
 

บทที่ ๙ 
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู 

 
 

ความสําคญั 
   บุคคลที่จะเปนครูไมใชวาใคร ๆ ก็เปนได คนที่เปนครูตองมีจิตวญิญาณครู กลาวคือ 
มีความคิด ความรูสึก การปฏิบัติหนาที่เปนครูตลอดเวลา ลักษณะเหลาน้ีเหมือนกับอยูในจิตใจ
ของบุคคลน้ัน ๆ ตลอดเวลา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ครูจึงควรมีคุณลักษณะเฉพาะทีไ่มเหมือนกับ
อาชีพอ่ืน ๆ  
   ปจจุบันนี้จะพบวามีขาวคราวที่สรางความเสียหายใหกับวงการครบูอย ๆ ครูที่มีหนาที่
อบรมสั่งสอนศิษยใหมีคุณธรรมจริยธรรม กลับมาเปนผูกระทําผิดตกเปนขาวคราว เชน ครูมีหน้ีสิน
ลนพนตวั ครูลงโทษนักเรียนเกินกวาเหต ุ ครูหลอกลวงขมขืนศษิย ครูขายยาเสพติด เปนตน 
สาเหตุที่เปนเชนน้ี อาจเปนเพราะสภาพสังคมที่วุนวาย สับสน ขาดจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม 
สภาพเศรษฐกิจที่รัดตัว ดานเทคโนโลยีก็มีความทันสมัย กาวไกลล้ํายุคมากขึ้น ครูจึงมีภาระและ
ความตองการมากขึ้น ทั้งภาระตอตนเอง ตอครอบครัว ตองานในหนาที่ ภาระความรับผิดชอบ
เหลาน้ี ทําใหครูตองหาอาชีพเสริม หางานพิเศษทําเพ่ือใหมีรายไดพอกับการใชจาย จึงใหความ
สนใจดานการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียนนอยลง ทั้ง ๆ ที่เปนงานในหนาที่ กลายเปนคนที่
ออนดวยในเรือ่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี ซึ่งเปนคุณลกัษณะทีต่องเกิดขึ้น
และฝงอยูในจิตใจ ในจิตวิญญาณของครูทุกคน 
   คุณลักษณะพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับผูที่จะประกอบวิชาชีพครูคือ คุณลักษณะดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพราะจะทําใหเปนผูที่มีคณุคาแหงความเปนมนุษย เปนผูที่มีจิตใจ
สูงกวาสัตวทั้งหลาย อาชีพครูเปนวชิาชพีชั้นสูง ไดรับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป สมกับคําวา 
“ปูชนียบคุคล” พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายคําวา “คุณธรรม” 
“จริยธรรม” “จรรยาบรรณ” ไวดังนี้ 
 
 

 

       คุณธรรม  หมายถึง สภาพคุณงามความดี 
                    จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบตั ิ
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          จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤตทิี่ผูประกอบอาชีพ 
              การงานแตละอยางกําหนดขึ้น เพ่ือรักษาและสงเสริม 
              เกียรติคุณชื่อเสยีงและฐานะของสมาชิก    อาจเขียน 
              เปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได  

 
 

  การศึกษาชวยพัฒนาคนในชาติใหเปนผูที่มีความรู สามารถสรางตนเองใหมีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น ความรูในปจจุบันมีทั้งความรูที่เปนมาตรฐานของประเทศ ความรูใน
ทองถิ่น และความรูที่เปนสากล การที่คนมีความรูแลวนําความรูที่มีไปใชในทางที่ไมถูกตอง 
ไมเหมาะสมนับวาไมควรกระทํา จึงตอง...  

 
    “มีคุณธรรมกํากับความรู   เพื่อใหอยูรวมกันในสังคมได  เชน  

    การไมเอาเปรียบกันจนเกินไป การปฏิบัตติามกฎหมายหรือกฎเกณฑ  
    การมีวินัยในตนเอง และการมีหลักการดํารงชีวิตอยางม่ันคงปลอดภัย”  
               (ปาฐกถาดานการศึกษาใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    สยามบรมราชกุมารี. ๒๕๔๒, ๘๗) 
 
 

คุณธรรมสําหรับครู 
  คุณธรรม (Virtue หรือ Morality) เปนสภาพคุณงามความดีที่อยูประจําใจของแตละคน 

เปนความรูสึกผิดชอบชั่วดี ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู  การวิเคราะห  พิจารณาไตรตรองแลวพบวา
สิ่งใดดี สิ่งใดไมดี สิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดไมควรปฏิบตัิ สิ่งใดถูกตอง สิ่งใดไมถูกตอง เปนตน เม่ือ
พิจารณาไตรตรองแลวจึงนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหชีวิตดําเนินไปอยางถูกตอง มีความสุข 
และยุตธิรรม เรามักพบเสมอวา คนที่มีคุณธรรมจะรกัษาความยตุธิรรม และมีเมตตาตอคนอ่ืนเสมอ  
   อาชีพครูไดรับการยกยองวาเปนวิชาชพีชั้นสูง เชน เดียวกับผูทีป่ระกอบอาชีพแพทย 
ทนายความ ดังนั้น คนเปนครูคงไมใชเปนเพียงเรือจาง มีหนาที่นําพาศิษย ขามไปสูฝงฝนอยาง
ปลอดภัยเทาน้ัน (ทําใหศิษยซึ่งเปนผูที่ไมรู ใหเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน) ครูในยุคน้ีตองเปนคนที่
ทันโลก ทนัสมัย ทันเทคโนโลยี และทันการเปลีย่นแปลง เปนครูอาชพีไมใชอาชีพครู ดังคํากลาวที่    
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรฐับุรษุ กลาววา 
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“ครูอาชีพ   คือ  ครูที่เปนครูดวยใจรัก    เปนครูดวยจิตและวิญญาณ  

มีความเปนครูทุกลมหายใจตั้งแตเกิดจนตาย เปนครูทีร่ักและหวงแหน หวงใย  
อาทรตอนักเรยีน ตอศิษยดุจลูกในไสของตน  จะทําทุกวิถีทางที่จะใหศิษยเปน 
คนดี ไมยินยอมใหศิษยเปนคนไมดีเปนอันขาด จะติดตามสอดสองศิษยทุกเม่ือ 
เชื่อวันโดยไมละทิ้ง   และมคีวามสุขมากในการที่ไดเกิดมาเปนครู   รักเกียรต ิ
เทิดทูนสถาบนัครูอยางภาคภูมิใจ ในขณะที่ อาชีพครู  คือคนที่มายึดการเปน 
ครูอาชีพเพ่ือใหไดคาตอบแทน ขาดจิตวญิญาณของความเปนครู ซึง่ขณะนี้ครู 
ของไทยมีลักษณะอาชีพครูเปนจํานวนมาก        ถาไมไดรับการแกไขจะเปน 
เง่ือนไขที่จะทาํลายความหวงัของการปฏิรูปการศึกษา เพราะครูคือความหวัง 
ที่จะนําสูความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา”  
    

 
   นอกจากจะตองเปนครูอาชีพแลว ครูตองมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญในการอบรมสั่งสอน
ศิษยใหเปนคนดี คนเกง และมีความสขุ บทบาทหนาที่นี้ รองศาสตราจารย รังสรรค แสงสุข 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัรามคําแหงกลาววา ครูตองเปนผูให ผูเติมเต็ม และผูมีเมตตา คือ 

 
   ครูคือผูให ...ใหโอกาส ...ใหความคิด ...ใหชีวิต ...ใหอภัย 

  ครูคือผูเติมเตม็ ...เต็มความรู ...เต็มประสบการณ ...เต็มสติปญญา 
  ครูคือผูมีเมตตา ...ตอศิษย ...ตอญาติ ...ตอมิตร ...ตอศัตรู  

 
  ครูที่จะเปนครูอาชีพ เปนผูให ผูเติมเต็ม และผูมีเมตตา ทําหนาที่อบรม สัง่สอน ฝกฝน

ศิษยใหเปนคนดี มีความรู อยูในสังคมไดอยางมีความสุขนั้น จําเปนตองมีคุณธรรมประจําตน ใน
เรื่อง คุณธรรม ๔ ประการ ฆราวาสธรรม ๔ สัปปุริสธรรม ๗ และหิริ โอตตัปปะ ดังนี้ 
   ๑. คุณธรรม ๔ ประการ 

  ผูที่ประกอบอาชีพครูตองนอมนําพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เม่ือคราวเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพระราชพิธบีวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช 
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป เม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๔๕ ความวา 
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“...คุณธรรม ซึ่งเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคี    ที่ทําใหคนไทย 
เราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษา และพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญ 
รุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง ประการแรก  คือการที่ทุกคนคดิ 
พูด ทํา ดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกัน ประการทีส่อง คือการที่ 
แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน 
ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และกับประเทศชาต ิ
ประการที่สาม คือ  การที่ทุกคนประพฤตปิฏิบัตตินอยูในความสุจริต 
ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน  
ประการที่สี ่คือการที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของ 
ตนใหถูกตองเท่ียงตรง และมั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจ 
และการประพฤติปฏิบตัิที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี  ที่เจริญน้ี   ยังมี 
พรอมมูลในกายในใจของคนไทย  ก็ม่ันใจไดวาประเทศชาตไิทย  จะ 
ดํารงม่ันคงอยูตลอดไปได   ...จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้  
ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา  ไดรักษาจิตใจและคณุธรรมน้ีไวให 
เหนียวแนน    และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย 
เพ่ือใหประเทศชาตขิองเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้ง 
ในปจจุบันและในภายหนา”  

