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คำนำ
เอกสารหลั ก สู ตรอบรมแบบ e-Training จิต วิญ ญาณความเป็ น ครู เป็ น หลั กสู ต รฝึ กอบรม
ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่
เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดยความร่วมมือของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยพัฒ นาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุ ณ ภาพ โดยใช้ ห ลั ก สู ต รและวิ ท ยากรที่ มี คุ ณ ภาพ เน้ น การพั ฒ นาโดยการเรีย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ าน
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training จิตวิญญาณความเป็นครู จะสามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้
เพื่อยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป

1 | ห น้ า

T E P E - 55301 จิตวิญญาณความเป็นครู

สำรบัญ
คานา
หลักสูตร “จิตวิญญาณความเป็นครู”
รายละเอียดหลักสูตร
คาอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์
สาระการอบรม
กิจกรรมการอบรม
สื่อประกอบการอบรม
การวัดผลและประเมินผลการอบรม
บรรณานุกรม
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 1 ความเป็นครู
ตอนที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครู
ตอนที่ 4 การพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 4

1
3
4
4
4
4
4
5
5
5
7
9
19
29
40
49
50
51
52

2 | ห น้ า

T E P E - 55301 จิตวิญญาณความเป็นครู

หลักสูตร
จิตวิญญำณควำมเป็นครู
รหัส TEPE-55301
ชื่อหลักสูตรรำยวิชำ จิตวิญญาณความเป็นครู
ปรับปรุงเนื้อหำโดย
คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหำ

นางสาวประภาพรรณ
นายพิทักษ์
นางสาววงเดือน
นางจรรยา
รศ.ดร.สิริพันธุ์
ศ.ดร.สุจริต
รศ.ดร.อรจรีย์
ผศ.ดร.ประศักดิ์

เส็งวงศ์
โสตถยาคม
สุวรรณศิริ
เรืองมาลัย
สุวรรณมรรคา
เพียรชอบ
ณ ตะกั่วทุ่ง
หอมสนิท

วิทยำกร
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 | ห น้ า

T E P E - 55301 จิตวิญญาณความเป็นครู

รำยละเอียดหลักสูตร
คำอธิบำยรำยวิชำ
ครู ซึ่งมาจากคาว่า คุรุ แปลว่า หนัก ฉะนั้นแล้ว ครู จึง เป็นผู้ห นัก หนักในเรื่องใดบ้าง เช่น
หนักในการที่จะสั่งสอนศิษย์ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ หนักในการที่จะสอนคนหลาย ๆ คนให้เป็นคนที่ดี
เป็นบุคคลที่สังคมมีความต้องการ คุณธรรม ความเป็นครูเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวสาหรับคนที่ประกอบ
วิช าชีพครู ซึ่งขึ้น อยู่กับ องค์ประกอบภายนอกตัวครูอื่นอีก ไม่ว่า จะเป็น ระบบบริห ารสถาบันวิ ช าชีพ
จรรยาบรรณ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1. มี ค วามรู้ ความเข้ าใจด้ านวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู และ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2. มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
3. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิ บัติตนอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5. เพื่อให้ ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ ทางการศึ กษาน าความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับ ไปใช้ในการ
ดารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
6. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเผยแพร่ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
7. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
8. นาเสนอแนวทางที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและหน่วยงาน
9. วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
สำระกำรอบรม
ตอนที่ 1 ความเป็นครู
ตอนที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครู
ตอนที่ 4 การพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู
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กิจกรรมกำรอบรม
1. ทาแบบทดสอบก่อนการอบรม
2. ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากใบความรู้
4. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
5. ทาใบงาน/กิจกรรมที่กาหนด
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจาหลักสูตร
8. ทาแบบทดสอบหลังการอบรม
สื่อประกอบกำรอบรม
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
2. ใบความรู้
3. วีดิทัศน์
4. แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
5. กระดานสนทนา (Web board)
6. ใบงาน
7. แบบทดสอบ
กำรวัดผลและประเมินผลกำรอบรม
วิธีการวัดผล
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง
อบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่กาหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดานสนทนา
บรรณำนุกรม
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ชื่อหลักสูตร TEPE-55301: จิตวิญญำณควำมเป็นครู
เค้ำโครงเนื้อหำ
ตอนที่ 1 ควำมเป็นครู
แนวคิด
ครู ซึ่งมาจากคาว่า คุรุ แปลว่า หนัก ฉะนั้นแล้ว ครู จึง เป็นผู้หนัก หนักในเรื่องใดบ้าง เช่น
หนักในการที่จะสั่งสอนศิษย์ให้เป็นบุคคลที่ มีความรู้ หนักในการที่จะสอนคนหลาย ๆ คนให้เป็นคนที่ดี
เป็นบุคคลที่สังคมมีความต้องการ คุณธรรม ความเป็นครูเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวสาหรับคนที่ประกอบ
วิช าชีพครู ซึ่งขึ้น อยู่กับ องค์ประกอบภายนอกตัวครูอื่นอีก ไม่ว่า จะเป็น ระบบบริห ารสถาบันวิช าชีพ
จรรยาบรรณ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2. เพื่อให้มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
3. เพื่อให้สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตอนที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพครู
แนวคิด
ครู เป็ น ทั้ ง ผู้ ใ ห้ และแบบอย่ า งที่ ดี มุ่ ง ให้ ก ารอบรม สั่ ง สอน และพั ฒ นาเยาวชนให้
เจริญก้าวหน้าเติบใหญ่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล ทั้งเก่ง ดี มีปัญญา มีคุณธรรม และอยู่
ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข ครูจึงเป็นผู้เคร่งครัดในการประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึดถือการปฏิบัติตนตามกฎ/กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน พร้อมอุทิศ
เวลาให้แก่ราชการ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข พร้อมนี้ได้ดารงชีวิตอย่างเหมาะสม ประหยัด มัธยัสถ์ ละเว้น
อบายมุ ขและสิ่ งเสพติด รั ก การศึก ษา/ค้ น คว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ น าองค์ ความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรม
เทคโนโลยี มาใช้พัฒ นาวิชาชีพให้ เจริญก้าวหน้า เอาใจใส่ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และให้บริการแก่
ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ สม่าเสมอเท่าเทียมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒ นาผู้ ป ระกอบวิช าชีพ ทางการศึกษาให้ ประพฤติป ฏิบัติตนอยู่บนพื้ นฐานของ
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการ
ดารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษาเป็ น ต้ น แบบในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นด้ า น
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเผยแพร่ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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ตอนที่ 3 กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของครู
แนวคิด
ครูและผู้ประกอบวิชาชีพครูควรเข้าใจความหมายของคุณธรรม ความสาคัญของคุณธรรม
ตลอดจนหลัก ธรรมเพื่อ ความเป็น ครู การพัฒ นาคุณ ธรรมของครู ให้เจริญ งอกงามเป็น สิ่งที่ควรทา
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ ๆ ไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ตอนที่ 4 กำรพัฒนำจิตวิญญำณของควำมเป็นครู
แนวคิด
การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูจากภายใน เป็นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการเป็นครู ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-ศิษย์ และความสามารถในการเชื่อมโยงวิชาการสู่วิชาชีวิต
เพื่อบ่มเพาะความเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ ของผู้เรียน และเพื่อนาให้ เกิดความเป็นครูให้มีมากกว่าเพียง
ผู้สอน หรือผู้ให้วิชาความรู้ แต่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ นาพาคนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาเสนอแนวทางที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและหน่วยงาน
2. เพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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ตอนที่ 1 ความเป็นครู
แนวคิด
ครู ซึ่งมาจากคาว่า คุรุ แปลว่า หนัก ฉะนั้นแล้ว ครู จึง เป็นผู้ห นัก หนักในเรื่องใดบ้าง เช่น
หนักในการที่จะสั่งสอนศิษย์ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ หนักในการที่จะสอนคนหลาย ๆ คนให้เป็นคนที่ดี
เป็นบุคคลที่สังคมมีความต้องการ คุณธรรม ความเป็นครูเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวสาหรับคนที่ประกอบ
วิช าชีพครู ซึ่งขึ้น อยู่กับ องค์ประกอบภายนอกตัวครูอื่นอีก ไม่ว่ าจะเป็น ระบบบริห ารสถาบันวิช าชีพ
จรรยาบรรณ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพครู
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2. เพื่อให้มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
3. เพื่อให้สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทาให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่
ในสั งคมได้อย่ างมี ความสุ ข มีการเกื้อหนุ นการพัฒ นาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน และบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาดังกล่าวก็คือครูนั่นเอง
เพราะครูเป็ น ผู้ ที่มีห น้ าที่ ส ร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ และการพัฒ นาโดยรอบให้ เกิดในตัวผู้ เรียน
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเชิงวิชาการ นาไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น รวมทั้งการดารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพจึงย่อมต้อง
พึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ ครูที่มีความเป็นครู
คาว่า ครู หรือ คุรุ ในภาษาไทย มาจากคาว่า คุรุธาตุ หรือ ครธาตุ ซึ่งแปลความได้ว่า เป็นผู้ที่
หนักในวิชาความรู้ ในคุณธรรม และในภารกิจการงาน รวมทั้งการทาหน้าที่ยกย่อ งเชิดชูศิษย์ของตนเอง
จากผู้ที่ไม่รู้ให้กลายเป็นผู้รู้ ผู้ที่ไม่มีความสามารถให้มีความสามารถ ผู้ที่ไม่มีความคิดให้มีความคิด ผู้ที่มี
ความประพฤติไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสม และจากผู้ที่ไม่พึงปรารถนาให้เป็นผู้ที่พึงปรารถนา ซึ่ง
ตามนัยของความเป็นครูในภาษาไทยจึงเป็ นผู้ที่ต้องทางานหนักจริง ๆ ส่วนในภาษาอังกฤษมาจากคาว่า
TEACHER ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ
T- Teach E– Example A–Ability C- Characteristic H– Health E- Enthusiasm R - Responsibility
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1. TEACH (กำรสอน)
คุณลักษณะประการแรกของความเป็นครูก็คือ ต้องสอนได้ สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ในตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี โดยการ :
1. ฝึกฝนแนะนาให้เป็นคนดี
2. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
3. สอนศิลปวิทยาให้หมดสิ้น
4. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ
5. สร้างเครื่องคุ้มกันในสารทิศ (สอนให้รู้จักเลี้ยงตัว รักษาตนในอันที่จะดาเนินชีวิตต่อไปด้วยดี)
6. ต้องสอนให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา มีความคิด และสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตามการสอนของครูแต่ละคนนั้นขึ้นกับทักษะและลักษณะของตนเอง (Teaching skill
and style) เป็นการนาเทคนิควิธีและทักษะหลาย ๆ ด้านมาผสมผสานให้เหมาะสมสอดคล้องกัน จึง
ต้องใช้เทคนิ คและทักษะหลายด้านร่วมกับประสบการณ์ เพื่อให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ และต้องมุ่ง
จัดสรรการเรียนรู้นั้นไปในทิศทางที่ดีและมีคุณธรรมในสังคม บทบาทการสอนของครูจึงต้องดาเนินการ
โดย
1. สอนเนื้อหาวิช าการตามหลัก สู ต รรายวิช าที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีการเตรีย มการสอน
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่การทา Course Syllabus แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนรายชั่วโมง
การดาเนินการสอน และการประเมินผล มีการปรับปรุงพัฒนา และสร้างผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ
2. สอนการปรับตัวให้เหมาะสมในสังคม
3. สอนให้เจริญเติบโต มีความคิด มีเหตุผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามแผนที่ได้
กาหนดหรือเตรียมการไว้เป็นอย่างดี
2. EXAMPLE (เป็นตัวอย่ำง)
ผู้เรียนโดยทั่วไปนั้นจะ “เรียน” และ “เลียน” จากตัวครู การทาตัวเป็นต้นแบบหรือแบบอย่าง
จึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากกว่าการบอกกล่าวเฉย ๆ เพราะการแสดงต้นแบบให้เห็นด้วยสายตานั้น เป็น
ภาพที่มองเห็นชัดเจนและง่ายต่อการลอกเลียนยิ่งกว่าการรับฟังและบอกเล่าอย่างปกติ ถ้าต้องการให้
ผู้เรียนเป็นอะไร จงพยายามแสดงออกเช่นนั้นทั้งในการดาเนินชีวิตและในการสนทนา
การวางตัวของครูเป็ นตัวอย่างหรือเยี่ยงอย่างให้แก่ผู้ เรียนได้มาก แม้ว่าผู้เรียนจะมีความคิด
ความอ่านของตนเองที่ไม่ต้องการเลียนแบบผู้ใหญ่ทุกประการเหมือนเด็กเล็ก แต่ครูก็คือ ครู ที่ผู้เรียน
พิจารณาว่ามีความหมายสาคัญอยู่มาก โดยเขาจะสนใจและเฝ้าสังเกตนับตั้งแต่การแต่งกาย ไปจนถึง
การประพฤติปฏิบัติ จะเป็นประสบการณ์ให้เขาได้พิจารณา นอกจากนี้การรู้ตัวเองของครู การแนะนาให้
ผู้เรียนประพฤติตนให้เหมาะสม ก็เป็นสิ่งจาเป็นที่ครู (ตัวเรา) ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วย
3. ABILITY (ควำมสำมำรถ)
คาว่า “ความสามารถ” หมายถึง กาลังที่มีจริงในการแสดงหรือในการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่ว่าการกระทานั้นจะเป็นการกระทาทางกายหรือทางจิตใจ และไม่ว่ากาลังนั้นจะได้มาจากการฝึกฝน
อบรมหรื อ ไม่ ก็ ต าม แบ่ งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คื อ ความสามารถทั่ ว ไป (general ability) และ
ความสามารถพิ เศษ (specific ability) นอกจากนั้ น ครู จ ะต้ อ งทราบถึ งการเปลี่ ย นแปลงใหม่ ห รื อ
นวัตกรรมทางการศึกษา (innovation in teaching) เพื่อจะช่วยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
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หรื อการเรียนการสอนให้ ดียิ่ งขึ้นไป การเรียนการสอนก็เช่นเดียวกับการวินิจฉัย การรักษาโรคทางการ
แพทย์ หรือจะสมมติเป็นการปรุงอาหารในครัวที่จะต้องแสดงฝีมืออย่างเต็มที่เพื่อให้ได้อาหารอร่อยที่สุดก็ได้
ดังนั้น ครูจึงต้องประเมินตัวเอง ประเมินการสอน และปรับปรุงข้อบกพร่องของสิ่งที่ตนสอนไปเสมอ
(diagnosis and treatment of course defects) เพื่อให้ผลการสอนดีที่สุด
นอกจากครูจะต้องเข้าใจบทบาทความเป็นครูของตนเองแล้ว (teacher’s role) ครูควรจะมี
ความสามารถดังนี้
- จิตวิทยาการเรียนรู้ (psychology of learning)
- การกาหนดวัตถุประสงค์ของการสอนอย่างชัดเจน (specific of objectives)
- การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (learning activities)
- การนาโสตทัศนูปกรณ์มาช่วยสอน (the application of audiovisual aids)
- การจัดทาแผนการสอน (course syllabus and lesson planning)
- การประเมินการเรียนการสอน (assessment)
4. CHARACTERISTIC (คุณสมบัต)ิ
ความหมายที่ใช้โดยทั่ว ๆ ไป หมายถึง คุณภาพหรือคุณสมบัติที่สังเกตได้ชัดเจนในตัวบุคคล ทา
ให้ทราบได้ว่าบุคคลนั้นแตกต่างไปจากบุคคลอื่น ๆ ในความหมายเฉพาะ อุปนิสัย หมายถึง ผลรวมของ
นิสัยต่าง ๆ ที่บุคคลมีอยู่ หรือผลรวมของลักษณะของพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ตามความเข้าใจของ
คนทั่วไป คาว่าอุปนิสัยนี้แฝงความหมายของคุณธรรมจรรยาในตัวด้วย เช่น เราพูดว่าเขาผู้นั้นมีอุปนิสัยดี
เป็นต้น ในคุณสมบัติของความเป็นครู สิ่งสาคัญคือ ครูจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน ต่อวิชาที่สอน และ
ต่องานที่ทา
5. HEALTH (สุขภำพดี)
การมีสุขภาพดี หมายถึง การไม่มีโรค รวมถึงมีสภาพทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
พอที่จะดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ผู้ที่เป็นครูนั้นต้องทางานหนัก ดังนั้นสุขภาพทางด้านร่างกาย
จึงเป็นสิ่งสาคัญ แต่ที่สาคัญกว่าคือสุขภาพจิต คงเคยได้ยินคาว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ดังนั้น ครู
จึงจาเป็ นต้องมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย จิตดีนั้นไม่เพียงแต่ไม่เป็นโรคจิตโรคประสาทเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่มี
สมรรถภาพ มีการงานและมีชีวิตที่เป็นสุข ทาประโยชน์ต่อสังคมด้วยความพอใจ สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต่อบุคคลที่เราอยู่ร่วมและต่อสังคมที่เราเกี่ยวข้อง โดยไม่ก่อความเดือดร้อนให้ทั้ง
ต่อตนเองและผู้อื่น
6. ENTHUSIASM (ควำมกระตือรือร้น)
ความกระตือรือร้นของครูนั้น อาจจะเป็นการใฝ่หาความรู้ใส่ตน เพราะจะต้องถือว่าการใฝ่หาความรู้
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนนั้นเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของการพัฒนาตน (learning to teach is
a process of self-development) การเพิ่ม พูน ความรู้มีห ลายรูป แบบ เช่น การประชุม สัม มนา
การอบรมระยะสั้น เป็นต้น จะทาให้ครูที่ขาดความรู้ในเรื่องที่ตนสอนได้มีความรู้เพิ่มเติมและทาให้ มี
ความมั่นใจในการสอนมากขึ้น ความกระตือรือร้นของครูนั้น ไม่ใช่มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาตัวครูเท่านั้น
แต่จะต้องมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
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7. RESPONSIBILITY (ควำมรับผิดชอบ)
ครูที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนตามที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดี รวมทั้งยอมรับ
ผลแห่งการกระทานั้น ๆ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ก็ตาม และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
กำรสอนของครู
สาหรับการสอนของครูในการช่วยเหลือผู้ เรียนนั้น คาถามต่อไปนี้จะบ่งชี้ว่าครูท่านนั้นเป็นครู
ที่ดีหรือไม่ รวมทั้งตัวเราเองที่เป็นครูด้วย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง ดังนี้
ลำดับ

