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และเสยีสละต่อส่วนรวม 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 

หน่วยที ่14  

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู 
 

 

เค้าโครงเนือ้หา 
  ตอนท่ี 14.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมของครู  
  14.1.1 ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมต่อครูและวิชาชีพคร ู
  14.1.2 คุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญในวิชาชพีคร ู
  14.1.3 ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของคร ู
  14.1.4 แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคร ู
  ตอนท่ี 14.2 จรรยาบรรณของคร ู
  14.2.1 ความสําคัญของจรรยาบรรณตอ่ครูและวิชาชีพคร ู
  14.2.2 จรรยาบรรณท่ีสาํคัญในวิชาชพีคร ู
  14.2.3 ปัญหาจรรยาบรรณของครู 
  14.2.4 แนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณของคร ู
  ตอนท่ี 14.3 วินัยของคร ู
  14.3.1 ความสําคัญของวินยัต่อครูและวิชาชีพคร ู
  14.3.2 วินัยท่ีสําคัญในวิชาชพีคร ู
  14.3.3 ปัญหาวินัยของคร ู
  14.3.4 แนวทางการพัฒนาวินัยของคร ู
 

แนวคดิ 

 1.  คุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญในการรักษามาตรฐานวิชาชพีและทําให้ครูมีความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบตัิงานด้วยความรักงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง แต่ครูยังมีปญัหาคุณธรรมจริยธรรมท้ังด้าน
ความรู้ เจตคติ และทักษะทางคุณธรรมท่ีไม่เพียงพอ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครูจึงตอ้ง
เน้นการพัฒนาความเข้าใจอย่างถอ่งแท้ในคุณธรรมจริยธรรมและพฒันาด้วยชดุจริยธรรมท่ีครบ
วงจร 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 2.  จรรยาบรรณมีความสําคัญในการสร้างมาตรฐานพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพตามขอบเขต
ของจรรยาบรรณในวิชาชีพ แต่ครูยังมีปญัหาไม่ตระหนักในความสําคัญของจรรยาบรรณ แม้จะ
มีมาตรการท่ีเด็ดขาด การพัฒนาจรรยาบรรณของครูจงึควรเน้นการใชอ้ิทธิพลสังคมเพ่ือขัดเกลา
และโน้มน้าวให้ครูมีจรรยาบรรณ 

 3.  วินัยมีความสําคัญในการเป็นมาตรการส่งเสริมการกระทําท่ีดีของครู วินยัครอบคลุมงานท้ังหมด
ในวิชาชพีครู แต่ครูยังมีการกระทําผิดวินัยในหลาย ๆ ด้าน และในทุกระดับความรุนแรงของ
โทษทางวินัย รวมท้ังหน่วยงานดําเนนิการพัฒนาวินัยใหค้รูอย่างไม่จริงจัง ไม่ครบวงจร และไม่
ต่อเนือ่ง แนวทางการพัฒนาวินัยจึงตอ้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานท่ีถาวรของ
วินัย  

 

วตัถุประสงค์ 

เมือ่ศึกษาหน่วยที ่14 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

 1. วิเคราะห์ปญัหาและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชพีครูได ้
 2. วิเคราะห์ปญัหาและการพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชพีครูได ้
 3. วิเคราะห์ปญัหาและการพัฒนาวินัยในวิชาชพีครูได ้
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

ความนํา 
  
 
 คําท่ีมีความเก่ียวข้องอย่างสาํคัญกับคุณธรรม คือคําว่า จริยธรรม ซึ่งเปน็คําท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน
และสัมพันธ์กัน คนในสังคมจึงอาจเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ครอบคลุมความหมายของท้ังสองคํา หรอือาจ
เรียกว่าคุณธรรมเพียงคําเดียว โดยมักรวมความหมายของจริยธรรมไว้ด้วย นอกจากนั้นยังมีคําทางการประกอบ
อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกับคําว่า คุณธรรม จริยธรรม อีกสองคําคือคําว่า จรรยาบรรณ และวินัย โดยคุณธรรมจริยธรรม
จะเป็นหลักการสําหรบัคนท่ัวไปในสังคม ในขณะท่ีจรรยาบรรณเปน็การนําคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไปปฏิบตัิให้
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพแต่ละอาชพีท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน จรรยาบรรณของอาชีพต่าง ๆ จึงมีความ
แตกต่างกันในบางประเด็น ส่วนวินัยเปน็ระเบียบท่ีกํากับความประพฤติของผูป้ระกอบวชิาชีพให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณของอาชีพท่ีกําหนดไว้ ในหนว่ยนี้จึงเสนอท้ัง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และวินัยในวิชาชีพครู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 

ตอนที่ 14.1  
แนวคดิเกีย่วกบัคุณธรรมจริยธรรมของครู 
 
โปรดอา่นแผนการสอนประจําตอนท่ี 14.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมาในแตล่ะตอน 
 

หัวเร่ือง 
 เรือ่งท่ี 14.1.1 ความสําคัญของคุณธรรมจรยิธรรมต่อครูและวิชาชีพคร ู
 เรือ่งท่ี 14.1.2 คุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญในวิชาชีพคร ู
 เรือ่งท่ี 14.1.3 ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของคร ู
 เรือ่งท่ี 14.1.4 แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคร ู
 

แนวคดิ 
 1.  คุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญตอ่ครู โดยการเป็นหลักคิดและหลักปฏบิัติท่ีดขีองครู   ทําให้ครูได้รบั