 
  ๒. ฆราวาสธรรม ๔  

    หลักธรรมสําหรับผูประกอบวชิาชีพครูที่จะใชยึดถือเปนคณุธรรมพ้ืนฐานของจิตใจ 
ในการครองชีวิต ครองเรือนใหประสบความสุขสมบูรณ และเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลท้ังหลาย 
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ คือ  
   ๑) สัจจะ หมายถึง ความซือ่สัตย จริงใจตอกัน ผูประกอบวิชาชีพครูจําเปนตอง
อยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคม การที่จะใหผูรวมงานเกิดความไววางใจ และมีไมตรีจิตสนิทตอกัน 
จําเปนตองเปนคนที่มีความซื่อสัตย จริงใจตอกัน ถาไมมีสัจจะเม่ือใดยอมเปนเหตุใหเกิดความ
หวาดระแวงแคลงใจกัน เปนจุดเร่ิมตนแหงความราวฉาน ซึ่งยากนักที่จะประสานใหคืนดีได
ดังเดิม 
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    ๒) ทมะ หมายถึง การรูจักบังคับควบคุมอารมณ ขมใจระงับความรูสกึตอความ
ผิดพลาด ความบกพรองของตนเองและผูอ่ืน ผูที่จะเปนครูที่ดีตองรูจักฝกฝน แกไขขอบกพรอง 
ปรับปรุงลักษณะนิสัยสวนตน ไมเปนคนด้ือดานเอาแตใจและอารมณงตนเองเปนสาํคัญ ถาผูที่
ประกอบวชิาชีพครูขาดหลกัธรรมขอน้ี จะกลายเปนคนท่ีไมสามารถควบคุมตนเองได เปนผูที่ไม
มีความฉลาดทางอารมณ (Emotional quotient) ไมสามารถจัดการอารมณ ความรูสึกของตนเอง 
ทําใหขาดสัมพันธภาพที่ดีตอผูรวมงาน  
    ๓) ขันติ หมายถึง ความอดทน อดกลั้น ตอความยากลําบาก ความเลวรายอุปสรรค
ทั้งปวง ที่เกิดขึ้นทั้งตอตนเองและการปฏิบัติงานในหนาที่ การอยูรวมกับคนหมูมากยอมมีการ
กระทบกระทั่งกันบาง ทั้งเร่ืองความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ การกระทาํตาง ๆ มีเหตุลวงเกินกัน
อยางรุนแรง ซึ่งอาจจะเปนถอยคําหรือกิริยาอาการ จะโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม ก็ตองรูจักอดกลั้น
ระงับใจ ไมกอเหตุใหเร่ืองลุกลามกวางขยายตอไป นอกจากน้ี  ยังตองมีความอดทนตอความยาก 
ลําบากในการประกอบงานอาชีพ โดยเฉพาะเม่ือเกิดความผิดพลาด ความบกพรอง ความไมเขาใจ 
ไมกาวหนา ก็ตองไมตีโพยตีพาย แตมีสติอดกลั้น คิดหาอุบาย ใชปญญาหาทางแกไขสถานการณ 
เหตุการณตาง ๆ ใหลุลวงไปดวยดี  
   ๔) จาคะ หมายถึง ความเสียสละ มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปนกัน การอยู
รวมกัน  ในสังคมถาครูมีความเห็นแกตัว คอยจองแตจะเปนผูรับ  เอาแตประโยชนใสตัวโดยไมคํานึง 
ถึงคนอ่ืน ก็จะเปนคนที่ไมมีความสุข ไมมีเพ่ือน ไมมีคนคบคาสมาคมดวย การจะเปนคนที่ไดรบั
การยอมรับ เปนที่รักของเพื่อน ๆ จะตองรูจักความเปนผูใหดวย การใหมิใชหมายถึงแตเพียง
การเอ้ือเฟอ เผ่ือแผ แบงปนทรัพย สิ่งของซึ่งมองเห็นและเขาใจไดงายๆ เทาน้ัน แตยังหมายถงึ
การใหน้ําใจแกกันและกันดวย  

    ๓. สัปปุริสธรรม ๗ 

    คุณธรรมนี้เหมาะสําหรับครูเปนอยางยิ่ง   เพราะจะชวยใหเปนคนสมบูรณแบบ
หรือคนที่สมบรูณพรอม สงผลใหมีความเชื่อม่ัน  เปนผูนํา   สอนสั่งลูกศิษยใหมีชีวติที่เปนสขุได 
นอกจากนี้ยังใชเปนหลักชวยในการพิจารณาวาบุคคลใดเปนคนดีหรือไมดีไดอีกดวย คนดีตองมี
คุณสมบัติ ๗ ประการ ดังนี้ 
            ๑) รูหลักและรูจักเหตุ (ธัมมัญุตา)  คือ รูหลักการและกฎเกณฑของส่ิงทั้งหลาย
ที่ตนเขาไปเกีย่วของในการดําเนินชีวิต ในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินกิจการตาง ๆ  รูเขาใจสิ่ง
ที่ตนจะตองประพฤตปิฏิบตัติามเหตุผล เชน รูวาตําแหนง ฐานะ   อาชีพการงานของตนเองเปน
อยางไร มีหนาที่และความรบัผิดชอบอยางไร นอกจากน้ียังตองรูหลักความจริงของธรรมชาตวิา
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ของหลักการที่ตนปฏบิัต ิเขาใจวตัถุประสงคของงานที่ตองปฏิบัติ รูวาส่ิงที่ตนทําอยู ดําเนินชีวิต
อยูนั้น เพ่ือประโยชนอะไร หรือควรจะไดรับอะไร การทํางานตามหนาที่ ตําแหนง ฐานะการงาน
อยางน้ัน ๆ เขากําหนดวางกันไวเพ่ือความมุงหมายอะไร งานที่ตนทําอยูขณะนี้เม่ือทําไปแลวจะ
บังเกิดผลอะไรบางเปนผลดีหรือผลเสียอยางไรเปนตน 
            ๓) รูตน (อัตตัญตุา) คือ รูจักและเขาใจตนเองวาเปนใคร มีความรู ความถนัด 
ความสามารถพิเศษอะไร เม่ือรูแลวจะไดนําไปประพฤตปิฏิบตัิใหเหมาะสม ใหสอดคลองกับบุคลิกลักษณะ
ของตนเองรูจักปรับปรุงพัฒนาตนเองใหมีความสมบูรณพรอมยิ่งขึ้นไป 
            ๔) รูประมาณ (มัตตัญตุา) คือ รูจักความพอดี ความพอประมาณ เชน รูจัก
ประมาณในการบริโภค การใชจายทรัพย รูจักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติหนาที่
การงานตาง ๆ ตลอดจนการพักผอนนอนหลับ และการสนุกสนานรื่นเริง เปนตน ผูเปนครูตอง
ไมทําการทุกอยางตามความชอบใจหรือเอาแตใจของตนเปนหลัก แตตองทําตามความพอดีแหง
เหตุปจจัยหรือองคประกอบทั้งหลายที่จะลงตวัใหเกิดผลดีงามตามที่มองเห็นดวยปญญา 
            ๕) รูกาลเวลาอันเหมาะสม (กาลัญตุา)  คือตองรูระยะเวลาที่พึงใชในการ
ปฏิบัติหนาทีก่ารงานตาง ๆ เชน รูวาเวลาไหน ควรทาํอะไร อยางไร และทําใหตรงเวลา ใหเปน 
เวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา ตลอดจนรูจักบริหารเวลาการใชเวลา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            ๖) รูชุมชน (ปริสัญตุา) คือ รูจักถิ่น รูจักที่ชุมนุม และชุมชน รูการอันควร
ประพฤติปฏิบตัิตอชุมชนนัน้วา คนในชุมชนที่เราอยูหรือเขาไปอยู เราควรตองทํากิริยาหรือ
ปฏิบตัตินอยางนี้ สวนอีกชุมชนหนึ่งถาเราเขาไปควรตองทํากิริยาหรือปฏิบตัิอยางนัน้ เพราะแตละ 
ชุมชนมีระเบยีบวินัย ธรรมปฏิบัติ วัฒนธรรมประเพณีแตกตางกัน การที่เราเรียนรูชุมชนก็เพ่ือ
เขาใจ เขาถึง เขากับชุมชนได จนสามารถชวยเหลือ สัง่สอน แนะนํา และพัฒนาชุมชน 

