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หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

……………………………………………………. 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบ 
ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมกรณ์ความเป็นครู 
 2. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 4. มาตรฐานการปฏิบัติตน 
 5. สมรรถนะครู 

1. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นคร ู

  
 ครู เป็นทั้งผู้ให้ และแบบอย่างที่ดี มุ่งให้การอบรม สั่งสอน และพัฒนาเยาวชนให้เจริญก้าวหน้า 
เติบใหญ่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล ทั้งเก่ง ดี มีปัญญา มีคุณธรรม และอยู่ร่วมในสังคม 
อย่างมีความสุข ครูจึงเป็นผู้เคร่งครัดในการประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึดถือการปฏิบัติตนตามกฎ/กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 
อันดีงามของสังคม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน พร้อมอุทิศเวลาให้แก่ 
ราชการ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข พร้อมนี้ได้ดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม ประหยัด มัธยัสถ์ ละเว้น 
อบายมุขและสิ่งเสพติด รักการศึกษา/ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ นําองค์ความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี มาใช้พัฒนาวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า เอาใจใส่ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและให้บริการแก่ 
ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ สม่ําเสมอเท่าเทียมกัน 
 วิชาชีพครูได้รับการยกย่องและจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความจําเป็นต่อสังคม เป็นอาชีพที่ช่วย 
สร้างสรรค์จรรโลงให้สังคมเป็นไปในทางที่ปรารถนา ฉะนั้น กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพจึงต้องมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงเช่นกัน ยิ่งสังคมยกย่อง เคารพ และไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพครูมาก 
เท่าใด ผู้ประกอบวิชาชีพครูก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเคารพเชื่อถือไว้วางใจเพียงนั้น 
การกําหนดจรรยาบรรณครูหรือจรรยาบรรณวิชาชีพครู จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้ควบคุมความประพฤติ 
ปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจกล่าวได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพของครูให้กับสังคมประการ 
หนึ่งด้วย เป็นการยืนยันกับสังคมว่าในวงการครูนั้นครูจะควบคุมสอดส่องดูแลความประพฤติของกลุ่มครู 
ด้วยกันตลอดเวลา มีการลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม 
 การควบคุมความประพฤติหรือการปฏิบัติตนของครูนั้น วิธีการที่ดีที่สุด คือ การสร้างจิตสํานึก 
หรือการควบคุมทางจิตใจ ครูที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูงย่อมเป็นครูที่มีจรรยาบรรณซึ่งจะเป็นมาตรวัด 
มาตรฐานความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สําคัญยิ่ง กล่าวคือ ครูที่มีคุณธรรมย่อมเป็นครูที่ดี 
นั่นเอง 
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 1.1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม 
 

 คําว่าคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันทั้งในวงการการศึกษา สังคม 
วิทยา ปรัชญาและศาสนาทั่ว ๆ ไป อย่างไรก็ด ีความหมายของคุณธรรมนั้นมักจะใช้ในลักษณะที่ 
ครอบคลุมความหมายของจริยธรรมด้วย ทั้งในศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กล่าวคือ จริยธรรมเป็น 
การแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลนั่นเอง 
 
 1.1.1 ความหมายของคุณธรรม (morality) 
 

 คุณธรรม ตามรูปศัพท์แปลว่า สภาพของคุณงามความด ีซึ่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต. 2538 
: 34) อธิบายความหมายไว้ว่า คุณธรรม คือ ธรรมที่เป็นคุณ ความดีงาม สภาพที่เกื้อกูล พระเทพวิสุทธิ 
เมธี (พุทธทาสภิกขุ. 2529 : 90) อธิบายว่าคุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติ ฝ่ายดีเป็นที่ตั้งหรือประโยชน์ 
แก่สันติภาพหรือสันติสุข คุณธรรมเป็นส่วนที่ต้องอบรมโดยเฉพาะ หรือให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับที่ 
ต้องการ 
 คุณธรรมตามแนวคิดในวงการการศึกษาตะวันตกนั้น มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (interdis 
ciplines) คือ เป็นแนวคิดทั้งในลักษณะวิชาปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยาและการศึกษา 
 แนวความคิดของนักวิชาการตะวันตกค่อนข้างหลากหลายและมีพื้นฐานของศาสตร์ในการศึกษา 
ที่แตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจน พจนานุกรม Collin Cobuild (1987 : 937) อธิบายว่า คุณธรรม 
มีความหมาย 2 นัย คือ 
 1. โดยนัยที่เป็นภาวะทางจิตใจ (idea) นั้น คุณธรรม แปลว่า ความคิดที่ว่าบางพฤติกรรมเป็น 
สิ่งที่ถูกต้องที่ควรทําและเป็นที่ยอมรับ และบางพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ผิดหรือเลว ทั้งนี้เป็นไปทั้งโดยความ 
คิดเห็นของแต่ละบุคคลและของสังคม นอกจากนี้คุณธรรมยังเป็นคุณภาพหรือสถานะในการดําเนินชีวิต 
อย่างถูกต้อง ควรทําและยอมรับได้ 
 2. คุณธรรมเป็นระบบของลักษณะการประพฤติและคุณค่าที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมของคนส่วน 
ใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นที่ยอมรับกันในสังคมหรือเฉพาะในกลุ่มคน ความหมายของจริยธรรม 
 
 1.1.2 ความหมายของจริยธรรม (ethics) 
  

 จริย แปลว่า กิริยา ความประพฤต ิการปฏิบัติ ฉะนั้นจริยธรรมจึงหมายถึงแนวทางการประพฤติ 
ปฏิบัติสําหรับมนุษย์เพื่อให้บรรลุถึงสภาพชีวิตที่พึงประสงค์ 
พระราชวรมุณี (ประยูร ธมฺมจิตโต. 2541: 11) อธิบาย จริยธรรมเป็นเรื่องของการประพฤติ 
ตามหลักตามระเบียบที่วัดได้ ประเมินได้ ในทางพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายกับวาจาและเป็นหลัก 
ทั่ว ๆ ไป ของทุกคน มาจากหลายแหล่งไม่ว่าศาสนา กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี อะไรที่ควรทําเป็น 
จริยธรรมทั้งสิ้น 
 พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ. 2529: 215) อธิบายว่าจริยธรรม หมายถึง ตัวของกฎที่ต้อง 
ปฏิบัติ ส่วนจริยศาสตร์ คือเหตุผลสําหรับใช้อธิบายข้อกฎที่จะต้องปฏิบัติ มีลักษณะเป็นปรัชญา และ 
เมื่อรวมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันจะเรียกว่าจริยศึกษา 
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 ซามุเอล สตัมพ์ (Stumpf. 1977: 3) อธิบายความหมายของจริยธรรมในเชิงวิชาปรัชญาว่า 
จริยธรรมเป็นความประพฤติปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกกันว่าถูกหรือผิด ดีหรือเลว พึงประสงค์หรือไม่ 
พึงประสงค ์มีคุณค่าหรือไร้ค่า นอกจากนี้จริยธรรมยังเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ หน้าที่ พฤติกรรมที่ 
ยอมรับนับถือต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลอีกด้วย อย่างไรก็ด ีสตัมพ์ อธิบายว่าในเรื่องทฤษฎีจริยธรรมของ 
ลัทธิปรัชญานั้น จะไม่ใช้ตอบคําถามว่าจริยธรรมใดดีกว่าหรือถูกต้องกว่า 
 แคน คอสท์เลย์ และราล์ฟ ทอดด ์(Costiey and Todd. 1983 : 504) อธิบายว่า จริยธรรม 
(ethics) เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับความถูกและผิดของความดีกับความชั่ว คําว่า ethics เป็นภาษากรีก 
โบราณ แปลว่า คุณลักษณะ (character) ในภาษาโรมันจะหมายถึง ธรรมเนียมประเพณี (costoms) 
ซึ่งการเรียนรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมนั้นก็คือ คุณลักษณะมักจะเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดโดยธรรมเนียมประเพณี 
ของกลุ่มบุคคลซึ่งแต่ละคนอาศัยหรือทํางานอยู่ร่วมกันด้วย 
 ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า จริยธรรม คือ ข้อประพฤติปฏิบัติ หรือกฎที่ควรปฏิบัติในทางที่ดีที่ควร 
กระทํา เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีหรือมีสันติสุขในสังคม ในการเทศนาสั่งสอนของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธนั้นมี 
สองแบบคือ เทศนาธรรม หมายถึง การบอกหรืออธิบายข้อธรรมต่าง ๆ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร มี 
ประโยชน์หรือเป้าประสงค์อะไร ส่วนเทศนาจริยะ คือ การอบรมและอธิบายสิ่งที่พึงกระทํา หรือบอกถึง 
การประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีให้แก่สาธุชนทั้งหลายนั่นเอง 
 คุณธรรมกับจริยธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกัน อาจกล่าวได้ว่า คุณธรรมเป็นธรรมฝ่ายดีที่อยู่ 
ภายในจิตใจของบุคคล การแสดงออกของคุณธรรมให้ประจักษ์นั้น  เรียกว่า จริยธรรม  
 ส่วนคําว่า จริยศาสตร์คือ เหตุผลที่อธิบายสําหรับข้อหรือกฎที่ต้องปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์ 
ทางวิชาปรัชญาที่เกี่ยวกับส่วนที่  เรียกว่า จริยธรรม 
 
1.2 ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
 

 เนื่องจากคุณธรรมเป็นสภาพของความดี ลักษณะของความดีงาม หรือธรรมชาติของความดีที่ 
อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ส่วนการกระทําดีหรือพฤติกรรมดี ๆ ที่บุคคลได้กระทํานั้นเกิดจากการนํา 
หลักในการดําเนินชีวิตอย่างประเสริฐหรือหลักการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องของ 
จริยธรรม ด้วยเหตุนี้คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นของคู่กัน กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีจิตวิญญาณที่เปี่ยมไป 
ด้วยคุณความดีย่อมจะกระทําแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามหากบุคคลใดมีแต่ความคิดดี ๆ 
แต่ไร้การกระทําดีย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ/หรือผู้อื่นแต่ประการใด แต่ก็ยังมีประโยชน์ 
อยู่บ้าง เพราะมิได้สร้างความสับสนวุ่นวายหรือความเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใด 
 คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศีลธรรมมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของบุคคลและสังคมเป็น 
อย่างยิ่ง ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เมื่อครั้งยังดํารงสมณศักดิ์เป็นพระเทพเวที (2533 :  
3-4)  ได้กล่าวไว้ว่า “น้ําและอากาศเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่ว ๆ เป็นสิ่งจําเป็นต่อชีวิตเพราะว่าถ้าขาดน้ําเพียง 
วันเดียวคนก็แทบตาย ยิ่งขาดอากาศประเดี๋ยวเดียวก็อาจจะตายหรือไม่ก็เป็นอัมพาตไปจริยธรรม 
หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์และสังคมของเราอยู่โดยไม่รู้ตัว แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งระหว่างน้ํา 
และอากาศกับ ศาสนาและจริยธรรม คือ น้ําและอากาศนั้น คนขาดไปแล้วก็รู้ตัวเองว่าตัวเองขาดอะไร 
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และต้องการอะไร แต่ศาสนาและจริยธรรมนั้นมีลักษณะประณีตและเป็นนามธรรมมาก จนกระทั่งแม้ว่า 
คนจะขาดสิ่งเหล่านี้จนถึงขั้นมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าขาดอะไรซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องสร้างความเข้าใจ
ชี้แจงอย่างต่อเนื่องให้ตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคัญ” 
 จากคํากล่าวข้างบนนี ้แสดงให้เห็นว่า คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม มีความสําคัญต่อการ 
ดําเนินชีวิตของบุคคลและสังคมทุกหมู่เหล่า “สังคมหรือชาติใดที่เต็มไปด้วยประชาชน ซึ่งเป็นผู้ขาด 
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมแล้ว สังคมนั้นจะมีแต่ความยุ่งเหยิง ระส่ําระสาย ความเดือดร้อนจะ 
เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งไม่ว่างเว้น อาทิ จะมีการลักขโมย แย่งชิง ปล้นฆ่า ข่มขืน และสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ จะ 
บังเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน เด็กหนุ่มจะมั่วสุมอยู่กับอบายมุขและสิ่งเสพติดนานาชนิด เด็กสาวจะหลงใหล 
มัวเมาอยู่กับแฟชั่นและสิ่งเย้ายวนต่าง ๆ ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามสิ่งเย้ายวนและอารมณ์ปรารถนา และ 
จะถูกข่มเหงรังแกจากผู้ที่มีกําลังมากกว่าไม่ว่างเว้น ผู้ที่มีอํานาจ มีกําลัง ก็จะหมกมุ่นอยู่ในอํานาจ มีการ 
แย่งชิงอํานาจและผลประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่ตนและพวกพ้องของตนจะกระทําได้ คนที่อ่อนแอกว่า คนที่ 
ไร้ความสามารถ ก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบ คนชราบุพการีก็จะถูกทอดทิ้งให้ต้องทนทุกข์ทรมาน ว้าเหว ่
ไร้ที่พึ่ง ส่วนนักบวชก็จะมีชีวิตอยู่อย่างผู้ลวงโลกไร้ยางอาย พยายามโอ้อวดชักชวนให้คนลุ่มหลงในทางที่ 
ไม่ถูกไม่ควร แทนที่จะอบรมสั่งสอนให้คนมีสติปัญญา กลับทําให้คนต้องลุ่มหลงงมงาย ผู้ที่มีหน้าที่ใน 
การปกครองดูแลบ้านเมืองก็ปล่อยปละละเลย งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบ้านเมืองก็ถูกใช้ไปไม่คุ้มค่า 
การพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้าไร้ผล” ถ้าหากสังคมใดมีสภาพดังกล่าวนี้ ชีวิตของคน 
ในสังคมนั้นจะต้องปราศจากความสุขอย่างแน่แท้ 
 กล่าวโดยสรุป คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์หรือมีความสําคัญทั้งต่อ 
ตนเองและผู้อื่นดังต่อไปนี้ 
 

  1. ประโยชน์ตน 
  1) ทําให้ตนเองมีชีวิตที่สงบเย็น ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจ ไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง 
เพราะตนเองไม่ได้เบียดเบียนผู้ใด มีแต่จะสร้างประโยชน์สุขให้แก่สังคมและผู้อื่น 
  2) ทําให้ตนเองมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งในส่วนตัวและการงานอาชีพ มีความ 
มั่นคงและก้าวหน้า 
  3) ได้รับการยกย่องสรรเสริญเทิดทูนบูชาจากบุคคลทั่วไป 
  4) ครอบครัวอบอุ่น มีความสุข ฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง 
 