การสนับสนุนให้ประสบความสําเรจ็ท้ังในวิถีชีวิตประจําวันและวิถีชีวิตในวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมยัง
มีความสําคัญต่อวิชาชีพในการรักษามาตรฐานวิชาชีพ ในการให้บริการแก่สงัคม รวมท้ังมีบุคลากรท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีจะเป็นกําลังในการยกระดับมาตรฐานวิชาชพี 

 2.  คุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญในวิชาชีพครูมีพื้นฐานมาจากคุณธรรมจรยิธรรมในสังคมซึ่งเป็นท้ังคุณธรรม
พื้นฐานของการสร้างครแูละเป็นคุณธรรมท่ีครูจะสร้างให้กับนักเรียน และสังคม โดยมีคุณธรรมเก่ียวกับ
ความรัก ความเมตตา ความซื่อสัตย์สจุรติ จิต-สาธารณะ และเสียสละตอ่ส่วนรวมเป็นคุณธรรมพื้นฐาน
ท่ีสําคัญของความเป็นคร ู

 3.  ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมท่ีสาํคัญของครูคือการขาดความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอย่างแท้จริง รวมท้ัง
มีปัญหาด้านเจตคตแิละทักษะทางคณุธรรมจริยธรรม 

 4.  แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครูควรอิงหลักพ้ืนฐานทางศาสนาซึ่งเป็นแหล่งท่ีมาท่ีสําคัญ
ของคุณธรรมในวิชาชีพโดยการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีถูกต้อง และการ
พัฒนาเป็นชุดจริยธรรมท่ีสัมพันธ์กันอย่างครบวงจรและถูกตอ้งตามข้ันตอนเพ่ือบรรลุเป้าหมายและ
ความหมายของคุณธรรมนัน้ ๆ  

 

 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 14.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. วิเคราะห์ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมต่อครูและวิชาชพีครูได ้
 2. อธิบายปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของครูได ้
 3. วิเคราะห์ปญัหาคุณธรรมจริยธรรมของครูได ้
 4. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครูได ้
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 

เร่ืองที ่14.1.1  ความสําคญัของคุณธรรมจริยธรรมต่อครู 
    และวชิาชีพครู 
 
 
 คุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญตอ่ครแูละวิชาชพีครู ครจูึงตอ้งเข้าใจความหมายและความสําคัญของ
คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีตอ่บุคลากรครูและวิชาชพีครู ดงันี ้ 
 

1. ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
    พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมไว้แตกต่างกัน 
ดังนี ้
      คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี (2556, น. 263)  
      จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม (2556, น. 303)  
    นอกจากความหมายข้างตน้แล้ว พจนานุกรมลองแมน (Longman, 2003) ได้ให้ความหมายของคําว่า
คุณธรรมและจริยธรรม สรปุไดด้ังนี ้
 คุณธรรม (Virtue) คือ สภาพความดีของลกัษณะและพฤติกรรม คุณภาพความดีเฉพาะในลักษณะของ
บุคคล ประโยชนห์รอืข้อได้เปรียบท่ีทําใหข้องบางอย่างดีกว่าหรอืใหป้ระโยชน์ได้มากกว่า (Longman, 2003, p. 
1841) 
    จริยธรรม (Ethic) คือ ความคิดหรอืความเชื่อท่ีมีอิทธิพลต่อความประพฤตแิละเจตคติของบุคคล หลักการ
ของความประพฤติสาํหรับการตดัสินใจว่าส่ิงใดผิดหรือถูก (Longman, 2003, p. 533) 
    ศีลธรรม (Moral) คือ หลักการหรือมาตรฐานของความประพฤติดี (Longman, 2003, p. 1066) 
 ความหมายของคุณธรรมจรยิธรรมท่ีใช้ในสังคมจึงยังไม่ชัดเจนตายตัว แต่ก็มีความหมายหลักในแนวทาง
เดียวกันคือเปน็หลักของการทําดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ปฏิบัติ ผู้เก่ียวข้อง และสังคม อนึ่งในหน่วยนี้จะกล่าวถึง
คุณธรรมจริยธรรม ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  
  คุณธรรมและจริยธรรมจึงมีความหมายใกล้เคียงกันและมีความสัมพันธ์กัน โดยคุณธรรมเป็นสภาพที่พึง
ประสงค์ในด้านความดี ความควร ความถูกต้อง ส่วนจรยิธรรมเป็นการปฏิบัติไปสู่สภาพท่ีพึงประสงค์นัน้ คุณธรรม
จึงเปน็สภาพทางจิตใจท่ีจะโน้มนําการกระทําใหเ้กิดการประพฤตปิฏิบตัิสิ่งที่ดี และไม่ประพฤติสิง่ท่ีไม่ดี ดังนัน้ 
คุณธรรมจะเปน็ปัจจัยเก้ือหนุนใหเ้กิดจริยธรรม และจรยิธรรมเป็นผลของการมีคุณธรรม หรอือีกนัยหนึ่งคุณธรรม
เป็นเรือ่งของความจริงแท้หรอืสัจธรรม ส่วนจริยธรรมเปน็ส่ิงท่ีมนษุย์ทําข้ึน แตง่ขึน้ตามเหตุผลของมนุษย์ หรอืตาม
ความตอ้งการของมนษุย์  

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 2. ความสําคญัของคุณธรรมจริยธรรมต่อวชิาชีพครู 
   คุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญตอ่ครแูละวิชาชพีครู ดงันี้  

   2.1 ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมต่อครู 
    2.1.1 ความสาํคัญต่อการดาํรงชีวิตประจาํวัน การมีคุณธรรมจริยธรรมช่วยให้ครูมีการดํารงชีวิตท่ีดท้ัีง
การมีสุขภาพทางกายและสขุภาพจิตท่ีดี เช่น  