          ๗) รูบุคคล (ปุคคลัญตุา) คือ รูจักและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลวา 
แตละคนมีความรู ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ แตกตางกัน เม่ือแตละคนแตกตางกัน 
ดังนั้นเราจึงตองรูจักที่จะปฏิบัตติอบุคคลอ่ืน ๆ ใหเหมาะสมดวย  การส่ังสอนฝกอบรมก็ตองให
พอดี พอเหมาะ พอควร ใหถูกกับจริตหรอืลักษณะของแตละคน เพราะคนเรามีลีลาการเรียนรู 
(Learning style) แตกตางกัน 
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  ๔. หิริ โอตตัปปะ 
   หลักธรรมน้ีเม่ือผูที่ประกอบอาชีพครูปฏิบตัิแลว    จะชวยใหอยูรวมกันในสังคม
โลกไดอยางสันติสุข  ถือวาเปนคุณธรรมที่ใชค้ําจุน  คุมครองโลกใหมีความสุขไดนั่นเอง กอนอ่ืน
คงตองทําความเขาใจความหมายของคําสองคําน้ีกอน คือ 

 
หิริ แปลวา ความละอายแกใจ, ความละอายในการประพฤติชัว่ 

  โอตตัปปะ แปลวา ความเกรงกลวัตอผลการทําชัว่, ความหวาดกลวั 
                       ตอผลชัว่ไมกลาทําเหตชุั่วตอไปอีก  

 
    เกษม วัฒนชัย (๒๕๔๙, ๑๖๗) เสนอแนะเง่ือนไขสูการมี หิริ โอตตัปปะไว ดังนี้ 

๑) ตองรูจักแยก “ผิดชอบชัว่ดี” 
๒) ชื่อในผลของความผิด-ชั่ว ชอบ-ดี 
๓) จักเลือก “ทางที่ชอบ-ที่ดี” และยึดม่ัน ปกปองในความถูกตองเท่ียงธรรม 
๔) ปฎิเสธและไมยอมรับ “ทางผิด-ทางชั่ว” 
๕) หิริ-โอตตัปปะเปนหลักคิด เปนแนวทางในการตัดสินใจอยางมีสต ิ
 

 สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์ (อางใน ปราชญา กลาผจัญ. ๒๕๔๙, ๔๐) ไดเสนอแนะเสนทางที่
จะพัฒนาจิตใจสูคุณธรรมอยางแทจริง ไวดังนี้ 
  ๑. ประกอบอาชีพสุจริต (เปนมืออาชีพ) 
  ๒. ฝกนิสัยการประหยัด อดออม ทั้งคนจน คนรวย และคนเคยรวย 
  ๓. ปรับพฤตกิรรมการบริโภค โดยเนนจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด โดยเฉพาะสาธารณูปโภค 
  ๔. เสียภาษี และรวมกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง 
  ๕. เผยแพรวัฒนธรรมไทย เอ้ือเฟอ และสรางความประทับใจแกผูมาเยือน 
  ๖. อดทน และมุงม่ันในการประกอบอาชพีอยางสุจริต 
  ๗. บริโภคแตสิ่งที่จําเปนตอรางกาย และออกกําลังกายดวยการเลนกีฬาที่ประหยัด 
  ๘. ปฏิบัตตินใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนญู 
 ดังนั้น การแสดงถึงความเปนผูที่มีคุณธรรมของผูประกอบวิชาชีพครูจึงตองมีความมุงม่ัน
ในการประกอบอาชีพอยางซ่ือสัตย สุจริต อดทนอดกลั้น คิดพิจารณาและตัดสินใจอยางมีสติ มี
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จริยธรรมสําหรับครู 
   จริยธรรม (Ethics) เปนเรื่องของความรูสึก เปนจิตสํานึกของบุคคล เปนพฤติกรรมที่
ถูกตองดีงาม ทั้งทางกาย วาจา และใจ เปนปฏิสัมพันธที่เหมาะสมทางสังคม เปนรากฐานของ
สันติสุขที่ยั่งยนื คนเปนครูจึงควรตองสรางจิตสํานึกทีดี่งามใหเกิดขึ้นในตนเอง ในสังคม ตอง
ซื่อสัตยสุจริตตอวชิาชพีของตนเอง มีการประพฤติปฏบิัติทีแ่สดงถงึความเปนผูมีธรรมะในใจ และ
ตองมีพันธสัญญา (Commitment) ตอตนเอง ตอเพ่ือนรวมงาน ตอหนวยงานที่สังกัด และตอ
ประเทศชาต ิ เชน มีเมตตากรุณา ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ รบัผิดชอบ ยตุิธรรม เปนตน 
   จริยธรรมมีที่มาจากแหลงตางๆกันกลาวคือ 
    ๑. จริยธรรมเปนหลักการของธรรมชาติทีป่รากฏทั่วไป    มีขอบเขตกวางขวาง
ครอบคลุมสสารส่ิงแวดลอมสภาพธรรมชาติทั่วไปที่เปนรูปธรรม 
   ๒. จริยธรรมมาจากปรัชญา คือวชิาที่วาดวยหลักแหงความรูและความจริง  สาระ
ของปรัชญาจะกลาวถึงลักษณะชวีิตที่พึงปรารถนาควรเปนอยางไร ธรรมชาตขิองมนุษย  สภาพ
สังคมที่ดี ความคิดเชงิปรชัญาจะเปนความเชื่ออยางมีเหตุผล ปรัชญาจะกลาวถงึความดี ความงาม 
คานิยมเพื่อจะไดยึดถือเปนหลักปฏิบตัิตอไป 
   ๓. จริยธรรมเปนขอกําหนดทางศาสนา เรียกวา ศีลธรรม ( Moral ethics)  เพราะ
ศาสนาทุกศาสนาไดกําหนดหลักปฏิบตัิไว เพ่ือใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข โดย
มิตองเบียดเบยีนหรือทํารายซ่ึงกันและกัน 
   ๔. จริยธรรมมาจากคานิยมตาง ๆ ซึ่งแตละสังคมจะมีคานิยมที่แตกตางกันได 
เน่ืองจากแตละสังคมมีความแตกตางในเรื่องเช้ือชาติ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม และประวัติ
ความเปนมา 
   ๕. จริยธรรมมาจากสังคมแตละสังคมที่กําหนดขอบังคบั วิธปีฏบิัตขิองสมาชกิไว 
เน่ืองจากพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษยมีทั้งดีและไมดี ซึ่งอาจสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัส
ทั้งหา การกําหนดกฎขอบังคับขึ้นมาก็ เพ่ือใชควบคุมใหสมาชิกอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  เม่ือ
สมาชิกในสังคมยอมรับ   และปฏบิัตติิดตอกันนานเขา   จนไดรับการยอมรับสืบทอดกันมาเปน
ขนบธรรมเนยีมประเพณีตางๆน่ันเอง 
  ๖. จริยธรรมมาจากวรรณคดี  วรรณคดีเปนหนังสือที่มีมาตรฐานทั้งดานเน้ือหา
สาระและคุณคา ชาติที่เจริญแลวจะมีวรรณคดีเปนของตนเอง หนังสือวรรณคดีจะมีคําสอนที่เปน
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    ประโยชนของจริยธรรม 
    ๑. ดานตนเอง การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทําใหคนเราเปนคนดี คนดียอมมีความ 
สบายใจ  อ่ิมเอิบใจ  เพราะไดทําความดี  จึงเปนที่รักใครชอบและชอบพอของคนอื่น นอกจากนี้
หลักธรรม เชน ความเพียร ความอดทน ความมีวินัย ยังชวยใหประสบความสําเร็จในการงานดวย 
    ๒. ดานสังคม  คนดียอมทาํประโยชนแกตนเอง และคนอื่นดวย การไมทําช่ัวเปน
การลดภาระของสังคมที่ไมตองแกปญหา  การทําดีจึงเปนประโยชนแกสังคม  และชวยใหสังคม
พัฒนาไปสูความเจรญิ และเปนตวัอยางทีดี่ใหแกคนอ่ืน ๆ คนดี จึงเปนทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุคา 
     ๓ . ดานการรกัษาจริยธรรม  จริยธรรมเปนสิ่งที่ดีมีคุณคา  ทั้งแกบคุคลและสังคม 
จะรักษาไวดวยการปฏิบัติ เพราะถาไมปฏิบตัก็ิจะเปนเพียงคําพูด หรือตัวหนังสือที่เขียนไว จะชวยใคร
ไมไดทั้งสิ้น ดังนั้นการศึกษาจริยธรรมและนําไปปฏิบัติดี จึงเปนการรักษาจริยธรรมใหคงอยูเชนเดียวกับ 
พระภิกษุสงฆสืบตอพระพุทธศาสนาไดดวยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
พระพุทธศาสนาจึงดํารงมาไดจนถึงปจจุบัน คนทั่วไปก็สามารถรักษาจริยธรรมของศาสนาไดดวยการ
ปฏิบัตเิชนเดียวกัน การปฏิบตัิจึงใหคุณแกตน แกสังคม และเปนการรักษาจริยธรรมไวใหเปนประโยชน
แกอนุชนสืบ 
    ๔. การพัฒนาบานเมือง ตองพัฒนาจิตใจกอน หรืออยางนอยก็ตองควบคูไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน ๆ  ดวย เพราะการพัฒนาที่ไมมีมีจริยธรรมเปนแกนนําก็จะสูญเปลา 
เพราะทําใหบุคคลลุมหลงในวัตถุ และอบายมุขมากขึ้น การที่เศรษฐกิจตองเส่ือมโทรม ประชาชน 
ยากจน สาเหตุหนึ่งก็คือคนในสังคมละเลยจริยธรรม มุงแตจะกอบโกยผลประโยชนสวนตน ขาด
ความเมตตาปราณี แลงน้าํใจ เห็นแกตวั โดยไมคํานึงถึงคนอ่ืนและสังคมโดยสวนรวม การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการเมืองจึงไมประสบความสําเร็จเทาทีค่วร 
     ๕. จริยธรรมชวยควบคุมมาตรฐาน  รับประกันคุณภาพและปริมาณที่ถูกตองในการ
ประกอบอาชพี ในการผลิต และในการบริการ ถาผูผลติมีจริยธรรมก็จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพไม
ปลอมปน อะไรไมดีก็บอกวาไมดี  อะไรวาดีก็บอกวาดี  จริยธรรม  จึงเปนเรื่องของความซื่อสัตย
สุจริต ยุตธิรรม ชวยใหมาตรฐานสินคาดีมีคุณภาพ ลดปญหาการคดโกงฉอฉล เอารัดเอาเปรียบ 
เห็นแกตัวเห็นแกไดตลอดจนความใจแคบไมยอมเสียสละ 
   ผูที่ประกอบอาชีพครูตองอยูรวมกันในสังคมรวมกับบุคคลอ่ืน   ซึ่งมีอาชีพแตกตางกัน 
ซึ่งแตละคน แตละอาชีพลวนมีบทบาท  มีหนาที่การงานที่ตองปฏิบตัิแตกตางกัน  แตสิ่งที่ทุกคน 
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ตองมีเหมือนกัน  คือ ทุกคนมีจริยธรรมประจําตน  หากทุกคนรับรูบทบาทหนาที่ของตน   และมี
จริยธรรมตามบทบาทหนาที่นั้น ๆ  เปนอยางดี สังคมก็สงบสุข อยูรวมกันไดอยางรมเย็นเปนสุข 
เปนสังคมที่ดี มีคุณภาพ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง จริยธรรมของผูประกอบอาชีพครูมีดังนี ้
   ๑. จริยธรรมตอตนเอง 
   ประกอบอาชพีครูตองปฏบิตัตินเปนแบบอยางที่ดี   มีคณุธรรมจริยธรรมเปนหลกั 
ยึดประจําตน เชน รูรักสามัคคี ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ มีน้ําใจ  เมตตากรุณา ยุติธรรม  กตัญูกตเวท ี
รักษาระเบียบวินัย มีความอุตสาหะ รูจักความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล มีจิตสํานึกสาธารณะ 
(Public mind) เปนตน  
     ๒. จริยธรรมตอบุตรธิดา 
  บิดามารดามีหนาที่เลี้ยงดูบุตรธิดาใหมีความสุข  พอเหมาะกับฐานะของตนเอง 
นอกจากนี้ ยังตองใหการอบรม สั่งสอน ชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ควร ที่เหมาะสม เพ่ือใหเปนคนดีมี
คุณธรรมอยูในสังคมอยางมีความสุข  
     ๓. จริยธรรมตอภริยาหรือสามี 
  บุคคลที่ไดชื่อวาเปนภริยา  หรือสามีถือวาเปนบุคคลคนเดียว  ดังนั้น  จึงตองมี
ความรักใคร ปรองดองกัน ใหเกียรติซึ่งกันและกัน  ภาระงานในบานก็ไมควรเกี่ยงกัน ตองชวยกันทํา 
แบงเบาภาระซึ่งกันและกนั  ภรรยาก็ไมวาหรือนินทาสามี  สามีก็ไมนนิทาวารายภรรยา ทั้งในและ
นอกบานดังคําที่วา “ความในไมใหนําออกความนอกไมใหนําเขา”  
     ๔. จริยธรรมตอบิดามารดา 
  บิดามารดาเปนบุพการีผูใหกําเนิด  บุตรจงึมีหนาทีต่อบแทนพระคุณทานในขณะ 
ที่มีชีวิตอยู เชน เลี้ยงดูทานใหมีความสุขสบาย สมฐานะ ชวยทําธุรการงานใหทานรักษาพยาบาล
เม่ือเจ็บปวย พูดคุยพาเที่ยวเม่ือมีโอกาส ฯลฯ และเม่ือทานลวงลับไปแลวก็ทําบุญอุทิศสวนกุศล
ใหทานกลาวถึงพระคุณทานใหบุตรหลานรับรูเปนตน   
     ๕.จริยธรรมตอลูกศษิย 
  ครูตองใหความรักตอลูกศิษยเหมือนกับบุตรของตนเอง เพราะครูเปรียบเหมือนกับ 
บิดามารดาคนที่สองของศิษย  ดังนั้น  ครูตองมอบความรักใหกับศษิย  มีเมตตากรุณา  มีความ
ยุติธรรม วากลาวตักเตือนเมื่อศิษยกระทาํผิด ไมเปดเผยความลบัของศิษย เปนตน 
  ๖. จริยธรรมตอชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
  ครูตองปฏิบตัตินเปนพลเมืองดีของชาติ เคารพกฎหมาย ปฏิบัติงานอาชีพดวย
ความสุจริต เสียภาษีอากรอยางถูกตอง ไมมัวเมาหลงใหลในยศ ตําแหนง  ใชจายอยางประหยัด 
ไมฟุงเฟอ ไมมัวเมาลุมหลงในอบายมุข หรือทางที่นําไปสูความเสื่อม เปนตน 
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   นอกจากจริยธรรมสําหรับอาชีพครูดังกลาวขางตนแลว ครูยังตองพฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดง
ถึงความเปนผูมีความยึดม่ันในวิชาชีพดวย ดังนี้  
  ๑. ประพฤตตินดีสมํ่าเสมอ เปนแบบอยางที่ดีของลูกนอง ของลูกจาง และของ
เพ่ือนรวมงาน ผูรับบริการ 
  ๒. มีความละอายตอบาป สะดุงกลัวตอการทําความชั่วทั้งปวง ไมปฏิบัตทิุจริต
ตาง ๆ ทั้งตอตนเอง ตอเพ่ือนรวมงาน และตอผูใตบังคบับญัชา หมายรวมไปถึงประเทศชาติดวย 
  ๓. มีความอดทนอดกลั้นตอความยากลําบากตาง ๆ อดทนตองานที่รอน หนัก 
ทนทุกขทรมาน ตลอดทั้งอดทนตอคําดุดา วากลาว การกลาวหา การเขาใจผิด ของผูอ่ืน ฯลฯ 
  ๔. รักษาคําพูด เปนคนมีศลีมีสัตย คงเสนคงวา ตรงตอเวลา  
  ๕. รักษาชื่อเสียง และคานิยมของหนวยงาน พยายามเผยแพรชื่อเสียงของ
หนวยงานของตนเอง ใหเกียรติคุณ ชื่อเสยีงนั้นขจรขจายออกไป 
  ๖. มีความสามารถในการสงเสริมการทํางานเปนทีม เปนหมูคณะไดดี 
  ๗. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคบับญัชา เพ่ือนรวมงาน และชุมชน 
  ๘. วางตนเหมาะสม เขากับชนทุกชั้นไดดี ถอยทถีอยปราศรยั ออนโยน นุมนวล  
เอาใจเขามาใสใจเรา รูจักกาลเทศะ หนักแนน ไมเยอหย่ิง ไมถือตัว 
  ๙. รูจักอุปการะ คือทําคุณประโยชนแกบุคคลอ่ืน ทําบุญ บริจาคทาน ชวยเหลือ
สังคม คนตกทุกขไดยาก คนพิการ 
  ๑๐. ไมมีอคติใด ๆ ในการปฏิบัติงานกับผูอ่ืน ไมวาจะเปนผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน 
หรือผูรับบริการ (ปราชญา กลาผจัญ. ๒๕๔๙, ๗๐-๗๑) 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู    
  จรรยาบรรณ (Etiquette) เปนความประพฤตขิองผูทีป่ระกอบอาชีพหน่ึงอาชีพใดกําหนด

ขึ้นมาเพ่ือใชเปนกฎในการรักษาชื่อเสียง และสงเสริมเกียรติคุณและฐานะของผูมีอาชีพน้ัน ๆ ผูที่
ประกอบวชิาชพีครูจะมีหนวยงานที่กํากับดูแลเรื่องจรรยาบรรณครู คือ สํานักงานเลขาธกิารครู 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดกําหนดระเบียบจรรยาบรรณครู พุทธศักราช ๒๕๓๙ ไวเพ่ือ
เปนแนวปฏบิตัิของครู ดังนี้ 

๑. ครูตองรักและเมตตาศษิย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจ
ในการศึกษาเลาเรียนแกศษิยโดยเสมอหนา 

๒. ครูตองอบรมสั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทกัษะและนิสยัทีถู่กตองดีงาม
ใหเกิดแกศิษย อยางเต็มความสามารถ ดวยความบรสิุทธิ์ใจ 
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   ๓. ครูตองประพฤติ ปฏิบตัตินเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งกาย วาจา และจิตใจ 
๔. ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ

และสังคมของศิษย 
๕. ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย 
๖. ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งทางดานวิชาชีพ ดานบุคลกิภาพและวิสยัทัศนใหทัน

ตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ 
๗. ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปนสมาชิกที่ดีตอองคกรวิชาชีพครู 
๘. ครูพึงชวยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค 
๙. ครูพึงประพฤติ ปฏิบตัิตน เปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทย 
 
  การปฏิบัติตนของครู ตามระเบียบจรรยาบรรณครู พุทธศักราช ๒๕๓๙ ขอเสนอแนะ

แนวปฏิบตัิ ดังนี้ 
 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบตั ิ

๑. ครูตองรักและเมตตาศษิย โดยใหความ 
เอาใจใสชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจใน
การศึกษาเลาเรียนแกศษิยโดยเสมอหนา 

 

 

- ใหความเปนกันเองกับศิษย 
- รับฟงปญหาของศิษยและใหความชวยเหลือ
ศิษยเทาเทยีมกัน 
- สนทนาไตถามทุกขสุขของศิษยอยูเสมอ  
- สนใจคําถามและคําตอบของศิษยทุกคน 
- ใหโอกาสศิษยแตละคนไดแสดงออกตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
- ชวยแกไขขอบกพรองของศิษย 
- มอบหมายงานใหทําตามความถนัด ความ
สนใจของศิษย 
- จัดกิจกรรมหลากหลายตามสภาพความ
แตกตางของศิษย เพ่ือใหแตละคน ประสบ
ความสําเร็จเปนระยะอยูเสมอ 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบตั ิ

 
- แนะแนวทางที่ถูกตองใหแกศิษย 
- ปรึกษาหารือกับเพ่ือนครู ผูปกครองและ 
เพ่ือนนักเรียน เพ่ือหาสาเหตุและวิธีแกปญหา
ของศิษย 
-  ประกาศหรือเผยแพรผลงานของศิษยที่
ประสบผลสําเร็จ 
 

๒. ครูตองอบรมสั่งสอน ฝกฝน สรางเสริม
ความรู ทักษะและนิสัยทีถู่กตองดีงามใหเกิด
แกศิษย อยางเต็มความสามารถ ดวยความ
บริสุทธิใ์จ 

- สอนเต็มสามารถ เต็มเวลา และเต็มใจ 
- อบรมสั่งสอนศิษยโดยไมเลือกที่รักมักทีช่ัง 
- ไมเบียดบังเวลาของศษิยไปหาผลประโยชน
สวนตน 
- เอาใจใสอบรม สั่งสอนศิษยโดยไมบิดเบือน
หรืออําพราง 
- อุทิศเวลาไมละทิ้งชั้นเรียนหรือขาดการสอน 
- เลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับความ
แตกตางระหวางบุคคล 
- ใหศิษยไดฝกปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ 
- มอบหมายงานใหศิษยปฏบิัตติรงความ 
สามารถเพ่ือใหประสบความสําเร็จ 
- ตรวจผลงานศิษยอยางสมํ่าเสมอ 
- ภูมิใจเม่ือศิษยมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น 

๓. ครูตองประพฤติ ปฏิบตัตินเปนแบบอยาง 
ที่ดีแกศิษยทั้งกาย วาจา และจิตใจ 
 

- แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอยเหมาะสม
กับกาลเทศะ 
- แสดงกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอยอยูเสมอ 
- เปนผูมีคุณธรรม เชน ตรงตอเวลา ซื่อสัตย 
อดทน สามัคคี มีวินัย ประหยัดและออม ฯลฯ 
- รักษาสาธารณะสมบัติและสิ่งแวดลอม 
- มีสุขภาพกายแข็งแรง และสุขภาพจิตดี 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบตั ิ

 - มองโลกในแงดี  
- ไมพูดคําหยาบหรือกาวราว 
- ไมนินทาหรือพูดจาสอเสียด 
- ไมโกรธงายหรือแสดงอารมณฉุนเฉียวตอ
หนาศิษย 

๔. ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความ
เจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและ
สังคมของศิษย 

- ไมดุดา ซ้ําเติมศิษยที่เรียนชา 
- ไมลงโทษศษิยเกินกวาเหต ุ
- ไมใชศิษยเกินกวาเหต ุ
- ไมตัดสินคําตอบถูกผิดของศิษย โดยยึด
คําตอบของครูเปนหลัก 
- ไมขัดขวางโอกาสใหศิษยไดแสดงออกอยาง
สรางสรรค 
- ไมตั้งฉายาในทางลบใหศษิย 
- ไมพูดจาหรือทําการใด ๆ เปนการซํ้าเติม
ปญหา/ขอบกพรองของศิษย 
- ไมประจานศิษย หรือนําปมดอยของศิษย 
มาลอเลียน 
- ไมนําความเครียดมาระบายตอศษิย ไมวา
ดวยคําพูด หรือสีหนาทาทาง 
- ไมเปรียบเทยีบฐานะความเปนอยูของศิษย 

๕. ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิส
สินจางจากศิษย 

- ไมใชแรงงานศิษยเพ่ือประโยชนสวนตน 
- ไมตัดสินผลงานหรือผลการเรียนของศษิย 
โดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน หรือส่ิงตอบแทน 
- ไมใชหรือจางวานศิษยไปทําส่ิงผิดกฎหมาย 
- ไมนําผลงานของศิษยไปแสวงหาประโยชน
สวนตน 
- ไมหารายไดจากการนําสินคามาขายใหศษิย 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบตั ิ
 - ไมบังคับหรือสรางเง่ือนไขใหศษิยมาเรียน

พิเศษ เพ่ือหารายไดใหตนเอง 
๖. ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งทางดานวิชาชีพ 
ดานบุคลิกภาพและวิสยัทศันใหทันตอการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองอยูเสมอ 
 

- มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
- แตงกายสะอาดเหมาะสมกับกาลเทศะ 
และทันสมัย 
- มีความกระตือรือรน ไวตอความรูสึกของ
สังคม 
- พัฒนาตนเองและพัฒนางานอยูเสมอ 
- เขารวมประชุม อบรม สัมมนา หรือฟง 
คําบรรยายหรอือภิปรายทางวิชาการ 
- นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชประกอบ 
การจัดการเรียนรู 
- หาความรูจากเอกสาร ตําราและสื่อตาง ๆ 
ตามโอกาส 
- จัดทําและเผยแพรความรูตาง ๆ อยูเสมอ 
- ติดตามขอมูล ขาว สารสนเทศอยูเสมอ 

๗. ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและ
เปนสมาชิกทีดี่ตอองคกรวิชาชีพครู 
 

- เผยแพรผลสําเร็จของตนเองและเพื่อนครู
เหมาะสม 
- รวมกิจกรรมท่ีองคกรจัดขึ้น 
- ปฏิบัตติามเง่ือนไขขอกําหนดขององคกร 
- แสดงตนวาเปนครูอยางภาคภูมิ 
- ยกยองชื่นชมเพ่ือนครูที่ประสบผลสําเร็จ
เก่ียวกับการสอน 
- ชื่นชมในเกยีรติและรางวลัที่ไดรับ และรักษา 
ไวอยางเสมอตนเสมอปลาย 
- เผยแพรประชาสัมพันธ ผลงานของครูและ
องคกรวิชาชพี 
- ชี้แจง ทําความเขาใจเม่ือมีผูเขาใจผิด
เก่ียวกับวงการวิชาชีพคร ู
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๘. ครูพึงชวยเหลือเก้ือกูลครู และชุมชน
ในทางสรางสรรค 
 

- รวมงานกุศลและงานอ่ืน ๆ ในชุมชน 
- เม่ือมีเพ่ือนครูเดือดรอน ชวยบริจาคตาม
กําลังทรัพย 
- จัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลอืเพ่ือนครู 
- ใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาตําแหนง
ใหสูงขึ้น 
- ใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนรู การ
จัดทําส่ือการสอน 
- ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน 

๙. ครูพึงประพฤติ ปฏบิัตติน เปนผูนําใน 
การอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย 

- เชิญวิทยากรจากชุมชนมาใหความรู 
- จัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 
- นําศิษยไปศกึษาในแหลงเรียนรูในชุมชน 
- รณรงคการใชสินคาพ้ืนเมือง 
- รวมงานประเพณีของทองถิ่น 
- เผยแพรการแสดงศิลปะพ้ืนบาน 
- จัดตั้งชมรมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
- จัดทําพิพิธภัณฑในสถานศึกษา 
 

 

แนวทางการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู 
 

สอนลูกศิษย  จนกระจาง  อยางถวนทัว่ 
อยางปดปง  ความรูตน  จนมืดมัว 
ศิษยดีชั่ว  นั้นอยู  กับครูเอง 

              
              
              