 2. ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
  2.2.1 ประโยชน์ต่อสถาบัน เช่น 
   1) สถาบันครอบครัวของตนได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลทั่วไป 
   2) สถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่ประกอบอาชีพธุรกิจมีชื่อเสียงทําให้ 
บุคคลอื่นศรัทธาเลื่อมใส 
   3) สถาบันหรือหน่วยงานที่ตนเองสังกัดมีความเจริญก้าวหน้า ได้รับการพัฒนา 
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะสมาชิกทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม 
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  2.2 ประโยชน์ต่อชุมชน เช่น 
    1) สังคมได้รับความสงบสุข เพราะทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม 
   2) สังคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว เพราะสมาชิกทุกคน 
ต่างกระทําหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ 
 
  2.3 ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง เช่น 
   1) สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความมั่นคง เพราะประชาชนมีความ 
จงรักภักดีและเห็นความสําคัญของสถาบันดังกล่าวอย่างแท้จริง 
   2) ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติมีความ 
มั่นคงถาวรเพราะทุกคนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และเต็มใจยึดถือปฏิบัติตาม 
 
1.3 คุณธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพคร ู
 

 หลักธรรมที่ยกมากล่าวในบทนี้หาได้มุ่งหมายที่จะให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องนําเอาหลักธรรม 
ทุก ๆ ข้อไปประพฤติ เพียงแต่ต้องการให้ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเพื่อเป็นธรรมขั้น 
พื้นฐานสําหรับการอบรมสั่งสอนศิษย์ของตน และปลูกฝังคุณธรรมให้มีไว้ในจิตใจ เพื่อให้เป็นมนุษย์โดย 
สมบูรณ์ หลักธรรมในพุทธศาสนาที่สําคัญ ได้แก ่
 
 1) เบญจศีล หรือศีล 5  คําว่าศีล แปลว่า ปกต ิหมายถึง ความคงที ่ความไม่แปลไปจากเดิม 
ได้แก ่ข้อปฏิบัติสําหรับรักษากาย และวาจา ให้ปกติเรียบร้อย คําว่า เบญจศีล แปลว่า ศีล 5 เป็นข้อ 
ปฏิบัติสําหรับคนทั่วไปขั้นพื้นฐาน มีอยู่ 5 ข้อ คือ 
  1. ปาณาติปาตา เวรมณี คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
  2. อทินาทานา เวรมณี คือ งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ 
  3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี คือ งดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองและของรัก  
                         ของผู้อื่น 
  4. มุสาวาทา เวรมณี คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ 
  5. สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี คือ งดเว้นจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราเมรัย 
                        อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท และเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษทุกอย่าง 
 

 2) กัลยาณมิตธรรม คุณธรรมที่เป็นคุณลักษณะของการเป็นผู้อบรมสั่งสอน แนะนําซึ่ง 
ประกอบไปด้วย 
  1. ปิยตา คือ กระทําตนเป็นที่เคารพรักของศิษย์ 
  2. ครุ  คือ กระทําตนเป็นที่น่าเคารพบูชา โดยการปกครอง ขู่ ยกย่อง  
                              เป็นตัวอย่างทําให้เด็กรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย มีความยุติธรรมเที่ยงตรง 
  3. ภาวนียตา คือ อบรมตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการทํางาน และ 
                                    เจริญด้วยศีลธรรม มีภูมิปัญญา น่ายกย่อง 
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  4. วัตถุตา คือ อุตสาหะสั่งสอนอบรม รู้จักชี้ทางให้เข้าใจด้วยเหตุผล โดยการ 
                อธิบายชัดเจน เร้าให้สนใจอยากติดตาม ให้ผู้เรียนสนุกสนาน อธิบายให้แจ่มแจ้ง   
                          ชักชวนให้ทําตาม ให้มีความอุตสาหะและให้ความร่าเริง สบายใจ 
  5. วัจนักขันติ คือ อดทนต่อถ้อยคํารบกวนของศิษย์ อดทนต่อการเสียดสี กวนใจ  
                         ติเตียน 
  6. คัมภีรกถากรณัง คือ ขยายข้อลึกให้ตื้น อธิบายให้ง่าย โดยใช้วิธีต่าง ๆ ได้อย่าง 
                            ลึกซึ้ง และเข้าใจ โดยแสดงจุดเด่นของวิชา แสดงเหตุผลของวิชา และแสดง 
                            สาระของวิชา 
  7. อนิโยธนัง คือ การไม่ชักจูงศิษย์ไปในทางชั่ว ไม่แนะนําไปในทางเสื่อม 
 

 3) ธรรมเทศกธรรม 5 คุณธรรมของการประสิทธิ์ประสาทความรู้ 
  1. อนุบุปพิถา คือ สอนให้มีลําดับขั้นตอน ให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
  2. ปริยายทัสสาวี คือ จับจุดสําคัญมาขยายแต่ละเรื่อง แยกแยะให้มองเห็นชัดเจน 
                         อย่างมีเหตุผล 
  3. อนุทยตา คือ ตั้งจิตเมตตา สอนด้วยความปรารถนาดี โดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้เรียน 
  4. อนามิสันดร คือ ไม่มุ่งหวังอามิส หรือผลตอบแทน 
  5. อนุปหัจจ์ คือ การวางจิตใจให้ตรงตามเนื้อเรื่อง ไม่กระทบกระแทกผู้อื่น หรอื  
                        ข่มขู่ผู้อื่น 
 

 4) พุทธวิธีในลีลาการสอนของครู โดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
  1. สันทัสนา อธิบายให้เห็นชัดแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูให้เห็นกับตา 
  2. สมาทปนา ชักจูงให้เห็นจริง ชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับ และนําไปปฏิบัติ 
  3. สมุตเตธนา เร้าใจให้แกล้วกล้าบังเกิดกําลังใจให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจว่าจะทํา 
                            สําเร็จได้ไม่หวั่นและย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก 
  4. สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และเปี่ยมด้วย      
                            ความหวังเพราะมองเห็นประโยชน์ที่ตนพึงจะได้รับจากการปฏิบัติ 
 

 5)  โลกบาลธรรม คือ ธรรมที่คุ้มครองโลก และเป็นเทวธรรม ประกอบไปด้วยธรรม 2 
ประการได้แก่  
  หิริ คือ ความละอายต่อบาป และความชั่วทั้งปวง  
  โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาป และความชั่วทั้งปวง 
 บุคคลที่มีธรรมคู่นี้อยู่ในจิตใจจะไม่กระทําสิ่งใด ๆ ที่เป็นความชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลังเพราะ 
ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป จะช่วยให้บุคคลในสังคมโลกไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ช่วยให้สังคม 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย 
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 6)  ธรรมที่ทําให้งาม กล่าวคือ หากผู้ใดปฏิบัติได้ย่อมไม่แสดงกิริยาอาการทุรนทุรายเมื่อต้อง 
อยู่ในสภาวะที่ต้องอดทน ประกอบไปด้วยกิจกรรม 2 ประการ ได้แก ่ขันติ คือ ความอดทน อดได้ทนได้ 
เพื่อบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ ส่วน โสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม มีอัธยาศัยงดงาม รัก 
ความประณีตหมดจดเรียบร้อยงดงาม 
 

 7)  อิทธิบาท 4 คือ ธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
หลักธรรมสําหรับการ “ครองงาน” มี 4 ประการ คือ 
  1. ฉันทะ คือ ความยินดีพอใจรักใคร่ใฝ่ใจ รักที่จะทําสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนา         
                            จะทําให้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้น 
  2. วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม ขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานนั้น ๆ อย่าง 
                            เข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 
  3. จิตตะ คือ การตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่กระทํา และทําสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่ 
                            ไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป 
  4. วิมังสา คือ ความไตร่ตรองหรือทดลอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ   
                             ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ได้กระทํานั้น มีการวางแผน  
                             วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
 

 8) สังคหวัตถ ุ4 คือ หลักธรรมที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน เป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิด 
ความสามัคค ีและเป็นหลักธรรมที่ช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ของบุคคลทุกชั้นวรรณะ หลักธรรมนี้เรียกอีก 
อย่างว่าเป็น “ธรรมสําหรับการครองคน” หรือ “ธรรมสําหรับการสงเคราะห์สร้างไมตรี”  
มี 4 ประการ คือ 
  1. ทาน คือ การให้แบ่งปันสิ่งของที่ควรให้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การให้ความรู้  
                            การให้คําแนะนําสั่งสอน หรือกล่าวอย่างง่ายว่า เป็นการให้ทั้งสิ่งของ 
                            และวิทยาทาน 
  2. ปิยวาจา คือ การเจรจากันด้วยถ้อยคําที่สุภาพอ่อนหวาน สมานใจ เป็นคําพูด 
                            ที่แสดงประโยชน์ มีเหตุมีผล 
  3. อัตจริยา คือ การประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ตลอดจนการแก้ไข  
                            ปรับปรุงส่งเสริมทางจริยธรรมด้วย 
  4. สมานัตตตา คือ การทําตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติต่อกันอย่างสม่ําเสมอ ร่วม 
                            รับรู้ ร่วมแก้ไขทุกข์สุข หรือเป็นการนําตนของเราเข้าไปสมานไมตรีกับบุคคล 
                            นั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจําคุณธรรมทั้งสี่ประการ จึงขอให้ผู้ที่ศึกษาหลักธรรม 
                            นี้จดจําข้อความต่อไปนี้ คือ “โอบอ้อมอารี วจี  ไพเราะ สงเคราะห์การงาน  
                            สมานไมตรี” 
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 9) พรหมวิหาร 4 คือ หลักธรรมประจําใจอันประเสริฐ เป็นหลักความประพฤติที่ประเสริฐ 
บริสุทธิ์ เป็นธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจ และกํากับความประพฤติ เพื่อให้ปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ 
โดยชอบหรือเรียกอย่างง่าย ๆ ว่าเป็น “ธรรมเครื่องอยู่ของพรหม” หรือ “ธรรมของผู้ใหญ่ปกครอง 
ผู้น้อย” มี 4 ประการ คือ 
  1. เมตตา คือ ความรักใคร่ ความปรารถนาดีอยากให้เขามีสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และ 
                            คิดทําประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั่วหน้า 
  2. กรุณา คือ ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน การใฝ่ใจในอัน                
                            ที่จะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 
  3. มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ามีจิตผ่องใสบันเทิง 
                           กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดํารงในปกติสุข    
                           พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีความสุขความเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  4. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะทําให้ดํารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณา       
                           เห็นด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมไม่เอนเอียงด้วยความรักหรือความชัง   
                           พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ได้กระทําแล้วอันควรได้รับผลดีหรือผลชั่ว สมควรแก่เหตุ  
                           อันตนได้ประกอบ สามารถวางเฉยสงบใจมองดูในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทํา เพราะเขา         
                           รับผิดชอบตนได้ดีแล้ว หรือเขาสมควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 
 
 10) สันดุฏฐี หรือสันโดษ หมายถึง ความยินดีพอใจตามมีตามได้ตามกําลัง และความจําเป็น 
ของตน การดํารงชีวิตอยู่ของตน สังคมในปัจจุบันถูกเหตุปัจจัยต่าง ๆ หลากหลายมากระทบกระทั่ง 
เบียดเบียนอยู่ทุกเมื่อ ซึ่งล้วนทําให้การดําเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลําบาก ไม่สามารถดําเนินชีวิต 
ตามสมควรแก่อัตภาพที่ควรจะเป็นให้อยู่ดีมีสุขได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ครูจึงต้องทบทวนถึงแนวทางแห่งการ 
ประพฤติปฏิบัติของตนเพื่อประคับประคองตนให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง มีความอยู่ดีมีสุขตาม 
สมควรด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม คือ ความสันโดษ โดยทั่วไปมี 3 ประการ คือ 
  1. ยถาลาภสันโดษ หมายถึง ยินดีตามได้ คือ ความยินดีตามที่ตนได้มา ไม่ว่าสิ่งที่  
                             ได้มานั้นจะหยาบหรือปราณีตแค่ไหนก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น 
  2. ยถาพลสันโดษ หมายถึง ยินดีตามกําลัง คือ ยินดีแต่พอแก่กําลังร่างกาย 
                              สุขภาพและวิสัยของตน มีความพอใจในการจัดสรรหน้าที่การงาน จัดสรร 
                              การศึกษาศิลปวิทยา และจัดสรรคุณธรรมเพื่อปฏิบัติให้สมกับกําลังสติปัญญา 
                              ของตนเอง 
  3. ยถาสารุปปสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามควร คือยินดีตามที่เหมาะสมกับ 
                             ภาระฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแห่งการบําเพ็ญกิจของตน 
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 11)  มรรค 8 หมายถึง ทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ เพื่อแก้ปัญหาชีวิต และปัญหาสังคม หรือ 
เป็นทางปฏิบัติสายกลาง 8 ประการ คือ 
  1. สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ เช่น เห็นว่าทําดีย่อมได้รับผลดี ทําชั่วย่อมได้รับ  
                              ผลชั่วเป็นต้น 
  2. สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ เช่น ดําริออกจากกาม ไม่มัวเมาในรูป รส  
                             กลิ่น เสียง และสัมผัส เป็นต้น 
  3. สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ เช่น เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด  
                              พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ เป็นต้น 
  4. สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําชอบ หมายถึง เป็นการทํางานที่ปราศจากโทษ 
                             ทั้งปวง เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ และไม่ประพฤติผิดประเวณี เป็นต้น 
  5. สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพ ไม่ทํามาหากินในทางที่ผิดศีลธรรม และ              
                              ผิดกฎหมาย 
  6. สัมมาวายามะ คือ ความเพียรพยายามชอบ เป็นการเพียรพยายามมิให้ความ  
                              ชั่วเกิดเพียรละความชั่ว เพียรกระทําความดี และเพียรรักษาความดี 
  7. สัมมาสติ คือ ความระลึกชอบ เป็นการระลึกในสิ่งที่เป็นบุญ เป็นกุศลต่าง ๆ 
  8. สัมมาสมาธิ คือ ความตั้งใจชอบ เป็นความตั้งใจให้มีอารมณ์สงบ ระงับโลภ  
  โกรธ หลง ทั้งปวง 
 มรรคทั้ง 8 ประการนี้ จัดเข้าเป็น “ไตรสิกขา” คือ ศีล สมาธิ และปัญญาได้ดังนี้ 
  ศีล   ได้แก ่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ 
  สมาธิ  ได้แก ่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 
  ปัญญา  ได้แก ่ สัมมาทิฐิ และสัมมาสังกัปปะ 
 
