแลว มาฝกปฏิบัติเปนประจําใหเกิดเปนนิสัย และการฝกฝนตนเองจะ
สําเร็จไดตองอาศัยความจริงใจเปนปจจัยสําเร็จ เพราะฉะน้ัน การพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนเองจะตองมีความจริงใจและความอดทนประกอบเขาดวยกัน 
 4.  การประเมินตนเอง (Self Evaluation)  เปนการสํารวจคร้ังสุดทายหลังจากท่ี
ไดกระทําตามข้ันตอนที่ไดวางแผนหรือต้ังใจไวแลว การประเมินผลทางบุคลิกภาพควรให
คนอื่นเปนผูประเมิน เพราะจะทําใหม่ันใจมากข้ึน 
 บุคลิกภาพที่ดีของครูจะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางความประทับใจ ความ
นาเช่ือถือใหแกบุคคลท่ัวไป เพ่ือนครู ผูปกครองนักเรียน และนักเรียนในโรงเรียนดวย 
นักจิตวิทยาทางการศึกษาใหความสําคัญเร่ืองบุคลิกภาพอยางมากเพราะเชื่อวา
บุคลิกภาพ  เปนส่ิงท่ีแสดงออกถึงตัวตนของแตละบุคคลดวย 
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บุคลิกภาพพื้นฐานที่จําเปนสําหรับครู 
 บุคลิกภาพพ้ืนฐานท่ีครูอาจารยควรยึดถือปฏิบัติและฝกฝนตนเองใหปฏิบัติได
อยางเหมาะสม มีดังตอไปน้ี 
 1.  การแตงกาย 
 การแตงกายของครูอาจารยเปนบุคลิกภาพพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง ถาภาพลักษณ
ของครูเปนท่ีนาช่ืนชมกับทุกคนท่ีการพบเห็นก็จะชวยใหบุคคลตาง ๆ น้ัน เกิดทัศนคติท่ีดีตอ
ครูอาจารย ครูควรแตงกายใหเหมาะสมกับสถานะและสถานที่ดวย 
 2.  กริยามารยาท 
 ผูเปนครูควรมีกริยามารยาทท่ีเรียบรอย มีสัมมาคารวะตอบุคคลตาง ๆ รูจัก
ไหว กลาวขอบคุณ ขอโทษ ขออภัยในเวลาท่ีเหมาะสม ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ี ถาผูท่ีเปนครู
สามารถปฏิบัติตนไดจนติดเปนนิสัย ยอมจะชวยเพิ่มบุคลิกภาพใหแกตนเองดวย 
 3.  การยืน 
 การยืนเปนบุคลิกภาพที่สําคัญอีกอยางหน่ึง ครูควรจะตองพยายามฝกการ
ยืนใหอยูในลักษณะที่สงาผาเผย และระมัดระวังลักษณะการยืนเม่ือพบบุคคลตาง ๆ เชน 
การยืนตอหนาผูใหญ หรือ การยืนตามลําพัง เปนตน 
 4.  การเดิน 
 การเดินเปนบุคลิกภาพท่ีมีความสําคัญมากยิ่งกวาการยืน เพราะบุคคลอื่น
สามารถมองเห็นลักษณะอาการของเราไดชัดเจนข้ึน บุคคลใดที่หนาตาสวยงาม แตการ
เดินไมสวย สามารถทําใหความงามที่มีอยูลดนอยลงได เพราะฉะนั้น บุคคลท่ีเปนครูบา
อาจารย ควรพยายามฝกการเดินใหสงางาม ซ่ึงมีลักษณะปฏิบัติดังนี้ 
 4.1  การเดินตามสบาย  ท้ังชายหญิงควรเดินใหลําตัวตรง หนามองตรง
แกวงแขนพอควร ไมเดินกางแขน ไหลหอ หรือแกวงแขนปดไปปดมา โดยเฉพาะผูหญิง
ตองระวังอยาใหสะโพกสายไปมา จะทําใหเสียบุคลิกภาพอยางมาก 
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 4.2  การเดินตามผูใหญ  ท้ังชาย-หญิงปฏิบัติเชนเดียวกัน คือ เดินตามหลัง
ใหเยื้องไปทางซายมือของผูใหญประมาณ 1-2 กาว  เม่ือผูใหญพูดดวยใหโนมตัวเล็กนอย 
 5.  การนั่ง 
 ครูอาจารยควรระมัดระวังและฝกฝนการน่ังใหสงางามอยูเสมอ ลีลาการนั่งท่ี
ควรฝกปฏิบัติ มีดังน้ี 
 5.1  การนั่งกับพื้นตามลําพัง 