      1) ดา้นสุขภาพทางกาย หลักคุณธรรมจรยิธรรมท่ีสังคมยึดถือนัน้มีขอบข่ายสาระท่ีชว่ยพัฒนาท้ัง
ร่างกายและจติใจของคน การใชห้ลักคุณธรรมจริยธรรมจึงเกิดผลดีทางร่างกาย เชน่ ครูท่ีมีคุณธรรมเก่ียวกับทาง
สายกลางจะมพีฤติกรรมบริโภคอาหารแตพ่อสมควร ครจูึงไม่อ้วนเกินควรและไม่เปน็โรคต่าง ๆ อนัเนือ่งจากการ
บริโภค ทําใหส้ามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้เป็นปกติ และมีความแคล่วคล่องในการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิต นอกจากนัน้จะทําให้ครูเป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี เป็นท่ีชื่นชมของบุคลอื่น  

      2) ดา้นสุขภาพจิต หากครูดาํรงตนในคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ครูจะเป็นผู้ประพฤติในทางท่ีดี 
หลีกเลี่ยงหรือลดเลิกการประพฤติท่ีไม่ดี สามารถใช้คุณธรรมเป็นเครือ่งประคบัประคองจิตใจและการดาํรงชีวิตให้
เป็นไปในทางท่ีเป็นผลดตี่อตน คนอืน่ และสังคม เชน่ มีการประกอบอาชีพโดยสุจริต ไม่หลงในลาภยศของตนเอง 
มีการคิดการพูดและการกระทําของตนเองที่สอดคล้องกัน ไม่พูดอย่างหน่ึงแต่ทําอีกอย่างหนึ่ง ไม่ทําดีในเร่ืองหนึ่ง
แต่ทําชั่วในอีกเรือ่งหนึ่ง นอกจากนัน้ครูท่ีมีคุณธรรมจรยิธรรมสามารถเผชญิชีวิตอย่างมีสตปิัญญาและสขุภาพจิตท่ี
ดี รวมท้ังไดร้บัการยอมรับยกย่องจากบุคคลอ่ืน 

  2.1.2 ความสาํคัญต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ครูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม จะได้รบัการเคารพจากศิษย์ 
ได้รบัการยอมรับจากผู้ปกครอง ได้รบัการสนับสนนุจากเพื่อนและผู้บังคับบญัชา ทําให้มีความก้าวหน้าในการ
ทํางานและการประกอบอาชพี ซึ่งอาจได้รบัการยกย่องประกาศเกียรตคุิณให้เป็นตัวอย่างท่ีดีของบคุลากรในวิชาชีพ 
ในด้านภาระงานการเป็นผู้นาํของสังคม ครูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นสมาชิกท่ีดขีองสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่
รวมท้ังเปน็เพ่ือนมนษุย์ท่ีดีของคนในกลุ่มสงัคมอืน่ เม่ือครูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมหลาย ๆ คนมาอยู่ร่วมกัน ซึง่แม้แต่
ละคนจะมีคุณลักษณะและความคิดแตกตา่งกันก็ตาม ครเูหลา่นัน้จะมีวิธีการดาํเนนิงานและวิธีการหาข้อยุติในทาง
ท่ีเป็นคณุแก่บคุคลและส่วนรวมได้โดยไมต่้องมีการขัดแย้งกัน สังคมครูจึงเป็นสังคมท่ีดี ครูจึงเป็นตัวแบบท่ีดขีอง
สังคม สามารถนําใหส้ังคมมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี และได้รบัการยกย่องให้เปน็เป็นผู้นําท่ีดีของสังคม  

   2.2 ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมต่อวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญตอ่วิชาชีพครูใน
ด้านต่าง ๆ ท่ีสําคัญ คือ 

    2.2.1 การรักษามาตรฐานวิชาชีพ การท่ีครูมีคุณธรรมจรยิธรรมในการปฏิบตัิงาน เปน็ปัจจัยสําคัญใน
การรักษามาตรฐานวิชาชพีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายทางการศึกษา และชว่ยให้วิชาชีพมีบทบาทตามหน้าท่ีท่ีมีตอ่
สังคมรวมท้ังมีบทบาทตามสถานภาพท่ีไดร้บัการยกย่องให้เป็นวิชาชพีชัน้สูง ผูร้ับบริการและสังคมได้รบั
คุณประโยชนจ์ากการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

    2.2.2 การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ การท่ีครูมีมาตรฐานการทํางานตามมาตรฐานวิชาชพีท่ีกําหนด
ไว้ ทําให้ครูมีวัฒนธรรมองค์การท่ีพึงประสงค์ องค์การท่ีรับผดิชอบเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพจึงสามารถใช้
วิชาการ งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนในการยกระดับวิชาชพีให้เกิดคุณประโยชน์ตอ่สังคมมากย่ิงข้ึน 
 การท่ีครแูต่ละคนจะมีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ เพียงใด จึงไม่ได้มีความสําคัญเฉพาะต่อตัวครเูท่านัน้ แต่มี
ความสําคัญอย่างย่ิงตอ่สงัคมและวิชาชีพ ผู้เปน็สมาชิกของวิชาชพีจึงตอ้งไมป่ลอ่ยปละละเลยการมีคุณธรรม ไม่ควร
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามความพอใจของตนเอง แตจ่ะตอ้งพัฒนาตนใหเ้ปน็คนท่ีสมบูรณ์และครูท่ีสมบรูณเ์พ่ือ
สร้างนักเรียนท่ีสมบูรณ์ รวมท้ังการสร้างวิชาชพีท่ีสมบรูณ์ท้ังด้านภาพลักษณ์ของวชิาชพี มาตรฐานวิชาชีพ และ
ศักดิ์ศรีของวชิาชีพ  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