 12)  อคติ 4 เป็นความยุติธรรม เว้นจากความลําเอียง ความประพฤติที่คลาดเคลื่อนไป 
จากธรรม 4 ประการ ได้แก ่
  1.  ฉันทาคติ คือ ความลําเอียง เพราะความรัก ความชอบพอกัน 
  2.  โทสาคต ิคือ ความลําเอียง เพราะความพยาบาท หรือเพราะความโกรธ 
                              เกลียดชังกัน 
  3.  โมหาคต ิคือ ความลําเอียง เพราะความหลง ความเขลา หรือเพราะความ 
                              สําคัญผิด 
  4.  ภยาคต ิคือ ความลําเอียง เพราะความกลัวภัยจะมาสู่ตนเอง หรือลําเอียง 
                              เพราะความเกรงกลัวอิทธิพลต่าง ๆ บุคคลที่เป็นผู้นํา ผู้ปกครองคนหมู่มาก  
                               ตลอดจนครูอาจารย์ทั้งหลายจึงควรพยายามสลัดตัดทิ้งความลําเอียงออกไป 
                              ให้มากที่สุด จนกระทั่งสามารถทําได้อย่างหมดสิ้น 
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 13)  อบายมุข 6 คือ ทางแห่งความเสื่อมหรือทางแห่งความฉิบหาย กล่าวคือ หากบุคคลได ้
ยึดถือปฏิบัติแล้วจะเกิดความเสื่อม ความฉิบหาย 6 ทาง คือ 
  1. ติดสุราและของมึนเมา มีโทษ 6 ประการ คือ 
   1) เสียทรัพย์     
   2) เกิดการทะเลาะวิวาท 
   3) ทําลายสุขภาพ    
   4) เสื่อมเกียรติ เสียชื่อเสียง 
   5) ไม่รู้จักอาย    
   6) บั่นทอนสติปัญญา 
  2. การเที่ยวกลางคืน มีโทษ 6 ประการ คือ 
   1) เป็นการไม่รักษาตน    
   2) เป็นการไม่รักษาลูกเมีย 
   3) เป็นการไม่รักษาทรัพย์สมบัติ   
   4) เป็นที่ระแวงสงสัย 
   5) เป็นเป้าให้เขาใส่ความ หรือข่าวเสีย  
   6) เป็นที่มาของความเดือดร้อน 
  3. ติดเที่ยวดูการละเล่น ทําให้เสื่อมเสีย เสียเวลา เสียเงิน ใจเป็นกังวล ทั้ง 6 กรณ ี 
   1) รําที่ไหนไปที่นั่น  
   2) ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น 
   3) ดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่น  
   4) เสภาที่ไหนไปที่นั่น 
   5) เพลงที่ไหนไปที่นั่น  
   6) เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น 
  4. เล่นการพนัน มีโทษ 6 ประการ คือ 
   1) เมื่อชนะย่อมก่อเวร  
   2) เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 
   3) ทรัพย์หมด  
   4) ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคํา 
   5) เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน  
   6) ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย 
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  5. คบคนชั่วเป็นมิตร มีโทษตามบุคคลที่คบ 6 อย่าง คือ 
   1) ทําให้เป็นนักเลงการพนัน  
   2) ทําให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ 
   3) ทําให้เป็นนักเลงเหล้า  
   4) ทําให้เป็นคนหลอกลวงเขาด้วยของปลอม 
   5) ทําให้เป็นคนหลอกลวงเขาซึ่งหน้า  
   6) ทําให้เป็นนักเลงหัวไม้ 
  6. เกียจคร้านการทํางาน มีโทษเพราะเสียงานและเสียเวลา ทั้ง 6 กรณ ีคือ 
   1) มักอ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทํางาน  
   2) มักอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทํางาน 
   3) มักอ้างว่าเย็นแล้วไม่ทํางาน  
   4) มักอ้างว่ายังเช้านักแล้วไม่ทํางาน 
   5) มักอ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทํางาน  
   6) มักอ้างว่าอิ่มนักแล้วไม่ทํางาน 
 

 14)  ฆราวาสธรรม 4 คือ หลักธรรมสําหรับครองเรือน หรือหลักธรรมสําหรับการ 
ครองตน 4 ประการ คือ 
  1. สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์จริงใจต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อบุคคลอื่น ๆ  
                              รวมทั้งความซื่อสัตย์จริงใจต่อชาติบ้านเมือง 
  2. ทมะ คือ การฝึกตน การข่มใจ การบังคับตน การฝึกนิสัย การรู้จักควบคุมจิตใจ 
                             ปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยการใช้สติ 
  3. ขันติ คือ การอดทน อดกลั้น การกระทําหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งไม่ท้อถอย 
  4. จาคะ คือ ความเสียสละ สละความสุขความสบาย และเสียสละประโยชน์ 
                              ส่วนตนมีจิตใจกว้างขวาง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข ์ความคิดเห็น และ 
                              ความต้องการของผู้อื่น 
 

 15) อริยวัฑฒ ิหรืออารยวัฒิ 5 คือ หลักความเจริญของอารยชน หรือความเจริญอย่าง 
ประเสริฐ 5 ประการ ได้แก ่
  1.  ศรัทธา คือ ความเชื่อความมั่นใจในหลักแห่งความจริงความดี 
  2.  ศีล คือ ความประพฤติมีวินัย เลี้ยงชีพด้วยความสุจริต 
  3.  สุตะ คือ การเล่าเรียนสดับฟังศึกษาหาความรู้ 
  4.  จาคะ คือ การเอื้อเฟื้อ การเผื่อแผ่เสียสละ มีน้ําใจช่วยเหลือ ใจกว้าง พร้อมที่  
                              จะรับฟังและร่วมมือ ไม่คับแคบเอาแต่ตัว 
  5.  ปัญญา คือ ความรอบรู้ รู้คิด รู้พิจารณา เข้าใจเหตุผล รู้จักโลกและชีวิตตาม 
                              ความเป็นจริง 
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 16) ความเป็นพหูสูต คือ ผู้มีความรู้ มีความฉลาด ได้ศึกษาและอบรมค้นคว้า และจากการได้ 
ยินได้ฟัง ซึ่งเป็นความสมบูรณ์ ประกอบด้วยคุณสมบัติ 5 ประการ ได้แก ่
  1. พหุสัจจะ คือ ความตั้งใจฟัง มีนิสัยชอบฟัง ชอบอ่าน ชอบค้นคว้า 
  2. ธตา คือ ความตั้งใจจํา จึงมีความจําด ีรู้จักกับสาระสําคัญ 
  3. วจสา ปริจิตา คือ ความตั้งใจท่อง จนจดจําได้แม่นยํา 
  4. มนสานุเบกขา คือ ตั้งใจขบคิด ใส่ใจคิดตรึกตรองหาเหตุผลให้เข้าใจ ตลอดจน 
                              นําไปใช้ประโยชน์ได้ 
  5. ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา คือ ความแทงตลอดด้วยปัญญา เข้าใจ แจ่มแจ้ง 
                              ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

 17) สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมที่ทําให้เป็นสัตบุรุษ หรือคุณสมบัติ 
ของคนดีซึ่งประกอบด้วยคุณธรรม 7 ประการ ได้แก ่
  1. ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหลักความจริง รู้หลักการ รู้กฎแห่ง 
                             ธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล 
  2. อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์  
                              รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํา 
  3. อัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน กล่าวคือ รู้ฐานะ ภาวะเพศ กําลังความรู ้
                             ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม รู้ที่จะแก้ไขปรับปรุง 
  4. มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี 
  5. กาลัญญุตา คือ ความรู้จักเวลา กล่าวคือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และ       
                              ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจการกระทําหน้าที่การงาน 
  6. ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักชุมชน รู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะต้องประพฤติต่อ  
                              ชุมชนนั้น ๆ 
  7. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปริญญุตา คือ ความรู้จักบุคคล กล่าวคือ รู้ความ 
                              แตกต่างแห่งบุคคล รู้อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรมของบุคคลนั้น ๆ 
 
 18) ทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม 10 คือ หลักธรรมสําหรับพระราชา นักบริหาร 
นักปกครองบ้านเมือง และผู้ที่มีหน้าที่ในการปกครองดูแลผู้อื่น มีหลักคุณธรรม 10 ประการ คือ 
  1. ทาน คือ การให้ การสละทรัพย์สิ่งของ การบํารุงเลี้ยง การช่วยเหลือ 
                            แบ่งเป็น 3 ประเภท 
   1) วัตถุทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของ 
   2) ธรรมทาน คือ การให้ความรู้ 
   3) อภัยทาน คือ การให้อภัย ไม่คิดพยาบาท 
  2. ศีล คือ ความประพฤติเรียบร้อย สํารวมกาย วาจา ประกอบการงานที่สุจริต 
                              ทั้งปวง 
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  3. บริจาค คือ การเสียสละความสุขความสบายของตน เพื่อประโยชน์สุขของผู้ 
                              อยู่ในความปกครองดูแล 
  4. อาชธวะ คือ ความซื่อตรง มีความซื่อสัตย์จริงใจ ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วย  
                              ความซื่อสัตย์สุจริต 
  5. มัททวะ คือ ความสุภาพอ่อนโยน มีอัธยาศัยงดงาม ไม่เย่อหยิ่ง ไม่ถือตน ท่วงที 
                              กิริยาอาการสุภาพนุ่มนวลน่ายําเกรง 
                     6. ตบะ คือ การระงับยับยั้งมิให้กิเลสเข้าครอบงํา ไม่หมกมุ่นในความสุขสําราญ   
                               มีความเป็นอยู่อย่างธรรมดา 
  7. อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ ไม่ลุแก่อํานาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้กระทําการ 
                              ต่างๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจําใจ 
  8. อวหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน ไม่บีบคั้นกดขี่ ไม่หลงระเริงอํานาจ ไม่หลง  
                              โทษผู้ใดด้วยความอาฆาตเกลียดชัง 
  9. ขันติ คือ ความอดทน อดทนต่อความยากลําบาก อดทนต่อความตรากตรํา  
                    อดทนต่อการยั่วยุเย้ยหยันด้วยคําพูดต่าง ๆ 
  10. อวิโรธนะ คือ ความไม่ประพฤติผิดธรรม ไม่หวั่นไหวตอ่ลาภสักการะใด ๆ  
                                ยึดมั่นในธรรม ตลอดจนไม่ประพฤติให้คลาดเคลื่อนไปจากขนบธรรมเนียม  
                                ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 
1.4 การพัฒนาคุณธรรมสําหรับคร ู
 

 คุณธรรมเป็นอุปนิสัยอันดีงามที่สะสมอยู่ในจิตใจ ซึ่งได้มาจากความเพียรพยายามที่จะ 
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน คุณธรรมจะมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ 
เพราะกระทําหน้าที่จนเป็นนิสัย การพัฒนาคุณธรรมของครูควรจะเริ่มต้นที่ 
 1. คุณธรรมทางสติปัญญา รวมทั้งความรู้ทางทฤษฎี และแนวทางในการปฏบิัติหน้าที่ส่งผลต่อ 
ความมีเหตุผลในการทําหน้าที่ 
 2. คุณธรรมทางศีลธรรม คือ ความมีจิตสํานึกในสิ่งที่ดีงามและเหตุผล คุณธรรมทางศีลธรรม 
ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือติดตัวมาแต่กําเนิด หากแต่สร้างขึ้นด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในทาง 
ศีลธรรมซึ่งจะสะสมอยู่ภายในจิตใจของคร ู
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 1.5 จริยธรรมสําหรับครู 
 

 จริยธรรมสําหรับครู เป็นธรรมที่ครูทุกคนจะต้องปฏิบัติและตระหนักอยู่ในใจเสมอ คือ 
 1. การมีความละอายในการทําความชั่ว ทําความทุจริตทั้งปวง เกรงกลัวและสะดุ้งกลัวต่อความ 
ชั่วทั้งปวง ซึ่งคุณธรรมข้อนี้ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อน วุ่นวาย 
 2. การมีความอดทน รู้จักอดกลั้นต่อความยากต่าง ๆ ที่คนอื่นมีต่อตน และมีความสงบเสงี่ยม 
ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
 3. มีสติสัมปชัญญะเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนสม่ําเสมอ ไม่มีการลืม 
ตัวหรือละเลยต่อหน้าที่ต่าง ๆ 
 4. รู้จักอุปการะ คือ ทําคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น นึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง พร้อมที่จะ 
ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้อื่นในงาน ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ไม่มีอคติในการปฏิบัติต่อ 
ผู้ร่วมงาน ต่อศิษย์หรือนักเรียน และบุคคลอื่น ๆ 
 5. มีคุณธรรมประจําตนในการทําการงานในหน้าที่ของตนให้สําเร็จ (อิทธิบาท) 4 ประการ คือ 
มีความพอใจและเอาใจใส่ในหน้าที่การงานของตน มีความพากเพียรในการประกอบการงาน เอาใจใส่ใน 
การงานไม่ทอดทิ้งและหมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลและวิธีที่จะทําให้การงานเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ 
 6. มีคุณสมบัติอันประเสริฐ (พรหมวิหาร) 4 ประการ คือ มีความเมตตา ปรารถนาจะให้ผู้อื่น 
เป็นสุข มีความกรุณา สงสาร คิดหาทางให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ มีมุทิตา ปลาบปลื้มยินดีในความสําเร็จ 
ความก้าวหน้าของผู้อื่น และมีอุเบกขา ความวางเฉย เห็นอกเห็นใจผู้ได้รับความทุกข์ 
 7. มีคุณธรรมที่เป็นเครื่องผูกน้ําใจผู้อื่นและบุคคลทั่วไป (สังคหวัตถ)ุ 4 ประการอยู่เป็นประจํา 
คือ ให้ปันสิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้ปัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นตามสมควรแก่กรณี มีวาจา 
อ่อนหวาน สุภาพเรียบร้อย ประพฤติตนเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อผู้อื่น และเป็นคนไม่ถือตัวไม่ถือยศศักดิ์ 
เข้ากันได้กับผู้ร่วมงานทุกคนตามความเหมาะสมตามฐานะของตน 
 8. หมั่นศึกษาหาความรู้รอบตัว ให้มีความรอบรู้เพื่อเป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ บุคคล และปัญหา 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน้าที่การงาน (พาหุสัจจะ) 
 9. ประพฤติตนให้ห่างจากอบายมุขหรือทางแห่งความเสื่อมต่าง ๆ ไม่กระทําตนให้เป็นผู้ 
เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น ผู้ร่วมงาน หรือนักเรียน นักศึกษาทุกคน และบุคคลทั่วไป (ชําเลือง วุฒิจันทร์; 
2524 น. 117–119) 
  