รำยกำรสังเกต

ตรวจสอบรำยกำร
ใช่
ไม่ใช่

กำรสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self learning)
1. ให้ผู้เรียนได้ตอบคาถามเกี่ยวกับวิชาการที่เรียน
2. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพื่อตอบคาถามหรือเพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด และฝึกทักษะในการทางาน
กำรประเมินและกำรบอกให้ผู้เรียนทรำบถึงผลงำนที่ทำ (Feed back)
4. บอกผู้เรียนว่าเมื่อมอบหมายงานให้ทาแล้ว เขาทางานเป็นอย่างไร
5. อธิบายให้ผู้เรียนทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ทา
6. อธิบายให้ผู้เรียนทราบว่าทาอย่างไรจึงจะทาได้ดีกว่านี้
กำรให้ควำมกระจ่ำงชัดในกำรสอน (Clearity)
7. สังเกตว่าผู้เรียนทุกคนสามารถได้ยินและมองเห็นชัดเจน
8. ใช้คาพูดง่าย ๆ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
9. ใช้อุปกรณ์การสอนเพื่อช่วยให้ การเรียนการสอนมีความหมายยิ่งขึ้ น
ซึ่งอุปกรณ์การสอนดังกล่าว อาจประกอบด้วย
- รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพวาด
- ภาพโปสเตอร์
- แผนภูมิ แผนผัง แผนที่
- ภาพหลัก
- ภาพติดกระดานผ้าสาลี
- ภาพกระจกฉาย
- ภาพยนตร์
- ภาพชุด
- วัตถุของจริง
- วัตถุจาลอง
- นิทรรศการ
- เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น
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ลำดับ

รำยกำรสังเกต

ตรวจสอบรำยกำร
ใช่
ไม่ใช่

กำรทำให้กำรสอนมีควำมหมำยมำกขึ้น (Making your meaningful)
10. สอนโดยเชื่อมโยงบทเรียนที่สอนกับสภาพที่ผู้เรียนเป็นอยู่
11. ยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพพจน์กระจ่างขึ้น
12. เชื่อมโยงสิ่งที่ครูสอนกับงานที่ผู้เรียนจะต้องกระทา
13. สรุปเพื่อให้ผู้เรียนได้แนวคิดที่ดีอีกครั้ง
จะต้องแน่ใจว่ำผู้เรียนเรียนรู้เรื่องสิ่งที่สอน (Ensuring mastery)
14. ตรวจสอบว่าผู้เรียนทุกคนเข้าใจในทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ จุดที่สอน
15. ตรวจสอบว่าผู้เรียนแต่ละคนสามารถฝึกทักษะได้หรือไม่
จะต้องเข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงของผู้เรียนแต่ละคน
(Individual differences)
16. ยินยอมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ทางานตามความสามารถและใช้เวลาที่
ไม่เท่ากัน
17. เคยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยวิธีแตกต่างกันออกไป
18. เคยใช้วิธีสอนหลาย ๆ วิธี ซึ่งวิธีสอนมีหลายวิธี ดังนี้
- อธิบายจากหนังสือแล้วให้ผู้เรียนไปอ่านเองนอกเวลา
- อธิบายจากหนังสือแล้วให้อ่านหนังสือพร้อมกัน
- วิธีประชุมกลุ่มให้ผู้เรียนออกความคิดเห็นอภิปรายร่วมกัน
- การแสดงหรือเล่นละครสั้น ๆ
- สอนจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ ใช้กรณีศึกษา
- ใช้วิธี constructivism
- ทารายงานค้นคว้าเป็นรายบุคคล ทารายงานค้นคว้าเป็นกลุ่ม
- วิธีสาธิต ให้มีการฝึกปฏิบัติ
- ให้ทาโครงการหรือโครงงาน
- การทั ศ นศึ ก ษาหรื อ จั ด หาประสบการณ์ ต รง (first hand
experience) ทั้ งในห้ องเรีย นและนอกห้ อ งเรีย นให้ ส อดคล้ องกั บ
เนื้อหาที่สอน
- ใช้วิธีการปฏิบัติให้เกิดกระบวนการทางปัญญา เป็นต้น
ให้กำรดูแลผู้เรียนทุกคน (Caring)
19. เคยให้ความมั่นใจแก่ผู้เรียนว่าครูรักผู้เรียนทุกคนไม่ว่าจะทาดีหรือไม่
20. แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าสนใจและเตรียมสอนอย่างดีตลอดช่วงเวลาที่
สอน
21. เคยฟังความคิดเห็น หรือให้ผู้เรียนวิจารณ์การสอน
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การเป็นครูมืออาชีพใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่าย ๆ เพราะงานครูเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และหนักกว่างานใด ๆ
เป็ น งานสร้างและพัฒ นาคน องค์ป ระกอบแรกที่มี ความส าคั ญ ต่อการพั ฒ นา คือ สติปั ญ ญาซึ่งต้อ ง
ยอมรับความเป็นจริงว่า โดยรวมผู้เรียนส่วนใหญ่มิได้มีระดับสติปัญญาดีเลิศ ดังนั้น การจะพัฒนาพวก
เขาจึงต้องอาศัยครู อาศัยพวกเรา-ท่านเป็นหลัก เพราะอย่างน้อยก็มีส่วนแบ่งประมาณ 30-40% ที่ส่งผล
ต่อการเรีย นรู้ข องพวกเขา จึงใคร่ข อให้ทุกท่านที่เป็นครู ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของการเป็นครู
ตามข้อเขียนที่ได้กล่าวถึงทั้งหมด เพื่อนามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาตัวของท่านเอง
กำรสอนที่มีคุณภำพ
การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนการสอน และ
ในองค์ ป ระกอบนี้ ค รู -อาจารย์ ผู้ ส อน และพฤติ ก รรมการสอนที่ แ สดงออกมาจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญในลาดับต้น ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพหรือความสาเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการทีท่ ่านเป็น
ครู-อาจารย์ผู้สอนซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญของความสาเร็จนั้น ได้เคยตรวจสอบพฤติ กรรมการสอนของ
ตัวท่านเองบ้างหรือไม่ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด? คุณภาพในที่นี้หมายถึง คุณภาพตามเกณฑ์ที่ผู้คน
ทั่วไปพอใจ หรือตามที่หน่วยงานที่น่าเชื่อถือเป็นผู้กาหนดขึ้นมา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมการเรียน
การสอน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
สอนตรง หมายถึง การใช้ วิธีการสอนที่ก่อให้ เกิดการพั ฒ นาด้านสติปั ญ ญาขั้นต้น เป็น การ
พัฒนาทางสมองในการเก็บรักษาเรื่องราว ข้อมูล เท็จจริง เน้นความสามารถในการจาความรู้ต่าง ๆ เช่น
การจากฎ หลักเกณฑ์ ทฤษฎีต่าง ๆ ได้ หากพิจารณาการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการดาเนินการเรียน
การสอนแล้วอยู่ในระดับ 0-20%
สอนอธิ บ ำยขยำยควำม หมายถึง การสอนให้ เกิดความเข้ าใจในเนื้ อ หา ความรู้ สามารถ
อธิบาย แปลความ หรือขยายความด้วยคาพูดของตนเองได้ การสอนระดับนี้เป็นการเน้นพัฒ นาการ
ความสามารถในการสื่อความหมายระหว่างตนเองกับผู้อื่น หากพิจารณาด้านการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
ในการดาเนินการเรียนการสอนแล้ว อยู่ในระดับ 21-40 %
สอนคิด หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาความรู้เรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เป็นส่วนประกอบย่อย ๆ หรือความรู้ด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง
คล้ายคลึงกันของส่วนประกอบย่อย ๆ หรือความรู้ด้านต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย หากพิจารณาด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการดาเนินการเรียนการสอนแล้วอยู่ในระดับ 41-60%
สอนสร้ ำ ง หมายถึ ง การพั ฒ นาความสามารถในการบอกความสั ม พั น ธ์ เชิ งเหตุ ผ ลของ
ส่ ว นประกอบย่ อ ย ๆ หรื อ ความรู้ ห ลาย ๆ ด้ าน และสามารถน าไปอธิบ ายให้ ข้ อ เสนอแนะในการ
แก้ปัญหา หรือนาไปใช้ได้ หากพิจารณาด้านการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการดาเนินการเรียนการสอนแล้ว
อยู่ในระดับ 61-80%
สอนค้นพบ หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการสังเคราะห์ หรือการรวมส่วนประกอบ
ย่อย ๆ ของความรู้หลาย ๆ เรื่องให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้เพื่อสร้างสิ่งใหม่
หรื อ สามารถแก้ ปั ญ หาใหม่ ๆ ที่ ต้ อ งใช้ ค วามสามารถในการคิ ด เป็ น อย่ างมาก เป็ น การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และสามารถประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ ได้ หากพิจารณาด้านการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการ
ดาเนินการเรียนการสอนแล้วอยู่ในระดับ 81-100%
จากการสารวจสภาพการเรียนการสอน และการประเมินผลการใช้หลักสูตรพบว่า ครู -อาจารย์
ผู้สอนทั่วไป ส่วนใหญ่ยังคงจัดการเรียนการสอนโดยเป็นผู้อธิบาย บอกจด หรือเขียนกระดานดา และเน้น
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เนื้อหาสาระมากกว่ากระบวนการ ภายใต้ส ภาพดังกล่าวจะไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ และก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถคิดดัดแปลงทฤษฎีไปสู่
การปฏิบัติ หรือประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงได้ เพราะเป็นวิธีการสอนที่ไม่สามารถตอบสนอง
ต่อศักยภาพ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรคาดหวัง กล่าวได้ว่า
ยั ง มี ปั ญ หาทั้ ง ในเรื่ อ งของการจั ด การเรี ย นการสอนและคุ ณ ภาพของผู้ เรี ย น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงในตัว ผู้ เรีย นเพื่ อ ให้ พ วกเขามี คุณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ครู -อาจารย์ ผู้ ส อนจึงต้ องมี การ
ทบทวนรูปแบบการสอนใหม่ ซึ่งจากการวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้เสนอว่า รูปแบบการสอนที่ดีนั้นควร
เป็นในลักษณะของการสอนแบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม มีกิจกรรม มีการปฏิบัติ หรือเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอน
กำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนกำรสอน
การเรีย นรู้ที่แท้จ ริง เกิด จากการที่ผู้เรียนได้ มีป ฏิสัมพัน ธ์กับ สิ่งแวดล้อ มที่อยู่ร อบตัว ดัง นั้น
การจัดการเรียนการสอนจึงต้องจัดให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม หรือมีการปฏิบัติให้ มาก
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนจะมีบทบาทน้อยลง ผู้เรียนจะมีโอกาส
ได้พัฒนาทักษะการคิดในระดับสูง รู้จักวางแผนการทางาน ทางานเป็น รู้จักตัดสินใจแก้ปัญหาได้ มีการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น และได้แสดงออกซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็ น
วิธีการสอน (บางวิธี) ที่มีครูเป็นศูนย์กลาง และผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งตามนัยดังได้กล่า วมา ท่านผู้สอน
ควรเลือกวิธีหลังและ/หรือบูรณาการหลาย ๆ วิธีผสมกัน โดยให้สอดคล้องและเหมาะสมในการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ของผู้เรียน
วิธีกำร
เน้นครูเป็นศูนย์กลำง
การบรรยาย
การบรรยาย – ถามตอบ
การสาธิต
การให้ทาตามตัวอย่าง

บทบำทของครู

พฤติกรรม

มาก
การพูด ครูเสนอความรู้โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
มาก – ปานกลาง การพูด ครูเสนอความรู้และมีส่วนของการถามตอบด้วย
มาก – ปานกลาง การแสดงให้ดู มีผู้แสดงให้ดูอยู่หน้าชั้นพร้อมอธิบายสิ่งที่
แสดงให้ดู
มาก
การแสดงให้ ดู มีผู้ ป ฏิ บั ติให้ ดู ตามที่ ต้ องการให้ ผู้ เรีย น
ทาตามหรือทาตามแบบ

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
การอภิปราย
น้อย – ปานกลาง การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ทั้ ง ชั้ น เรี ย นหรื อ กลุ่ ม ย่ อ ย มี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การอภิปรายแบบ Panel
น้อย
การพู ด กลุ่ ม ผู้ เรีย นน าเสนอและอภิ ป รายถกเถี ย งใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหน้าชั้น
การแสดงบทบาทสมมติ
น้อย
การปฏิ บั ติ ผู้ เรี ย นแสดงบทบาทในเหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์หนึ่ง ๆ
การเรียนแบบร่วมมือ
น้อย
การปฏิ บั ติ กลุ่ ม ผู้ เรีย นที่ มี ค วามสามารถแตกต่ า งกั น
ร่วมมือกันทางานที่กาหนดให้
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วิธีกำร
การค้นพบ

บทบำทของครู
พฤติกรรม
น้อย – ปานกลาง การปฏิบัติ ผู้เรียนดาเนินงานตามวิธีการที่กาหนดให้เพื่อ
แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยอาศัยประสบการณ์ตรง
การสร้างสถานการณ์/เกม
น้อย
การปฏิบัติ ผู้เรียนมีส่ วนร่วมในสถานการณ์ ที่สร้างขึ้น
หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เหมื อ นจริ งที่ ส ามารถควบคุ ม ความ
ปลอดภัยได้
การสอนเป็นรายบุคคล
น้อย – ปานกลาง การพู ด /การปฏิ บั ติ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นที่
ออกแบบมาเพื่ อ ให้ เ หมาะกั บ ความต้ อ งการและ
ความสามารถของผู้เรียน
การศึกษาด้วยตนเอง
น้อย
การพู ด /การปฏิ บั ติ การเรีย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยมี ก าร
แนะนาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
ก า ร ท า โค ร งงา น ห รื อ
น้อย
การปฏิ บั ติ ผู้ เ รี ย นคิ ด วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาเอง และ
โครงการ
ดาเนินการแก้ปัญหา โดยอาศัยมีประสบการณ์ตรง อาจ
มีการแนะนาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
การทาแฟ้มสะสมงาน
น้อย – ปานกลาง การปฏิบัติ ผู้เรียนเรียนรู้ และมีพัฒ นาการในเรื่องของ
การคิด การทางาน การจัดการ การสื่อความหมาย และ
สังคม โดยมีการแนะนาเพียงเล็กน้อย
บทบำทของครู อำจำรย์ผู้สอนกับกำรเรียนกำรสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
1. เป็ นผู้จัดการ (Manager) ครู อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กาหนดบทบาทให้ ผู้เรียนทุกคนได้มี
ส่วนร่วมทากิจกรรม แบ่งกลุ่ม หรือจับคู่ เป็นผู้มอบหมายงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ผู้เรียนทุกคน
จัดการให้ทุกคนได้ทางานที่เหมาะสมกับความสามารถความสนใจของตน
2. เป็นผู้ร่วมทากิจกรรม (An Active Participant) เข้าร่วมทากิจกรรมในกลุ่มจริงพร้อมทั้งให้
ความคิดและความเห็น หรือเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียนขณะทากิจกรรม
3. เป็นผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยาการ (Helper and Resource) คอยให้คาตอบเมื่อผู้เรียน
ต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการ เพราะการให้ข้อมูล หรือความรู้ในขณะที่ผู้เรียนต้องการจะช่วยทา
ให้การเรียนรู้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น
4. เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น และเสริ ม แรง (Supporter and Encourager) ช่ ว ยสนั บ สนุ น ด้ า นสื่ อ
อุปกรณ์หรือให้คาแนะนาที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
5. เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานที่ผู้เรียนผลิตขึ้นมาก่อนที่จะส่งต่อไป
ให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ โดยเฉพาะความถูกต้อง
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เปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้แบบครูเป็นศูนย์กลำงกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
วิธีสอนแบบครูเป็นศูนย์กลำง

วิธีสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง

1. ด้านบทบาทครู
1) มุ่งสอนเนื้อหาและการจาเนื้อหาได้
2) จะบอก เล่า สั่ง อธิบายเนื้อหา
3) ครูจัดกิจกรรมแบบ Passive Learning
4) ปฏิสัมพันธ์จะเป็นแบบทางเดียว

1. ด้านบทบาทครู
1) มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ศักยภาพความคิด
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและปฏิบัติตามความคิด
3) ครูจัดกิจกรรมแบบ Active Learning
ครูจะเรียนร่วมกับผู้เรียนและคิดหาวิธีการ
ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียน

2. ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
ด้านการคิดและด้านบุคลิกภาพ
1) คิดได้จากัด คิดช้า
2) เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบนิรนัย
3) บุคลิกภาพแบบพึ่งพา ไม่เชื่ออานาจในตน
4) เชื่อฟัง ทาตาม ว่าง่าย

2. ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
ด้านการคิดและด้านบุคลิกภาพ
1) คิดเป็น เรียนรู้โดยการคิดแบบปฏิบัติ
2) เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบอุปนัย
3) บุคลิกภาพแบบพึ่งตนเอง เชื่ออานาจในตน
4) ใช้เหตุใช้ผล วิเคราะห์ สังเคราะห์

วิธีกำรจัดกระบวนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
ขั้นตอนกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีดังนี้ คือ
1. ขั้นนำ
- สร้าง/กระตุ้นความสนใจ
- เตรียมความพร้อมในการเรียน
2. ขั้นกิจกรรม
จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยกิจกรรมควรมีคุณสมบัติดังนี้
- ช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construct)
- ช่วยให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ (Interaction)
- ช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Participation)
- ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ (Process) ควบคู่กับผลงาน (Product)
- ช่วยให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้ไปใช้ (Application)
3. ขั้นวิเครำะห์ อภิปรำยผลจำกกิจกรรม
- วิเคราะห์ อภิปรายผลงาน/ข้อความรู้ที่สรุปได้จากกิจกรรม (Product)
- วิเคราะห์ อภิปรายกระบวนการเรียนรู้
4. ขั้นสรุป และประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์
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ยุทธวิธีส่งเสริมกำรคิด
การสอนที่ มี คุ ณ ภาพ คื อ การสอนให้ ผู้ เรีย นสามารถคิ ด เป็ น ท าเป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น และ
ความสามารถในการคิดของคนเรานี้โดยทั่วไปเชื่อว่าอยู่ที่สมอง คนเก่งมักได้รับการยกย่องว่ามีมันสมอง
ดี นักวิทยาศาสตร์พบว่าการทาให้คนมีสมองดีนั้น ทาได้โดยการกระตุ้นให้มีการขยายสาขาของประสาท
(neural branching) เพื่อสร้างจุดต่อ (synapses) ระหว่างเซลล์ให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการส่งต่อ
สัญญาณได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเอง Cardellichio และ Field (อ้างถึงใน สุรศักดิ์, 2540 :
21-24) ได้เสนอแนะแนวทางในการทาให้สมองมีประสิทธิภาพไว้ 7 วิธี ซึ่งสามารถนาไปใช้ในห้องเรียน
ได้โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ฝึกการคิดแบบสมมติฐาน (Hypothetical thinking)
2. ฝึกการคิดกลับทิศทาง (Reversal)
3. ฝึกการใช้แบบสัญลักษณ์ใหม่ (Application of different symbol)
4. ฝึกการอุปมาอุปมัย (Analogy)
5. ฝึกการวิเคราะห์แนวความคิด (Analysis point of view)
6. ฝึกการเติมให้สมบูรณ์ (Completion)
7. ฝึกวิเคราะห์ความเกี่ยวโยง (Web analysis)