    

เร่ืองที ่14.1.2 คุณธรรมจริยธรรมที่สําคญัในวชิาชีพครู 
 
 
 คุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญในวิชาชีพครูอาจแบง่ได้เป็น 5 ด้าน คือ คุณธรรมของความเปน็คน คุณธรรม
ตามหลักศาสนา คุณธรรมของความเป็นคนไทย คุณธรรมของการเป็นข้าราชการ และจริยธรรมของครู โดยมี
สาระสาํคัญ ดงันี้  
 

1. คุณธรรมของความเป็นคน 
 กีรติ บญุเจือ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550 ค, น. 2-7) ได้อธิบายเก่ียวกับคุณธรรมความเปน็
คนว่า สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติได้จดัการระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิจากศาสนา องค์การต่าง ๆ และไดข้้อสรุปได้ว่าการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตอ้งเริ่มจากการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแหง่ความเปน็คนก่อน โดยสรา้งให้คนไทยทั้ง
ชาตสิํานึกว่าทุกคนเป็นคน ก่อนท่ีเขาจะนับถือศาสนา และเข้าสู่ฐานะใดในสงัคม มิฉะนั้นเขาจะไม่เป็นคนท่ีพึง
ประสงค์ คนไทยท่ีพึงประสงค์ ศาสนิกท่ีพงึประสงค์ และผู้ประกอบวิชาชพีท่ีพึงประสงค์ คุณธรรมของความเป็นคน
เป็นคุณธรรมท่ีทุกคนต้องมีอยู่เสมอ และต้องมีท้ัง 4 ข้อ เนือ่งจากเปน็องค์ประกอบของการเป็นคนท่ีสมบรูณ์ หาก
ขาดข้อใดข้อหนึ่งจะทําใหเ้กิดความไม่สมดลุหรือเสียศูนย์ เพราะคุณธรรมบางประการมีผลท้ังให้คุณและโทษ
เนือ่งจากมสีภาพเป็นกิเลสด้วย คุณธรรมแม่บทของความเป็นมนษุย์ 4 ประการ ได้แก่ 

 1.1 ความรู้รอบ เป็นลักษณะท่ีจําเปน็ของความประพฤติดี หมายถึง การเลง็เห็น การหย่ังรู้โดยง่ายและ
ชัดเจนว่าอะไรควรประพฤติ อะไรไม่ควรประพฤติ การคิดคํานงึและประสบการณจ์ะช่วยให้เกิดความรู้รอบท่ีลึกซึ้ง 
ความรู้รอบน้ีจงึไม่ไดห้มายความเพียงการมีความรู้มากหรือการเป็นผู้แสวงหาความรูเ้ท่านั้น 

 1.2 ความเข้มแข็ง แบ่งเป็นความเข้มแข็งทางกายภาพ ได้แก่ กล้าเสี่ยง กล้าเผชิญความยากลําบาก 
อันตราย และความตายเพื่ออุดมการณ์ และความเข้มแข็งทางจิตใจ รวมท้ังกล้าเผชิญการถูกใส่รา้ย การเยาะเย้ย 
การถูกเข้าใจผดิโดยม่ันใจว่าตนทําด ี

 1.3 ความพอเพยีง มนุษย์มีสัญชาตญาณท่ีจะกระตุน้ใหทํ้ากิจการบางอย่างเพ่ือการอยู่รอดของตนและ
เผ่าพันธ์ุ ซึ่งเม่ือหมดความจาํเปน็สัญชาตญาณนัน้ก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ นอกจากนัน้มนษุย์ยังสามารถสาํนึก
และปลุกสัญชาตญาณได้ตามใจ มนษุย์จึงใช้สญัชาตญาณเลยเถิดเกินความจําเป็นตามธรรมชาติ จนบางครัง้เปน็
การใช้สญัชาตญาณเพือ่ความพึงพอใจเท่านั้น การไม่รู้จกัควบคุมพลังในตัวใหอ้ยู่ในขอบเขตของจุดมุ่งหมายของ
ชีวิต มักจะก่อใหเ้กิดปัญหายุ่งยากมากมายแก่ตัวเองและสังคม เนือ่งจากเม่ือคนหนึ่งใช้พลังเกินขอบเขตอย่างไม่
ถูกตอ้ง ก็มักจะก้าวก่ายสิทธิอันชอบธรรมของผู้อืน่ เชน่ การส่ังสมสมบตัิด้วยวิธีท่ีไม่ถกูต้อง คุณธรรมความพอเพียง
จึงช่วยให้รู้ว่าอะไรควรอยู่ในขอบเขตแค่ไหน ขณะเดียวกันการไมใ่ชส้ญัชาตญาณเลยจะทําให้เปน็คนไร้พลังและไร้

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

ประโยชน์ การใช้สัญชาตญาณเกินขอบเขตก็จะก่อให้เกิดความเดือดรอ้น จงึตอ้งฝึกใหรู้้จักใช้พลังและสญัชาตญาณ
ในขอบเขตอนัควรตามสภาพและฐานะของบุคคล 
 ความพอเพียง เป็นการเดินสายกลางระหว่างกิเลสท่ีตรงกันข้าม เช่น ความเข้มแข็งเป็นทางสายกลาง
ระหว่างความขี้ขลาดกับความบ้าบ่ิน ความพอเพียงเป็นทางสายกลางระหว่างการขาดกับการเกิน ท้ังนี้ทางสาย
กลางมิไดห้มายถึงการบวกกันหารสองด้วยวิธีการทางเลขคณิต แตห่มายถึงการเก็บข้อดจีากท้ังสองข้างท่ีเลยเถิด 
เพ่ือดําเนินชีวิตให้สูงข้ึนไปเร่ือย ๆ ดังนั้น แม้ทางสายกลางจะอยู่ระหว่างกิเลสท่ีตรงข้ามกัน แต่ก็อยู่คนละระดับกับ
กิเลส 