 ดังนั้นผู้ที่เป็นครูจึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมของครู หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นความดี 
ความถูกต้องเหมาะสม ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของครู และเป็นแรงผลักดันให้ครูกระทําหน้าที่ของครูอย่าง 
ถูกต้องเหมาะสมได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งยนต ์ชุ่มจิต (2531:141–142) ได้สรุปความสําคัญของคุณธรรมของ 
ครูไว ้คือ 
 1. สัมมาทิฐิ การเห็นชอบ หมายถึง การเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม เป็นแสงสว่างส่องทาง 
ให้พ้นทุกข์ ครูทั้งหลายหากมีสัมมาทิฐิและถือปฏิบัติเป็นอย่างดีย่อมเป็นครู 
 2. สัมมาสังกัปปะ การดําริชอบ หมายถึง การคิดอย่างฉลาดรอบคอบ รู้จักไตร่ตรอง เป็นผู้มีวิธี 
คิด รู้จักใช้ความคิดในทางที่ถูกต้องดีงาม คิดในทางสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อศิษย์ 
และต่อสังคม 
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 3. สัมมาวาจา การพูดจาชอบ หมายถึง การไม่พูดจาส่อเสียด ไม่เพ้อเจ้อ ไม่พูดหยาบ และ 
ไม่พูดปดพูดเท็จ วิธีพูดของครูมีผลต่อความรู้สึกและจิตใจของศิษย์เสมอ หากครูพูดด้วยความจริงใจ 
อ่อนโยน ไพเราะ ย่อมทําให้ศิษย์มีความเคารพและรักนับถือ 
 4. สัมมากัมมันตะ การทําการงานชอบ หมายถึง การกระทํากิจการต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ 
และตั้งใจอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 5. สัมมาอาชีพ การเลี้ยงชีวิตชอบ หมายถึง การทําอาชีพสุจริต และไม่ผิดกฎหมายทั้งหลาย 
 6. สัมมาวายามะ การเพียรชอบ หมายถึง การมุ่งมั่นพยายามในทางดี ครูต้องมีความเพียร คือ 
พยายามศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ มีมานะพยายามสร้างความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานตาม 
ทํานองคลองธรรม 
 7. สัมมาสติ การระลึกชอบ หมายถึง การพิจารณาไต่ตรองในทางที่ถูก 
ทั้งมีสติปัญญาเฉียบแหลมรอบคอบในการผจญปัญหาต่าง ๆ 
 8. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ หมายถึง การตั้งอยู่ในความสงบ ไม่ปล่อยให้กิเลสทั้งหลาย 
เกิดขึ้นจนทําให้หลงผิด หากครูเป็นผู้มีความตั้งใจมั่นชอบย่อมเป็นผู้ประสบความสําเร็จในการดําเนิน 
อาชีพครู 
 

            สรุปข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ควรมีจริยธรรมโดยยึดถือหลักธรรมใน 
การปฏิบัติงาน ดังนี้  
 
 ธรรมโลกบาล 
 หมายถึง ธรรมที่คุ้มครองโลก ที่ใช้ปกครองควบคุมจิตใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดีมิให้ 
ละเมิดศีลธรรมร่วมกันด้วยความสงบสุข ไม่เดือดร้อน สับสน วุ่นวาย ซึ่งประกอบด้วย  2 ประการ คือ 
 1.  หิริ ได้แก ่ความละอายแก่ใจตนเองในการทําความชั่ว 
 2. โอตตัปปะ ได้แก ่ความเกรงกลัวบาป เกรงกลัวต่อการทําความชั่วและผลของกรรมชั่ว 
ที่ได้กระทําขึ้น 
 
 ธรรมที่ทําให้งาน  ประกอบด้วย 2 ประการคือ 
 1. ขันติ ได้แก ่ความอดทนต่อความทุกข์ ต่อความลําบาก ต่อความโกรธ ความหนัก 
เอาเบาสู้เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ดีงาม 
 2. โสรัจจะ ได้แก ่ความสงบเสงี่ยม ความมีอัธยาศัยงดงาม รักความประณีต และรักษา 
อากัปกิริยาให้เหมาะสมเรียบร้อยเป็นลักษณะอาการที่ต่อเนื่องจากความมีขันติ 
 
 ธรรมที่ทําให้งานสําเร็จ   คือ อิทธิบาท 4 ประกอบ ด้วย 
 1. ฉันทะ ได้แก ่การสร้างความพอใจในการทํางาน 
 2. วิริยะ ได้แก ่ความเพียรพยายามทํางานตามบทบาทหน้าที่ 
 3. จิตตะ ได้แก ่การเอาใจฝักใฝ่ ไม่ทอดทิ้งธุระ 
 4. วิมังสา ได้แก ่การหมั่นตริตรอง พิจารณาแก้ไขปรับปรุงงานที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอ 
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 สังคหวัตถุ 
 

              เป็นหลักธรรมแห่งการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นคุณธรรมในการยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นไว้ 
หลักการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ 4 ประการ ได้แก ่
 1. ทาน ได้แก ่การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่กัน 
 2. ปิยวาจา ได้แก ่การพูดจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพเป็นที่นิยมนับถือ 
 3. อัตถจริยา ได้แก ่การประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 
 4. สมานัตตา ได้แก ่ความมีตนเสมอ ไม่ถือตัวร่วมทุกข์ ร่วมสุข 
 
 พรมวิหาร 
 

              เป็นหลักธรรมของพรหม ธรรมประจําใจอันประเสริฐของผู้ใหญ่ของผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่ 
ประกอบด้วย 
 1. เมตตา ได้แก ่ความต้องการที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข 
 2. กรุณา ได้แก ่ความต้องการที่จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
 3. มุทิตา ได้แก ่ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเห็นผู้อื่นประสบความสําเร็จก็ยินดี 
 4. อุเบกขา ได้แก ่ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยความชอบหรือชังความวางใจเฉยได้ ไม ่
              ยินดียินร้าย เพื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้น อันสมควรแก่เหตุ 
 
 ฆราวาสธรรม 
 

           เป็นธรรมของผู้ครองเรือน ประกอบด้วย 
 1. สัจจะ ความซื่อสัตย์ต่อกัน 
 2. ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุงตนให้รู้จักข่มใจ ควบคุมอารมณ ์ควบคุมตนเองและปรับตัวให้เข้า           
              กับงานและสิ่งแวดล้อม 
 3. ขันติ ความอดทนต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 4. จาคะ ความเสียสละเผื่อแผ่ แบ่งปัน มีน้ําใจ 
 
 คุณธรรม 4  ประการ 
 

                ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระราชดํารัส 
แก่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์             
200 ปี เมื่อ พ.ศ. 2525 ความว่า 
 1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 
             และ เป็นธรรม 
 2. การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น 
 3. ความอดทน อดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล 
               ประการใด 
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 4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ 
              ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 
 คุณธรรมพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 

               กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรม 
นําความรู้สร้างความตระหนักสํานึกในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี 
วิถีประชาธิปไตยพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือ 
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้น เพื่อพัฒนาเยาวชน 
ให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข  
   ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความชัดเจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนํา 
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม “8 คุณธรรมพื้นฐาน” ที่ควรเร่งปลูกฝังประกอบด้วย ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคค ีมีน้ําใจ 
 1 ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายาม ทําหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ อดทน ความ 
ขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสําเร็จ ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทํา 
อย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควรเป็นคนสู้งานมีความพยายามไม่ท้อถอย กล้าเผชิญ อุปสรรค 
 รักงานที่ทํา ตั้งใจทําอย่างจริงจัง 
 

 2 ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิด 
ประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ดําเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย 
รู้จักฐานะการเงินของตนคิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จัก 
ทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย รายออม ของตนเองอยู่เสมอ 
 

 3 ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก 
ลําเอียง หรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา 
ไม่ใช้เล่ห์กล  คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 
 

 4 มีวินัย มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง 
และวินัยต่อสังคม ผู้มีวินัยคือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบ ของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร 
สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ 
 

 5 สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อมมีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะผู้ที่มี 
ความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอํานาจ 
ข่มขู่ผู้อื่นทั้งโดยวาจา และท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท 
วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 
 

 6 สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจและสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่ 
เจริญตา ทําให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็นผู้ที่มีความสะอาด คอื ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย 
สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ 
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 7 สามัคค ีคือ ความพร้อมเพียงกันความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาทไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 
เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่อง 
เชื้อชาติความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ผู้ที่มีความสามัคคี คือ 
ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่นรู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความ 
มุ่งมั่น ต่อการรวมพลังช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสําเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้ง 
ได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดความเชื่อพร้อมที่จะปรับตัว 
เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 

 8 มีน้ําใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเองแต่เห็นอกเห็นใจ 
เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจําเป็น 
ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันผู้ที่มีน้ําใจ คือ ผู้ให้และ 
ผู้อาสาช่วยเหลือสังคมรู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อทําประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ 
ผู้ที่มีความเดือดร้อนอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญาลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา 
หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ให้เกิดขึ้นในชุมชน 
 
 

 คุณลักษณะของครูที่ด ี
 

 ลักษณะของครูที่ดี มีหลายรูปแบบ มีลักษณะอย่างไร ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละบุคคล 
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สําคัญ ได้แก ่มีบุคลิกภาพดี คือ ลักษณะท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยการแต่งกาย 
สะอาดพูดจาไพเราะ และมีลักษณะเป็นผู้นํา มีความรู้ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชื่อมั่นในตนเอง การสอนดี 
และปกครองดี มีความประพฤติดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของครูที่ดี 
สรุป คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ  ดังนี้ 
 1) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติทั้งทางกาย วาจาและใจ ที่แสดงถึงความเคารพ 
ในกฎหมาย ระเบียบประเพณีของสังคม และความประพฤต ิความหวังของตนเองโดยให้ยึดส่วนรวม 
เป็นสําคัญ 
 2) ความซื่อสัตย์สุจริต และความยุติธรรม หมายถึงการประพฤติที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
ไม่เอาเปรียบ หรือคดโกงผู้อื่นหรือส่วนรวม ให้ยึดถือหลักเหตุผล ระเบียบแบบแผนและกฎหมาย 
ของสังคมเป็นเกณฑ์ 
 3) ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพหมายถึง ความประพฤติที่ ไม่ทําให้ 
เสียเวลาชีวิตและปฏิบัติกิจอันควรกระทําให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม 
 4) ความสํานึกในหน้าที่และการงานต่าง ๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
หมายถึง ความประพฤติที่ไม่เอารัดเอาเปรียบและไม่ก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่สังคม 
 5) ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์และตัดสินอย่างมีเหตุผล หมายถึง ความประพฤติใน 
ลักษณะสร้างสรรค์และปรับปรุงมีเหตุมีผลในการทําหน้าที่การงาน 
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 6) ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูนชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์หมายถึง ความประพฤติที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในการอยู่ร่วมกันโดยยึด 
ผลประโยชน์ของสังคมให้มากที่สุด 
 7) ความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หมายถึง การรู้จักบํารุงรักษา 
ร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยู่ในจิตใจอย่างมั่นคง 
 8) ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติเป็นที่พึ่ง ไม่ไหว้วานหรือขอความช่วยเหลือ 
จากผู้อื่นโดยไม่จําเป็น 
 9) ความภาคภูมิและการรู้จักทํานุบํารุง ศิลปะวัฒนธรรมและทรัพยากรของชาติ หมายถึง 
ความประพฤติที่แสดงออกซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมของตนเอง 
และทรัพยากรของชาติ 
 10) ความเสียสละ และเมตตาอารี กตัญญูกตเวทีกล้าหาญ และความสามัคคีกัน หมายถึง 
ความประพฤติที่แสดงออกถึงความแบ่งปัน เกื้อกูลผู้อื่น ในเรื่องของเวลา กําลังกายและกําลังทรัพย์ 
 คุณลักษณะ 10 ประการนี้ เป็นแนวทางและเป้าหมายในการจัดการศึกษา อบรม สั่งสอน 
นักเรียนของสถานศึกษาทุกระดับและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาต้องถือปฏิบัติด้วย 
 
 สิ่งที่ครูไม่ควรกระทํา 
 

 1. ครูมาสาย คติประจําใจ คือ สอนน้อยหน่อยสายมากหน่อย อร่อยกําลังเหมาะ 
 2. ครูค้าขาย คติประจําใจ คือ ครูที่มีความเพียรต้องทําโรงเรียนให้เป็นตลาด ครูที่มีความ 
สามารถต้องทําตลาดให้เป็นโรงเรียน 
 3. ครูคุณนาย คติประจําใจ คือ อยู่อย่างคุณนายสบายทุกอย่าง ทางสะดวก พรรคพวกมากมี 
 4. ครูสุราบาล คติประจําใจ คือศุกร์เมา เสาร์นอนอาทิตย์ถอน จันทร์เกียจคร้าน อังคารหยุด  
พุธลา พฤหัสก้มหน้าไม่สู้คน 
 5. ครูเกียจคร้าน คติประจําใจ คือ สอนมั่ง ไม่สอนมั่งสตางค์เท่าเดิม 
 6. ครูหัวโบราณ คติประจําใจ คือ คิดเป็นก็คิดไปแก้ปัญหาเป็นก็แก้ปัญหาไป แต่ฉันจะสอน 
อย่างไร ใครอย่ามายุ่งกับฉัน 
 7. ครูปากม้า คติประจําใจ คือ นินทาวันละมาก ๆปากผ่องใส 
 8. ครูหน้าใหญ่ คติประจําใจ  ใหญ่ที่โรงเรียนไปเป็นเสมียนที่อําเภอ เห่อเจ้านายได้สองขั้น 
 9. ครูใจยักษ์ หน้าตาขมึงขึงขัง ดุด่าไม่ฟังเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         ห น้ า  | 20 

คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ : ครูผู้ช่วย   
	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