สรุป
ผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูทุกท่าน ล้วนแต่มีความต้องการให้ลูกศิษย์ประสบผลสาเร็จ
ในการเรียนและในชีวิตของเขาทั้งสิ้น ความสาเร็จนั้นได้มีการทดสอบจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากครู-อาจารย์ผู้สอนอยู่ด้วย ดังนั้น เมื่อรู้แล้วว่าพฤติกรรมการสอนใดที่จะส่งผลต่อ
พวกเขา จึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและให้ความสาคัญอย่างยิ่ง มีคากล่าวว่า “การพัฒ นาชาติให้เริ่มที่
ประชาชน จะพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจ จะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเองก่อน” ท่านจะเป็นครู-อาจารย์ผู้สอน
แบบใดก็ตามตัวท่านเองนั่นแหละรู้ดีที่สุด และพฤติกรรมใด ๆ ที่ท่านแสดงออกมา ย่อมทาให้บังเกิดผล
อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ
หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 1
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ตอนที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวคิด
ครู เป็นทั้งผู้ให้ และแบบอย่างที่ดี มุ่งให้การอบรม สั่งสอน และพัฒนาเยาวชนให้เจริญก้าวหน้า
เติบใหญ่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล ทั้งเก่ง ดี มีปัญญา มีคุณธรรม และอยู่ร่วมในสังคม
อย่างมีความสุข ครูจึงเป็นผู้เคร่งครัดในการประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึดถือการปฏิบัติตนตามกฎ/กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อัน ดีงามของสังคม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน พร้อมอุทิศเวลาให้ แก่
ราชการ ยื นหยั ดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ น พระประมุข พร้อมนี้ได้ดารงชีวิตอย่างเหมาะสม ประหยัด มัธยัสถ์ ละเว้น
อบายมุ ขและสิ่ งเสพติด รั ก การศึก ษา/ค้ น คว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ น าองค์ ความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรม
เทคโนโลยี มาใช้พัฒ นาวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า เอาใจใส่ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและให้บริการแก่
ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ สม่าเสมอเท่าเทียมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. เพื่อให้ ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ ทางการศึ กษาน าความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับ ไปใช้ในการ
ดารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
3. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเผยแพร่ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
วิชาชีพครูได้รับการยกย่องและจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความจาเป็นต่อสังคม เป็นอาชีพที่ช่วย
สร้ างสรรค์ จ รรโลงให้ สั งคมเป็ น ไปในทางที่ ป รารถนา ฉะนั้ น กลุ่ มผู้ ประกอบวิช าชีพ จึงต้อ งมี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงเช่นกัน ยิ่งสังคมยกย่อง เคารพ และไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพครูมาก
เท่าใด ผู้ประกอบวิชาชีพครูก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเคารพเชื่อถือไว้วางใจเพียงนั้น
การกาหนดจรรยาบรรณครูหรือจรรยาบรรณวิชาชีพครู จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้ควบคุมความประพฤติ
ปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพครู อาจกล่าวได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพของครูให้กับสังคมประการหนึ่ง
ด้วย เป็ นการยื นยั นกับสั งคมว่าในวงการครูนั้น ครูจะควบคุมสอดส่ องดูแลความประพฤติของกลุ่ มครู
ด้วยกันตลอดเวลา มีการลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม
การควบคุมความประพฤติหรือการปฏิบัติตนของครูนั้น วิธีการที่ดีที่สุด คือ การสร้างจิตสานึก
หรื อ การควบคุ ม ทางจิ ต ใจ ครู ที่ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรมสู ง ย่ อ มเป็ น ครูที่ มี จรรยาบรรณเป็ น มาตรวั ด
มาตรฐานความเป็ นครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สาคัญยิ่ง กล่าวคือ ครูที่มีคุณธรรมย่อมเป็นครูที่มี
จรรยาบรรณที่ดีนั่นเอง
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1. ควำมหมำยของคุณธรรม จริยธรรม
คาว่าคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นคาที่มีความหมายใกล้เคียงกันทั้งในวงการการศึกษา สังคม
วิท ยา ปรั ช ญาและศาสนาทั่ ว ๆ ไป อย่างไรก็ดี ความหมายของคุ ณ ธรรมนั้ น มักจะใช้ ในลั ก ษณะที่
ครอบคลุมความหมายของจริยธรรมด้วย ทั้งในศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กล่าวคือ จริยธรรมเป็น
การแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลนั่นเอง
ควำมหมำยของคุณธรรม (morality)
คุณธรรม ตามรูปศัพท์แปลว่า สภาพของคุณงามความดี ซึ่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต. 2538
: 34) อธิบายความหมายไว้ว่า คุณธรรม คือ ธรรมที่เป็นคุณ ความดีงาม สภาพที่เกื้อกูล
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ. 2529 : 90) อธิบายว่าคุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติ ฝ่ายดี
เป็ น ที่ตั้ง หรือประโยชน์ แก่สั น ติภ าพหรือสัน ติสุ ข คุณ ธรรมเป็นส่ วนที่ต้องอบรมโดยเฉพาะ หรือให้
เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับที่ต้องการ
คุ ณ ธรรมตามแนวคิ ด ในวงการการศึ ก ษาตะวั น ตกนั้ น มี ลั ก ษณ ะเป็ น สห วิ ท ยาการ
(interdisciplines) คือ เป็นแนวคิดทั้งในลักษณะวิชาปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยาและการศึกษา
แนวความคิ ด ของนั ก วิ ช าการตะวั น ตกค่ อ นข้ า งหลากหลายและมี พื้ น ฐานของศาสตร์ ใน
การศึกษาที่แตกต่างกันอย่า งค่อนข้างชัดเจน พจนานุกรม Collin Cobuild (1987 : 937) อธิบายว่า
คุณธรรมมีความหมาย 2 นัย คือ
1. โดยนัยที่เป็นภาวะทางจิตใจ (idea) นั้น คุณธรรม แปลว่า ความคิดที่ว่าบางพฤติกรรมเป็น
สิ่งที่ถูกต้องที่ควรทาและเป็นที่ยอมรับ และบางพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ผิดหรือเลว ทั้งนี้เป็นไปทั้งโดยความ
คิดเห็นของแต่ละบุคคลและของสังคม นอกจากนี้คุณธรรมยังเป็นคุณภาพหรือสถานะในการดาเนินชีวิต
อย่างถูกต้อง ควรทาและยอมรับได้
2. คุณธรรมเป็นระบบของลักษณะการประพฤติและคุณค่าที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมของคนส่วน
ใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นที่ยอมรับกันในสังคมหรือเฉพาะในกลุ่มคน
ควำมหมำยของจริยธรรม (ethics)
จริ ย แปลว่ า กิ ริ ย า ความประพฤติ การปฏิ บั ติ ฉะนั้ น จริ ย ธรรมจึ ง หมายถึ งแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติสาหรับมนุษย์เพื่อให้บรรลุถึงสภาพชีวิตที่พึงประสงค์
พระราชวรมุณี (ประยูร ธมฺมจิตโต. 2541: 11) อธิบาย จริยธรรมเป็นเรื่องของการประพฤติ
ตามหลักตามระเบียบที่วัดได้ ประเมินได้ ในทางพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายกับวาจาและเป็นหลัก
ทั่ว ๆ ไป ของทุกคน มาจากหลายแหล่งไม่ว่าศาสนา กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี อะไรที่ควรทาเป็น
จริยธรรมทั้งสิ้น
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ. 2529: 215) อธิบายว่าจริยธรรม หมายถึง ตัวของกฎที่ต้อง
ปฏิบัติ ส่วนจริยศาสตร์ คือเหตุผลสาหรับใช้อธิบายข้อกฎที่จะต้องปฏิบัติ มีลักษณะเป็นปรัชญา และ
เมื่อรวมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันจะเรียกว่าจริยศึกษา
ซามุเอล สตัมพ์ (Stumpf. 1977: 3) อธิบายความหมายของจริยธรรมในเชิงวิช าปรัช ญาว่า
จริยธรรมเป็นความประพฤติปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกกันว่าถูกหรือผิด ดีหรือเลว พึงประสงค์หรือไม่
พึงประสงค์ มีคุณค่าหรือไร้ค่า นอกจากนี้จริยธรรมยังเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ หน้าที่ พฤติกรรมที่
ยอมรับนับถือต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลอีกด้วย อย่างไรก็ดี สตัมพ์ อธิบายว่าในเรื่องทฤษฎีจริยธรรมของ
ลัทธิปรัชญานั้น จะไม่ใช้ตอบคาถามว่าจริยธรรมใดดีกว่าหรือถูกต้องกว่า
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แคน คอสท์เลย์ และราล์ฟ ทอดด์ (Costiey and Todd. 1983 : 504) อธิบายว่า จริยธรรม
(ethics) เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับความถูกและผิดของความดีกับความชั่ว คาว่า ethics เป็นภาษากรีก
โบราณ แปลว่า คุณลักษณะ (character) ในภาษาโรมันจะหมายถึง ธรรมเนียมประเพณี (costoms)
ซึ่งการเรียนรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมนั้นก็คือ คุณลักษณะมักจะเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดโดยธรรมเนียมประเพณี
ของกลุ่มบุคคลซึ่งแต่ละคนอาศัยหรือทางานอยู่ร่วมกันด้วย
ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า จริยธรรม คือ ข้อประพฤติปฏิบัติ หรือกฎที่ควรปฏิบัติในทางที่ดี ที่ควร
กระทา เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีหรือมีสันติสุขในสังคม ในการเทศนาสั่งสอนของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธนั้นมี
สองแบบคือ เทศนาธรรม หมายถึง การบอกหรืออธิบ ายข้อธรรมต่าง ๆ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร มี
ประโยชน์หรือเป้าประสงค์อะไร ส่วนเทศนาจริยะ คือ การอบรมและอธิบายสิ่งที่พึงกระทา หรือบอกถึง
การประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีให้แก่สาธุชนทั้งหลายนั่นเอง
คุณธรรมกับจริยธรรมเป็ น เรื่องที่ เกี่ยวพั นกัน อาจกล่ าวได้ว่า คุณ ธรรมเป็ นธรรมฝ่ ายดีที่ อยู่
ภายในจิตใจของบุคคล การแสดงออกของคุณธรรมให้ประจักษ์นั้นเรียกว่า จริยธรรม ส่วนคาว่า จริยศาสตร์
คือ เหตุผ ลที่อธิบ ายสาหรับ ข้อหรือกฎที่ต้องปฏิบัติเป็นหลั กเกณฑ์ทางวิช าปรัชญาที่เกี่ยวกับส่ว นที่
เรียกว่า จริยธรรม
2. ควำมสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม
เนื่องจากคุณธรรมเป็นสภาพของความดี ลักษณะของความดีงาม หรือธรรมชาติของความดี ที่
อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ส่วนการกระทาดีหรือ พฤติกรรมดี ๆ ที่บุคคลได้กระทานั้นเกิดจากการนา
หลักในการดาเนินชีวิตอย่างประเสริฐหรือหลักการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องของ
จริยธรรม ด้วยเหตุนี้คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นของคู่กัน กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีจิ ตวิญญาณที่เปี่ยมไป
ด้วยคุณความดีย่อมจะกระทาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามหากบุคคลใดมีแต่ความคิดดี ๆ
แต่ไร้การกระทาดีย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ/หรือผู้อื่นแต่ประการใด แต่ก็ยังมีประโยชน์
อยู่บ้าง เพราะมิได้สร้างความสับสนวุ่นวายหรือความเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใด
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศีลธรรมมีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของบุคคลและสังคมเป็น
อย่างยิ่ง ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เมื่อครั้งยังดารงสมณศักดิ์เป็นพระเทพเวที (2533 : 3-4)
ได้กล่าวไว้ว่า “น้าและอากาศเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่ว ๆ เป็นสิ่งจาเป็นต่อชีวิต เพราะว่าถ้าขาดน้าเพียงวันเดียว
คนก็แทบตาย ยิ่งขาดอากาศประเดี๋ยวเดียวก็อาจจะตายหรือไม่ก็เป็นอัมพาตไป จริยธรรมหล่อเลี้ยงชีวิต
มนุษย์และสังคมของเราอยู่โดยไม่รู้ตัว แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งระหว่างน้าและอากาศกับ
ศาสนาและจริยธรรม คือ น้าและอากาศนั้น คนขาดไปแล้วก็รู้ ตัวเองว่าตัวเองขาดอะไรและต้องการ
อะไร แต่ศาสนาและจริยธรรมนั้นมีลักษณะประณีตและเป็นนามธรรมมาก จนกระทั่งแม้ว่าคนจะขาดสิ่ง
เหล่านี้จนถึงขั้นมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าขาดอะไรซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องสร้างความเข้าใจชี้แจงอย่าง
ต่อเนื่องให้ตระหนักเห็นคุณค่าและความสาคัญ”
จากคากล่าวข้างบนนี้ แสดงให้เห็นว่า คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม มีความสาคัญต่อการ
ดาเนินชีวิตของบุคคลและสังคมทุกหมู่เหล่า “สังคมหรือชาติใดที่เต็มไปด้วยประชาชน ซึ่งเป็นผู้ขาด
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมแล้ว สังคมนั้นจะมีแต่ความยุ่งเหยิง ระส่าระสาย ความเดือดร้อนจะ
เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งไม่ว่างเว้น อาทิ จะมีการลักขโมย แย่งชิง ปล้นฆ่า ข่มขืน และสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ จะ
บังเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน เด็กหนุ่มจะมั่วสุมอยู่กับอบายมุขและสิ่งเสพติดนานาชนิด เด็กสาวจะหลงใหล
มัวเมาอยู่กับแฟชั่นและสิ่งเย้ายวนต่าง ๆ ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามสิ่งเย้ายวนและอารมณ์ปรารถนา และ
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จะถูกข่มเหงรังแกจากผู้ที่มีกาลังมากกว่าไม่ว่างเว้น ผู้ที่มีอานาจ มีกาลัง ก็จะหมกมุ่นอยู่ในอานาจ มีการ
แย่งชิงอานาจและผลประโยชน์ต่าง ๆ เท่าที่ตนและพวกพ้องของตนจะกระทาได้ คนที่อ่อนแอกว่า คนที่
ไร้ความสามารถ ก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบ คนชราบุพการีก็จะถูกทอดทิ้งให้ต้องทนทุกข์ทรมานว้าเหว่ไร้
ที่พึ่ง ส่วนนักบวชก็จะมีชีวิตอยู่อย่างผู้ ลวงโลกไร้ยางอาย พยายามโอ้อวดชักชวนให้คนลุ่มหลงในทางที่
ไม่ถูกไม่ควร แทนที่จะอบรมสั่งสอนให้คนมีสติปัญญา กลับทาให้คนต้องลุ่มหลงงมงาย ผู้ที่มีหน้าที่ใน
การปกครองดูแลบ้านเมืองก็ปล่อยปละละเลย งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบ้านเมืองก็ถูกใช้ไปไม่คุ้มค่า
การพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้าไร้ผล” ถ้าหากสังคมใดมีสภาพดังกล่าวนี้ ชีวิตของคน
ในสังคมนั้นจะต้องปราศจากความสุขอย่างแน่แท้
กล่าวโดยสรุป คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์หรือมีความสาคัญทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่นดังต่อไปนี้
2.1 ประโยชน์ตน
2.1.1 ทาให้ตนเองมีชีวิตที่สงบเย็น ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจ ไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
เพราะตนเองไม่ได้เบียดเบียนผู้ใด มีแต่จะสร้างประโยชน์สุขให้แก่สังคมและผู้อื่น
2.1.2 ทาให้ตนเองมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งในส่วนตัวและการงานอาชีพ มีความ
มั่นคงและก้าวหน้า
2.1.3 ได้รับการยกย่องสรรเสริญเทิดทูนบูชาจากบุคคลทั่วไป
2.1.4 ครอบครัวอบอุ่น มีความสุข ฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง
2.2 ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ
2.2.1 ประโยชน์ต่อสถาบัน เช่น
1) สถาบันครอบครัวของตนได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลทั่วไป
2) สถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่ประกอบอาชีพธุรกิจมีชื่อเสียงทาให้บุคคลอื่น
ศรัทธาเลื่อมใส
3) สถาบั น หรือหน่วยงานที่ตนเองสั งกัดมีความเจริญ ก้าวหน้า ได้รับ การพัฒ นา
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะสมาชิกทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
2.2.2 ประโยชน์ต่อชุมชน เช่น
1) สังคมได้รับความสงบสุข เพราะทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม
2) สังคมได้รับ การพัฒ นาอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว เพราะสมาชิกทุกคนต่างกระทา
หน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ
2.2.3 ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง เช่น
1) สถาบั นชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความมั่นคง เพราะประชาชนมีความจงรักภักดี
และเห็นความสาคัญของสถาบันดังกล่าวอย่างแท้จริง
2) ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒ นธรรมอันดีงามของชาติมีความมั่นคงถาวร
เพราะทุกคนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และเต็มใจยึดถือปฏิบัติตาม
3. คุณธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชำชีพครู
หลักธรรมที่ยกมากล่าวในบทนี้หาได้มุ่งหมายที่จะให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องนาเอาหลักธรรม
ทุก ๆ ข้อไปประพฤติ เพียงแต่ต้องการให้ ศึกษาเพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ และเพื่อเป็นธรรมขั้น
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พื้นฐานสาหรับการอบรมสั่งสอนศิษย์ของตน และปลูกฝังคุณธรรมให้มีไว้ในจิตใจ เพื่อให้เป็นมนุษย์โดย
สมบูรณ์ หลักธรรมในพุทธศาสนาที่สาคัญ ได้แก่
3.1 เบญจศีล หรือศีล 5 คาว่าศีล แปลว่า ปกติ หมายถึง ความคงที่ ความไม่แปลไปจากเดิ ม
ได้แก่ ข้อปฏิบัติสาหรับรักษากาย และวาจา ให้ปกติเรียบร้อย คาว่า เบญจศีล แปลว่า ศีล 5 เป็นข้อ
ปฏิบัติสาหรับคนทั่วไปขั้นพื้นฐาน มีอยู่ 5 ข้อ คือ
3.1.1 ปาณาติปาตา เวรมณี คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
3.1.2 อทินาทานา เวรมณี คือ งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้
3.1.3 กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี คือ งดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองและของรักของผู้อื่น
3.1.4 มุสาวาทา เวรมณี คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ
3.1.5 สุราเมรยมัชชปมาทัฎ ฐานา เวรมณี คือ งดเว้ นจากการดื่มน้าเมา คือ สุ ราเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท และเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษทุกอย่าง
3.2 กัล ยำณมิ ต ธรรม คุ ณ ธรรมที่ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น ผู้ อบรมสั่ งสอน แนะน าซึ่ ง
ประกอบไปด้วย
3.2.1 ปิยตา คือ กระทาตนเป็นที่เคารพรักของศิษย์
3.2.2 ครุ คือ กระทาตนเป็นที่น่าเคารพบูชา โดยการปกครอง ขู่ ยกย่อง เป็นตัวอย่างทา
ให้เด็กรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย มีความยุติธรรมเที่ยงตรง
3.2.3 ภาวนียตา คือ อบรมตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการทางาน และเจริญด้วย
ศีลธรรม มีภูมิปัญญา น่ายกย่อง
3.2.4 วัตถุตา คือ อุตสาหะสั่งสอนอบรม รู้จักชี้ทางให้เข้าใจด้วยเหตุผล โดยการอธิบาย
ชัดเจน เร้าให้สนใจอยากติดตาม ให้ผู้เรียนสนุกสนาน อธิบายให้แจ่มแจ้ ง ชักชวนให้ทาตาม ให้มีความ
อุตสาหะและให้ความร่าเริง สบายใจ
3.2.5 วัจนักขันติ คือ อดทนต่อถ้อยคารบกวนของศิษย์ อดทนต่อการเสียดสี กวนใจ ติเตียน
3.2.6 คัมภีรกถากรณัง คือ ขยายข้อลึกให้ ตื้น อธิบายให้ ง่าย โดยใช้วิธีต่าง ๆ ได้อย่าง