หนาที่ครู  เอาใจใส  อยางใกลชิด                
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   หนาที่สําคัญของครูคือ อบรม สั่งสอน ฝกฝนศิษยใหเปนมนุษยที่สมบูรณพรอม กลาวคือ 
มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัว และตอสังคม มีความมุงม่ันที่จะประกอบกิจการงาน
ตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จ มีวินัยในตนเองและตอบคุคลอ่ืน และมีจิตสํานึกสาธารณะ พรอมที่
จะทําประโยชนเพ่ือสวนรวม และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การที่ผูประกอบวิชาชีพ
ครูจะทําหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลนั้น จําเปนตองเปนครูอาชีพ เปน
ครูดวยจิตวิญญาณ ความเปนครูใชวาศกึษาเลาเรียน จนจบหลักสูตร ไดรับพระราชทานปริญญา
บัตร แลวจะเปนครูที่ดีเสมอไปได เพราะจิตวิญญาณ จิตสํานึกความเปนครูตองไดรับการกระตุน 
ปลูกฝงใหเกิดความตระหนัก รักและศรัทธาในวชิาชีพอยางตอเน่ือง หนวยงานที่รบัผิดชอบ ทั้งที่
เปนฝายผลติ ฝายบรรจุ ฝายควบคุมดูแล ควรแสวงหาแนวทางหรือจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณครู เพ่ือใหผูประกอบวิชาชพีครูเปนครูทีส่มบูรณพรอม เอกสารฉบับนี้ 
ขอเสนอแนะแนวทางอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพครู ดังน้ี 
 

๑. การปลูกฝงโดยใชกิจกรรมการฝกอบรม 
    การฝกอบรม หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจ แนะนํา ชี้แจง หรือปลูกฝง
แนวคิดในเร่ืองที่ตองการ จนเกิดการรับรู ซึมซาบจนติดเปนนิสัย นําไปประพฤติปฏิบตัิงานใน
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังชวยสรางความตระหนัก ขัดเกลานิสัยเพื่อใหเกิด
คุณลักษณะทีดี่งามดวย  
 การฝกอบรมประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ผสมผสานกัน เชน การบรรยาย 
(Lecture), การสัมมนา (Seminar), การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop), การระดมสมอง 
(Brain storming), การแสดงบทบาทสมมุติ (Role playing), การสาธิต (Demonstration), 
การอภิปรายกลุม (Group discussion), การอภิปรายแบบเสวนา (Panel discussion), 
การศึกษากรณี (Case study) และการสัมภาษณ (Interview) เปนตน   

ผูประพนัธ : เนาวรัตน พงษไพบูลย) 
 

          (

หม่ันเฝาดู  ตํารา  อยานอนเขลง  
อยาทําตน  เปนเชน  ดังนักเลง 
เรียนใหเกง  เพ่ือเผาพงศ  วงศตระกูล 

 
 
 

หนาที่ศิษย  ควรเรียน  เพียรศึกษา 
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   วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
   ๑. เพื่อเพ่ิมพูนความรูความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบตัิหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพ 
    ๒. เพ่ือใหทราบนโยบาย หนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยงาน ใหเขาใจ
กฎขอบังคับ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สายการบังคบับัญชา สิทธแิละประโยชนที่แตละคนจะ
ไดรับจากหนวยงานนั้นๆ  
    ๓. เพื่อสรางขวัญกําลังใจทีดี่ในการปฏิบตัิงาน เกิดความเชื่อม่ันในตนเองที่จะ
ปฏิบัติงานใหไดผลดีมีประสิทธิภาพและมีความกระตอืรือรนที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
    ๔. เพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของอาชีพที่ปฏิบตัิ และชวย
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในวิชาชีพสงเสริมจิตใจและศลีธรรมของผูปฏิบัตงิานใหดีขึ้น 
   ประเภทของการฝกอบรม 
  สําหรับผูที่ประกอบอาชีพครูอาจจัดกิจกรรมฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ
และปลูกฝงทศันคตทิี่ดีตอวชิาชีพไดในรปูแบบตางๆดังนี้  
   ๑. การฝกอบรมกอนปฏบิตังิานในหนาที่ (Pre the job training)   เปนการแนะนํา 
ชี้แจง ฝกฝน ผูที่จะเขาปฏิบัติหนาทีใ่หมีความรู ความชํานาญ   และมีประสบการณมากพอสมควร 
เพ่ือไมใหเสียเวลาในการฝกสอนงานในขณะปฏิบัติงาน  และทําใหขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ลดลง ชวยลดปญหาและขอยุงยากในการปฏิบตังิาน ตลอดจนงบประมาณตาง ๆ ได 
  ๒. การฝกอบรมขณะปฏิบตังิานในหนาที่ (On the job training)  เปนวธิีสอนงาน
หรือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่  เพ่ือใหผูปฏิบตัิงานลงมือปฏิบตัิงาน 
ทดลองปฏิบัติดู โดยมีหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาคอยสอดสอง ดูแล  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
อยางใกลชดิ เพ่ือหาขอบกพรอง เสนอแนะใหผูรับการอบรมเขาใจและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  
   ๓. การฝกอบรมนอกงานในหนาที่ (Off the job training) ผูเขารับการฝกอบรม
จะหยุดการปฏิบัติงานในหนาที่ชั่วคราว เพ่ือไปเขารับการฝกอบรม  (ตามที่หนวยงานสงไปหรือ
สมัครไปเองก็ได) อยางเต็มที่ โดยไมตองเปนกังวลเรื่องภาระงานที่ปฏิบัติอยู เม่ือกลับมาแลวจึง
นําความรูนั้น ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน เวลาทีใ่ชไปในการฝกอบรม บางหนวยงานอาจจะไมนับ 
เปนวันลาแตบางหนวยงานอาจนับเปนวันลาได  
    กิจกรรมการฝกอบรม 
   การฝกอบรมในแตละโครงการจําเปนตองเลือกใชกิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือให
เหมาะสมกบัจุดมุงหมายของการฝก ขอบขายเน้ือหาท่ีตองการเนน จํานวนและความแตกตางของ 
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   การจัดกิจกรรมฝกอบรมหนวยงานหรือผูรับผิดชอบจะตองเขียนเปนโครงการฝกอบรม
เพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการตอผูบังคับบญัชา รายละเอียดของโครงการประกอบดวยหัวขอ ดังนี้ 

- หลักการและเหตุผล 
- วัตถปุระสงค 
- บุคคลเปาหมาย 
- ระยะเวลาดาํเนินการ 
- สถานที่ดําเนินการ 
- งบประมาณดําเนินการ 
- ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 (นักศึกษาควรไปศึกษาเพ่ิมเติมจากหนังสือที่เก่ียวกบัการเขียนโครงการเพิ่มเตมิ) 
 

๒. การปลูกฝงโดยใชเพลง 
  การจัดกิจกรรมโดยใชเพลง เปนการนําเน้ือหาของเพลงที่เก่ียวของกับอาชีพครูมาชวย

สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ กระตุนความตระหนักในวิชาชพีและจรรยาบรรณครู เพราะ
ลักษณะของเพลงจะเปนคํารอยกรองที่มีจุดเดนดาน การใชภาษา การใชสัมผัส การใชโวหารและ
เน้ือหาที่นําเสนอ คนไทยมีความคุนเคยกับความเปนคนเจาบทเจากลอนมานานแลว ดังนั้น หาก
นําเพลงมาเปนกิจกรรมชวยสรางความตระหนักในวิชาชีพจะชวยใหเกิดประโยชน คือ 
    ๑) ชวยใหทักษะทางภาษาดีขึ้น โดยเฉพาะทักษะการฟงและการอาน 
   ๒) ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจในสาระ ขอคิดที่นําเสนอของบทเพลง 

๓) ชวยใหเกิดความซาบซึง้ ในอรรถรสของภาษาและเนื้อหาของบทเพลง 
๔) ชวยใหเกิดความสนุกสนาน เพลินเพลิน ผอนคลายความเหนื่อย เม่ือยลาและ

ความเครียดในการปฏิบัติงาน  
๕) ชวยเสริมสรางจินตนาการความคิดสรางสรรค 
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  ๑. การจัดสถานที่และอุปกรณ 
   ควรจัดสถานที่ใหผูเขารวมกิจกรรมมองเห็นผูดําเนินกิจกรรมและทกุคน
ที่เขารวมกิจกรรมไดชัดเจน เชน นั่งลอมกันเปนวงกลม โดยที่ผูดําเนินกิจกรรมเปนสวนหนึ่งของ
ผูที่นั่งลอมวงดวย หรือ อาจจัดเปนลักษณะคร่ึงวงกลม มีผูดําเนินกิจกรรมอยูดานหนาก็ได 
  ๒. การเตรียมผูเขารวมกิจกรรม 
    กิจกรรมลักษณะนี้เหมาะสําหรับผูเขารวมกิจกรรมประมาณไมเกิน ๓๐ คน 
แตถาผูเขารวมกิจกรรมมีจํานวนมาก ผูดําเนินการอาจแบงเปนกลุมยอย ๆ กลุมละไมเกิน ๒๐ คน 
แตละกลุมน่ังลอมเปนวงกลม โดยมีผูดําเนินกิจกรรม ๑ คนอยูในกลุมยอยทุกกลุมดวย (ผูดําเนิน
กิจกรรมมีจํานวนเทากับจํานวนกลุมยอย) 

๓. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
       ๓.๑ การดําเนินกิจกรรมจะเร่ิมเม่ือทุกคนเงียบ    และเพื่อเปนการสราง
บรรยากาศทีดี่ควรใหจับมือกัน หรือปดไฟ (ถาจัดกลางคืน) เม่ือเริ่มเปดเพลงใหจุดเทียนสงตอ ๆ 
กันในกลุม โดยผูดําเนินกิจกรรมจุดเทียนกอน แลวสงเทียนจุดตอกับบุคคลดานซายและดานขวา 
เวียนตอกันไปจนครบทุกคน   เม่ือเพลงจบผูดําเนินกิจกรรมอาจสนทนาเบา ๆ   เพ่ือจุดประกาย
ความคิด หรือกระตุนความตระหนักในบทบาทหนาที่ก็ได 