หลักสิบประการของความเป็นครูที่ด ี
 

 1. มุ่งมั่นวิชาการ ครูมีบทบาทหน้าที่ในการเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อนําไปถ่ายทอดให้แก่ศิษย์  
  (1) ศาสตร์ที่จะสอนครูต้องติดตามความก้าวหน้าของวิชาที่จะถ่ายทอด จาก 
หนังสือ เอกสารวารสารตามสื่อต่าง ๆ ตลอดจนเข้าประชุมเพื่อรับรู้ความคิดใหม่ ๆ 
ข้อค้นพบที่มีความรู้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ 
   (2) ศาสตร์การสอน แม้ครูจะมีความรู้ดีในศาสตร์สาขาที่ชํานาญ หากครูยังขาด 
ความรู้เรื่องของการถ่ายทอดวิชาการเหล่านั้น จําเป็นต้องติดตาม ศึกษา ค้นคว้า ให้ทันต่อความก้าวหน้า 
   (3) ศาสตร์การพัฒนาคนโดยที่อาชีพครู เป็นอาชีพสร้างคนที่มีศักยภาพให้แก่ 
ประเทศชาต ิต้องเอาใจใส่ และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ 
และการดํารงตนให้เป็นคนดีที่สังคมปรารถนา 
 2. รักงานสอน ครูต้องมีความศรัทธาต่อวิชาชีพของตน ต้องมีความรักสนใจที่จะพัฒนาการสอน 
ให้น่าสนใจเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน รู้จักวิธีถ่ายทอดที่ทําให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายเรียนด้วยความสุข 
 3. อาทรศิษย์ ครูต้องเมตตา รัก เข้าใจ และเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ให้เกียรติ ยอมรับในความแตกต่างและไม่ดูถูกลูกศิษย์ 
 4. คิดดี ครูต้องมีความคิดที่ดี ที่เป็นบวกต่อศิษย์การสอนวิชาชีพต่อสถาบัน และเพื่อนร่วมงาน 
ให้คิดอยู่เสมอว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่าที่สุด ครูต้องทํางานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 5. มีคุณธรรม คุณธรรมมีความจําเป็นต่อวิชาชีพครูได้แก่ ความยุติธรรมด้านการสอน 
การประเมินผล ความต้องการให้ลูกศิษย์ประสบผลสําเร็จ มีความอดทน ระงับอารมณ์ ไม่ทําร้าย 
ศิษย์เสียสละ และมีหลักศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ รู้จักประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบประเพณี 
และวัฒนธรรมของสังคม 
 6. ชี้นําสังคม ครูต้องช่วยชี้นําสังคม ทําตนเป็นแบบอย่าง เช่น เรื่องของขยะสิ่งแวดล้อม 
และการประหยัดพลังงานทั้งการแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม และการช่วยนําสังคม 
ให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรสมานฉันท์ 
 7. อบรมจิตใจ ครูจึงต้องช่วยให้ข้อคดิที่ดี อบรมตักเตือน สั่งสอนให้ศิษย์ประพฤติดี ดํารง 
อยู่ในศีลธรรม ปลูกฝังจิตใจให้ศิษย์มีคุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ 
 8. ใฝ่ความก้าวหน้า ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ให้แก่ชุมชน ครูจะต้องทําประโยชน์ให้แก่ตนเอง ศิษย ์สังคม และประเทศชาติ 
 9. วาจางาม คําพูดเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้การเรียนการสอนประสบความสําเร็จ ทําให้ผู้เรียน 
เกิดกําลังใจ มีความมุมานะครูจึงต้องฝึกการพูดให้ถูกต้องตามกาลเทศะ จูงใจและส่งเสริมทําให้ศิษย์ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามและถูกต้อง 
 10. รักความเป็นไทย สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ 
ที่สําคัญของประเทศชาติ ครูจึงต้องส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ไทย ธํารงรักษาเอาไว้ให้เกิด อัตลักษณ์ 
เฉพาะตน ธํารงไว้ให้มั่นคง แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปได้ไกล จนทําให้แต่ละชาติสามารถติดต่อ รับรู้ 
และถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ก็ตาม แต่อัตลักษณ์เฉพาะของคนในชาติ เช่น เรื่องของความเชื่อ 
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามควรช่วยกันสืบสาน ส่งเสริม และธํารงไว้เพื่อทําให้เยาวชนเกิดความรัก 
ความภาคภูมิใจ 
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 ค่านิยมพื้นฐานขององค์กร (OBEC) 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรขนาดใหญ่จําเป็นต้องมีเอกภาพในการ
ทํางาน จึงกําหนดค่านิยมพื้นฐานขององค์กร (OBEC) ไว ้4 ประการ ได้แก ่
 O = Organic (เป็นองค์กรที่มีชีวิต) 
 B = Benevolence (พร้อมจิตเอื้ออาทร) 
 E = Eagerness (มีอาภรณ์คือความขยัน) 
 C = Compliance (ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม) 
  
1.6  อดุมการณ์สําหรับครู 
 

 อุดมการณ์ของครู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรม 
ราโชวาทแก่ครูอาวุโส เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2522 มีข้อความ ที่เกี่ยวกับลักษณะครูที่ดี 3 ประการ คือ 
“ความเป็นครูนั้นประกอบขึ้นด้วย สิ่งที่มีคุณค่าสูงหลายอย่าง อย่างหนึ่งได้แก่ ปัญญา คือ ความรู้ที่ดี 
ประกอบด้วยหลักวิชาอันถูกต้อง ที่แน่นแฟ้นกระจ่างแจ้งในใจ รวมทั้ง ความฉลาดที่จะพิจารณาเรื่อง 
ต่าง ๆ ตลอดจนกิจที่จะทํา คําที่จะพูด ทุกอย่างได้โดยถูกต้อง ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งได้แก่ ความดี คือ 
ความสุจริต ความเมตตากรุณา เห็นใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยเสมอหน้า อีกอย่างหนึ่งได้แก่ 
ความสามารถ ที่จะเผื่อแผ่และถ่ายทอดความรู้ ความดีของตนเองไปยังผู้อื่นอย่างได้ผล ความเป็นครู 
มีอยู่แล้ว ย่อมฉาย ออกให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้วย ผู้ที่มีความเป็นครูสมบูรณ์ในตัว 
 นอกจากจะมีความดีด้วยตนเองแล้ว ยังจะช่วยให้ทุกคนที่มีโอกาสเข้ามา สัมพันธ์เกี่ยวข้องบรรลุ 
ถึงความดีของความเจริญไปด้วย” (กรมวิชาการ. 2540 : 88)  
 

 ครูเป็นบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในวงการศึกษา เพราะเป็นผู้ที่ ก่อให้เกิดองค์ความรู้อันจะเป็น 
ประโยชน์ต่อสังคมและโลก นอกจากเน้น ยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างบัณฑิตอย่างมาก บัณฑิตจะมี 
ความคิดที่ดี มีวิธีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องและมีระบบระเบียบในการปฏิบัติงาน ตลอด จนการพัฒนา 
บุคลิกภาพเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ ซึ่งควรได้รับการปลูกฝัง อบรมจากครูผู้สอน และบุคลิกภาพของครู 
ย่อมส่งผลไปสู่บัณฑิต ดังคํากล่าวของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ที่ว่า “อยากรู้ว่าตัวครูเป็นฉันใด จงดูได้ 
จากศิษย์ที่ สอนมา”  
 สิ่งแรกที่ครูต้องพัฒนาก็คือ การสร้างคุณธรรมหรือครุธรรมให้ เกิดขึ้น ซึ่งความเป็นจริงเน้น 
“คุณธรรม” คือ ธรรมสําหรับครู เป็นสิ่งที่ครู หลายท่านทราบได้ปฏิบัติแล้ว แต่ก็มีอีกหลายท่านที่ยัง 
ไม่ทราบและ ไม่ปฏิบัติ ครุธรรมเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับการประกอบอาชีพครู แต่ครูที่ขาด ครุธรรม 
จะเปรียบเสมือนเรือที่ขาดหางเสือ ดังนั้นการจะพาศิษย์ ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างถูกต้องย่อมเป็นสิ่ง 
ที่ทําได้ยากอย่างแน่นอน  
 ท่านพุทธทาสกล่าวว่า “ธรรม” คือ หน้าที่ ผู้ที่มีธรรมะคือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีแล้ว ครุธรรม 
จึงเป็น “หน้าที่ของครู ก็คือการ อบรม สั่งสอนศิษย”์ แต่การอบรมสั่งสอนศิษย์ของครูแต่ละคนก็มีการ 
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน เพราะความเป็นจริงนั้น ครูมิได้สอนแต่หนังสือ อย่างเดียวแต่ต้องสอนคนให้เป็น 
บัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยการที่ครูจะปฏิบัติ หน้าที่ของครูอย่างเต็มศักดิ์ศรีและเต็มความภาคภูมิได้นั้น 
ครูจําเป็น ต้องมีหลักยึดเพื่อนําตนไปสู่สิ่งที่สูงสุดหรือเป็นอุดมคติของอาชีพ เน้นก็คือ การมีอุดมการณ์ครู 
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 อุดมการณ์ครู มีหลักการที่จะยึดไว้ประจําใจทุกขณะ ที่ประกอบภารกิจของครูมีอยู่ 5 ประการ 
คือ เต็มรู้ เต็มใจ เต็มเวลา เต็มคน เต็มพลัง  
 

 1. เต็มรู้ คือ มีความรู้บริบูรณ์ ด้วยความรู้ 3 ประการคือ  
  1.1 ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ครูจะต้องแสวงหา ความรู้ที่เป็นประโยชน์และ 
เหมาะสมให้ผู้เรียน เรียนอย่างครบถ้วน เหมาะสมตามระดับความรู้นั้น  
  1.2 ความรู้ทางโลก นอกเหนือจากตําราวิชาการ ครูแสวงหาความรู้รอบตัวด้านอื่น ๆ 
 ให้บริบูรณ์โดยเฉพาะความเป็นไป ของระเบียบ ประเพณี สังคม วัฒนธรรม  
  1.3 ความรู้เรื่องธรรมะ ครูที่มีความรู้ด้านธรรมะจะสามารถหยิบยกเรื่องธรรมะมาเป็น 
อุทาหรณ์ สําหรับสั่งสอนศิษย์ได้ เช่น จะสอนให้ศิษย์ประสบผลสําเร็จด้านการศึกษาเล่าเรียนได้ดี ก็ยก 
หัวข้อ ธรรมะอย่างอธิบาท 4 คือ  
   (1) พอใจในการศึกษา รักและสนใจในวิชา ที่ตนเรียน  
   (2) มีความเพียรที่จะเรียนไม่ย่อท้อ  
   (3) เอาใจใส่ในบทเรียน การบ้าน รายงาน  
   (4) หมั่นทบทวนอยู่เสมอ เป็นต้น  
 

 2. เต็มใจ คือ ความมีใจเป็นครู พุทธศาสนาถือว่า “ใจนั้นและเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิด 
 จากใจทั้งนั้น” คนจะเป็นครูที่มีอุดมการณ์ต้องสร้างใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วยการ มีใจเป็นครู การทําใจ 
ให้เต็มมีความหมาย 2 ประการ คือ  
  2.1 ใจครู การทําใจให้เต็มบริบูรณ์ต้องถึงพร้อมด้วย องค์ประกอบ ดังนี้  
   (1) รักอาชีพ ครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นว่า อาชีพครูมีเกียรติ มีกุศล 
                 ได้ความภูมิใจ แสวงหาวิธีสอนที่ดีเพื่อศิษย์  
   (2) รักศิษย์ มีใจคิดอยากให้ศิษย์ทุกคนมีความสุข และเสียสละเพื่อศิษย์ได  
  2.2 ใจสูง ครูควรพยายามทําให้ใจสูงส่ง มีจิตใจที่ดีงาม มีข้อที่ลองถามตัวเองได้ เช่น 
   (1) ทํางานอยู่ที่ใด ท่านมักจะด่าว่านินทาเจ้านาย แห่งเน้น หรือดูถูกสถาบัน 
                                    หรือเปล่า  
   (2) ท่านมักจะคิดว่าเพื่อน ๆ ร่วมงาน ของท่านนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่หรือเปล่า 
   (3) ทําไมท่าน ก็ทําดี แต่เจ้านาย ไม่เห็น  
   (4) ทําไมคนอื่น ๆ จึงโง่และเลว  
   (5) ท่านยอมไม่ได้ที่จะให้ คนอื่นดีกว่า เพราะท่านคิดว่าท่านดีกว่าคนอื่น  
   (6) ทําไมที่ทํางานของท่าน จึงเอาเปรียบท่านและกีดกันท่านตลอด  
 ดังนั้น การทําจิตใจให้สูง ก็คือ การที่มองเห็นคุณค่าของมนุษย์โลกและการคิดที่จะ 
สร้างสรรค์ให้โลกมีแต่ สิ่งที่ดีงาม ยอมรับข้อดีและข้อเสียของตนเองและคนอื่นไม่คิดว่าตนเองฉลาด 
หรือเก่งกว่าผู้ใด ไม่คิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่น คิดอย่างเป็นธรรมว่า ตนเองมีข้อบกพร่องเช่นกัน 
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 3. เต็มเวลา คือ การรับผิดชอบ การทุ่มเทเพื่อการสอน ครูที่มีอุดมการณ์ จะต้องใช้ชีวิต 
ครูอย่างเต็มเวลา ทั้ง 3 ส่วน คือ  
  3.1 งานสอน ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอน อย่างเต็มที่ วางแผนการสอน 
ค้นคว้าหาวิธีการที่จะสอนศิษย์ในรูปแบบ ต่าง ๆ  
  3.2 งานครู นอกเหนือไปจากการสอน ครูต้องให้เวลา แก่งานธุรการงานบริหาร 
บริการและงานที่จะทําให้สถาบันก้าวหน้า  
  3.3 งานนักศึกษา ให้เวลาให้การอบรม แนะนําสั่งสอนศิษย์เมื่อศิษย์ต้องการ 
คําแนะนําหรือต้องการความช่วยเหลือ  
 

 4. เต็มคน คือ การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ การพัฒนาตนเองให้เป็น 
แม่พิมพ์หรือพ่อพิมพ์ที่คน ในสังคมคาดหวังไว้สูง ครูจึงจําเป็นที่จะต้องมีความบริบูรณ์ เป็นมนุษย์ทั้ง 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม สํารวมกาย วาจา ใจ ให้มีความมั่นคง เป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติงานถูกต้อง 
หมั่นคิด พิจารณาตนเองเพ่ฎอหาทาง แก้ไขปรับปรุงตนเองให้มีความบริบูรณ์อยู่เสมอ  
 

 5. เต็มพลัง คือ การทุ่มเทพลังสติปัญญาและความสามารถ เพื่อการสอน ครูจะต้องใช้ 
ความสามารถอย่างเต็มที่ ทุ่มเทไปเพื่อการสอน วิชาการ ศิษย์ และอุทิศตนอย่างเต็มที่ เพื่อผลงาน 
ที่สมบูรณ์เน้น ก็คือ การปั้นศิษย์ให้มีความรู้ความประพฤติงดงาม เป็นที่พึงประสงค์ ของสังคม  
 ครูที่มีหลักยึดครบเต็ม 5 ประการนั้น ย่อมเป็นครูที่มี คุณธรรม ที่พร้อมจะเป็นผู้ชี้ทางแห่ง 
ปัญญา ทางแห่งชีวิต และทางแห่งสังคม ในอนาคตได้เป็นอย่างดี ดังเน้น ครูควรสร้างอุดมการณ์ครู 
เพื่อความ ก้าวหน้าของสังคมไทย และการพัฒนาวิชาชีพครู  
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2. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 มาตรฐานวิชาชีพครู เป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการ 
ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งครูต้องประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ 
วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 
 
2.1 มาตรฐานความรู ้ 
 

 เป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ขั้นต่ําที่จําเป็นสําหรับการประกอบ 
วิชาชีพ ประกอบด้วย 
 (1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
 (2) การพัฒนาหลักสูตร 
 (3) การจัดการเรียนรู้ 
 (4) จิตวิทยาสําหรับครู 
 (5) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 (6) การบริหารจัดการในห้องเรียน 
 (7) การวิจัยทางการศึกษา 
 (8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 (9) ความเป็นครู 
 