1)  ชาย – น่ังพับเพียบ ไมนิยมเทาแขน ปกติแลวนิยมวางมือท้ัง 2 
ควํ่าบนหนาขาหรือประสานมือไวบนตัก 

2) หญิง – น่ังพับเพียบ จะเทาแขนขางหน่ึงหรือวางมือประกบกันไว
บนตักก็ได 

 5.2  การนั่งกับพื้นตอหนาผูใหญ 
1)  น่ังพับเพียบเก็บปลายเทาใหเรียบรอย น่ังตัวตรง 
2) มือท้ัง 2 ประสานหรือประกบกันไวบนตัก กมหนาเล็กนอย 
3)  เม่ือผูใหญเจรจาดวย ใหโนมตัวเล็กนอย 
4)  ท้ังชาย – หญิงปฏิบัติเชนเดียวกัน 

 5.3  การนั่งเกาอี้ตามลําพัง 
 1)  ชาย – น่ังหอยขา สนเทาชิดกัน ปลายเทาหางจากกันเล็กนอย 

ลําตัวต้ังตรง หลังพิงพนักเกาอี้ มือท้ัง 2 วางควํ่าอยูบนหนาขา         
ท้ัง 2 หรือจะประสานกันไวบกตักก็ได 

 2)  หญิง – น่ังหอยขา สนเทา ปลายเทาและหัวเขาชิดกัน ลําตัวตรง 
หลังพิงพนักเกาอี้ มือท้ัง 2 ประสานหรือประกบกันไวบนตัก 

 5.4  การนั่งเกาอี้ตอหนาผูใหญ 
  ท้ังชาย – หญิง น่ังในลักษณะเดียวกับการน่ังตามลําพัง ผิดกัน

เล็กนอยตรงการวางมือน้ันจะตองวางไวบนหนาตักดวยการ
ประสานมือหรือการประกบมือท้ังหญิงและชาย และหามน่ัง       
ไขวหางตอหนาบุคคลที่เคารพหรือควรใหความเคารพ 
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 6.  การพูดจา 
 การพูดจามีสวนในการเสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดีงามและมีความสําคัญในการ
ประกอบธุรกิจ การงานหรือการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคล บางคนบุคลิกภาพอยาง
อื่นดีเกือบทุกอยาง แตเม่ือไดฟงการพูดจาแลวทําใหเกิดความรูสึกในทางลบได 
 การพัฒนาบุคลิกภาพทางดานการพูดจาน้ี ส่ิงสําคัญท่ีควรกระทํา เชน 
ฝกหัดพูดจาใหนุมนวลออนหวาน มีคําลงทายคําพูดดวยวา “ครับ” หรือ “คะ” เสมอ  รูจัก
พูดใหถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล พยายามพูดจาใหชัดถอยชัดจํา ไมพูดเร็ว
จนผูฟงฟงไมทันหรือพูดชาเกินไปจนนารําคาญ 
 7.  การรับประทานอาหาร 
 ครูอาจารยบางคนไมคอยสํารวมระวังในเร่ืองการรับประทานอาหารทําใหเสีย
ภาพลักษณและเสียบุคลิกภาพ  ดังนั้น ขอควรปฏิบัติท่ีสําคัญในการรับประทาน มีดังนี้ 
 ไมสงเสียงดังขณะรับประทานอาหาร 
 ไมรับประทานอาหารมูมมาม เลอะเทอะ เปรอะเปอน 
 ไมเคี้ยวอาหารใหเกิดเสียงดัง 
 ไมด่ืมนํ้าขณะมีอาหารอยูในปาก 
 ไมควรใชไมจ้ิมฟนตอหนาคนทั้งหลายท่ีโตะอาหาร 
 ไมรับประทานอาหารคําโตจนเกินไป 
 ไมพูดขณะท่ีมีอาหารอยูในปาก 
 ขณะท่ีเคี้ยวอาหาร อยาตักอาหารอื่นข้ึนรอไวท่ีปาก 
 อยากมหนากมตารับประทานอาหาร จนมิไดสนใจส่ิงแวดลอมอื่น ๆ บาง 
 ควรสงอาหารเขาปากทีละคํา อยาใหเหลือคางชอนไว 
 
สรุป 
 มารยาทเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งของการพัฒนาบุคลิกภาพ จึงเปนส่ิงจําเปนท่ีควรจะมี
การอบรมในเร่ืองมารยาท ครูตองพยายามปรับปรุงแกไข และพัฒนาบุคลิกภาพของตนให
เปนท่ีเคารพนับถือ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในการเขาสังคม และผูเปนครูจะไดนําส่ิงตาง ๆ นี้
ไปส่ังสอนลูกศิษยของตนตอไป 
 

 
 
 
 

CU503 111 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CU503 112 