 ๓.๒ ใหแตละสมาชิกกลุมแตละคนแสดงความรูสึก หรือความคิดเห็นใน
ประเด็นที่ไดจากบทเพลงดังกลาว  หรืออาจเปนการสรางขอตกลง  แนวคิด แนวทางรวมกันจาก
บทเพลงก็ได หลังจากน้ันใหนําเสนอตอที่ประชุม 

 ๓.๓ ผูดําเนินกิจกรรมรวมสรุปความคิด  และเนนย้ําการนําไปปฏิบตัใิห
เกิดประโยชนในงานอาชีพ 

 
 ตัวอยางเพลงที่ควรนําไปใชจัดกิจกรรม 
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เพลง แมพิมพของชาต ิ
                                            คํารอง / ทํานอง : สุเทพ โชคสกลุ 

แสงเรืองเรืองที่สองประเทืองอยูทั่วเมืองไทย  
คือแมพิมพอันนอยใหญ โอครูไทยในแดนแหลมทอง  
เหน่ือยยากอยางไรไมเคยบนไปใหใครเขามอง  
ครูนั้นยังลําพองในเกียรติของตนเสมอมา  

   ที่ทํางานชางสุดกันดารในปาดงไพร  
ถึงจะไกลก็เหมือนใกล เรงรุดไปใหทันเวลา  
กลับบานไมทนับางวันตองไปอาศัยหลวงตา  
ครอบครัวคอยทาไมรูวาไปอยูไหน  

ถึงโรงเรียนก็เจียนจะสายจวนไดเวลา  
เห็นศิษยรออยูพรอมหนา ตองรีบมาทําการสอน  
ไมมีเวลาที่จะไดมาหยุดพอพักผอน  
โรงเรียนในดงปาดอนใหโหยออนสะทอนอุรา  

   ชื่อของครูฟงดูก็หรูชวนชื่นใจ  
   งานที่ทําก็ยิ่งใหญ สรางชาตไิทยใหวัฒนา  

ฐานะของครูใครๆก็รูวาดอยหนักหนา  
ยังสูทนอุตสาหสั่งสอนศิษยมาเปนหลายป  

นี่แหละครูทีใ่หความรูอยูรอบเมืองไทย  
หวังสิ่งเดียวคอืขอให เด็กของไทยในผืนธานี  
ไดมีความรูเพ่ือชวยเชิดชไูทยใหผองศรี  
ครูก็ภูมิใจที่สมความเหน่ือยยากตรากตราํมา  
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เพลง พระคุณที่สาม 

                                           คํารอง / ทํานอง :  ครูอราม ขาวสะอาด 

ครูบาอาจารยที่ทานประทานความรูมาให 
อบรมจิตใจใหรูผิดชอบชั่วดี 
กอนจะนอนสวดมนตออนวอนทุกที 
ขอกุศลบุญบารมีสงเสริมครูนี้ใหรมเย็น 
  ครูมีบุญคุณจึงตองเทิดทูนเอาไวเหนือเกลา 
  ทานสั่งสอนเราอบรมใหเราไมเวน 
  ทานอุทิศไมคดิถึงความยากเย็น 
  สอนใหรูจัดเจนเฝาแนะเฝาเนนมิไดอําพราง 

          ( * )  พระคุณที่สามงดงามแจมใส 
              แตวาใครหนอใครเปรียบเปรยครูไววาเปนเรือจาง 
              ถาหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นวาผิดทาง 
              มีใครไหนบางแนะนําแนวทางอยางครู 
     บุญเคยทํามาแตปางใดเรายกใหทาน 
    ตั้งใจกราบกรานเคารพคุณทานกตัญ ู
    โรคและภัยอยามาแผวพานคุณครู 
    ขอกุศลผลบญุค้ําชูใหครูเปนสุขชัว่นิรันดร 

         ซ้ํา ( * )  ใหครูเปนสุขชัว่นิรนัดร... 
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เพลง ครูกระดาษทราย 
                                           ขับรอง ทราย เจริญปุระ 

ตั้งแตวันที่พวกเรานั้นรูจักครู  
ไมมีวันไหนครูไมบน  

แตละคําระคายบาดหู ทุกๆ คน  
ไมมีใครอยากสนใจคร ู 

ผิดอะไรนิดเดียวครูเห็น เปนเรื่องยาว  
บนจนใครก็ดึงไมอยู  

พวกเราเองก็เลยรวมหัวตั้งชื่อครู  
เรียกคุณครูวา ครูกระดาษทราย  

แตครูครับรูไหม ที่ครูคอยวาเรา ดุเราอยูทุกวัน  
ครูครับรูไหม กระดาษทรายแผนน้ัน นั่นเอง ขัดเกลาเราจนไดดี  

อยากใหวันน้ีครูไดรูและไดเห็น  
วาครูทําใหเปนอยางน้ี  

จากวันวานแมพวกเรานั้น ไมคอยดี  
แตเรามีวันน้ีเพราะคร ู 

อยากจะบอกเรารักครู คุณครูกระดาษทราย  

 
 

๓. การปลูกฝงโดยใชคําประพันธ 
   ความเปนคนเจาบทเจากลอนอยูคูกับคนไทยมาชานาน ซึ่งพบเห็นไดในชีวติประจําวัน
ของเรา เชน ในการสนทนาพูดคุยกัน ขอความประชาสัมพันธ ปายโฆษณา คําขวัญ วรรณกรรม
ฝาผนัง และวรรณกรรมทายรถบรรทกุ เปนตน ดังนั้น การนําคําประพันธประเภทตาง ๆ ที่มีเน้ือหา
สงเสริม ปลกูฝง กระตุน ปลุกเราอาชพีครูใหผูประกอบอาชีพครูศึกษา หรือพิจารณาจะชวยสงเสรมิ
คุณธรรมและจรรยาบรรณครูไดอีกประการหน่ึง โดยดําเนินการไดหลายลักษณะ คือ 
   ๓.๑  ใชเปนบทเกร่ินนํา หรือบทสรุปในกิจกรรมวันสําคญั ๆ เชน วันครู วันไหวคร ู
วันเปดประชมุอบรม สัมมนา วันปดภาคเรียน เปนตน 

192                                                                                                           TL 412 (TL 312)    

 



   ๓.๒  ใชเปนเนื้อหาประกอบการแสดงความคิดเห็น วพิากษวิจารณ  หาขอสรุป 
แนวคิดแนวทางการปฏิบัติ การแกไขปญหา เปนตน 
   ๓.๓  ใชเปนเพลงประกวด แขงขัน การรองเพลงในโอกาสตาง ๆ 
   ๓.๔  ใชเปนสือ่กระตุนเตือนจิตสํานึก เชน จัดทําเปนแผนภูมิเพลงหรือใสกรอบติด
ไวในหองพักครู หรือหองประชุม เปนตน 
   ๓.๕  ใชเปนเพลงประกอบการแสดงจินตลลีาเน่ืองในวันสําคัญตางๆ เชน วันครู  
วันเกษยีณอายุราชการ เปนตน 
ตัวอยางคําประพันธ 

 
ใครคือครู 
          ผูประพันธ : เนาวรตัน พงษไพบลูย 
 

    ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ 
   ใชอยูที่ ปริญญา มหาศาล 
   ใชอยูที่ เรียกวา ครูอาจารย 
   ใชอยูนาน สอนนาน ในโรงเรียน 
    ครูคือผู ชี้นํา ทางความคิด 

ใหรูถูก รูผิด คิดอานเขียน 
ใหรูทุกข รูยาก รูพากเพียร 
ใหรูเปลี่ยน แปลงสู รูสรางงาน 

   ครูคือผู ยกระดับ วิญญาณมนุษย 
ใหสูงสุด กวาสัตว เดรัจฉาน 
ครูคือผู สั่งสม อุดมการณ 
มีดวงมาลย เพ่ือมวลชน ใชตนเอง 

    ครูจึงเปน นักสราง ผูใหญยิ่ง 
สรางคนจริง สรางคนกลา สรางคนเกง 
สรางคนให ไดเปนตัว ของตัวเอง 
ขอมอบเพลง นี้มา บูชาครู… 
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ครูคือผูให 
           ไมปรากฏนามผูประพันธ 

        ครูคือผูใหความหวัง   ครูชี้แนวทางการศึกษา 
                ครูคือผูเปยมดวยศรัทธา   ครูชวยเสริมปญญาพากาวไกล 
               ครูผูปรารถนาอันบริสุทธิ ์ครูคือผูจุดประกายแจมใส 
               ครูคือที่พ่ึงของดวงใจ   ครูนั้นคือผูใหทุกคน 
                ครูดังแสงทองสองฟาสวาง   ครูคอยชี้หนทางการพ่ึงตน 
                ครูดังเรือจางออกแรงแจวอยางอดทน ครูนั้นคือบุคคลสมควรบูชา 
               ครูคือผูหวงใยใหศิษยดี   ครูคอืผูมีพระคุณคอยเมตตา 
               ครูยอมอุทิศกายใจและเวลา   ครูชวยเริมปญญาศิษยกาวหนาไกล 
                ครูคือผูมีพระคุณอันล้ําเลิศ   ครูผูประเสรฐิเลศิดวยดวงใจ 
                ครูคือผูสรางไมหวังผลใด  ครูนั้นจึงย่ิงใหญสมคําวาครู 