ลึกซึ้ง และเข้าใจ โดยแสดงจุดเด่นของวิชา แสดงเหตุผลของวิชา และแสดงสาระของวิชา
3.2.7 อนิโยธนัง คือ การไม่ชักจูงศิษย์ไปในทางชั่ว ไม่แนะนาไปในทางเสื่อม
3.3 ธรรมเทศกธรรม 5 คุณธรรมของการประสิทธิ์ประสาทความรู้
3.3.1 อนุบุปพิถา คือ สอนให้มีลาดับขั้นตอน ให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
3.3.2 ปริยายทัสสาวี คือ จับจุดสาคัญมาขยายแต่ล ะเรื่อง แยกแยะให้ มองเห็นชัดเจน
อย่างมีเหตุผล
3.3.3 อนุทยตา คือ ตั้งจิตเมตตา สอนด้วยความปรารถนาดี โดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้เรียน
3.3.4 อนามิสันดร คือ ไม่มุ่งหวังอามิส หรือผลตอบแทน
3.3.5 อนุปหัจจ์ คือ การวางจิตใจให้ตรงตามเนื้อเรื่อง ไม่กระทบกระแทกผู้อื่น หรือข่มขู่ผู้อื่น
3.4 พุทธวิธีในลีลำกำรสอนของครู โดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
3.4.1 สันทัสนา อธิบายให้เห็นชัดแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูให้เห็นกับตา
3.4.2 สมาทปนา ชักจูงให้เห็นจริง ชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับ และนาไปปฏิบัติ
3.4.3 สมุตเตธนา เร้าใจให้แกล้วกล้าบังเกิดกาลังใจให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจว่าจะทา
สาเร็จได้ไม่หวั่นและย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก
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3.4.4 สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และเปี่ยมด้วยความหวัง
เพราะมองเห็นประโยชน์ที่ตนพึงจะได้รับจากการปฏิบัติ
3.5 โลกบำลธรรม คือ ธรรมที่คุ้มครองโลก และเป็นเทวธรรม ประกอบไปด้วยธรรม 2 ประการ
ได้แก่ หิริ คือ ความละอายต่อบาป และความชั่วทั้งปวง ส่วนโอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาป และ
ความชั่วทั้งปวง บุคคลที่มีธรรมคู่นี้อยู่ในจิตใจจะไม่กระทาสิ่งใด ๆ ที่เป็นความชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลัง
เพราะความละอายและเกรงกลัวต่อบาป จะช่วยให้บุคคลในสังคมโลกไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ช่วย
ให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย
3.6 ธรรมที่ทำให้งำม กล่าวคือ หากผู้ใดปฏิบัติได้ย่อมไม่แสดงกิริยาอาการทุรนทุรายเมื่อต้อง
อยู่ในสภาวะที่ต้องอดทน ประกอบไปด้วยกิจกรรม 2 ประการ ได้แก่ ขันติ คือ ความอดทน อดได้ทนได้
เพื่อบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ ส่วนโสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม มีอัธยาศัยงดงาม รัก
ความประณีตหมดจดเรียบร้อยงดงาม
3.7 อิ ท ธิ บ ำท 4 คื อ ธรรมที่ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ แห่ งผลที่ มุ่ งหมาย เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
หลักธรรมสาหรับการ “ครองงาน” มี 4 ประการ คือ
3.7.1 ฉันทะ คือ ความยินดีพอใจรักใคร่ใฝ่ใจ รักที่จะทาสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะ
ทาให้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้น
3.7.2 วิริย ะ คือ ความเพี ยรพยายาม ขยันหมั่นเพี ยรประกอบกิจการงานนั้ น ๆ อย่าง
เข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ท้อถอย
3.7.3 จิตตะ คือ การตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่กระทา และทาสิ่งนั้นด้ว ยความคิดเอาจิตฝักใฝ่
ไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป
3.7.4 วิมังสา คือ ความไตร่ตรองหรือทดลอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหา
เหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ได้กระทานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง
3.8 สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมที่ใช้เป็นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจคน เป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิด
ความสามัคคี และเป็นหลักธรรมที่ช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ของบุคคลทุกชั้นวรรณะ หลักธรรมนี้เรียกอีก
อย่างว่าเป็น “ธรรมสาหรับการครองคน” หรือ “ธรรมสาหรับการสงเคราะห์สร้างไมตรี” มี 4 ประการ
คือ
3.8.1 ทาน คือ การให้แบ่งปันสิ่งของที่ควรให้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การให้ความรู้ การให้
คาแนะนาสั่งสอน หรือกล่าวอย่างง่ายว่า เป็นการให้ทั้งสิ่งของและวิทยาทาน
3.8.2 ปิยวาจา คือ การเจรจากันด้วยถ้อยคาที่สุ ภาพอ่อนหวาน สมานใจ เป็นคาพูดที่
แสดงประโยชน์ มีเหตุมีผล
3.8.3 อัตจริยา คือ การประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุง
ส่งเสริมทางจริยธรรมด้วย
3.8.4 สมานัตตตา คือ การทาตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติต่อกันอย่างสม่าเสมอ ร่วม
รับรู้ ร่วมแก้ไขทุกข์สุข หรือเป็นการนาตนของเราเข้าไปสมานไมตรีกับบุคคลนั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการ
จดจาคุณธรรมทั้งสี่ประการ จึงขอให้ผู้ที่ศึกษาหลักธรรมนี้จดจาข้อความต่อไปนี้ คือ “โอบอ้อมอารี วจี
ไพเราะ สงเคราะห์การงาน สมานไมตรี”
3.9 พรหมวิหำร 4 คือ หลักธรรมประจาใจอันประเสริฐ เป็นหลักความประพฤติที่ประเสริฐ
บริสุทธิ์ เป็นธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจ และกากับความประพฤติ เพื่อให้ปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์
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โดยชอบหรือเรีย กอย่างง่าย ๆ ว่าเป็น “ธรรมเครื่องอยู่ของพรหม” หรือ “ธรรมของผู้ใหญ่ปกครอง
ผู้น้อย” มี 4 ประการ คือ
3.9.1 เมตตา คือ ความรักใคร่ ความปรารถนาดีอยากให้เขามีสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และ
คิดทาประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั่วหน้า
3.9.2 กรุณา คือ ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน การใฝ่ใจในอันที่
จะปลดเปลื้องบาบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์
3.9.3 มุทิตา คือ ความยินดี เมื่อผู้ อื่นมีความสุ ขความเจริ ญ ก้าวหน้ามีจิตผ่ องใสบันเทิง
กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดี
มีความสุขความเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป
3.9.4 อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะทาให้ดารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็น
ด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมไม่เอนเอียงด้วยความรักหรือความชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์
ได้กระทาแล้วอันควรได้รับผลดีหรือผลชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนได้ประกอบ สามารถวางเฉยสงบใจมองดู
ในเมื่ อ ไม่ มี กิ จ ที่ ค วรท า เพราะเขารั บ ผิ ด ชอบตนได้ ดี แ ล้ ว หรื อ เขาสมควรได้ รั บ ผลอั น สมกั บ ความ
รับผิดชอบของตน
3.10สันดุฏฐี หรือสันโดษ หมายถึง ความยินดีพอใจตามมีตามได้ตามกาลัง และความจาเป็น
ของตน การดารงชีวิตอยู่ของตน สังคมในปัจจุบันถูกเหตุปัจจัยต่าง ๆ หลากหลายมากระทบกระทั่ง
เบียดเบียนอยู่ทุกเมื่อ ซึ่งล้วนทาให้การดาเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลาบาก ไม่สามารถดาเนินชีวิต
ตามสมควรแก่อัตภาพที่ควรจะเป็นให้อยู่ดีมีสุขได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ครูจึงต้องทบทวนถึงแนวทางแห่งการ
ประพฤติป ฏิบั ติของตนเพื่อประคับประคองตนให้ รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง มีความอยู่ดีมีสุขตาม
สมควรด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม คือ ความสันโดษ โดยทั่วไปมี 3 ประการ คือ
3.10.1ยถาลาภสันโดษ หมายถึง ยินดีตามได้ คือ ความยินดีตามที่ตนได้มา ไม่ว่าสิ่งที่ได้มานั้น
จะหยาบหรือปราณีตแค่ไหนก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น
3.10.2ยถาพลสันโดษ หมายถึง ยินดีตามกาลัง คือ ยินดีแต่พอแก่กาลังร่างกายสุขภาพ
และวิสัยของตน มีความพอใจในการจัด สรรหน้าที่การงาน จัดสรรการศึกษาศิลปวิทยา และจัดสรร
คุณธรรมเพื่อปฏิบัติให้สมกับกาลังสติปัญญาของตนเอง
3.10.3ยถาสารุปปสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามควร คือยินดีตามที่เหมาะสมกับภาระ
ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแห่งการบาเพ็ญกิจของตน
3.11มรรค 8 หมายถึง ทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ เพื่อแก้ปัญหาชีวิต และปัญหาสังคม หรือ
เป็นทางปฏิบัติสายกลาง 8 ประการ คือ
3.11.1สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ เช่น เห็นว่าทาดีย่อมได้รับผลดี ทาชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
เป็นต้น
3.11.2สัมมาสังกัปปะ คือ ความดาริชอบ เช่น ดาริออกจากกาม ไม่มัวเมาในรูป รส กลิ่ น
เสียง และสัมผัส เป็นต้น
3.11.3สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ เช่น เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคาหยาบ
พูดเพ้อเจ้อ เป็นต้น
3.11.4สัมมากัมมันตะ คือ การกระทาชอบ หมายถึง เป็นการทางานที่ปราศจากโทษทั้ง
ปวง เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ และไม่ประพฤติผิดประเวณี เป็นต้น
3.11.5สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพ ไม่ทามาหากินในทางที่ผิดศีลธรรม และผิดกฎหมาย
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3.11.6สัมมาวายามะ คือ ความเพียรพยายามชอบ เป็นการเพียรพยายามมิให้ความชั่วเกิด
เพียรละความชั่ว เพียรกระทาความดี และเพียรรักษาความดี
3.11.7สัมมาสติ คือ ความระลึกชอบ เป็นการระลึกในสิ่งที่เป็นบุญ เป็นกุศลต่าง ๆ
3.11.8สัมมาสมาธิ คือ ความตั้งใจชอบ เป็นความตั้งใจให้มีอารมณ์สงบ ระงับโลภ โกรธ
หลง ทั้งปวง มรรคทั้ง 8 ประการนี้ จัดเข้าเป็น “ไตรสิกขา” คือ ศีล สมาธิ และปัญญาได้ดังนี้
ศีล ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ
สมาธิ ได้แก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
ปัญญา ได้แก่ สัมมาทิฐิ และสัมมาสังกัปปะ
3.12อคติ 4 เป็นความยุติธรรม เว้นจากความลาเอียง ความประพฤติที่คลาดเคลื่อนไปจาก
ธรรม 4 ประการ ได้แก่
3.12.1ฉันทาคติ คือ ความลาเอียง เพราะความรัก ความชอบพอกัน
3.12.2โทสาคติ คือ ความลาเอียง เพราะความพยาบาท หรือเพราะความโกรธเกลียดชังกัน
3.12.3โมหาคติ คือ ความลาเอียง เพราะความหลง ความเขลา หรือเพราะความสาคัญผิด
3.12.4ภยาคติ คือ ความลาเอียง เพราะความกลัวภัยจะมาสู่ตนเอง หรือลาเอียงเพราะ
ความเกรงกลัวอิทธิพลต่าง ๆ บุคคลที่เป็นผู้นา ผู้ ปกครองคนหมู่มาก ตลอดจนครูอาจารย์ทั้งหลายจึง
ควรพยายามสลัดตัดทิ้งความลาเอียงออกไปให้มากที่สุด จนกระทั่งสามารถทาได้อย่างหมดสิ้น
3.13อบำยมุข 6 คือ ทางแห่งความเสื่อมหรือทางแห่งความฉิบหาย กล่าวคือ หากบุคคลได้
ยึดถือปฏิบัติแล้วจะเกิดความเสื่อม ความฉิบหาย 6 ทาง คือ
3.13.1ติดสุราและของมึนเมา มีโทษ 6 ประการ คือ
1) เสียทรัพย์
2) เกิดการทะเลาะวิวาท
3) ทาลายสุขภาพ
4) เสื่อมเกียรติ เสียชื่อเสียง
5) ไม่รู้จักอาย
6) บั่นทอนสติปัญญา
3.13.2การเที่ยวกลางคืน มีโทษ 6 ประการ คือ
1) เป็นการไม่รักษาตน
2) เป็นการไม่รักษาลูกเมีย
3) เป็นการไม่รักษาทรัพย์สมบัติ
4) เป็นที่ระแวงสงสัย
5) เป็นเป้าให้เขาใส่ความ หรือข่าวเสีย 6) เป็นที่มาของความเดือดร้อน
3.13.3ติดเที่ยวดูการละเล่น ทาให้เสื่อมเสีย เสียเวลา เสียเงิน ใจเป็นกังวล ทั้ง 6 กรณี คือ
1) ราที่ไหนไปที่นั่น
2) ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น
3) ดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่น
4) เสภาที่ไหนไปที่นั่น
5) เพลงที่ไหนไปที่นั่น
6) เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น
3.13.4เล่นการพนัน มีโทษ 6 ประการ คือ
1) เมื่อชนะย่อมก่อเวร
2) เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป
3) ทรัพย์หมด
4) ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคา
5) เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน
6) ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย
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3.13.5คบคนชั่วเป็นมิตร มีโทษตามบุคคลที่คบ 6 อย่าง คือ
1) ทาให้เป็นนักเลงการพนัน
2) ทาให้เป็นนักเลงเจ้าชู้
3) ทาให้เป็นนักเลงเหล้า
4) ทาให้เป็นคนหลอกลวงเขาด้วยของปลอม
5) ทาให้เป็นคนหลอกลวงเขาซึ่งหน้า 6) ทาให้เป็นนักเลงหัวไม้
3.13.6เกียจคร้านการทางาน มีโทษเพราะเสียงานและเสียเวลา ทั้ง 6 กรณี คือ
1) มักอ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทางาน 2) มักอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทางาน
3) มักอ้างว่าเย็นแล้วไม่ทางาน
4) มักอ้างว่ายังเช้านักแล้วไม่ทางาน
5) มักอ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทางาน
6) มักอ้างว่าอิ่มนักแล้วไม่ทางาน
3.14ฆรำวำสธรรม 4 คือ หลักธรรมสาหรับครองเรือน หรือหลักธรรมสาหรับการครองตน 4
ประการ คือ
3.14.1สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์จริงใจต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งความ
ซื่อสัตย์จริงใจต่อชาติบ้านเมือง
3.14.2ทมะ คือ การฝึกตน การข่มใจ การบังคับตน การฝึกนิสัย การรู้จักควบคุมจิตใจ
ปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยการใช้สติ
3.14.3ขันติ คือ การอดทน อดกลั้น การกระทาหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งไม่ท้อถอย
3.14.4จาคะ คือ ความเสียสละ สละความสุขความสบาย และเสียสละประโยชน์ส่วนตน
มีจิตใจกว้างขวาง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อื่น
3.15อริ ย วั ฑ ฒิ หรื อ อารยวั ฒิ 5 คื อ หลั ก ความเจริญ ของอารยชน หรื อ ความเจริ ญ อย่ า ง
ประเสริฐ 5 ประการ ได้แก่
3.15.1ศรัทธา คือ ความเชื่อความมั่นใจในหลักแห่งความจริงความดี
3.15.2ศีล คือ ความประพฤติมีวินัย เลี้ยงชีพด้วยความสุจริต
3.15.3สุตะ คือ การเล่าเรียนสดับฟังศึกษาหาความรู้
3.15.4จาคะ คือ การเอื้อเฟื้อ การเผื่อแผ่เสียสละ มีน้าใจช่วยเหลือ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับ
ฟังและร่วมมือ ไม่คับแคบเอาแต่ตัว
3.15.5ปัญญา คือ ความรอบรู้ รู้คิด รู้พิจารณา เข้าใจเหตุผล รู้จักโลกและชี วิตตามความ
เป็นจริง
3.16ควำมเป็นพหูสูต คือ ผู้มีความรู้ มีความฉลาด ได้ศึกษาและอบรมค้นคว้า และจากการได้
ยินได้ฟัง ซึ่งเป็นความสมบูรณ์ ประกอบด้วยคุณสมบัติ 5 ประการ ได้แก่
3.16.1พหุสัจจะ คือ ความตั้งใจฟัง มีนิสัยชอบฟัง ชอบอ่าน ชอบค้นคว้า
3.16.2ธตา คือ ความตั้งใจจา จึงมีความจาดี รู้จักกับสาระสาคัญ
3.16.3วจสา ปริจิตา คือ ความตั้งใจท่อง จนจดจาได้แม่นยา
3.16.4มนสานุ เบกขา คือ ตั้งใจขบคิด ใส่ ใจคิดตรึกตรองหาเหตุผ ลให้ เข้าใจ ตลอดจน
นาไปใช้ประโยชน์ได้
3.16.5ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา คือ ความแทงตลอดด้วยปัญญา เข้าใจแจ่มแจ้งทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ
3.17สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมที่ทาให้เป็นสัตบุรุษ หรือคุณสมบัติของคนดี
ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรม 7 ประการ ได้แก่
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3.17.1ธัม มั ญ ญุ ต า คื อ ความเป็ น ผู้ รู้จั ก เหตุ รู้จั ก หลั ก ความจริ ง รู้ ห ลั ก การ รู้ ก ฎแห่ ง
ธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล
3.17.2อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผล
ที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทา
3.17.3อั ต ตั ญ ญุ ต า คื อ ความเป็ น ผู้ รู้จั ก ตน กล่ าวคื อ รู้ ฐ านะ ภาวะเพศ ก าลั งความรู้
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม รู้ที่จะแก้ไขปรับปรุง
3.17.4มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี
3.17.5กาลัญญุตา คือ ความรู้จักเวลา กล่าวคือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่
จะต้องใช้ในการประกอบกิจการกระทาหน้าที่การงาน
3.17.6ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักชุมชน รู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะต้ องประพฤติต่อชุมชน
นั้น ๆ
3.17.7ปุ คคลั ญ ญุ ตา หรือ ปุคคลปโรปริญ ญุ ตา คือ ความรู้จักบุคคล กล่ าวคือ รู้ความ
แตกต่างแห่งบุคคล รู้อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรมของบุคคลนั้น ๆ
3.18ทศพิธ รำชธรรม หรือ ราชธรรม 10 คือ หลัก ธรรมส าหรับ พระราชา นัก บริห าร
นักปกครองบ้านเมือง และผู้ที่มีหน้าที่ในการปกครองดูแลผู้อื่น มีหลักคุณธรรม 10 ประการ คือ
3.18.1ทาน คือ การให้ การสละทรัพย์สิ่งของ การบารุงเลี้ยง การช่วยเหลือ แบ่งเป็น 3
ประเภท
1) วัตถุทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของ
2) ธรรมทาน คือ การให้ความรู้
3) อภัยทาน คือ การให้อภัย ไม่คิดพยาบาท
3.18.2ศีล คือ ความประพฤติเรียบร้อย สารวมกาย วาจา ประกอบการงานที่สุจริตทั้งปวง
3.18.3บริจาค คือ การเสียสละความสุขความสบายของตน เพื่อประโยชน์สุขของผู้อยู่
ในความปกครองดูแล
3.18.4อาชธวะ คือ ความซื่อตรง มีความซื่อสัตย์จริงใจ ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
3.18.5มัททวะ คือ ความสุภ าพอ่อนโยน มีอัธยาศัยงดงาม ไม่เย่อหยิ่ง ไม่ถือตน ท่วงที
กิริยาอาการสุภาพนุ่มนวลน่ายาเกรง
3.18.6ตบะ คือ การระงับยับยั้งมิให้กิเลสเข้าครอบงา ไม่หมกมุ่นในความสุขสาราญ มี
ความเป็นอยู่อย่างธรรมดา
3.18.7อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ ไม่ลุแ ก่อานาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้กระทาการต่าง
ๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจาใจ
3.18.8อวหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน ไม่บีบคั้นกดขี่ ไม่หลงระเริงอานาจ ไม่หลงโทษ
ผู้ใดด้วยความอาฆาตเกลียดชัง
3.18.9ขันติ คือ ความอดทน อดทนต่อความยากลาบาก อดทนต่อความตรากตรา อดทน
ต่อการยั่วยุเย้ยหยันด้วยคาพูดต่าง ๆ
3.18.10อวิโรธนะ คือ ความไม่ประพฤติผิดธรรม ไม่หวั่นไหวต่อลาภสักการะใด ๆ ยึดมั่น
ในธรรม ตลอดจนไม่ประพฤติให้คลาดเคลื่อนไปจากขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
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สรุป
วิชาชีพครูไดรับการยกยองและจัดเปนวิชาชีพชั้นสูงที่มีความจาเปนตอสังคม เปนอาชีพที่ชวย
สรางสรรคจรรโลงใหสั ง คมเปนไปในทางที่ ป รารถนา ฉะนั้ น กลุ ม ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ จึ ง ตองมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงเชนกัน ยิ่งสังคมยกยอง เคารพ และไววางใจผูประกอบวิชาชีพครู
มากเทาใด ผูประกอบวิชาชีพครูก็ตองประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับความเคารพเชื่อถือไววางใจ
เพีย งนั้ น การกาหนดจรรยาบรรณครูห รือจรรยาบรรณวิชาชีพครูจึงเปนมาตรการหนึ่งที่ใชควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติตนของผูประกอบวิชาชีพครู

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 2
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ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครู
แนวคิด
ครูและผู้ป ระกอบวิช าชีพครู ควรเข้าใจความหมายของคุณธรรม ความสาคัญของคุณธรรม
ตลอดจนหลัก ธรรมเพื่อ ความเป็น ครู การพัฒ นาคุณ ธรรมของครูให้เจริญ งอกงามเป็น สิ่งที่ควรทา
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ ๆ ไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของครูโดยสถำบันผลิตครู
สถาบั น ผลิ ตครูเป็ น หน่ วยงานแรกที่มีบทบาทส าคัญ ต่อการปลู กฝั งคุณ ความดีต่าง ๆ ให้ แก่
บุคคลที่จะไปประกอบวิชาชีพครูทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งนี้เพราะก่อนที่นักศึกษาจะ
สาเร็จ การศึกษาเพื่อออกไปเป็น ครูนั้นจะต้องใช้เวลาในการศึกษาศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู และต้องผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างน้อยเป็นเวลา 4 ปี หรือมากกว่า การปลูกปั้นบุคคล
เพื่อออกไปประกอบวิชาชีพครูนั้น มิใช่เพียงแค่การสั่งสอนศิลปวิทยาการที่เกี่ยวกับงานวิชาชีพครูก็เป็น
การเพียงพอแล้ว แต่สิ่งสาคัญที่สถาบันผลิตครูต้องตระหนัก คือ การปลูกฝังคุณธรรมความเป็นครูที่ดี
ให้แก่นักศึกษาอันมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่า และถ้าหากพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วจะมีความสาคัญยิ่ง
กว่าด้วย ทั้งนี้เพราะถ้าหากผู้ที่เป็นครูคนใดมีความรู้ความสามารถสูง พยายามใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนจนไม่คานึงถึงประโยชน์ของผู้อื่น และในที่สุดทาความเดือดร้อนให้กับ
บุคคลอื่น ผลที่ตามมาก็คือ ผู้เป็นครูคนนั้นจะต้องได้รับความเดือดร้อนในภายหลัง เช่น อาจถูกให้ออก
จากราชการและต้องรับโทษทัณฑ์ตามควรแก่กรณี เป็นต้น ดังนั้นการปลูกฝังคุณความดีให้กับนักศึกษา
ที่กาลังศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันผลิตครูจึงเป็นงานที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณธรรมของครูทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต
ส าหรั บ วิธีก ารพั ฒ นาคุ ณ ธรรมความเป็ น ครูที่ ส ถาบัน ผลิ ตครูส ามารถกระท าได้ มี หลายวิธี
ดังเช่น
- การคัดเลือกนักเรีย นเข้าศึกษาวิช าชีพครูนั้นจะต้องพยายามคัดเลือกคนดี คนเก่ง และ
มีศรัทธาต่อวิชาชีพครูอย่างแท้จริง มิใช่รับนักเรียนที่ไม่สามารถเลือกเรียนวิชาสาขาอื่น ๆ ได้แล้วเข้ามา
เรียนวิชาชีพครู
- เมื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ามาเรีย นวิชาชีพครูแล้ว สถาบันผลิตครูจะต้องให้การอบรมปลูกฝัง
คุณธรรมความเป็นครูอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ
- คณาจารย์ที่ทาหน้าที่อบรมสั่งสอนนักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็น
แม่พิมพ์หรือแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ศิษย์ได้จดจารูปแบบของความเป็นครูที่ดีตลอดไป
- หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพครูทุกวิชาจะต้องเน้นคุณธรรมความเป็นครูที่ดีและถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชานั้น ๆ ด้วย มิใช่มุ่งเน้นแต่ความเป็นเลิศทางวิชาการสาขานั้น ๆ โดยเฉพาะ
เท่านั้น
- สถาบันผลิตครูจะต้องจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมภายในสถานศึกษาให้เอื้ออานวยต่อการปลูกฝังคุณธรรมความเป็นครูที่ดีอยู่เสมอ
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กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของครูโดยหน่วยงำนที่ใช้ครู
หน่วยงานที่ใช้ครูมีหลายสังกัดและหลายระดับ แต่ละหน่วยงานต่างก็มีบทบาทสาคัญต่อการ
พัฒนาคุณธรรมของครูทั้งสิ้น หน่วยงานใดได้ ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถดีและมีคุณธรรมสูง
หน่วยงานนั้นก็จะประสบความสาเร็จต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะครูเปรียบเสมือนนัก
ปฏิ วั ติ ในสนามรบทางการศึ ก ษา (ดั งได้ เคยกล่ า วไว้ แ ล้ ว ในเรื่อ งบทบาทของครู ) ตรงกั น ข้ ามหาก
หน่วยงานใดได้ครูอาจารย์ที่ด้อยทั้งคุณภาพและคุณธรรม ผลที่ตามมาก็คือ ความตกต่าทางด้านการเรียน
การสอน นักเรียนไม่มีคุณภาพ ประชาชนขาดความศรัทธาต่อตัวครูอาจารย์ สถาบันวิชาชีพครูตกต่า
การพั ฒ นาสั งคมและประเทศชาติเป็ นไปอย่างยากล าบาก ด้ว ยเหตุนี้ห น่ว ยงานที่ใช้ครูทุกสั งกัด จึง
จาเป็นต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณธรรมของครูและร่วมรับผิดชอบต่อการผลิตครูด้วย
สาหรับวิธีการของหน่วยงานที่ใช้ครูทั้งในระดับสูงและระดับสถานศึกษาที่สามารถช่วยในการ
พัฒนาคุณธรรมของครูมีหลายวิธี ดังเช่น
- จัดโครงการโดยให้ทุน นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีบุคลิกภาพดี และมีศรัทธาต่อวิชาชีพ
ครูได้เรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา และให้ทุนศึกษาต่อในสถาบันผลิตครูหลังจากสาเร็จชั้นมัธยมศึกษา
เมื่อสาเร็จการศึกษาวิชาชีพครูแล้วให้รับเข้าทางานทันที
- คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู และมีศรัทธาต่อ
วิชาชีพครูโดยให้ทุนการศึกษาในสถาบันผลิตครู เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วให้รับเข้าทางานทันที
- คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู และมีศรัทธาต่อ
วิชาชีพครูเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันผลิตครูโดยใช้ทุนส่วนตัวของนักศึกษา เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วให้
รับเข้าทางานทันที (วิธีการนี้หน่วยงานที่ใช้ครูไม่ต้องเสียงบประมาณแต่มีงานรองรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
อย่างแท้จริง)
- สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ครูประจาการอย่างทั่วถึงและเที่ยงธรรม เช่น การมอบหมาย
งานให้ ท าอย่ างยุ ติ ธรรมและตรงตามความรู้ความสามารถ การพิ จารณาความดีค วามชอบยึดหลั ก
คุณธรรมอย่างแท้จริง เป็นต้น
- การบริ ห ารงานในสถานศึ ก ษาควรยึ ด หลั ก การบริ ห ารแบบธรรมาธิ ป ไตย หรื อ แบบ
ประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะจะช่วยให้สมาชิกทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น
- การใช้กฎระเบียบใด ๆ ต้องให้สมเหตุสมผลและสม่าเสมอ ทั้งนี้ให้ยึดหลักเมตตาธรรมต่อ
สมาชิกในองค์กรเป็นเบื้องต้น
กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของครูโดยองค์กรวิชำชีพครู
อาชีพชั้นสูงหรือวิชาชีพจะต้องมีองค์กรวิชาชีพซึ่งมีหน้าที่โดยรวม คือ คอยควบคุมดูแลความ
ประพฤติและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกในองค์กร องค์กรวิชาชีพของแต่ละวิชาชีพนั้นอาจ
มีหลายระดับและอาจจัดในรูปของชมรม สมาพันธ์ สมาคม และสภาวิชาชีพ สาหรับองค์กรวิชาชีพครูก็
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ครูมีองค์กรวิชาชีพในระดับชาติ คือ “คุรุสภา”
องค์กรวิชาชีพครูมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมของครู โดยสามารถกระทาได้หลายวิธี
ดังเช่น
- ส่ งเสริมให้ มี ก ารวิจั ย เกี่ยวกับ คุณ ธรรม จริยธรรมของครูและผู้ บริห ารสถานศึกษา ทั้งนี้
จะต้องจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยอย่างกว้างขวาง
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- จัดให้มีการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของครูและผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ
อย่างสม่าเสมอ
- ประชาสัมพัน ธ์กระตุ้น เตือนให้ ครูอาจารย์และผู้บริห ารสถานศึกษาทุกสังกัดได้มีความรู้
ความเข้าใจในจรรยาบรรณครูที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างถ่องแท้และต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง
- จัด กิจ กรรมเพื่อส่งเสริม คุณ ธรรม จริยธรรม เช่น จัด โครงการประกวดครูผู้ส อนดีเด่น
ในแต่ละสาขาวิชา หรือคัดเลือกครูดีเด่นประจาปีในระดับต่าง ๆ เป็นต้น
- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งความรู้ทั่ว ๆ ไปให้แก่ครู
อาจารย์อย่างสม่าเสมอและทั่วถึง
- ประกาศเกียรติคุณแก่ครูอาจารย์ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นในด้านต่าง ๆ โดยให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้คัดเลือกให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด (วิธีการนี้ต่างจากการประกวดครูผู้สอนดีเด่น
กล่าวคือ การประกวดครูผู้สอนดีเด่นนั้น ผู้เข้าโครงการมีเวลาเตรียมตัวเตรียมการ แต่การคัดเลือกครูผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นไม่มีโอกาสได้ทราบล่วงหน้ามาก่อน)
จรรยำบรรณวิชำชีพครู
จรรยาบรรณครู หมายถึ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ความประพฤติ ห รือ การปฏิ บั ติ ต นของการ
ประกอบวิชาชีพครู เพื่อรักษาหรือส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของความเป็นครู
จรรยาบรรณของครูอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2506 โดย
หม่ อมหลวงปิ่ น มาลากุล ซึ่งเป็ น รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็ น ประธานกรรมการ
อานวยการคุรุสภาในขณะนั้น ได้ออกระเบียบจรรยาบรรณสาหรับครูไทยขึ้นพร้อม ๆ กัน 2 ฉบับ คือ
1. ฉบับที่ 1 เรียกว่า “ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยวินัยตามระเบียบประเพณีครู พ.ศ. 2506”
2. ฉบั บที่ 2 เรียกว่า “ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยามรรยาทตามระเบียบประเพณีครู พ.ศ.
2506”
3. ฉบับที่ 3 เรียกว่า “ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยามรรยาทและวินัยตามระเบียบประเพณี
ของครู พ.ศ. 2526”
4. ฉบับที่ 4 เรียกว่า “ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539”
5. ฉบับที่ 5 เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. 2548”
สาหรับจรรยาบรรณวิชาชีพครูฉบับที่ 5 นี้ ออกตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (11) (จ) (ฌ)
มาตรา 49 และมาตร 50 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2546
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.
2548 และมีผลบั งคับใช้วันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เฉพาะในส่วนที่เป็นจรรยาบรรณของ
วิชาชีพนั้นประกอบด้วยข้อกาหนด 9 ข้อ ดังนี้
จรรยำบรรณต่อตนเอง
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุ คลิกภาพ
และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ
2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
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จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร
3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่
ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดี
งามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วย ความบริสุทธิ์ใจ
5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา
และจิตใจ
6. ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึก ษา ต้อ งไม่ ก ระท าตนเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อความเจริญ ทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ
7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียก
รับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ
8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึด
มั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยำบรรณต่อสังคม
9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อที่น่าสังเกตของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูฉบับนี้ คือ
1. จาแนกจรรยาบรรณของครูออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณ
ต่ อ วิ ช าชี พ 3) จรรยาบรรณต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร 4) จรรยาบรรณต่ อ ผู้ ร่ ว มประกอบวิ ช าชี พ และ 5)
จรรยาบรรณต่อสังคม
2. กาหนดให้ครูต้องรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และผู้รับบริการ ตามจรรยาบรรณข้อ 1 – 7
หากครูไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดข้อกาหนดถือว่ามีความผิดทางวินัยหรือทางอาญาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ทั้งสองทาง ทั้งนี้เพราะจรรยาบรรณทั้ง 7 ข้อ ดังกล่าวใช้คาว่า “ต้อง” แสดงให้เห็นว่าครูจะหลีกเลี่ยง
หรือฝ่าฝืนมิได้
3. จรรยาบรรณครูข้อ 8 – 9 เป็นข้อกาหนดที่มิได้ถือว่าเป็นวินัย แต่เป็น “จรรยามรรยาท”
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพหรือต่อสังคม ทั้งนี้เพราะใช้คาว่า
“พึง” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่จาเป็นต้องกระทาเสมอ เพียงแต่ให้กระทาบ้างตามโอกาสอันควร
คุณลักษณะครูที่ดี
คุณลักษณะครูที่ดี เหนือสิ่งอื่นใด ขออัญเชิญพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชซึ่งพระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจาปีพุทธศักราช 2522 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม
พ.ศ.2523 (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2541) มีข้อความเกี่ยวข้องกับลักษณะครูที่ดีตอนหนึ่งว่า “...
ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ที่กระทาแต่ความดี คือ
- ต้องหมั่นขยันอุตสาหะพากเพียร
- ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
- ต้องหนักแน่น อดทน อดกลั้น
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- ต้องรักษาวินัย สารวม ระวังความประพฤติของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม
- ต้องปลีกตัวปลีกใจออกจากความสบาย และความสนุกสนานร่าเริงที่ไม่ควรแก่เกียรติภูมิ
ของตน
- ต้องตั้งใจให้มั่นคงและแน่วแน่
- ต้องรักษาความซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ
- ต้องมีเมตตาและหวังดี
- ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอานาจอคติ
- ต้องหมั่นอบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้นทั้งในด้านวิทยาการ และความฉลาดรอบรู้ ใน
การให้เหตุและผล...”
คุณลักษณะที่ดีของครู หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดี หรือลักษณะที่ดีของครู
และเป็นลักษณะที่ต้องการของสังคม
ลั ก ษณะครู ที่ ดี ควรมี ค วามรัก และความเมตตาต่ อ ศิ ษ ย์ มี ค วามเสี ย สละ หมั่ น เพี ย รศึ ก ษา
ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารสอน เพื่ อ พั ฒ นาตนเองอยู่ เสมอ ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจและเอาใจใส่ ตั ว ศิ ษ ย์ ทุ ก คน
เป็ น ก าลั งใจและช่ ว ยสร้ างแรงบั น ดาลใจให้ กั บ ศิ ษ ย์ เพื่ อ ให้ เขาเป็ น คนใฝ่ เรี ยนรู้ เป็ น แบบอย่ างที่ ดี
มีจรรยาบรรณในวิช าชีพ ครู มีจิ ตวิญ ญาณของความเป็นครู สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
มีวิธีการสอนที่ห ลากหลาย มีวิสั ย ทัศน์ กว้างไกล มี ความยุติธรรม ยอมรับฟั งความคิดเห็ นของผู้ อื่ น
รวมถึงยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคนด้วย
ลักษณะครูที่ดี
1. ลักษณะครูที่ดีจำกผลกำรวิจัย
กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทาการวิจัยเรื่องของครูที่ดีโดยการสอบถามจาก
บุคคลหลายฝ่าย คือ นักเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ และผู้ปกครอง ใช้เวลา
ในการวิจัย พ.ศ.2518 – พ.ศ.2520: ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ทาการวิจัยเรื่องลักษณะของครูที่ดี
ที่ได้กระทาในวงกว้าง ผลจากการวิจัยลักษณะของครูที่ดี สรุปผลได้ดังนี้ (กรมการฝึกหัดครู 2520: 363
– 371)
1. ด้านคุณธรรมและความประพฤติ ได้แก่ ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การตรงต่อ
เวลา ร่าเริงแจ่มใส รู้จักเสียสละ วาจาสุภาพเรียบร้อย เป็นกันเองกับเด็กและเข้ากับเด็กได้ เป็นตัวอย่าง
ในการประพฤติดี มีมนุ ษยสัมพั น ธ์ แต่งกายเรียบร้อย มีบุ คลิ กลั กษณะที่ดี มีวาจาสุ ภ าพอ่อนโยน
เว้นจากอบายมุขต่าง ๆ ไม่ทาตัวเสเพล มีระเบียบวินัย อารมณ์มั่นคง มีความปรานี รู้จักปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เป็นคนมีเหตุผล รู้จักสิทธิและหน้าที่
2. ด้านความยึ ดมั่ น ในสั ญ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย์ อันเป็ นหลั กส าคั ญ และมี ความ
จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับบุคคลที่ทาหน้าที่เป็นครูที่ให้การศึกษาแก่อนุชนของชาติ ให้มีความรักและหวง
แหนในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของความเป็นไทย
3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน รู้จักเตรียมการสอนเพื่อให้การสอนและการเรียนของ
นักเรียนบรรลุเป้ าหมายที่ต้องการ เอาใจใส่การสอน อบรมความประพฤติ และปลูกฝั งค่านิยมดีงาม
ให้แก่นักเรียน มีความขยันขันแข็ง มีความกระตือรือร้นในการทางาน มีความศรัทธาต่ออาชีพครู อุ ทิศ
ตัวเพื่อราชการ มีสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดี รู้จักติดต่อกับผู้ปกครอง และพยายามเข้าใจเด็ก
4. ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร รู้จักหลักการพูด การอภิปรายบทเรียนแจ่มชัด รู้จัก
ใช้ภาษาถูกต้อง
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5. เอาใจใส่ค้น คว้าหาความรู้อยู่เสมอ รู้และตามความเคลื่อนไหวทางการศึ กษาอยู่เสมอ
โดยเฉพาะแผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ แ ละหลั ก สู ต ร รู้ จั ก ปรั บ วิธี ก ารสอนแบบใหม่ แ ละเหมาะสมอยู่
ตลอดเวลา
การเป็ น ครู ส อนให้ คนเป็ น มนุ ษ ย์ที่ ส มบู รณ์ คื อ ความรู้คู่คุ ณ ธรรม มิ ใช่เป็ น สิ่ งที่ ท าได้ง่าย
การเป็นครูที่ดีต้องอาศัยความอดทน เสียสละ มีเมตตา ซึ่งเป็นคุณสมบัติเ พียงส่วนหนึ่งของความเป็นครู
ที่ดี คุณลักษณะของครูที่ดีมีหลายประการ ซึ่งจะได้นามากล่าวถึงลักษณะของครูที่ดีตามคาสอนในพุทธ
ศาสนา ลักษณะของครูที่ดี
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะครูดีในประเทศไทยของนักการศึกษาหลายท่าน ดิเรก พรสีมา
และคณะ (2543) พบว่าครูที่ดีควรมีลักษณะที่จาเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณลักษณะ
1.1 ต้องมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และพร้อมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนอยู่เสมอ
1.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียนทั้งด้านศีลธรรม วัฒนธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย และ
อุปนิสัย มีความเป็นประชาธิปไตย
1.3 ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
1.4 มีความเมตตาแก่ศิษย์ และเห็นคุณค่าของศิษย์
1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์
1.6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ สามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้
1.7 มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน สามารถเป็นผู้นาชุมชนได้
1.8 ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ภาษา และการวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
1.9 สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นครูแบบใหม่ในระบบสากลได้ คือ การรู้ในวิทยาการด้าน
คอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศมากขึ้น มี ความหลากหลายเพื่ อตอบสนองผู้ เรียนเป็ น หลั ก
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และสร้างสรรค์ข้อมูลสะท้อนกลับสู่ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งเป็นครูที่เข้าหาผู้เรียนและชุมชนได้มากขึ้น
2. ด้านความรู้ของครู
2.1 ครูต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาที่สอนอย่างแท้จริง สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีในศาสตร์
ความรู้มาสู่การปฏิบัติได้ ทั้งการปฏิบัติในระดับสากลและในระดับท้องถิ่น
2.2 มีค วามรู้ ด้านการวิจัย วิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ และภาษาเพื่ อ เป็ น เครื่องมือ ในการ
แสวงหาความรู้
2.3 มี ค วามรู้ เรื่ อ งเทคนิ ค การสอน จิ ต วิ ท ยา การวั ด ผลและประเมิ น ผล และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.4 รู้ข้อมูลข่าวสารรอบตัว และเรื่องราวในท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกผู้เรียน
คิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้
3. ด้านการถ่ายทอดของครู
3.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ทา
ให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน สามารถเชื่อมโยงความรู้นั้นสู่การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
และการเรียนรู้ต่อไปได้
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3.2 สามารถอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีศีลธรรม วัฒ นธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัย
รวมทั้งรักในความเป็นประชาธิปไตย เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
3.3 สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถใช้ภาษาสื่อสารกันได้
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง
3.4 สามารถพั ฒ นาให้ ผู้ เรีย นมองกว้ าง คิ ดไกล และมี วิ จารณญาณที่ จ ะวิเคราะห์ แ ละ