 

2.1.1 มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
 สาระความรู้  
             1) ภาษาไทยสําหรับครู  
             2) ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สําหรับครู    
             3) เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 
 

  สมรรถนะ  
             1) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 
                ได้อย่างถูกต้อง  
             2) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ 
                 อื่น ๆ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง  
             3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 
              ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้นมีการแบ่งทักษะทางภาษาคล้ายคลึงกัน คือ 
แบ่งเป็น 4 ทักษะ คือ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  
              - ทักษะการฟัง ครูต้องฟังอย่างมีวิจารณญาณ  
              - ทักษะการพูด นับได้ว่าเป็นทักษะที่มีความสําคัญกับผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูมาก 
ครูควรพูดชัดถ้อยชัดคํา พูดถูกหลักภาษา ในภาษาไทยก็ต้องพูดเสียงควบกล้ําต่างๆชัดเจน 
              - ทักษะการอ่าน ครูต้องมีการขวนขวายในการอ่านเนื้อหาสาระเพิ่มเติมอยู่เสมอ 
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   - ทักษะการเขียน ครูต้องมีทักษะในการใช้กระดานเวลาเขียนกระดานลําตัวจะต้อง 
ไม่บังเด็ก และต้องฝึกการเขียนให้มีความสวยงามและเขียนคําศัพท์ต่างๆอย่างถูกต้องด้วย  
  นอกจากนี้ในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครูจําเป็นต้องเรียนรู้ภาษามือ และอักษรเบลล์ เพื่อจะ 
สามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้ และครูต้องเป็นผู้แนะแนวและเป็นผู้วิจัยไปพร้อมๆกันเพื่อพัฒนาการของ 
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 
             สําหรับเทคโนโลยีนั้นจะนํามาประยุกต์ใช้กับการจัดการด้านการสอนของครู เพื่อให้การสอน 
ในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ครูจึงจําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้วยเพื่อที่จะนํามา 
ใช้ทําสื่อประกอบการสอน เพื่อที่จะให้เด็กเกิดความรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
 

2.1.2  มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
 

             หลักสูตร : กรอการทําการจัดการเรียนการสอน  สามารถแบ่งหลักสูตรออกได้เป็น 2 กลุ่ม 
ใหญ ่ๆ  คือ หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 
 

             หลักสูตรแกนกลาง : เป็นตัวกําหนดว่าเด็กจะต้องมีการเรียนรู้อะไรบ้างหลักสูตรจึงเป็น 
เหมือนกรอบกําหนดความรู้ที่ควรได้รับในแต่ละช่วงอายุ โดยจะกําหนดโครงสร้างที่เป็นสาระการเรียนรู้ 
             หลักสูตรสถานศึกษา : สถานศึกษาต้องนําโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางไปจัดทําเป็น 
หลักสูตรสถานศึกษา  โดยคํานึงถึงสภาพปัญหา  ความพร้อม  เอกลักษณ์  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน 
ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

 หลักสูตรแบบต่าง ๆ 
 

             หลักสูตรรายวิชา (the subject curriculum)  โครงสร้างของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรจะถูก 
แยกออกจากกันเป็นรายวิชาโดยไม่จําเป็นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกัน 
            หลักสูตรกว้าง (the broad-field curriculum)  มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้การเรียน 
การสอนเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเร้าใจ ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ 
แวดล้อมได้ดี รวมทั้งให้มีพัฒนาการทางด้านต่างๆ ทุกด้าน 
             หลักสูตรบูรณาการ (the integrated curriculum) มุ่งเน้นให้มีพัฒนาการทางด้านต่างๆ 
ทุกด้านไปพร้อมๆกัน  
   หลักสูตรแกน เป็นหลักสูตรบังคับให้ทุกคนต้องเรียน อาจเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแม่บท 
 หรือเป็นตัวหลักสูตรแม่บทก็ได้ จุดเน้นของหลักสูตรจะอยู่ที่วิชาหรืสังคมก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเน้นสังคม 
โดยยึดหน้าที่ของบุคคลในสังคม 
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           ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์  แนวคิดในการพัฒนานั้นเริ่มต้นจากคําถามพื้นฐาน  
4 คําถามดังต่อไปนี้ 
             1. จุดมุ่งหมายอะไรบ้างที่สถานศึกษาต้องการ 
             2. ประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่สามารถจัดได้และสนองตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ 
             3. ประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่านั้นจะจัดให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
             4. จะประเมินได้อย่างไรว่าประสบการณ์การศึกษาที่จัดให้นั้นได้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 
ที่กําหนด  โดยมีรูปแบบการพัฒนามี 3 ขั้นตอน คือ 
             1. กําหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร 
             2. การเลือกประสบการณ์การเรียน : จัดลําดับ ก่อน-หลัง 
             3. การประเมินผล 
             การพัฒนาหลักสูตรนั้น จะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพของสังคม พัฒนาการของผู้เรียน 
ความเหมาะสม มีการบูรณาการของประสบการต่างๆ มีการประเมินผลในขั้นสุดท้าย การพัฒนาจะต้อง 
มีระบบและต้องอาศัยการพัฒนาอย่างจริงจัง 
 
2.1.3  มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 
 

             การเรียนรู้  ตามความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล 
อย่างค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์พฤติกรรมของบุคคลที่เกิด 
จากการ เรียนรู้จะต้องมีลักษณะสําคัญ 
            1. พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะต้องเปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างถาวรจึงจะถือว่าเกิดการเรียนรู้ 
ขึ้นหากเป็นการ เปลี่ยนแปลงชั่วคราวก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ 
          2. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องเกิดจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์นั้น ๆ มาก่อน 
 
 การเรียนรู้  มี 3 แบบ คือ 
             1. ผู้สอน-ผู้เรียน       
             2. ผู้เรียน-ผู้เรียน       
             3. ผู้เรียนหนึ่งคนกับกลุ่มของผู้เรียน 
 
 หลักการจัดการเรียนรู้ 
  

             1. เด็กทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
             2. การเรียนรู้ไม่ได้จํากัดแค่การเรียนในห้องเรียน แต่การเรียนรู้สามารถเกิดได้ในทุกที่  
             3. การเรียนรู้ต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
             4. การเรียนรู้ต้องคํานึงว่าเด็กทุกคนย่อมมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ต้องเน้นการพัฒนาใน 
                ทุกด้านเพื่อที่จะให้เด็กแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่  
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             5. ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีการบูรณาการกับชีวิตประจําวัน  
             6. การเรียนรุ้ต้องเกิดความรู้ใหม่ 
 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 

             1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (behavioral theory) การเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า กับการตอบสนอง ทฤษฎีที่สําคัญในกลุ่มนี้ได้แก่ 
ทฤษฎีการเรียนรู้วางเงื่อนไขแบบคลาสสิก หรือแบบสิ่งเร้า 
             2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (cognitive theory) การเรียนรู้เป็นผลของกระบวน 
การคิด ความเข้าใจ การรับรู้สิ่งเร้าที่มากระตุ้น ผสมผสานกับประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของบุคคล 
ทําให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น ซึ่งการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ที่ได้รับในปัจจุบันกับประสบการณ์ 
ในอดีต 
 
2.1.4  มาตรฐานที่ 4  จิตวิทยาสําหรับครู 
 

                  จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์ สรุปดังนี้ 
 ทฤษฎีของพีอาร์เจ มี 4 ระยะคือ  
             1. ระยะการรับสัมผัส                
             2. ระยะเตรียมการทางสมอง : เหตุผล 
             3. ระยะเรียนรู้รูปธรรม : รู้จักเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ       
             4. ระยะเรียนรู้สิ่งที่เป็นมโนธรรม 
 
 ทฤษฎีของฟรอยด์  มี 5 ระยะ คือ 
             1. ขั้นปาก   : เด็กจะมีความสุขอยู่ที่การใช้ปาก 
             2. ขั้นทวารหนัก  : ความสุขอยู่ที่การใช้ทวารหนัก 
             3. ขั้นอวัยวะเพศ  : ความสุขอยู่ที่การผูกพันกับพ่อแม่ 
             4. ขั้นแฝง   : ความสุขอยู่ที่การเก็บกดทางเพศ 
             5. ขั้นสนใจเพศตรงข้าม : ความสุขอยู่ที่การสนใจเพศตรงข้าม 
 
 จิตวิทยาการศึกษา  เป็นศาสตร์ที่ช่วยให้ครูสามารถนําหลักจิตวิทยาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วน 2 ส่วนที่สําคัญ คือ 
การเรียนรู้และการจูงใจ การจูงใจ จะช่วยในการโน้มน้าวใจให้เขาอยากเรียนมากขึ้นเมื่อเขาได้ทําใน 
สิ่งที่เขาชอบ เขาก็จะเกิดความรู้สึกอยากที่จะเรียนขึ้นมา ครูก็ต้องพยายามที่จะหาวิธีโน้มน้าวใจ ให้เด็ก 
เกิดการอยากเรียนรู้ให้มากที่สุด อาจแบ่งได้ 3 ระยะ คือ 1) ระยะความสนใจ   2) ระยะความสําเร็จ  
3) ระยะเครื่องล่อใจ 
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   การแนะแนว หมายถึง การช่วยเหลือบุคคลให้ช่วยเหลือตนเองได้ ช่วยบุคคลให้เลือกวิธีการ 
แก้ปัญหา สามารถปรับตัวได้ โดยครูจะเป็นเพียงผู้ที่แนะนําเท่านั้น แต่ผู้ที่จะต้องตัดสินใจก็คือตัวเด็กเอง 
ครูต้องคํานึงเสมอว่าเด็กทุกคนย่อมมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล ดังนั้นปัญหาที่เกิดกับเด็กแต่ละคน 
ก็ย่อมที่จะแตกต่างกันครูก็ต้องช่วยหาทางแก้ไขปัญหาให้กับเด็กในหลายรูปแบบ เนื่องจากมนุษย์มี 
ลักษณะ ดังนี้  
             1. มนุษย์มีความแตกต่างกัน       
             2. มนุษย์ต้องการความช่วยเหลือ    
             3. พฤติกรรมต่างๆต้องมีสาเหตุ       
             4. มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี 
             5. มนุษย์มีคุณค่า             
             6. ความสุขมาจากการพัฒนาทุกด้าน 
 

 ขอบข่าย จิตวิทยาการศึกษา มีดังนี้ 
             1. จิตวิทยาการศึกษา    
             2. จิตวิทยาการอาชีพ    
             3. จิตวิทยาการแนะแนวสังคม 
 
2.1.5  มาตรฐานที่ 5  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 
             การวัดผล หมายถึง กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายแทน 
คุณลักษณะหรือคุณภาพของสิ่งที่วัดโดยใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพหารายละเอียดสิ่งที่วัดว่ามีจํานวนหรือ
ปริมาณเท่าใด 
             การประเมินผล (evaluation) เป็นกระบวนการพิจารณาหรือตัดสินคุณค่าของสิ่งของ 
หรือการกระทํา โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันได้ และในการตัดสินคุณค่าดังกล่าว 
มักจะใช้ผลการจากการวัดเป็นข้อมูลพื้นฐานเสมอ 
            การประเมินผล (evaluation) หมายถึง การนําเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดรวมกับการใช้ 
วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อให้ได้ผลเป็นอย่างใด 
อย่างหนึ่ง 
 

 การประเมินผลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
 

             1. การประเมินแบบอิงกลุ่ม        
  เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
กับบุคคลอื่น ๆ ที่ได้ทําแบบทดสอบเดียวกันหรือได้ทํางานอย่างเดียวกัน 
             2. การประเมินแบบอิงเกณฑ์    
  เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
กับเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายที่ได้กําหนด 
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    การวัดและประเมินผลทางการศึกษาจะต้องไม่เน้นการสอบเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะ 
ประเมินผลตามสภาพจริงเน้นการปฎิบัติควบคู่กันไปด้วยไม่ควรที่จะแยกการวัดและการประเมินออก 
จากกิจกรรมการสอนในชั้นเรียน 
             การประเมินผลการเรียนรู้ต้องนําไปสู่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวผู้เรียนรอบด้าน โดยต้องใช้ 
เครื่องมือที่หลากหลาย และการเลือกใช้เครื่องมือวัดขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการประเมิน   
             1. การประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน (ก่อนเรียน)    
  เพื่อค้นหาความพอเพียงของความรู้และความสามารถ 
             2. การประเมินเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการเรียนการสอน (ระหว่างเรียน)  
  มีจุดประสงค์สําคัญเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หรือไม่เพียงใด   
             3. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน (หลังเรียน) 
    มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ความรู้ 
ได้เพียงใด  สมควรผ่านรายวิชานั้นหรือไม่   
 
 การประเมินแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
             1. Performance Evaluation เป็นการประเมินผู้เรียน โดยวัดตามสภาพจริง โดยอาศัย 
การปฎิบัติ เกณฑ์ที่ใช้ต้องคํานึงว่าสิ่งที่จะวัดใช้ได้จริง เน้นการวัดแบบปฎิบัติงาน 
             2. Summative Evaluation เป็นการประเมินผลรวมสรุป มุ่งที่จะหาข้อมูลข่าวสารเพื่อ 
สรุปว่าผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด  ซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
ของครูผู้สอน โดยเฉพาะการให้ระดับคะแนนแก่ผู้เรียนต่อไป    
             3. Formative Evaluation เป็นการประเมินว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์ก็อาจจัดให้มีการซ่อมเสริม เป็นต้น 
             เกณฑ์ในการประเมินผล  :  วัดประเมินตามสภาพจริง 
 
2.1.6  มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการห้องเรียน 
 

             การบริหารจัดการห้องเรียน หมายถึง การจัดการกระบวนการทํางาน ประกอบด้วย 
การวางแผน (planning)  การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่  การนําเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การควบคุม 
 เป็นการจัดระเบียบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยครูจะต้องเข้าใจผู้เรียน มีการเตรียมพัฒนาผู้เรียน 
ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสม มีการเตรียมการประเมิน ครูจะต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 
ห้องเรียนได้ ต้องมีการเข้าใจว่าผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน แปรความหวังของครูไปเป็น 
ระเบียบกฎเกณฑ์ 
             การจัดห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องจัดระเบียบ วางแนวการจัดห้องเรียนที่ดีจะอาศัย 
การเริ่มต้นในช่วงแรกให้ดี และปฎิบัติอย่างนั้นมาตลอด จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมาย ครูจะต้องมีการ 
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กมีการเรียนรู้มากที่สุด  
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 แนวทางการจัดการห้องเรียน  ครูต้องกําหนดข้อควรปฏิบัติให้แก่ผู้เรียน  มีการอธิบาย 
รายละเอียดของงานอย่างเป็นระบบ  ครูต้องกํากับดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนให้มีความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย และให้เด็กมีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
2.1.7  มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 
 