 1.4 ความยติุธรรม ได้แก่ การให้แก่ทุกคนตามความเหมาะสมโดยต้องรู้ว่าเรามีกําลังใหเ้พียงใด ควรให้แก่
ใคร อย่างไร โดยจําเป็นตอ้งมีคุณธรรมความรู้รอบ ความเข้มแขง็ และความพอเพียงเข้ามากํากับด้วย ความ
ยุติธรรมนี้ถอืเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของคณุธรรมทุกอย่าง เป็นแก่นหรอืสารตัถะของคณุธรรมทุกชนดิ คุณธรรมอืน่ 
ๆ เปน็เพียงแง่ต่าง ๆ ของความยุติธรรม ผูท่ี้มีความยุติธรรมสูงจงึเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมทุกอย่าง มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในตัว แตส่ังคมพยายามนิยามความยุตธิรรมเพื่อตอบสนองความเหน็แก่ตัวอยู่เนอืง ๆ จึงตอ้ง
พิจารณาว่าอะไรคือความยุตธิรรมท่ีตอ้งปฏิบัตใินสังคม ใครควรไดร้ับความยุติธรรมแค่ไหน ใครเปน็ผู้กําหนดกรอบ
และกระบวนการความยุติธรรม 
 

2. คุณธรรมตามหลกัศาสนา  
 ศาสนาต่าง ๆ มีหลักธรรมท่ีช่วยให้บุคคลเป็นคนดีโดยมีตัวอย่างหลักคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาที่สําคัญ 
ได้แก่  

 2.1 ศาสนาพุทธ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2547, น. 21-22) ได้ระบุว่าคนมีศีลธรรมหรอืมี
มนุษยธรรมท่ีเรียกได้ว่าเปน็อารยชน เปน็ผู้มีธรรม 10 ข้อ เรียกว่า กุศลธรรมบถ (ทางทํากรรมดี) หรือธรรมจริยา 
ซึ่งจดัเปน็อารยธรรมท่ีครบถ้วนสมบรูณ์โดยทําให้คนเจรญิขึ้นพรอ้มท้ังทางกาย ทางวาจา ทางใจ ธรรมจริยา 10 ข้อ
นี้ ประกอบด้วย 

    2.1.1 มีสุจริต 3 คือ มีความประพฤตดิีประพฤตชิอบ 3 ประการไดแ้ก่ 
   1) กายสุจรติ ความสุจรติทางกาย ทําส่ิงดงีามถูกตอ้ง ประพฤตดิีชอบดว้ยกาย 
   2) วจีสุจรติ ความสุจรติทางวาจา พูดส่ิงดงีามถูกตอ้ง ประพฤติดชีอบด้วยวาจา  
   3) มโนสุจริต ความสุจรติทางใจ คิดสิ่งดงีามถูกตอ้ง ประพฤตดิีชอบด้วยใจ 

  2.1.2 ประพฤติตามอารยธรรม โดยปฏิบตัถิูกตอ้งตามทางแห่งกุศลกรรม 10 ประการ คือ  

   ทางกาย 3 ได้แก่ 
    1) ละเว้นการฆ่า การบีบค้ันเบียดเบียน มีเมตตากรณุาชว่ยเหลอืเก้ือกูลสงเคราะห์กัน 
    2) ละเว้นการแย่งชงิลักขโมย การเอาเปรยีบ เคารพสิทธิในทรพัย์สินของกันและกัน 
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    3) ละเว้นการประพฤติผดิล่วงละเมิดในของรักของหวงแหนของผู้อืน่ ไม่ข่มเหงจิตใจ หรอื
ทําลายลบหลู่เกียรตแิละวงศ์ตระกูลของกัน 

   ทางวาจา 4 ได้แก่ 
    4) ละเว้นการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง กลา่วแต่คําสัตย์ ไม่จงใจพูดใหผ้ิดจากความจริง
เพราะเหน็แก่ประโยชนใ์ด ๆ  
    5) ละเว้นการพูดสอ่เสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูดแต่คําท่ีสมานและส่งเสริมความ
สามัคคี 
    6) ละเว้นการพูดคําหยาบ สกปรกเสียหาย พูดแต่คําสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง 
    7) ละเว้นการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พดูแตคํ่าจริง มีเหตมีุผล มีสารประโยชน์ ถูกกาลเทศะ  

   ทางใจ 3 ได้แก่ 
    8) ไม่ละโมบ ไม่เพ่งเลง็คิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิดเสียสละ ทําใจใหเ้ผือ่แผ่กว้างขวาง 
    9) ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรอืเพ่งมองในแง่จะทําลาย ตั้งความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้
เกิดประโยชนส์ุขแก่กัน 
    10) มีความเหน็ถูกตอ้ง เข้าใจในหลักกรรมท่ีว่า ทําดีมีผลดี ทําชั่วมีผลชัว่ รู้เท่าทันความจริง
ท่ีเป็นธรรมดาของโลกและชวิีต มองเหน็ความเปน็ไปตามเหตุปัจจัย 
  หลักกุศลกรรมบถ 10 ข้างต้นเป็นหลักธรรมท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ทําใหค้นเจริญขึน้พร้อมท้ังทากาย ทาง
วาจา ทางใจ แต่ผูใ้ดท่ียังไม่สามารถปฏิบตัิได้ครบท้ัง 10 ประการ ก็ควรควบคุมตนให้ไดใ้นทางกายและวาจาก่อน
เป็นอย่างนอ้ย โดยการประพฤตติามหลัก ศีล 5 ท่ีเป็นสว่นเบือ้งต้นของธรรมจริยา 10 นี้ ซึ่งก็ยังทําให้ได้ชือ่ว่าเปน็ผู้
มีศีลธรรม 