 
 

๔. การปลูกฝงโดยการประกาศเกียรติคุณ ใหรางวัล 
   การยกยองครูที่จัดการเรียนรูไดอยางดีเยี่ยม หรือครูที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูดีเดน
ชวยใหครูเกิดขวญั กําลังใจในการปฏิบตัิงาน เพราะทุก ๆ  คนตองการประสบความสําเร็จในหนาที่
การงาน และไดรับการยอมรับ การยกยองจากผูรวมงาน หนวยงาน และสังคม ดังนั้น ผูบังคับบญัชา 
หรือหนวยงานระดับบังคับบัญชาควรจัดใหมีการประกาศเกียรติคุณครูที่มีผลงานดีเดนดวย เพราะ
เปนการปลูกฝงความรักและศรัทธาในวิชาชีพไดทางหนึ่ง 
   การประกาศเกียรติคุณ หรือการใหรางวลัอาจจัดไดในระดับสถานศกึษา  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับกระทรวง และระดับประเทศ เชน 

  ๔.๑ รางวลัครแูหงชาติ หมายถึง ครูที่มีผลการปฏิบตัิงานดีเดนในทุกดานประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหศิษยถึงพรอมดวยสขุภาพ
อนามัย สติปญญา อารมณ สังคม บุคลิกภาพ และคุณธรรม  อันเปนพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินชีวิต 
โดยครูจะตองมีความรูดี มีความเมตตากรุณาตอศิษย มีความเปนกัลยาณมิตร เปนผูปฏิบัติดีปฏบิัติ
ชอบ และใชความรูความสามารถเพ่ือชวยเหลือนักเรียน เพ่ือนครู และชุมชน ดวยการแสดงฝมือ
ใหเปนประจักษอยางตอเน่ือง  
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   ๔.๔ รางวัลครูสอนภาษาไทยดีเดน หนวยงานของคุรสุภา กระทรวงศึกษาธิการ
จะพิจารณาคัดเลือกครูสอนภาษาไทยทั่วประเทศ เพ่ือประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเดนและ
มอบเข็มจารึกอักษรยอ พระนามาภิไธย สธ. ของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และโลเกียรตคิุณ ในวนัที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกป ซึง่ตรงกับวันที่รฐับาลไดจัดงานฉลอง ๗๐๐ ป 
ลายเสือไทยขึน้เม่ือพุทธศักราช ๒๕๒๖ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

๑) เพ่ือเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย 
         ๒) เพ่ือสงเสรมิขวญัและกําลังใจแกครูภาษาไทยทีไ่ดปฏิบัติงานมีผลงาน   
                                   ดีเดนเปนประโยชนตอการศึกษา 
     ๓) เพ่ือสงเสริมใหครูบําเพ็ญตนตามบทบาท และหนาที่ของครู จนเกิด 
                                   ประโยชนตอสวนรวม 
     ๔) เพ่ือใหเปนแบบอยางแกครูทั่วไป เสริมสรางศรัทธาและความเชือ่ถือ  
          ในวิชาชีพครูใหเปนที่ประจักษแกสังคม 
    หลักเกณฑการคัดเลือก 
   ๑. หลักเกณฑทั่วไป ผูไดรับการคัดเลือกตองประกอบดวยคุณสมบตัิเบือ้งตนดังนี ้
                 ๑.๑ เปนผูประพฤติดีปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู และปฏิบตัิงาน 
ในหนาที่ครู ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
     ๑.๒ เปนครูหรืออาจารยผูสอนภาษาไทย ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ
การศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน 
     ๑.๓ สอนภาษาไทยตามหลกัสูตรที่กําหนดอยางตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ป 
นับถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของแตละป  
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๑.๔ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ สามารถรวมมือและประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืนได 
     ๑.๕ ไมเคยถกูลงโทษทางวนิัยหรือเคยตองโทษทางอาญา 
     ๑.๖ สามารถปฏิบัติงานตามหนาที่อและอุดมการณแหงวิชาชีพครูจนได 
ผลงานดี ถือเปนตัวอยางได 
     ๑.๗ เคยไดรับการยกยองเปนครูภาษาไทยดีเดนตามโครงการนี้มากอน  
(ซึ่งดําเนินการโดยกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๕  และคุรุสภารับ
มอบดําเนินการตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๖ - ปจจุบัน) 
   ๒. หลักเกณฑเฉพาะ 
                   ๒.๑ เปนผูแสวงหาความรูเก่ียวกับวชิาภาษาไทยอยูเสมอ  มีบทบาทหรือ
เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชพีครู 
     ๒.๒ มีความสามารถพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ 
บังเกิดผลดีแกศิษย 
    ๒.๓ มีผลการปฏิบัติงานคนควา  และพัฒนาส่ือการเรียนการสอนที่เปน
ประโยชนตอการสอน 
    ๒.๔ มีผลการสอนทําใหศิษยมีความรูความเขาใจ  และมีทักษะสามารถ
นําไปใชประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางดียิ่ง 
    ๒.๕ มีประวัตกิารทํางานอยางดีเยี่ยมเปนที่ประจักษ สามารถยึดถือเปน
แบบอยางได 
    ๒.๖ มีความคดิริเริ่มสรางสรรคในวชิาชีพครู 
    ๒.๗ มีความเสียสละอยางสูงในการปฏิบตัิงาน 
   ประเภทของครูภาษาไทยดีเดน 
   ๑. ครูภาษาไทยดีเดนในสวนภูมิภาค  กําหนดใหคัดเลอืกจังหวัดละ ๓ คน โดย
แบงตามระดับการศึกษาทีส่อน ดังนี้ 
             ๑.๑ ระดับประถมศึกษา จังหวัดละ ๑ คน 
             ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา (รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ) จังหวัดละ ๑ คน 
             ๑.๓ ระดับอุดมศึกษา (รวมประกาศนยีบตัรวชิาชีพชั้นสูง) จังหวัดละ ๑ คน 
        ๒. ครูภาษาไทยดีเดนในกรุงเทพมหานคร   กําหนดใหคัดเลือก  จํานวน  ๙ คน 
 แบงเปน ๓ ระดับการศึกษา ระดับละ ๓ คน ตามสังกัดของสถานศกึษาที่ทําการสอน ดังนี้ 
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                    ๒.๑ ระดับประถมศึกษา ๓ คน คือ ครูสังกัดสถานศึกษาของรัฐ ๒ คน และ 
ครูสังกัดสถานศึกษาของเอกชน ๑ คน 
                    ๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา ๓ คน คือครูสงักัดสถานศกึษาของรัฐ ๒ คน และ 
ครูสังกัดสถานศึกษาของเอกชน ๑ คน 
                   ๒.๓ ระดับอุดมศึกษา ๓ คน คือครูสังกัดสถานศึกษาของรัฐ ๒ คน  และ 
ครูสังกัดสถานศึกษาของเอกชน ๑ คน  

 
บทสรุป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"...ครูที่แทจรงินั้นตองเปนผูทําแตความดี คือตองหม่ันขยันและ อุตสาหะพากเพียร 
ตองเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ ตองหนักแนนอดทน และอดกลั้น สํารวมระวัง 

ความประพฤติปฏิบัตขิองตน ใหอยูในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งตองซื่อสัตย  
รักษาความจรงิใจวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคติ..." 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกครูอาวุโส ๒๘ ตลุาคม ๒๕๒๓ 
 

 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครูเปนสิ่งที่แสดงถึง 
ความเปนวิชาชีพชั้นสูง ดังนั้น จึงพึงระลึกไวเสมอวา 
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แบบฝกหัด 
 
คําสั่ง    จงตอบคําถามตอไปน้ีสั้น ๆ พอเขาใจ 
 
๑.  คุณธรรมหมายถึงอะไร และมีความสาํคัญสําหรับผูประกอบอาชพีครูอยางไร 
     ........................................................................................................................................ 
 
๒.  จงยกตัวอยางคุณธรรมสําหรับครูทีค่ิดวาสําคัญทีสุ่ด ๑ อยาง พรอมอธิบายเหตุผล 
     ........................................................................................................................................ 
 
๓.  จริยธรรมสําหรับครูหมายถึงอะไรบาง 
     ........................................................................................................................................ 
 
๔.  ผูประกอบอาชีพครูควรมีจริยธรรมในดานใดบาง เพราะเหตใุด 
     ........................................................................................................................................ 
 
๕.  ระเบียบจรรยาบรรณคร ูพุทธศักราช ๒๕๓๙ มีก่ีขอ อะไรบาง 
     ........................................................................................................................................ 
 
๖.  จงยกตัวอยางพฤติกรรมการปฏิบัตขิองครู จากระเบียบจรรยาบรรณครู ๑ ขอ  
     ........................................................................................................................................ 
 
๗.  จงกลาวถงึแนวทางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู  
     ........................................................................................................................................ 
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