             คําว่า "การวิจัย" ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า "Research" Re มีความหมายว่า อีก Search 
แปลว่า  "การค้นหา" ดังนั้นคําว่า "การวิจัย: Research" จึงแปลว่า การค้นหาแล้วค้นหาอีก 
             ตัวแปร หมายถึง สิ่งที่ผู้วิจัยสนใจที่จะวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลออกมาในรูปใดรูปหนึ่ง 
และคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่สามารถแปรเปลี่ยนค่าได้ เช่น เพศ แปรค่าได้เป็น เพศชายและเพศหญิง  
       
 ประเภทของตัวแปร  
  

             1. ตัวแปรเชิงปริมาณ (quantitative variables) เป็นตัวแปรที่แตกต่างกันในระหว่าง 
พวกเดียวกันหรือค่าที่แปรออกมาแตกต่างกันออกไปตามความถี่จํานวนปริมาณมากน้อยหรือลําดับที่ 
             2. ตัวแปรเชิงคุณภาพ (qualitative variables)เป็นตัวแปรที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันใน 
แง่ของชนิดหรือประเภทโดยใช้ชื่อเป็นภาษาที่แสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งต่าง ๆ 
             3. ตัวแปรค่าต่อเนื่อง (continuous variables) เป็นตัวแปรที่มีค่าต่อเนื่องกันตลอด เช่น 
ส่วนสูงน้ําหนัก 
             4. ตัวแปรค่าไม่ต่อเนื่อง (discrete variables) ตัวแปรประเภทนี้มีค่าเฉพาะตัวของมัน 
แยกออกจากกันเด็ดขาดวัดค่าเป็นจํานวนเต็ม 
             5. ตัวแปรที่กําหนดได้ (active variables) เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยสามารถกําหนดให้กับผู้รับ 
การทดลองได้เช่น วิธีสอน 
             6. ตัวแปรที่จัดกระทําขึ้นไม่ได้ (attribute of organismic variables) เป็นตัวแปร 
ที่ยากจะกําหนดให้ผู้รับการทดลองได้ตัวแปรเหล่านี้เป็นลักษณะของผู้รับการทดลอง 
 
 ตัวแปรที่นิยมใช้ในการวิจัย 
 1.  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (independent variables) เป็นตัวแปรที่จะทําให้เกิดสิ่งอื่น 
ตามมา เป็นตัวแปรที่เป็นเหตุตัวแปรที่มาก่อน   
          2.  ตัวแปรตาม (dependent variables)เป็นตัวแปรเป็นผลเป็นตัวแปรที่เป็นผล 
จากตัวแปรต้น   
          3.  ตัวแปรแทรกซ้อน (extraneous variables) เป็นตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวแปรตาม 
โดยผู้วิจัยไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นโดยผู้วิจัยต้องพยายามควบคุมตัวแปร 
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2.1.8  มาตรฐานที่ 8 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

             เทคโนโลยีทางการศึกษา ว่าเป็นการพัฒนาและประยุกต์ระบบเทคนิคและใช้ร่วมกับ 
กระบวนการทางการศึกษาจิตวิทยา ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ 
             นวัตกรรม คือ การนําวิธีใหม่ๆมาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลอง หรือได้รับการพัฒนา 
มาเป็นขั้น ๆ แล้ว  มี 3 ระยะ คือ  
             1. ระยะการคิดค้น (invention)  
             2. ระยะการพัฒนา (development)   
             3. ระยะนํามาปฏิบัติจริง 
 

 แนวคิดพื้นฐานของนวัตกรรม ต้องคํานึงถึง  
             1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) 
             2. ความพร้อม (Readiness)   
             3. การใช้เวลาเพื่อการศึกษา  
             4. ประสิทธิภาพในการเรียน  
 

 ลําดับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มี 9 ระยะ คือ 
             1. สร้างกรอบแนวคิด  
             2. วิเคราะห์หลักสูตร   
             3. กําหนดวัตถุประสงค์   
             4. กําหนดคุณลักษณะสื่อการสอน   
             5. การสํารวจทรัพยากรการผลิต  
             6. ออกแบบสื่อการสอน 
             7. วางแผนและดําเนินการผลิต  
             8. ตรวจสอบคุณภาพ 
             9. สรุปและประเมินผล 
 
 นวัตกรรมในด้านต่างๆ แบ่งนวัตกรรมออก 5 ประเภท คือ 
             1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิธีการใหม่ๆในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้น 
             2. นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอน 
แบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล 
             3. นวัตกรรมสื่อการสอน หมายถึง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคม นํามาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ จํานวนมากมาย 
ได้แก ่1)  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  2)  มัลติมีเดีย (multimedia)  3)  การประชุมทางไกล 
(teleconference)  4)  ชุดการสอน (instructional module)  5)  วีดิทัศน์แบบมีปฎิสัมพันธ์ 
(interactive video) 
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 4. นวัตกรรมการประเมินผล เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวัดผลและประเมินผล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําได้อย่างรวดเร็ว 
             5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ หมายถึง การใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ 
มาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อการ ตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
             E-learning เป็นการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิค สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทุกคน 
ห้องเรียนเสมือนจริง อาศัยสื่ออิเล็คทรอนิก และคอมพิวเตอร์ มี 2 รูปแบบ คือ การศึกษาทางไกล 
และการจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสื่อมัลติมีเดีย เช่น ข้อความอิเล็คทรอนิก ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว 
 
 

2.1.9  มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 
 

             ความสําคัญของวิชาชีพครู ครู คือ บุคคลที่สั่งสอนอบรมวิชาความรู้ต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้ว 
ครูจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ต่อสุขทุกข์ของศิษย์ความเจริญก้าวหน้าของศิษย์และคอยปกป้องมิให้ศิษย์ 
กระทําความชั่วต่าง ๆ อีกด้วย 
 นอกจากนั้นครูเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะครูเป็นทั้ง 
ผู้สร้าง และผู้กําหนดอนาคตของเยาวชนสังคมและประเทศชาติให้พัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการและ 
ถูกต้อง 
 
 บทบาทและหน้าที่ของครู 
 

             ครูนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเพราะครูมีหน้าที่ต้อง 
พัฒนาคน  พัฒนาความคิด พัฒนาความรู้ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนของชาติ 
ดังนั้นจึงได้ กําหนดบทบาทหน้าที่ของครูไว้ดังนี้ 
          1. ครูจะต้องเป็นนักวิจัย   
          2. ครูต้องเป็นนักวิเคราะห์   
          3. ครูต้องเป็นนักวิจารณ์ทั้งปัญหาของตนเอง   
          4. ครูจะต้องมีความสามารถนําคุณค่าของบทเรียนมาเป็นตัวเชื่อมโยงผสมผสานให้เกิด 
การแก้ไขปัญหาในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  ภาระงานของครู อาจารย์ หมายถึง งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยกรอบภาระงานของครู 
อาจารย์ แบง่ออกเป็น 7 ประเภท คือ 
             1. งานการผลิตบัณฑิต หรือ ผู้เรียน  
             2. งานวิจัยและสร้างสรรค์วิชาการ  
             3. งานบริการทางวิชาการ  
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             4. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
             5. งานกิจการของผู้เรียน  
             6. งานบริหารและบริการ  
             7. งานเฉพาะกิจ (งานที่สถาบันมอบหมายให้ปฏิบัติ) 
  

             การพัฒนาวิชาชีพของครู  หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานของครูทั้งที่ 
เป็นไปตามแผนหรือครูริเริ่มเอง ในการปรับปรุงความรู้ ทักษะและเจตคติที่มีเป้าหมาย เพื่อให้ครู 
มีพัฒนาการทางวิชาชีพ  
 

 คุณลักษณะที่ดีของครู  
             1. ความมีระเบียบวินัย ความประพฤติ ทั้งทางกายและวาจาและใจ   
             2. ความซื่อสัตย์สุจริต การประพฤติที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน  
             3. ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ ความประพฤติที่ไม่ทําให้เสียเวลาชีวิตและ 
ปฏิบัติกิจอันควรกระทําให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม   
             4. ความสํานึกในหน้าที่และการงาน ความประพฤติที่ไม่เอาเปรียบสังคม  
             5. ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์และตัดสินอย่างมีเหตุผล ความประพฤติในลักษณะ 
สร้างสรรค์และปรับปรุงมีเหตุมีผลในการทําหน้าที่การงาน  
             6. ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความประพฤติที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือไม่ไว้วานหรือขอความช่วยเหลือ 
จากผู้อื่นโดยไม่จําเป็น  
             7. ความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ความมั่นคงและจิตใจ 
ให้สมบูรณ์ มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยู่ในจิตใจอย่างมั่นคง  
             8. ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และมีอุดมคติเป็นที่พึ่งความประพฤติที่แสดงออกถึง 
ความแบ่งปัน เกื้อกูลผู้อื่น   
             9. ความภาคภูมิและการรู้จักทํานุบํารุง ศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติ 
ความประพฤติที่แสดงออกซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ มีความรักและหวงแหนวัฒนธรรม 
ของตนเองและทรัพยากรของชาติ  
             10. ความเสียสละ และเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และความสามัคคี 
 
 การสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู  
 

             เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  อาจครอบคลุมถึงความรู้สึกหรือมีศรัทธาต่องานการสอนและ 
กิจกรรมที่ทําการสร้างสมรรถภาพความเป็นครู 
              1. ปฏิบัติตนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดี ความถูกต้อง 
และความชอบธรรม 
             2. พัฒนาตนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
มีความคิดที่ทันสมัย  และรู้จักปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 
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2.2  มาตรฐานประสบการณ์วิชาชพี                                                                          .                                                                                                                                                      

                 ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ 
คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังต่อไปนี้ 
 (1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
 (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
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3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

                เป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานที่มีคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องปฏิบัติงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
 (2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
 (3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 (4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
 (5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 (6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
 (7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
 (8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
 (9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
 (10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
 (11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
 (12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
 
รายละเอียดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ                              
  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา 
ค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่องค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม 
ปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 
 
 

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน                   
  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง 
การเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้นในการเลือกกิจกรรมการเรียน 
การสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 
 
 

มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ . 
  การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครู 
ที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัย 
ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิมรวมทั้งการ 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
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มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง                                  
  การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ 
ปรับปรุงหรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถ 
นําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 
 

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ                              
  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์ 
คิดค้นผลิตเลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ 
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
 

 
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน                      
  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียน 
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล 
ด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติ 
จนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
 
 

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ                            
  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงาน 
ผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัยและการ 
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 
 1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
 2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ 
              ผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 
 3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนดที่เกิดกับผู้เรียน 
 4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 
 

มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ 
และปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครู 
อย่างสม่ําเสมอ ที่ทําให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 
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มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
  การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความ 
สําคัญรับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดขึ้น 
จากการกระทํานั้น 
 
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
  การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ 
รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อ 
พัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงาน 
ร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
 
 

มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
  การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจํา และ 
รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเองพัฒนางาน 
 และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
  การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยการนําเอาปัญหาหรือความจําเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัด 
กิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมากําหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร 
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนําเอาวิกฤติต่าง ๆมาเป็นโอกาสในการพัฒนาครู 
จําเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา กําหนดเป็นกิจกรรม 
ในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ 
มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัวครูสามารถมอง 
หักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นําสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 
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4. มาตรฐานการปฏิบัติตน 
 

  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 50 มาตรฐาน 
การปฏิบัติตน ให้กําหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย 
 (1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 (2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 (3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 (4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (5) จรรยาบรรณต่อสังคม 

การกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับของคุรุสภา 
 
 ตามมาตรา 54 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546หากผู้ประกอบ 
วิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพจนทําให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น และคุรุสภา 
ได้รับเรื่องกล่าวหา/กล่าวโทษ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัยชี้ขาด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (1) ยกข้อกล่าวหา  
 (2) ตักเตือน 
 (3) ภาคทัณฑ ์
 (4) พักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกิน 5 ปี  
 (5) เพิกถอนใบอนุญาต 
 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ. 2550 
…………………………….. 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (11) (จ) มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที ่
2/2550 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพไว้  
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้“แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความว่า 
ประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติที่กําหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งผู ้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
ต้องหรือพึงประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วย  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
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ที่กําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องหรือพึงประพฤติตาม และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ที่กําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องหรือพึงละเว้น  
 “จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความถึง มาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
 
 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้ง ให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
 

หมวด 1 
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

ส่วนที่ 1   
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 
 ข้อ 5 ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทัน 
ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  
 โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 (2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
 (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กําหนด 
 (4) ศึกษา หาความรู ้วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ําเสมอ 
 (5) ค้นคว้า แสวงหา และนําเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ 
               มาใช้แก่ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ 
               เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม 
 (2) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
 (3) ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหาย 
               ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 (4) ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติหน้าที่ 
 (5) ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผลเสียหาย 
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ส่วนที่ 2 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 
 ข้อ 6 ครูต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
วิชาชีพ  
 โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 
 (2) รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
 (3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ 
 (4) อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
 (5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน 
               ของทางราชการ 
 (6) เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 (7) ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก 
               ในองค์การ 
 (8) เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ 
 (2) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ 
 (3) ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 (4) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของ 
               ทางราชการจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
 (5) คัดลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 (6) ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพ ส่งผลให้ศิษย์หรือผู้รับบริการ 
               เกิดความเสียหาย 
 (7) ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ หรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อ 
               ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
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ส่วนที่ 3 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 

 ข้อ 7    ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กําลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ 
ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า  
  ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และ 
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ    
           ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ   
                     ครูต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และ 
                    ครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ 
จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ  
 โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) ให้คําปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกําลัง 
               ความสามารถและเสมอภาค 
 (2) สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
 (3) ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับ 
               การพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล 
 (4) ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ 
               อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 (5) ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติ 
               ที่เหมาะสมกับตนเอง 
 (6) เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็น 
               ยกย่อง ชมเชย และให้กําลังใจอย่างกัลยาณมิตร 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม 
 (2) ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือผู้รับบริการ จนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือ 
               ผู้รับบริการ 
 (3) ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ 
 (4) เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการ เป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสีย     
               ชื่อเสียง 
  (5) จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ 
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 (6) ชักชวน ใช้ จ้าง วานศิษย์หรือผู้รับบริการให้จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติด หรือเข้าไป 
               เกี่ยวข้องกับอบายมุข 
 (7) เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการในงานตามหน้าที่ที่ต้องให้บริการ 
 