  2.2 ศาสนาคริสต์ หลักคุณธรรมจริยธรรมสําคัญของศาสนาคริสต์ คือ ความรัก ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 
ความรักในพระเจ้าซึง่เปน็ความรักท่ีแท้จริงสูงสุด และความรักในเพ่ือนมนุษย์ การปฏิบัติความรักแท้จะต้องกระทํา
โดย (จินตนา ยูนิพันธ์ุ, 2548, น. 360) 
   2.2.1 มีทัศนะต่อเพ่ือนมนุษย์ทุกคนว่าเปน็บุตรของพระเจ้าเท่าเทียมกัน 
   2.2.2 ละเว้นการมองคนในแง่ร้าย 
   2.2.3 อดทนตอ่ความผดิพลาดและความบกพรอ่งของผูอ้ืน่ 
   2.2.4 ตอบแทนความชั่วด้วยความด ี
   2.2.5 ละเว้นการอิจฉาผู้อื่น  
   2.2.6 ร่วมใจกันทํางานได้โดยอะลุ่มอล่วยต่อกัน 

  2.3 ศาสนาอิสลาม คุณธรรมในศาสนาอิสลาม หมายถึง การท่ีมนษุย์เคารพภักดีตอ่อัลลอฮ์เสมือน
หนึง่ว่ามองเหน็พระองค์ การมีคุณธรรมจึงหมายถงึการท่ีมุสลิมทุกคนจะต้องตระหนกัว่าการดําเนนิชีวิตของตนทุก
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อิริยาบถ และทุกการกระทําของตนพึงอยู่ระหว่างการภักดี การระลึกถึงพระองค์กระทําได้หลายวิธี (จินตนา ยูนิ
พันธ์ุ, 2548, น. 361) เช่น  
   2.3.1 การปฏบิัตติามหลักวินัยปฏิบัติ  
   2.3.2 การกล่าวคําปฏญิาณ  
   2.3.3 การมีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่  
   2.3.4 การมีความสงบเสง่ียม 
   2.3.5 การมีความละอาย 
   2.3.6 การมีความสุภาพออ่นโยน 
   2.3.7 การปฏบิัติความด ี
   2.3.8 การรักษาขอบเขตที่อัลลอฮ์กําหนดไว ้
 คําสอนของทุกศาสนาครอบคลุมให้คนมีการทําดีท้ังทางกาย วาจา และใจ คุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา
จึงถอืเปน็แม่แบบทางจริยธรรมของผูน้ับถอืศาสนาน้ัน ๆ ท่ีจะนําไปใชใ้นการดําเนินชวิีตในสังคม  
 

3. คุณธรรมของความเป็นคนไทย 
 ไกรยุทธ์ ธีรตยานันท์ ได้วิเคราะห์คุณลักษณะท่ีดีของคนไทยที่พึงประสงค์ซึ่งใชเ้ปน็กรอบในงานวิจัยของ 
สุวิมล ว่องวานิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550. ข, น. 11-12) โดยระบุว่า
คุณลักษณะท่ีจําเปน็ตอ้งพฒันามี 3 ด้าน คือ  

 3.1 คณุลักษณะด้านคณุธรรม หมายถึง คุณลักษณะท่ีเปน็สภาพความดีงามในด้านตา่ง ๆ รวม 4 ชดุ ได้แด่  

   3.1.1 คุณธรรมท่ีเป็นแรงปัจจยัผลกัดนั หมายถึง สภาพความดีงามท่ีช่วยเรง่รดัให้กระทําการใด ๆ ให้
บรรลุจดุมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ ไดแ้ก่ ความขยันหม่ันเพียร ความอดทน ความสามารถพ่ึงตนเอง และการมีวินัย  

  3.1.2 คุณธรรมท่ีเป็นแรงปัจจยัหล่อเล้ียง หมายถึง สภาพความดงีามที่ช่วยเร่งรัดใหก้ระทําการใด ๆ 
ใหบ้รรลุจดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้อย่างตอ่เนื่อง ได้แก่ ฉนัทะ สจัจะ ความรบัผิดชอบ ความสํานึกในหนา้ท่ี และความ
กตัญญ ู

  3.1.3 คุณธรรมท่ีเป็นแรงปัจจยัเหน่ียวร้ัง หมายถึง สภาพความดีงามท่ีช่วยประวิงหรอืตักเตอืนให้การ
กระทําการใด ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ ได้แก่ ความมีสติและรอบคอบ และความตั้งจติให้ด ี
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  3.1.4  คุณธรรมท่ีเป็นแรงปัจจัยสนับสนุน หมายถงึ สภาพความดีงามที่ช่วยส่งเสริมให้กระทําการใด ๆ ให้
บรรลุจุดมุง่หมายที่ตัง้ไว้ ได้แก่ ความเมตตา ความปรารถนาดีตอ่กัน ความเอือ้เฟื้อต่อกัน ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่เอารดั
เอาเปรยีบผู้อื่น และความอะลุ่มอล่วย ถ้อยทีถ่้อยอาศัย 

 3.2  คณุลกัษณ์ด้านสังคม หมายถงึ คุณลักษณท์ี่เกีย่วข้องกับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กบัผู้อื่น เช่น ความ
มีกริยามารยาท การปรับตัว ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพดูจาไพเราะ และความอ่อนน้อมถ่อมตน  