เลือกใช้ข่าวสารข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้
3.5 พัฒนาผู้เรียนเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาชุมชน และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้
สรุป ได้ว่าครูดีจะต้องมีคุณ ลักษณะที่ดีทั้งใจ คือ มีความศรัทธาในวิช าชีพครู มีจิต ใจเมตตา
มีศีล ธรรม และกายที่ ดี คือ มี สุ ขภาพสมบู รณ์ พั ฒ นาตัวเองให้ ทันต่ อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนานักเรียนให้รู้และใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้ให้ตัวเองได้ ครูต้องเข้าใจชุมชนและเข้าหาชุมชนมากขึ้น และสามารถให้
นักเรียนนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้พัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนได้
คณะกรรมการส่ งเสริ ม วิ ช าชี พ ครูได้ ก าหนดว่า บุ ค คลที่ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครูค วรมี ค วามรั ก
ความเมตตาและความปรารถนาดี มีความเสียสละ และอุทิศตนและเวลาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
ได้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการในทุกด้าน ทั้งควรมีลักษณะอย่างน้อย 4 ประการ คือ 1 รอบรู้ 2 สอนดี
3 มีคุณธรรม จรรยาบรรณ 4 มุ่งมั่นพัฒนา
1. รอบรู้ คือ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการที่เกิดขึ้นในสังคมของตนและของโลก มีความรอบรู้ในวิชาชีพของตน เช่น ปรัชญาการศึกษา
ประวัติการศึกษา หลักการศึกษา นโยบายการศึกษา แผนและโครงการพัฒนาการศึกษา และจะต้องมี
ความรู้อย่างเชี่ยวชาญในเรื่องหลักสูตร วิธีสอน และวิธีประเมินผลการศึกษาในวิชาชีพ หรือกิจการที่ตน
รับผิดชอบ
2. สอนดี คือ จะต้องทาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและความสนใจของนักเรียน อีกทั้งสามารถให้บริการแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน
และการรักษาสุขภาพอนามัย จัดทาและใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมือง
3. มีคุณธรรม จรรยาบรรณ คือ มีศรัทธาในวิชาชีพครู ตั้งใจใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
เพื่อให้บริการแก่นักเรียนและสังคม มีความซื่อสัตย์ต่อหลักการของอาชีพครู มีความรับผิดชอบในด้าน
การศึกษาต่อสังคม ชุมชน และนักเรียน มีความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีต่อนักเรีย น อุทิศ
ตนและเวลาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับความเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกด้าน
4. มุ่งมั่นพัฒนา คือ รู้จักสารวจและปรับปรุงตนเอง สนใจใฝ่รู้ และศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ รู้จัก
เพิ่มพูนวิทยฐานะของตน คิดค้นและทดลองใช้วิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้วย
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2. ลักษณะครูที่ดีในทัศนะ
ในทัศนะของครูที่ดีซึ่ง ส.ศิวรัตน์ (2516: 26-42) กล่าวถึงลักษณะของครูไทยในอุดมคติไว้
ดังนี้
1. รู้วิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดี
2. ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการเรียน
3. ชอบวิชาที่ตนสอน
4. มีความจาดีพอสมควร
5. มีความรับผิดชอบงาน
จากทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ที่กล่าวถึงลักษณะของครูที่ดีจึงสรุปได้ว่า ลักษณะของครูที่ดีมีดังนี้
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป
2. เป็นคนตรงต่อเวลา
3. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
4. บุคลิกภาพดี และการวางตัวดี รู้จักกาลเทศะ
5. เป็นผู้มีเหตุผล
6. เป็นผู้มเี มตตา
7. เป็นผู้มีความรู้ดี หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
8. เป็นผู้มีความเสียสละ และจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น
9. เป็นผู้รู้จักเสียสละ
10.รู้จักดาเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร
11.มีความขยันหมั่นเพียร ที่ทางานในทางสุจริต
12.มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
13.มีความรับผิดชอบ
14.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
15.มีความยุติธรรม
16.ยึดมั่นในการทาความดีด้วยกาย วาจา และใจ
17.ส่งเสริมในค่านิยมที่ถูกต้องและดีงาม
18.เป็นครูที่พร้อมด้วย ภูมิความรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน
19.มีความมั่นคงทางอารมณ์
20.ทาหน้าที่สอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดี มีความรู้ และคุณธรรม
การสอนที่ได้ผลและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่แท้จริงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ค่านิยม ทัศนะคติของผู้เรียนในทางสร้างสรรค์ที่สังคมปรารถนา รู้จักตนเอง รู้จักชีวิต รู้จักนาความรู้
ความเข้าใจและช่วยแก้ปัญหา และเสริมสร้างชีวิตของตนและสังคมให้ดีขึ้น
3. มีอุดมกำรณ์และจิตวิญญำณของควำมเป็นครู
3.1 รัก ศรั ท ธา รั กษาไว้ซึ่งเกีย รติ คุ ณ เกี ย รติ ศัก ดิ์ และหน้ าที่ ข องความเป็ น ครู มุ่ งมั่ น
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของครู
3.2 ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจให้ถ่องแท้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับข้าราชการครู
และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล
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3.3 ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจในศิษย์ มีเมตตากรุณา รับฟังความคิดเห็น อุทิศเวลาให้กับศิษย์
ไม่ละทิ้งการสอน ติดตามแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนรู้ และความประพฤติของศิษย์ทุกคน
3.4 ประพฤติและปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพด้วยการยกย่อง ให้เกียรติ เคารพศักดิ์ศรี สิทธิ
หน้าที่ ช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ
3.5 ตระหนักในบทบาทและคุณค่าของความเป็นครูของแผ่นดิน ติดตามใคร่ครวญปัญหา
และแนวทางพัฒนาเยาวชน ประชาชน ชุมชน และชาติบ้านเมือง เสนอแนะ ชี้ทางที่เหมาะสมเพื่อให้
เกิดการแก้ปัญหาและการพัฒนา
4. ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ครูโดยสมบูรณ์ด้วยหลักธรรมและหลักวิชำชีพครู
4.1 สอน ฝึกอบรมบ่ มนิสัย และพัฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรม ศีลธรรมของนักเรียนตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา
4.2 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีศักยภาพ พัฒนาความรู้ ความสามารถ สังคม
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และจิตใจอย่างสมบูรณ์
4.3 เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษาและกิจกรรมนักเรียนเพื่อแก้ปัญหา และพัฒ นา
เยาวชน ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชน
4.4 ยึดมั่น ประพฤติปฏิบัติตามพั นธกิจ นโยบาย กฎ ระเบียบของสถานศึกษา เสียสละ
ร่ ว มปฏิ บั ติ งานในกิ จ การของสถานศึ ก ษา สร้ า งสรรค์ เ กี ย รติ คุ ณ ชื่ อ เสี ย งความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ให้
สถานศึกษา
4.5 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย เผยแพร่ เพื่ อ พั ฒ นางานของตนเองและของส่ ว นรวมให้
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเต็มกาลังความสามารถ
5. เพียรพัฒนำตนเองตลอดชีวิต ทั้งทางคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ทางวิชาการ ทางวิชาชีพ
ครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และการดาเนินชีวิตให้สมกับการเป็นปูชนีย
บุคคลของสังคม
5.1 มีอุดมการณ์ของชีวิต มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิต พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในทางวิชาการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรม ยึดมั่นในหลักธรรม
ของศาสนาอย่างเคร่งครัด ดาเนินชีวิตตามครรลองของวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
5.2 มีจิตสานึกสาธารณะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม หมั่นบาเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม
5.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเคารพ น่านับถือ ด้วยเป็นผู้ทรงคุณความรู้
ความสามารถ และคุณธรรม
5.4 ศรัทธา ยึดมั่นในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุข ปฏิบั ติงานและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่ นด้วยวิถีทางประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบของบ้านเมือง กติกาของสังคม
5.5 ใฝ่ใจในการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนและครอบครัว ประพฤติปฏิบัติตนให้
เกิดความสงบสุข
6. เป็นพลังสำคัญของชุมชน ในโครงการปัญหาและพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมของ
ชุมชน ชาติ บ้านเมือง
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6.1 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมของ
ชุม ชนด าเนิ น การและเสนอแนะให้ มี การดาเนิ น การทางการศึ กษา เศรษฐกิจ และสั งคมเพื่ อความ
เจริญก้าวหน้าของชุมชน ชาติ บ้านเมือง
6.2 ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมปัจจุบันอย่างแท้จริง และร่วมมือกันดาเนินการจัดการศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท ในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ให้กับเยาวชน ประชาชน ตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของสังคม
6.3 เป็ น ผู้ น า ผู้ ร่ วมงานกิจกรรมที่ เป็ นประโยชน์ต่ อสั งคม โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง จิ ตส านึ ก สาธารณะ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แหล่ งน้ า การคมนาคม สิ่ งแวดล้ อ ม การอาชี พ
การตลาด เทคโนโลยีที่เหมาะสม
6.4 ร่วมกิจกรรมในงานของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครอง และวัฒนธรรม
ประเพณี เพื่อให้งานเหล่านั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์
6.5 สนใจเป็นกรณีพิเศษเพื่อรับทราบเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวอันอาจเป็นอันตรายต่อ
ชุมชน ชาติ บ้านเมือง ดาเนินการตามความเหมาะสมเพื่อขจัดภยันตรายเหล่านั้นเพื่อความมั่นคงของชาติ
สรุป
การควบคุมความประพฤติหรือการปฏิบัติตนของครูนั้น วิธีการที่ดีที่สุด คือ การสรางจิตสานึก
หรื อ การควบคุ ม ทางจิ ต ใจ ครู ที่ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรมสู ง ยอมเปนครูที่ มี จ รรยาบรรณเปนมาตรวั ด
มาตรฐานความเปนครูของผู ป ระกอบวิชาชีพครู ที่สาคัญยิ่ง กล่าวคือ ครูที่มีคุณธรรมยอมเปนครูที่มี
จรรยาบรรณที่ดีนั่นเอง
หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 3
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ตอนที่ 4 การพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู
แนวคิด
การพั ฒ นาจิตวิญญาณความเป็นครูจากภายใน เป็นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการเป็นครู ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-ศิษย์ และความสามารถในการเชื่อมโยงวิชาการสู่วิชาชีวิต
เพื่อบ่มเพาะความเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ ของผู้ เรียน และเพื่อนาให้ เกิดความเป็นครูให้มีมากกว่าเพียง
ผู้สอนหรือผู้ให้วิชาความรู้ แต่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ นาพาคนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาเสนอแนวทางที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและหน่วยงาน
2. เพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู ควรต้องคานึงถึงความต้องการและความคาดหวังที่มี
ต่อการทางานของตนให้ประสบผลสาเร็จ โดยจะมีแนวทางและวิธีการในการสร้างความสาเร็จในหน้าที่
การงานที่แตกต่างกันไป บางท่านชอบเอาใจและหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจจากหัวหน้า
งานหรือผู้เข้ารับบริการ เพราะคิดว่าสามารถสนับสนุนความสาเร็จที่เกิดขึ้นให้กับตนเองได้ แต่บางท่าน
ประสบความสาเร็จได้จากการสนับสนุนของผู้ร่วมงานโดยพยายามทาทุกวิถีทาง ให้สมาชิกรักใคร่เพื่อจะ
ได้สนับสนุนให้ตนเองประสบความสาเร็จ และก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่มีความต้องการและความ
มุ่ งหวั งที่ จ ะให้ ห น้ า ที่ ก ารงานของตนประสบความส าเร็ จ ด้ ว ยความสามารถและฝี มื อ ของตนเอง
ความสาเร็จด้วยฝีมือของเราเองจะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต ดังนั้นการพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป็ น ครูในเบื้ องต้น จึงขอน าเสนอเทคนิคและวิธีการเพื่อการสร้างความส าเร็จในการทางานในฐานะ
วิชาชีพครู ซึ่งจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูงด้วยหลักการของ " D-E-V-E-L-O-P " ดังนี้
Development: ไม่หยุดยั้งกำรพัฒนำ
ผู้ที่จะประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน และพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูได้จะต้องเป็น
คนที่มีหัวใจของการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีการทางาน
โดยต้องเป็นผู้ที่มีการสารวจและประเมินความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา คอยตรวจสอบว่าเรามี
จุดแข็งและจุดบกพร่องในด้านใดบ้าง และพยายามที่จะหาทางพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุง จุดบกพร่อง
ของตนให้ดีขึ้น เช่น ถ้าไม่เก่ งภาษาอังกฤษ ไม่เข้าใจกระบวนการวิจั ย ซึ่งจาเป็นต้องนามาใช้ในการ
ทางาน ก็ควรขวนขวายหาโอกาสที่จะเรียนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนที่ไม่ ยึดติดกับวิธีการหรือ
ขั้นตอนการทางานแบบเดิม ๆ โดยควรจะหาเทคนิคและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการสอนของตนเอง
ให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ
Endurance: มุ่งเน้นควำมอดทน
ความอดทนเป็นพลังของความสาเร็จในการพัฒ นาจิตวิญญาณความเป็นครู อดทนต่อคาพูด
อดทนต่อพฤติกรรมการดูหมิ่นหรือสบประมาท อดทนต่อความเครียดในการทางาน คนบางคนลาออก
จากอาชีพครูเพราะพบกับการพูดจารุนแรง หรือเพียงแค่ถูกต่อว่ าต่อหน้าที่ประชุมเท่านั้น การลาออก
จากงานบ่ อ ย ๆ นั้ น เป็ น สิ่ งที่ ไม่ ดี เพราะอาจถู ก มองว่ าท่ านเป็ น ครูที่ ไม่ มี ค วามอดทนเลยก็ เป็ น ได้
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(เสี ย ประวัติการท างานของท่ านเอง) หากท่านต้องเผชิญ กับ สถานการณ์ ที่เลวร้ายหรือไม่ป รารถนา
ขอเพียงแต่ให้ท่านมีความอดทนและอดกลั้นเข้าไว้ คิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับการพัฒนาเด็กผู้เรียนแล้ว
ท่านจะสามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้สาเร็จ
Versatile: หลำกหลำยควำมสำมำรถ
สถาบันการศึกษาย่อมต้องการคนที่มีความรู้และความสามารถให้เข้ามาพัฒนาและปรับปรุง
ผู้เรียนให้ดีขึ้น หากท่านเป็นเจ้าของสถานศึกษา ท่านอยากได้คนที่สามารถทางานได้หลาย ๆ อย่าง หรือ
ทาได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง แน่ นอนว่าท่านคงต้องการคนที่มีความสามารถทางานได้ห ลากหลาย
ไม่ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ซึ่งบางคนที่หลีกเลี่ยงงาน กลัวว่าจะต้องทางาน
มากกว่าคนอื่น ไม่อยากให้ ใครเอาเปรียบ ไม่เคยอาสาที่จะทางานนอกเหนือจากงานสอนหนังสื อที่
รับผิดชอบ แน่นอนว่าคนกลุ่มนี้มีทางที่จะได้รับความก้าวหน้าและความสาเร็จในชีวิตความเป็นครูได้ยาก
Energetic: กระตือรือร้นอยู่เสมอ
ผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูต้องมีความกระตือรือร้น และมีความตื่นตัวที่จะแสวงความรู้ใหม่ ๆ
การรับฟังข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เ กิดขึ้น พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่น ที่จะแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดจากการเรียนการสอนให้ ประสบผลสาเร็จ โดยส่วนใหญ่คนที่มีความกระตือรือร้นจะ
เป็นคนที่ชอบลองผิดลองถูก มาทางานก่อนเวลาเสมอเพื่อหาโอกาสค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม พยายามที่
จะให้งานเสร็จก่อนหรือตรงตามเวลาที่กาหนดซึ่งแตกต่างจากคนที่ขาดความกระตือรือร้น โดยส่ วนใหญ่
จะเป็ น คนที่ ไม่อ ยากให้ วัน ท างานมาถึ ง รอคอยเวลาเลิ กสอนหนั งสื อหรือเสร็จสิ้ น สั ป ดาห์ การสอน
ทางานเฉื่อย ไม่สนใจรับฟังข้อมูลข่าวสารใด ๆ เลย ขอเพียงให้งานของตนเองเสร็จเท่านั้นเพื่อที่จะได้
กลับบ้านหรือไปที่ไหน ๆ ตามที่ใจปรารถนา บุคคลเหล่านั้นไม่มีทางหรือมีโอกาสน้อยมากในการได้รับ
ความสาเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน
Love: รักงำนที่ทำ
ขอให้ตระหนักไว้เสมอว่า “คนเราไม่สามารถเลือกงานที่รักได้เสมอไป แต่เราสามารถเลือกที่จะ
รักงานที่ทาอยู่ได้” พบว่าในยุคสมัยนี้การเลือกงานที่รักมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าการที่จะเลือกรักงานที่ทา
ดังนั้น “หากท่านไม่สามารถเลือกงานที่รักได้ ท่านก็ควรเลือกที่จะรักงานที่ท่านทา” เพราะความรู้สึกนี้เอง
จะส่งผลให้ท่านมีความสุขกับงานของท่าน ขอให้ลองถามตัวเองว่า ท่านรักงานวิชาชีพครูที่ทาอยู่หรือไม่
แล้ วท่านมีพฤติกรรมอย่างไรหากท่านมีความรู้สึ กว่าไม่รักงานที่ทาอยู่เลย และผลงานที่เกิดขึ้นเป็ น
อย่างไรบ้าง บางท่านเบื่อหน่ายกับชีวิตทางานแบบครูเช้าชามเย็นชามไม่มีเป้าหมายในการทางาน ซึ่ง
ย่อมแน่นอนว่าคงไม่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานของท่านเลย พื้นฐานของความสาเร็จอยู่ที่
ความรักในสิ่งนั้น เมื่อมีความรักท่านจะมีความสุขกับงานที่ทา ซึ่งจะทาให้พยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าของงานที่ทาอยู่ตลอดเวลา และนั่นจะส่งผลให้ท่านรู้จักวางแผนชีวิตและเป้าหมายความสาเร็จ
ในการทางานของท่าน
Organizing: จัดกำรเป็นเลิศ
การจัดการงานที่ดี จะทาให้ท่านรู้ว่าควรจะทาอะไรก่อนและหลังบ้าง สามารถจัดสรรเวลาและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เวลาในการสอนหนังสือ เวลาให้กับตนเอง
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ครอบครัว เพื่อนฝูง การจัดการจะเป็นสิ่งผลักดันให้ท่านต้องวางแผนและเป้าหมายการทางานอยู่เสมอ
ทั้งนี้ต้องสารวจตนเองบ้างว่า ท่านมีความสับสนและไม่สามารถทางานได้เสร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้
หรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าท่านขาดประสิทธิภาพในการจัดการงานของท่าน และไม่
สามารถบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีให้เกิดประสิทธิผลได้
Positive Thinking: คิดแต่ทำงบวก
ความคิดทางบวกจะเป็นสิ่งที่ช่วยทาให้คุณมองโลกในแง่ดีและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู มี
กาลังใจและพลังที่จะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสาเร็จ ผู้ที่มีความคิดในทางบวกจะ
เป็ น ผู้ ที่ ส นุ ก และมี ความสุ ข กับ งานที่ ท า แสวงหาโอกาสที่ จะช่ว ยเหลื อและสนั บ สนุ น ผู้ อื่ น อยู่ เสมอ
สาหรับผู้ที่มีความคิดในทางลบอยู่ตลอดเวลาจะเป็นผู้ที่หมกมุ่นอยู่แต่กับปัญหา ชอบโทษตัวเองและคน
รอบข้ า งอยู่ เสมอ ขาดความคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองและงานที่ ท า ในที่ สุ ด ผลงานที่ ได้ รั บ ย่ อ มขาด
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น หากท่านต้องการที่จะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานความเป็นครู ควร
ประยุ กต์ใช้ห ลั กของการ “D-E-V-E-L-O-P” (ไม่ห ยุดยั้งการพัฒ นา มุ่งเน้นความอดทน หลากหลาย
ความสามารถ กระตือรือร้นอยู่เสมอ รักงานที่ทา จัดการเป็นเลิศ คิดแต่ทางบวก) กล่ าวโดยรวมก็คือ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในด้านความคิด ความรู้ จิตใจ และการกระทาของตัวท่าน ซึง่ จะส่งผลให้ท่านมี
ความก้าวหน้าและประสบผลสาเร็จในหน้าที่การงานอย่างที่ตั้งใจและมุ่งหวังไว้
คุณธรรมควำมเป็นครู เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดผลกระทบต่อการประพฤติ ปฏิบัติ
ของครูทาให้คุณธรรมของครูตกต่า จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวิชาชีพครูในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม
วิชาชีพครูมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุดวิชาชีพหนึ่ง ดังนั้นจึงมีการพัฒนาคุณธรรมของ
ครูเพราะคุณธรรมกับครูเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ หากครูขาดคุณธรรมความเป็นปูชนียบุคคลของครูก็
จะหมดไป
กำรพัฒนำคุณธรรมของครู คุณธรรมเป็นอุปนิสัยอันดีงามที่สะสมอยู่ในจิตใจ ซึ่งได้มาจากความเพียร
พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน คุณธรรมจะมีความสัมพันธ์
กับหน้าที่เพราะกระทาหน้าที่จนเป็นนิสัย การพัฒนาคุณธรรมของครูควรจะเริ่มต้นที่
1. คุณธรรมทางสติปัญญา รวมทั้งความรู้ทางทฤษฎี และแนวทางในการปฏิบัติหน้ าที่ส่งผลต่อ
ความมีเหตุผลในการทาหน้าที่
2. คุณธรรมทางศีลธรรม คือ ความมีจิตสานึกในสิ่งที่ดีงามและเหตุผล คุณธรรมทางศีลธรรม
ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือติดตัวมาแต่กาเนิด หากแต่สร้างขึ้นด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในทาง
ศีลธรรมซึ่งจะสะสมอยู่ภายในจิตใจของครู