ส่วนที่ 4 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

 
 ข้อ 8 ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
 โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (2) มีความรัก ความสามัคค ีและร่วมใจกันผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) ปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน จนทําให้เกิดความเสียหายต่องานหรือผู้ร่วม 
               ประกอบวิชาชีพ 
 (2) ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตําหนิ ให้ร้ายผู้อื่นในความบกพร่องที่เกิดขึ้น 
 (3) สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสียหาย 
 (4) เจตนาให้ข้อมูลเท็จทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (5) วิพากษ ์วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตกความ             
               สามัคค ี

 
ส่วนที่ 5 

จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

 ข้อ 9  ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
               พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 (2) นําภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็น 
               ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 (3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และสามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ 
               พอเพียง 
 (4) เป็นผู้นําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจ 
               ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชน์ 
               ต่อการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
 (2) ไม่แสดงความเป็นผู้นําในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
               ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหรือสิ่งแวดล้อม 
 (3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 (4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม 
 

หมวด 2 
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

ส่วนที่ 1 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 
 ข้อ 10 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
 โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 (2) ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ 
 (3) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 (4) สร้างผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาความรู้และความคิดในวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับ 
 (5) ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยมีแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และใช้นวัตกรรม 
               เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ 
               เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม 
 (2) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
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 (3) ไม่พัฒนาความรู้ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและองค์การ 
 (4) ไม่ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
               อย่างต่อเนื่อง 
 (5) ไม่มีแผนหรือไม่ปฏิบัติงานตามแผน ไม่มีการประเมินผลหรือไม่นําผลการประเมิน 
               มาจัดทําแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 
 ข้อ 11 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และ 
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
 โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 
 (2) รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
 (3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ 
 (4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน 
               ของทางราชการ 
  (5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาครู 
                และบุคลากร 
 (6) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การพัฒนาครู การเรียนการสอน และ 
               การบริหารสถานศึกษา 
 (7) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย และนําเสนอผลงาน 
               ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
 (8) เข้าร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ 
               อย่างสร้างสรรค์ 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) วิพากษ์หรือวิจารณ์องค์การหรือวิชาชีพ จนทําให้เกิดความเสียหาย 
 (2) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ 
 (3) ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 (4) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของ 
               ทางราชการ จนก่อให้เกิดความเสียหาย 
 (5) ละเลยเพิกเฉยหรือไม่ดําเนินการต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
 (6) คัดลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
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 (7) บิดเบือนหลักวิชาการในการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
 (8) ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพหรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์ 
               เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

 
ส่วนที่ 3 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 

 ข้อ ๑๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจ 
แก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า         
                   ผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม 
แก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ   
                  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ   
                  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา 
จิตใจอารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการและ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ 
ยอมรับผลประโยชน์ จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
 โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) ปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของ 
                ผู้รับบริการ 
 (2) ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
 (3) บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 (4) รับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของศิษย์และผู้รับบริการ 
 (5) ให้ครูและบุคลากร มีส่วนร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการปฏิบัติ 
                ที่เหมาะสมกับตนเอง 
 (6) เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ด้วยการรับฟังความคิดเห็น 
               ยกย่อง ชมเชย และให้กําลังใจอย่างกัลยาณมิตร 
 (7) ให้ศิษย์และผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด หรือวิธีการที่เป็น 
               ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) ปฏิบัติงานมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ 
 (2) เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับบริการในงานตามบทบาทหน้าที่ 
 
 



                                         ห น้ า  | 60 

คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ : ครูผู้ช่วย   
	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

ส่วนที่ 4 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

 
 ข้อ 13 ผู้บริหารสถานศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่น 
ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) ริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (2) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
  (3) เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
 (4) ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (5) มีความรัก ความสามัคค ีและร่วมใจกัน ผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา 
 (6) ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) นําเสนอแง่มุมทางลบต่อวิชาชีพ ข้อเสนอไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
 (2) ปกปิดความรู้ ไม่ช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (3) แนะนําในทางไม่ถูกต้องต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพจนทําให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วม 
               ประกอบวิชาชีพ 
 (4) ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ตนมีความถนัด 
               แม้ได้รับการร้องขอ 
 (5) ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของตนเองเป็นหลัก ไม่ตระหนักถึงความ 
               แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (6) ใช้อํานาจหน้าที่ปกป้องพวกพ้องของตนที่กระทําผิด โดยไม่คํานึงถึงความเสียหาย 
               ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพหรือองค์การ 
 (7) ยอมรับและชมเชยการกระทําของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือ 
               ศีลธรรมอันดี 
 (8) วิพากษ ์วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ 
               แตกความสามัคค ี
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ส่วนที่ 5 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

 
 ข้อ 14 ผู้บริหารสถานศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 (ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
               พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน 
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้และ 
               สามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 (4) เป็นผู้นําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ 
               ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชน์ 
               ต่อการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
 (2) ไม่แสดงความเป็นผู้นําในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
               ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหรือสิ่งแวดล้อม 
 (3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 (4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม 
 

หมวด 3 
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

ส่วนที่ 1 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 
 ข้อ 15 ผู้บริหารการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  
 โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 (2) ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ 
 (3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 (4) นําแนวทางหรือรูปแบบใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดประโยชน์ต่องาน 
                ในหน้าที่และองค์การ 
 (5) สามารถใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
 (6) สร้างผลงานที่แสดงถึงการค้นพบและพัฒนาความรู้ ความคิดในวิชาชีพ 
 (7) เป็นผู้นําในการจัดทําแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและก้าวทัน 
               การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ 
               เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม 
 (2) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
 (3) ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่กระตือรือร้น ไม่เอาใจใส่จนปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จ 

ทันเวลาหรือเป้าหมายที่กําหนดและทําให้เกิดความเสียหายต่องานในหน้าที่ 
 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 
 ข้อ 16 ผู้บริหารการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น 
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ  
 โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 
 (2) รักษา ชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
 (3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ 
 (4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน 
               ของทางราชการ 
 (5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาครู 
              และบุคลากร 
  (6) ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนางานที่ตนปฏิบัติ หรืองาน 
                ที่รับผิดชอบ โดยไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนที่ควรได้รับ 
  



                                         ห น้ า  | 63 

คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ : ครูผู้ช่วย   
	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

 (7) สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และนําเสนอผลงาน 
               ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
 (8) สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 (9) เข้าร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ 
               อย่างสร้างสรรค์ 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) วิพากษ์หรือวิจารณ์องค์การหรือวิชาชีพ จนทําให้เกิดความเสียหาย 
 (2) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ 
 (3) ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 (4) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือแบบแผน 
               ของทางราชการ จนก่อให้เกิดความเสียหาย 
 (5) ละเลย เพิกเฉยหรือไม่ดําเนินการต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิด 
               จรรยาบรรณ 
 (6) คดัลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 (7) บิดเบือนหลักวิชาการในการปฏิบัติงาน จนก่อให้เกิดความเสียหาย 
 (8) ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพหรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อ 
               ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
 

ส่วนที่ 3 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

 
 ข้อ 17 ผู้บริหารการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจ 
แก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า  
  ผู้บริหารการศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ 
และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ     
                    ผู้บริหารการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ  
                    ผู้บริหารการศึกษาต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และ 
                   ผู้บริหารการศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือ 
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
 โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) ปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างมีคุณภาพโดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้รับบริการ 
 (2) ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
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 (3) บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 (4) รับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้รับบริการ 
 (5) ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจเพื่อให้ผู้รับบริการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 (6) ให้ผู้รับบริการได้ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง 
 (7) เป็นกัลยาณมิตรกับผู้รับบริการ 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) ปฏิบัติงานมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ 
 (2) เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับบริการในงานตามบทบาทหน้าที่ 
 

ส่วนที่ 4 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

 
 ข้อ 18 ผู้บริหารการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่น 
ในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) ริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (2) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (3) เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
 (4) ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (5) มีความรัก ความสามัคค ีและร่วมใจกันผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา 
 (6) ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 
 (ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) นําเสนอแง่มุมทางลบต่อวิชาชีพ ข้อเสนอไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
 (2) ปกปิดความรู้ ไม่ช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (3) แนะนําในทางไม่ถูกต้องต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ จนทําให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วม 
               ประกอบวิชาชีพ 
 (4) ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ตนมีความถนัด 
               แม้ได้รับการร้องขอ 
 (5) ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของตนเองเป็นหลัก ไม่ตระหนักถึงความ 
               แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (6) ใช้อํานาจหน้าที่ปกป้องพวกพ้องของตนที่กระทําผิด โดยไม่คํานึงถึงความเสียหาย 
               ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพหรือองค์การ 
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 (7) ยอมรับและชมเชยการกระทําของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือ 
               ศีลธรรมอันดี 
 (8) วิพากษ ์วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตกความ                  
                สามัคค ี

 
ส่วนที่ 5 

จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

 ข้อ 19 ผู้บริหารการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
               พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน 
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้และ 
               สามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  (4) เป็นผู้นําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ 
               ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชน์ 
               ต่อการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
 (2) ไม่แสดงความเป็นผู้นําในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
               ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหรือสิ่งแวดล้อม 
 (3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 (4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม 
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หมวดที่ 4 
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

ส่วนที่ 1 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 
 ข้อ 20 ศึกษานิเทศก์ ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ 
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
 โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กําหนด 
 (3) ศึกษาหาความรู ้วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ําเสมอ 
 (4) สร้างผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
 (5) ค้นหาวิธีการทํางาน การพัฒนาวิชาชีพและสามารถนํามาประยุกต์ให้เกิดผลดี 
               ต่อผู้รับการนิเทศ 
 (6) นิเทศโดยยึดผู้รับการนิเทศเป็นสําคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ําเสมอ 
 (7) พัฒนาวิสัยทัศน์โดยผสมผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิด เพื่อใช้ในการ 
                 พัฒนาวิชาชีพ 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ 
               เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม 
 (2) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
 (3) ปฏิบัติตนหรือปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 (4) ไม่รับรู้ ไม่แสวงหาความรู ้นวัตกรรม เทคโนโลยีและแนวคิดเพื่อการพัฒนา 
               ตนเองและวิชาชีพ 
 

ส่วนที่ 2 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 
 ข้อ 21 ศึกษานิเทศก์ ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น 
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ  
 โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 
 (2) รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
 (3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ 
 (4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน 
               ของทางราชการ 
 (5) เลือกใช้หลักการ วิธีการที่ถูกต้อง ได้ผลดี ทันสมัย และสอดรับกับผู้รับการนิเทศ 
 (6) อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้รับการนิเทศและความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
 (7) สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดี 
               ขององค์กรวิชาชีพ 
 (8) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ใช้ศาสตร์ 
               องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
  (9) เข้าร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ 
                อย่างสร้างสรรค์ 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) วิพากษ์หรือวิจารณ์องค์การหรือวิชาชีพ จนทําให้เกิดความเสียหาย 
 (2) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ 
 (3) ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 (4) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือแบบแผนของ 
               ทางราชการจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
 (5) คัดลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 (6) ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพหรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อ 
                ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

 
ส่วนที่ 3 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 
 ข้อ 22 ศึกษานิเทศก์ ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจ แก่ศิษย ์
และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า  
                   ศึกษานิเทศก์ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และ 
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                   ศึกษานิเทศก์ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ   
                   ศึกษานิเทศก์ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และ 
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          ศึกษานิเทศก์ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือ 
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
 โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) สนับสนุน ส่งเสริมผู้รับการนิเทศให้ประสบความสําเร็จตามความถนัด ความสนใจ 
               และศักยภาพของแต่ละคน 
 (2) ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
 (3) มีข้อมูล แนวทางปฏิบัติที่หลากหลายให้ผู้รับการนิเทศนําไปใช้เป็นตัวอย่าง 
 (4) รับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้รับการนิเทศ 
 (5) ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
  (6) ให้ผู้รับการนิเทศได้ร่วมวางแผนพัฒนาตนเองและเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง 
 (7) เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้รับการนิเทศด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง 
               ชมเชย และให้กําลังใจอย่างกัลยาณมิตร 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) ปฏิบัติงานมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ 
 (2) เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับบริการในงานตามบทบาทหน้าที่ 
 

ส่วนที่ 4 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

 
 ข้อ 23 ศึกษานิเทศก์พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่น 
ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (2) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (3) เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
 (4) ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (5) มีความรัก ความสามัคค ีและร่วมใจกัน ผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา 
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(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) นําเสนอแง่มุมทางลบต่อวิชาชีพ ข้อเสนอไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
 (2) สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
               ให้เกิดความเสียหาย 
 (3) แนะนําในทางไม่ถูกต้องต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ จนทําให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วม 
               ประกอบวิชาชีพ 
 (4) ปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน จนทําให้เกิดความเสียหายต่องานหรือผู้ร่วม 
               ประกอบวิชาชีพ 
 (5) ใช้อํานาจหน้าที่ปกป้องพวกพ้องของตนที่กระทําผิด โดยไม่คํานึงถึงความเสียหาย 
                ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพหรือองค์การ 
 (6) แอบอ้างชื่อหรือผลงานของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์ของตน 
 (7) วิพากษ ์วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ 
                แตกความสามัคค ี
 

ส่วนที่ 5 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

 
 ข้อ 24 ศึกษานิเทศก์ พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 (1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
               พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน 
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้และ 
                สามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 (4) เป็นผู้นําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ 
               ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 
 
(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 (1) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา 
               ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
 (2) ไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
               ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหรือสิ่งแวดล้อม 
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 (3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 (4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม 

 
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2550 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ์
ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 

 
 
 โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) (11) (จ) และมาตรา 50 
แห่งพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการ 
คุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
พ.ศ.2548 
 ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับครุุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่ง รวมทั้ง 
ระเบียบหรือประกาศใดที่ออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หรือข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556  
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
 “วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน 
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆรวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหาร 
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษาใน 
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 
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 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 “ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม 
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศกึษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ํากว่า 
ปริญญา 
 “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่าบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา 
ที่ต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 
 “ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษา 
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 “บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ 
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากําหนดตําแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 
 “จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความว่า มาตรฐานการปฏิบัติตนที่กําหนดขึ้นเป็นแบบแผน 
ในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ 
ชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม 
อันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
 ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
 ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
     หมวด 1 
    จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
อยู่เสมอ 
     หมวด 2 
    จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
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     หมวด 3 
    จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กําลังใจ 
แก่ศิษย ์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
 ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้อง 
ดีงามแก่ศิษย ์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย 
วาจา และจิตใจ 
 ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์และผู้รับบริการ 
 ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม ่
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
 
     หมวด 4 
   จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 ข้อ 14 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
     หมวด 5 
      จรรยาบรรณต่อสังคม 
 ข้อ 15 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์ 
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ 
ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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