 3.3  คณุลกัษณ์ด้านการเรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณท์ี่เกีย่วขอ้งกับการศึกษาหาความรู้ การทําความเข้าใจในเรื่องต่าง 
ๆ เช่น ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ ความรักโรงเรียนและความรักการอ่าน เป็นต้น 
  คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของประเทศน้ีเป็นส่ิงที่ทําให้ประเทศต่าง ๆ มเีอกลักษณ์และมีพัฒนาการของประเทศ
แตกต่างกัน ซึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม, 2550, น. ซ) ได้ศึกษาคุณลักษณะและ
กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม ใน 10 ประเทศที่มีภาพลักษณด์้านคุณธรรมจรยิธรรม เป็นรูปธรรมและมีคุณลักษะที่
เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะหรือน่าสนใจ เช่น นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พบว่า คุณธรรม 
พื้นฐานสําคัญ ๆ ที่ประเทศส่วนใหญ่มี ไม่ว่าจะเป็นประเทศทีก่ําลังพัฒนา หรอืประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อเปน็ฐานที่จะอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ร่วมกันพัฒนาความเจริญและความมั่นคงของประเทศชาติ ได้แก่ ความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินยั 
เคร่งในระเบียบ ความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ ประหยัด รวมทัง้พบว่า คุณลักษณะเด่นของคนเอเชีย คือ ความกตญัญู ความรัก
ชาติ ความอ่อนน้อม ขณะที่คุณลักษณะเด่นของคนในยุโรป อเมริกาเหนือ และแปซิฟิกใต้ มีจดุเด่นเรื่องการยอมรับในความ
แตกต่างและความหลากหลาย 
  

4. คุณธรรมของการเป็นข้าราชการที่ดี 
 รัฐบาลในสมัยทีม่ี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เปน็รัฐมนตรีได้จัดทําวาระแหง่ชาติด้านจรยิธรรม  
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งกําหนดยทุธศาสตรก์ารทาํงาน 7 ยทุธศาสตร์ โดยมี
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ที่กําหนดเกีย่วกับคุณธรรมจรยิธรรมที่พงึประสงค์ ดังนี้ (สํานกังาน ก.พ., 2549)  
 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และการพฒันาข้าราชการยึดหลัก 4 พ เปน็
แนวทางในการดําเนินงาน ประกอบด้วย  

 4.1 พึง่ตนเอง สามารถพ่ึงตนเองในการทํางานและการใช้ชวีิต เนน้ให้การรับราชการมีความเป็นมืออาชีพ ทํางาน
อย่างมีศักดิ์ศรี (integrity) ขยันตั้งใจในการทํางาน (activeness) 

 4.2 พอด ีเป็นข้าราชการที่ต้องทํางาน ใช้ชีวิต และวางตัวอย่างพอดี พอควร โดยยึดหลักความเหมาะสม สามารถ
ปรับตัวไดท้ันโลก (relevancy) มีจิตใจและการกระทําทีเ่ป็นประชาธิปไตย ยอมรับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้
เกิดความโปรง่ใส (democracy) 
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 4.3 พอเพยีง การทาํงานของข้าราชการจะตอ้งครอบคลุมหลักความรอบคอบ มีเหตุผลและมีความเพียงพอทัง้ในเรื่อง
ของขอบเขตของงานและความครบถ้วน โดยรบัผิดชอบผลงานต่อสังคม (accountability) และมีศีลธรรม และ คุณธรรม 
(morality) 

 4.4 พอใจ ข้าราชการต้องพอใจในสถานภาพของตน และเน้นความพึงพอใจของประชาชนจากผลงานของตน (yield) 
ที่มีประสิทธิภาพ (efficiency)  
 แม้ว่าคุณธรรมข้างต้นจะถูกกําหนดในนามที่เป็นคุณธรรมของข้าราชการก็ตามแต่สามารถประยุกตใ์ช้กับบุคลากรอื่น
เนื่องจากเป็นแนวทางที่เป็นคุณธรรมที่พงึประสงค์ของประเทศ 
 

5. จริยธรรมของครู  
 5.1  พรหมวหิาร 4 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต, 2547,น. 24, 66-68) ได้อธิบายถงึคุณธรรม จริยธรรม ที่
สําคัญสําหรับครู คือ พรหมวิหาร 4 ซึง่เป็นคุณธรรมของคนที่มีคุณต่อส่วนรวม คนผู้ส่ังสอนหรือให้การศึกษา คนที่เป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม ชว่ยสร้างสรรค์สังคม โดยพรหมวิหาร 4 มีธรรมหรือหลักความประพฤติ ดังนี้  

  เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือใหทุ้กคนประสบประโยชน์และความสุข 

 กรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ ใฝ่ใจที่จะปลดเปล้ืองบําบดัความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวง  

 มุทติา คือ ความเบิกบานพลอยยินดี เม่ือเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ก็มีใจแช่มชื่นเบกิบาน เมื่อเห็นเขาทําความดงีามประสบ
ความสําเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป กพ็ลอยยินดีบันเทิงใจด้วย พรอ้มที่จะช่วยเหลือสนับสนุน  

 อุเบกขา คือ ความมีใจเป็นกลาง มองตามความเป็นจรงิ โดยวางจิตเรียบสม่ําเสมอ มั่นคง เทีย่งตรงดจุตาช่ัง มองเห็น
การที่บุคคลจะได้รับผลดีหรอืชัว่ สมควรแก่เหตุที่ตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการ เหตุผล 
และความเที่ยงธรรม 