จริยธรรมสำหรับครู เป็นธรรมที่ครูทุกคนจะต้องปฏิบัติและตระหนักอยู่ในใจเสมอ คือ
1. การมีความละอายในการทาความชั่ว ทาความทุจริตทั้งปวง เกรงกลัวและสะดุ้งกลัวต่อความ
ชั่วทั้งปวง ซึ่งคุณธรรมข้อนี้ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อน วุ่นวาย
2. การมีความอดทน รู้จักอดกลั้นต่อความยากต่าง ๆ ที่คนอื่นมีต่อตน และมีความสงบเสงี่ยม
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
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3. มีสติสัมปชัญญะเต็มเปี่ ยมอยู่ตลอดเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ข องตนสม่าเสมอ ไม่มีการลืม
ตัวหรือละเลยต่อหน้าที่ต่าง ๆ
4. รู้จักอุปการะ คือ ทาคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น นึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง พร้อมที่จะ
ให้ ความอนุ เคราะห์ แก่ผู้อื่น ในงาน ในหน้าที่ และความรับ ผิดชอบของตน ไม่มีอคติในการปฏิบัติต่อ
ผู้ร่วมงาน ต่อศิษย์หรือนักเรียน และบุคคลอื่น ๆ
5. มีคุณธรรมประจาตนในการทาการงานในหน้าที่ของตนให้สาเร็จ (อิทธิบาท) 4 ประการ คือ
มีความพอใจและเอาใจใส่ในหน้าที่การงานของตน มีความพากเพียรในการประกอบการงาน เอาใจใส่ใน
การงานไม่ทอดทิ้งและหมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลและวิธีที่จะทาให้การงานเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ
6. มีคุณสมบัติอันประเสริฐ (พรหมวิหาร) 4 ประการ คือ มีความเมตตา ปรารถนาจะให้ผู้อื่น
เป็นสุข มีความกรุณา สงสาร คิดหาทางให้ผู้ อื่นพ้นจากทุกข์ มีมุทิตา ปลาบปลื้มยินดีในความสาเร็จ
ความก้าวหน้าของผู้อื่น และมีอุเบกขา ความวางเฉย เห็นอกเห็นใจผู้ได้รับความทุกข์
7. มีคุณธรรมที่เป็นเครื่องผูกน้าใจผู้อื่นและบุคคลทั่วไป (สังคหวัตถุ) 4 ประการอยู่เป็นประจา
คือ ให้ ปั น สิ่ งของแก่ บุ ค คลที่ ค วรให้ ปั น มี ค วามเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ แ ก่ ผู้ อื่น ตามสมควรแก่ ก รณี มี ว าจา
อ่อนหวาน สุภาพเรียบร้อย ประพฤติตนเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อผู้อื่น และเป็นคนไม่ถือตัวไม่ถือยศศักดิ์
เข้ากันได้กับผู้ร่วมงานทุกคนตามความเหมาะสมตามฐานะของตน
8. หมั่นศึกษาหาความรู้รอบตัว ให้มีความรอบรู้เพื่อเป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ บุคคล และปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน้าที่การงาน (พาหุสัจจะ)
9. ประพฤติ ต นให้ ห่ างจากอบายมุ ข หรือ ทางแห่ งความเสื่ อ มต่ าง ๆ ไม่ ก ระท าตนให้ เป็ น ผู้
เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น ผู้ร่วมงาน หรือนักเรียน นักศึกษาทุกคน และบุคคลทั่วไป (ชาเลือง วุฒิจันทร์ ;
2524 น. 117–119)
ดังนั้นผู้ที่เป็นครูจึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมของครู หมายถึง คุณ สมบัติที่เป็น ความดี
ความถูกต้องเหมาะสม ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของครู และเป็นแรงผลักดันให้ครูกระทาหน้าที่ของครูอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งยนต์ ชุ่มจิต (2531:141–142) ได้สรุปความสาคัญของคุณธรรมของ
ครูไว้ คือ
1. สัมมาทิฐิ การเห็นชอบ หมายถึง การเห็นชอบตามทานองคลองธรรม เป็นแสงสว่างส่องทาง
ให้พ้นทุกข์ ครูทั้งหลายหากมีสัมมาทิฐิและถือปฏิบัติเป็นอย่างดีย่อมเป็นครู
2. สัมมาสังกัปปะ การดาริชอบ หมายถึง การคิดอย่างฉลาดรอบคอบ รู้จักไตร่ตรอง เป็นผู้มีวิธี
คิด รู้จักใช้ความคิดในทางที่ถูกต้องดีงาม คิดในทางสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อศิษย์
และต่อสังคม
3. สัมมาวาจา การพูดจาชอบ หมายถึง การไม่พูดจาส่อเสียด ไม่เพ้อเจ้อ ไม่พูดหยาบ และ
ไม่พูดปดพูดเท็จ วิธีพูดของครูมีผลต่อความรู้สึกและจิตใจของศิษย์เสมอ หากครูพูดด้วยความจริงใจ
อ่อนโยน ไพเราะ ย่อมทาให้ศิษย์มีความเคารพและรักนับถือ
4. สัมมากัมมันตะ การทาการงานชอบ หมายถึง การกระทากิจการต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ
และตั้งใจอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้เกี่ยวข้อง
5. สัมมาอาชีพ การเลี้ยงชีวิตชอบ หมายถึง การทาอาชีพสุจริต และไม่ผิดกฎหมายทั้งหลาย
6. สัมมาวายามะ การเพียรชอบ หมายถึง การมุ่งมั่นพยายามในทางดี ครูต้องมีความเพียร คือ
พยายามศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ มีมานะพยายามสร้างความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานตาม
ทานองคลองธรรม
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7. สัมมาสติ การระลึกชอบ หมายถึง การพิจารณาไต่ตรองในทางที่ถูก ทั้งมีสติปัญญาเฉียบแหลม
รอบคอบในการผจญปัญหาต่าง ๆ
8. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ หมายถึง การตั้งอยู่ในความสงบ ไม่ปล่อยให้กิเลสทั้งหลาย
เกิดขึ้นจนทาให้หลงผิด หากครู เป็นผู้มีความตั้งใจมั่นชอบย่อมเป็นผู้ประสบความสาเร็จในการดาเนิน
อาชีพครู
หน้าที่สาคัญของครูคือ อบรม สั่งสอน ฝึกฝนศิษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบู รณ์พร้อม กล่าวคือ มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคม มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการงานต่าง ๆ ให้
ประสบความสาเร็จ มีวินัยในตนเองและต่ อบุคคลอื่น และมีจิตสานึกสาธารณะพร้อมที่จะทาประโยชน์
เพื่ อส่ ว นรวม และดารงชีวิตอยู่ ในสั งคมได้อย่ างมี ความสุ ข การที่ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ ครูจะท าหน้ าที่
ดังกล่าวได้อย่า งมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผลนั้น จาเป็นต้องเป็นครูอาชีพ เป็นครูด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครูใช่ว่าศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วจะเป็นครูที่ดีเสมอ
ไปได้ เพราะจิตวิญญาณ จิตสานึกความเป็นครูต้องได้รับการกระตุ้นปลูกฝังให้เกิดความตระหนัก รัก
และศรัทธาในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งที่เป็นฝ่ายผลิต ฝ่ายบรรจุ ฝ่ายควบคุมดูแล
ควรแสวงหาแนวทางหรือจั ดกิจ กรรมเพื่อปลู กฝั งคุณ ธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณครู เพื่อให้ ผู้
ประกอบวิชาชีพครูเป็นครูที่สมบู รณ์พร้อม เอกสารฉบับนี้ขอเสนอแนะแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาวิชาชีพครู จานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
1.กำรปลูกฝังโดยใช้กิจกรรมกำรฝึกอบรม
การฝึ ก อบรม หมายถึ ง การจั ด กิ จกรรมเพื่ อ สร้างความเข้ าใจ แนะน า ชี้ แ จง หรื อปลู ก ฝั ง
แนวคิดในเรื่องที่ต้องการ จนเกิดการรับรู้ ซึมซาบจนติดเป็นนิสัย นาไปประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความตระหนัก ขัดเกลานิสัยเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่ดีงาม
การฝึ ก อบรมประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายผสมผสานกั น เช่ น การบรรยาย (Lecture),
การสัมมนา (Seminar), การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop), การระดมสมอง (Brain storming),
การแสดงบทบาทสมมุ ติ (Role playing), การสาธิต (Demonstration), การอภิ ป รายกลุ่ ม (Group
discussion), การอภิปรายแบบเสวนา (Panel discussion), การศึกษากรณี (Case study) และการ
สัมภาษณ์ (Interview) เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และความชานาญในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ ท ราบนโยบาย หน้าที่ และความรับผิ ดชอบของหน่ว ยงาน ให้ เข้าใจกฎข้อบังคั บ
ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา สิทธิและประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้รับจากหน่วยงาน
นั้น ๆ
3. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน เกิดความเชื่อมั่นในตนเองที่จะปฏิบัติงานให้
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ และมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4. เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของอาชีพที่ปฏิบัติ และช่วยปลูกฝังจิตสานึกที่
ดีในวิชาชีพส่งเสริมจิตใจและศีลธรรมของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
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ประเภทของกำรฝึกอบรม
สาหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูอาจจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพได้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. การฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานในหน้าที่ (Pre the job training) เป็นการแนะนาชี้แจง ฝึกฝน
ผู้ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรู้ ความชานาญ และมีประสบการณ์มากพอสมควรเพื่อไม่ให้เสียเวลาใน
การฝึกสอนงานในขณะปฏิบัติงาน และทาให้ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ลดลง ช่วยลดปัญหา
และข้อยุ่งยากในการปฏิบัติงาน ตลอดจนงบประมาณต่าง ๆ ได้
2. การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานในหน้าที่ (On the job training) เป็นวิธีสอนงานหรือเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานลงมือทดลองปฏิบัติ งานดู โดยมี
หัวหน้ างานหรือผู้บั งคับ บั ญชาคอยสอดส่อง ดูแล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ ชิด เพื่อหา
ข้อบกพร่อง เสนอแนะให้ผู้รับการอบรมเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. การฝึกอบรมนอกงานในหน้าที่ (Off the job training) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะหยุดการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ชั่วคราว เพื่อไปเข้ารับการฝึกอบรม (ตามที่หน่วยงานส่งไปหรือสมัครไปเองก็ได้)
อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ เมื่อกลับมาแล้วจึงนาความรู้นั้น ๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เวลาที่ใช้ไปในการฝึกอบรม บางหน่วยงานอาจจะไม่นับเป็นวันลาแต่บางหน่วยงานอาจ
นับเป็นวันลาได้
กิจกรรมกำรฝึกอบรม
การฝึกอบรมในแต่ละโครงการจาเป็นต้องเลือกใช้กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมายของการฝึก ขอบข่ายเนื้อหาที่ต้องการเน้น จานวนและความแตกต่างของการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบจะต้องเขียนเป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการต่อ
ผู้บังคับบัญชา รายละเอียดของโครงการประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- บุคคลเป้าหมาย
- ระยะเวลาดาเนินการ
- สถานที่ดาเนินการ
- งบประมาณดาเนินการ
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ครูควรไปศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือที่เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพิ่มเติม)
2. กำรปลูกฝังโดยใช้เพลง
การจัดกิจกรรมโดยใช้เพลง เป็นการนาเนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูมาช่วยสร้าง
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กระตุ้นความตระหนักในวิชาชีพและจรรยาบรรณครู เพราะลักษณะของ
เพลงจะเป็นคาร้อยกรองที่มีจุดเด่นด้านการใช้ภาษา การใช้สัมผัส การใช้โวหารและเนื้อหาที่นาเสนอ
คนไทยมีความคุ้นเคยกับความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนมานานแล้ว ดังนั้น หากนาเพลงมาเป็นกิจกรรม
ช่วยสร้างความตระหนักในวิชาชีพจะช่วยให้เกิดประโยชน์ คือ
1) ช่วยให้ทักษะทางภาษาดีขึ้น โดยเฉพาะทักษะการฟังและการอ่าน
2) ช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสาระ ข้อคิดที่นาเสนอของบทเพลง
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3) ช่วยให้เกิดความซาบซึ้งในอรรถรสของภาษาและเนื้อหาของบทเพลง
4) ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเหนื่อยเมื่อยล้า และความเครียดใน
การปฏิบัติงาน
5) ช่วยเสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์
กำรจัดสถำนที่และอุปกรณ์
ควรจัดสถานที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองเห็นผู้ดาเนินกิจกรรมและทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
ชัดเจน เช่น นั่งล้อมกันเป็นวงกลม โดยที่ผู้ดาเนินกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่ งของผู้ที่นั่งล้อมวงด้วย หรืออาจ
จัดเป็นลักษณะครึ่งวงกลม มีผู้ดาเนินกิจกรรมอยู่ด้านหน้าก็ได้
การเตรียมผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมลักษณะนี้เหมาะสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณไม่
เกิน 30 คน แต่ถ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจานวนมาก ผู้ดาเนินการอาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละไม่เกิน
20 คน แต่ละกลุ่มนั่งล้อมเป็นวงกลม โดยมีผู้ดาเนินกิจกรรม 1 คนอยู่ในกลุ่มย่อยทุกกลุ่มด้วย (ผู้ดาเนิน
กิจกรรมมีจานวนเท่ากับจานวนกลุ่มย่อย)
ขั้น ตอนการจั ดกิจ กรรม การด าเนิ น กิจกรรมจะเริ่ม เมื่อทุ กคนเงียบ และเพื่ อ เป็น การสร้าง
บรรยากาศที่ดีควรให้จับมือกัน หรือปิดไฟ (ถ้าจัดกลางคืน) เมื่อเริ่มเปิดเพลงให้จุดเทียนส่งต่อ ๆ กันใน
กลุ่ม โดยผู้ดาเนินกิจกรรมจุดเทียนก่อน แล้วส่งเทียนจุดต่อกับบุคคลด้านซ้ายและด้านขวาเวียนต่อกัน
ไปจนครบทุกคน เมื่อเพลงจบผู้ดาเนินกิจกรรมอาจสนทนาเบา ๆ เพื่อจุดประกายความคิด หรือกระตุ้น
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ก็ได้
ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนแสดงความรู้สึก หรือความคิดเห็นในประเด็นที่ได้จากบทเพลงดังกล่า ว
หรืออาจเป็นการสร้างข้อตกลง แนวคิด แนวทางร่วมกันจากบทเพลงก็ได้ หลังจากนั้นให้นาเสนอต่อที่
ประชุม
ผู้ดาเนินกิจกรรมร่วมสรุปความคิด และเน้นย้าการนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในงานอาชีพ
3. กำรปลูกฝังโดยใช้คำประพันธ์
ความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ซึ่งพบเห็นได้ในชีวิตประจาวันของเรา
เช่น ในการสนทนาพูดคุยกัน ข้อความประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา คาขวัญ วรรณกรรมฝาผนัง และ
วรรณกรรมท้ายรถบรรทุก เป็นต้น ดังนั้น การนาคาประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาส่งเสริม ปลูกฝัง
กระตุ้น ปลุ กเร้า วิช าชีพครูให้ ผู้ป ระกอบวิช าชีพครูศึกษาหรือพิจารณาจะช่วยส่ งเสริมคุณ ธรรมและ
จรรยาบรรณครูได้อีกประการหนึ่ง โดยดาเนินการได้หลายลักษณะ คือ
- ใช้เป็นบทเกริ่นนา หรือบทสรุปในกิจกรรมวันสาคัญ ๆ เช่น วันครู วันไหว้ครู วันเปิดประชุม
อบรมสัมมนา วันปิดภาคเรียน เป็นต้น
- ใช้เป็นเนื้อหาประกอบการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ หาข้อสรุป แนวคิดแนวทาง
การปฏิบัติ การแก้ไขปัญหา เป็นต้น
- ใช้เป็นเพลงประกวด แข่งขัน การร้องเพลงในโอกาสต่าง ๆ
- ใช้เป็นสื่อกระตุ้นเตือนจิตสานึก เช่น จัดทาเป็นแผนภูมิเพลงหรือใส่กรอบติดไว้ในห้องพักครู
หรือห้องประชุม เป็นต้น
- ใช้เป็นเพลงประกอบการแสดงจินตลีลาเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันครู วันเกษียณอายุ
ราชการ เป็นต้น
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4. กำรปลูกฝังโดยกำรประกำศเกียรติคุณ ให้รำงวัล
การยกย่องครูที่จัดการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม หรือครูที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูดีเด่น ช่วยให้
ครูเกิดขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติ งาน เพราะทุก ๆ คนต้องการประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน
และได้ รั บ การยอมรั บ การยกย่ องจากผู้ ร่ว มงาน หน่ ว ยงาน และสั งคม ดังนั้ น ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรือ
หน่วยงานระดับบังคับบัญชาควรจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณครูที่มีผลงานดีเด่นด้วย เพราะเป็นการ
ปลูกฝังความรักและศรัทธาในวิชาชีพได้ทางหนึ่ง การประกาศเกียรติคุณ หรือการให้รางวัลอาจจัดได้ใน
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกระทรวง และระดับประเทศ เช่น
รางวัลครูแห่งชาติ หมายถึง ครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในทุกด้าน ประสบความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพครูในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้เพื่ อให้ ศิษย์ถึงพร้อมด้วยสุขภาพอนามัย สติปัญ ญา
อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ และคุณธรรม อันเป็นพื้นฐานสาคัญในการดาเนินชีวิตโดยครูจะต้องมีความรู้
ดี มี ค วามเมตตากรุ ณ าต่ อ ศิ ษ ย์ มี ค วามเป็ น กั ล ยาณมิ ต ร เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบ และใช้ ค วามรู้
ความสามารถเพื่อช่วยเหลือนั กเรียน เพื่อนครู และชุมชน ด้วยการแสดงฝีมือให้ เป็นประจักษ์อย่าง
ต่อเนื่อง
รางวัลครูสอนภาษาไทยดีเด่น หน่วยงานของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จะพิจารณาคัดเลือก
ครูสอนภาษาไทยทั่วประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นและมอบเข็มจารึกอักษรย่อ พระ
นามาภิไธย สธ. ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณ ในวันที่ 14
พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่รัฐบาลได้จัดงานฉลอง 700 ปี
ลำยสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักรำช 2526 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย
2) เพื่อส่งเสริมขวัญและกาลังใจแก่ครูภาษาไทยที่ได้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา
3) เพื่อส่งเสริมให้ครูบาเพ็ญตนตามบทบาทและหน้าที่ของครู จนเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
4) เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป เสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สังคม
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
1. หลักเกณฑ์ทั่วไป ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องประกอบด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
1.1 เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู และปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
1.2 เป็นครูหรืออาจารย์ผู้สอนภาษาไทย ในสถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษาของรัฐบาล
หรือเอกชน
1.3 สอนภาษาไทยตามหลั กสูตรที่กาหนดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ 30
มิถุนายน ของแต่ละปี
1.4 มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
1.5 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือเคยต้องโทษทางอาญา
1.6 สามารถปฏิบั ติงานตามหน้าที่และอุดมการณ์ แห่ งวิช าชีพครูจนได้ผลงานดี ถือเป็น
ตัวอย่างได้
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1.7 เคยได้รับการยกย่องเป็นครูภาษาไทยดีเด่นตามโครงการนี้มาก่อน (ซึ่งดาเนินการโดย
กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ใน พ.ศ. 2528 - 2535 และคุรุสภารับมอบดาเนินการตั้งแต่ พ.ศ.
2536 - ปัจจุบัน)
2. หลักเกณฑ์เฉพาะ
2.1 เป็ นผู้แสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยอยู่เสมอ มีบทบาทหรือเป็นผู้นาในการ
พัฒนาวิชาชีพครู
2.2 มีความสามารถพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีแก่ศิษย์
2.3 มีผลการปฏิบัติงานค้นคว้า และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการสอน
2.4 มีผลการสอนทาให้ศิษย์มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะสามารถนาไปใช้ประกอบ
อาชีพ และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดียิ่ง
2.5 มีประวัติการทางานอย่างดีเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้
2.6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในวิชาชีพครู
2.7 มีความเสียสละอย่างสูงในการปฏิบัติงาน
ประเภทของครูภำษำไทยดีเด่น
1. ครูภาษาไทยดีเด่นในส่วนภูมิภาค กาหนดให้คัดเลือกจังหวัดละ 3 คน โดยแบ่งตามระดับ
การศึกษาที่สอน ดังนี้
1.1 ระดับประถมศึกษา จังหวัดละ 1 คน
1.2 ระดับมัธยมศึกษา (รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ) จังหวัดละ 1 คน
1.3 ระดับอุดมศึกษา (รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จังหวัดละ 1 คน
2. ครูภาษาไทยดีเด่นในกรุงเทพมหานคร กาหนดให้คัดเลือก จานวน 9 คน แบ่งเป็น 3 ระดับ
การศึกษา ระดับละ 3 คน ตามสังกัดของสถานศึกษาที่ทาการสอน ดังนี้
2.1 ระดั บ ประถมศึ ก ษา 3 คน คื อ ครู สั ง กั ด สถานศึ ก ษาของรั ฐ 2 คน และครู สั งกั ด
สถานศึกษาของเอกชน 1 คน
2.2 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา 3 คน คื อ ครู สั ง กั ด สถานศึ ก ษาของรั ฐ 2 คน และครู สั ง กั ด
สถานศึกษาของเอกชน 1 คน
2.3 ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา 3 คน คื อ ครู สั ง กั ด สถานศึ ก ษาของรั ฐ 2 คน และครู สั ง กั ด
สถานศึกษาของเอกชน 1 คน
สรุป
ครู ที่ แ ท้ จ ริ ง นั้ น ต้ อ งเป็ น ผู้ ท าแต่ ค วามดี คื อ ต้ อ งหมั่ น ขยั น และอุ ต สาหะพากเพี ย ร
ต้องเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทนและอดกลั้น สารวมระวังความประพฤติปฏิบัติ
ของตนให้ อ ยู่ ในระเบี ย บแบบแผนที่ ดีงาม รวมทั้ งต้ อ งซื่ อ สั ต ย์ รัก ษาความจริงใจ วางใจเป็ น กลาง
ไม่ปล่อยไปตามอานาจอคติ

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 5 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 5
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ใบงำนที่ 1
ตอนที่ 1 ควำมเป็นครู
คำสั่ง ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมตอบคำถำมต่อไปนี้
1. กิจกรรมที่ส่ งเสริมกระบวนการคิด ความเป็นครู คุณ ครูเตือนใจได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง
จากลูกศิษย์ เมื่อเปิดอ่านก็ประหลาดใจมากที่ข้อความในจดหมายมีคาว่า “ครู” เพียงคาเดียว ผู้เข้ารับ
การฝึ ก อบรมช่ว ยคุ ณ ครู เตื อ นใจหน่ อ ยซิ ค ะว่าค าที่ มี ค าว่ า “ครู ” เป็ น พยางค์ แรกมี ค าว่ า อะไรบ้ า ง
บอกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ (ให้เวลา 3 นาที)
ครู.................... ครู.................... ครู................... ครู.................. ครู..................
ครู.................... ครู.................... ครู................... ครู.................. ครู..................
ครู.................... ครู.................... ครู................... ครู.................. ครู..................
ครู.................... ครู.................... ครู................... ครู.................. ครู..................
ครู.................... ครู.................... ครู................... ครู.................. ครู..................
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ใบงำนที่ 2
ตอนที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพครู
คำสั่ง ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมตอบคำถำมต่อไปนี้
1. คุณ ธรรมสี่ ป ระการส าหรับคนไทยคืออะไร และมีความส าคัญ ต่อบุคคลที่นาไปประพฤติ
ปฏิบัติอย่างไร
2. คุณธรรมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูมีอะไรบ้างจงบอกมา 3 หลักธรรม
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ใบงำนที่ 3
ตอนที่ 3 กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของครู
คำสั่ง ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมตอบคำถำมต่อไปนี้
1. จากการรับฟังการบรรยายเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ท่านได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง โปรดสรุป
2. ท่านคิดว่าจากการฟังบรรยายครั้งนี้ท่านจะนาความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างไรบ้าง โปรดระบุ
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ใบงำนที่ 4
ตอนที่ 4 กำรพัฒนำจิตวิญญำณของควำมเป็นครู
คำสั่ง ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมตอบคำถำมต่อไปนี้
1. จงอธิบ ายความหมายของคาว่า “คุณ ธรรม” “จริยธรรม” และ “จรรยาบรรณ” มาพอ
เข้าใจ
2. คุณธรรมมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของบุคคลและต่อสังคม อย่างไรบ้าง
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