 5.2  ความซ่ือสัตย์สุจริต อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชพีและคุณลักษณะครูที่ด ี

  5.2.1 ความหมายของความซ่ือสัตย์สุจริต พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ
คําว่า ซื่อสัตย์ ไว้ว่า ประพฤติตรงและจรงิใจ ไม่คิดคดทรยศไม่คดโกงและไม่หลอกลวง (2556, น. 402) และคําว่าสุจริต ไวว้่า 
ความประพฤติชอบ (2556, น. 1242) 
  โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2528, น. 582 - 592) ได้ให้ ความหมายคําว่า ความซื่อสัตย์ ไว้ว่าหมายถึงการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจรงิ ประพฤติปฏิบัตอิย่างตรงไปตรงมา ทั้งกายวาจา ใจ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  
  ความหมายของความซื่อสัตย์สุจริตที่ปรากฏในพระราชดํารัส พระราชทานแกผู้่บังคับบัญชา อาจารย์และ
นายทหารนักเรยีน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 57 ซึง่เดินทางมาศึกษาภูมิประเทศทั่ว ๆ ไปทางภาคใต้ในโอกาสเข้า
เฝ้าทูลละอองธลีุพระบาท ณ ศาลาบุหลัน ทักษิณราชนเิวศน์ วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2522 ความว่า “...ความซ่ือสัตย์สุจรติ
นั้นขอวิเคราะหศั์พท์ว่า ความตรงไปตรงมาต่อส่ิงทั้งหมดน้อยใหญ่ ส่วนงานของราชการ ส่วนงานของตัวเองเปน็ส่วนตัวทัง้หมด
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คือความซื่อสัตย์สุจริต และคําว่าซื่อสัตย์สุจรติน้ีก็มาจากคําว่า การท่องเที่ยวของจิตใจในทางที่ดี หรือคิดให้ด ีคิดให้สุจรติ ทัง้
ฉลาดด้วย ทัง้ไม่เบียดเบียนผู้อืน่หรือการงานของตัว ทั้งไมเ่บียดเบียนส่วนรวมด้วย จงึจะเป็นผู้สุจริต...” (ภูมพิลอดุลเดช,  
2551, น. 33) 
  ดังนั้น ความซื่อสัตย์สุจริต จงึหมายรวมถึง ความประพฤติตรง ความประพฤติชอบ จรงิใจ ไมคิ่ดคดทรยศ ไมค่ด
โกงและไม่หลอกลวง ไม่เบยีดเบียนการงานของตน ผู้อื่น และส่วนรวม 

  5.2.2 ประโยชน์ของความซ่ือสัตย์สุจริต ความซื่อสัตย์สุจริตมีประโยชน์ในการทําหน้าที่ใหต้รงตาม
จุดประสงค์และหลักการ ทําประโยชน์ต่อส่วนรวมมีประโยชน์ในการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย อันจะนําไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ดังที่ปรากฏในพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสของพระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
  พระบรมราโชวาทในพธิีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวฒุิ
และผู้สําเร็จการศึกษาจากวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วทิยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทพัเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ 
โรงเรียนเสนาธกิารทหารบก โรงเรียนเสนาธกิารทหารเรือ และโรงเรยีนเสนา- 
ธิการทหารอากาศ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วนัอังคารที่ 16 ตุลาคม 2522 ความว่า “...ถ้ามีความสุจริตใจไม่พอ หรอืไม่หนัก
แน่นแน่วแน่พอที่จะทําหน้าที่ให้ตรงตามจุดประสงค์และหลักการที่ศึกษามา ก็อาจทําใหเ้กิดความเสียหายใหญ่หลวงแก่ชาติได้
ต่าง ๆ โดยง่าย...” (ภูมิพลอดุลยเดช, 2551, น. 35) 
  พระราชดํารัส ในโอกาสที่คณะผู้อํานวยการและอาจารยใ์หญ่จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอําเภอดุสิต “กลุ่ม
จิตรลดา” เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอธัยาศัย ณ พระตําหนักจติรลดารโหฐาน วัน
อังคารที่ 18 มนีาคม 2523 ความว่า “...ผู้ที่มคีวามสุจริตและบริสุทธิใ์จ แม้จะมีความรู้น้อยกย็่อมทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
ได้มากกว่าผู้มีความเมตตาแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...” (ภูมิพลอดุลยเดช, 2551, น. 40) 
  พระราชดํารัส ในโอกาสที่ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี นําคณะรัฐมนตรีเข้า
เฝ้าทูลละอองธลีุพระบาท เพือ่ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระตาํหนักจิตรลดารโหฐาน วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 
2526 ความว่า “...ซื่อสัตย์สุจรติน้ีมีความสําคัญ เพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้ว แต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ก็ไมม่ี
เป้าหมายที่แนน่อน จะเปะปะไปทางโน้นททีางน้ีที ไม่มทีางทีจ่ะสําเร็จในการงานใด ๆ ฉะนั้น การที่มีความซือ่สัตย์สุจริตนั้นมี
ความสําคัญอยู่อันดับแรกก็คือ การให้รูจ้ักเป้าหมายของงาน คือความเจริญรุง่เรอืงของประเทศชาติ...” (ภูมพิลอดุลยเดช, 
2551, น. 69) 
  พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนงัสือวันเด็กปีพทุธศักราช 2531 ความวา่ “... ความ
ซื่อสัตย์สุจริตเปน็พื้นฐานของความดีทกุอย่าง เด็ก ๆ จงึต้องฝึกฝน อบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักไดเ้ติบโตขึ้นเป็นคนดีมี
ประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง...” (ภูมิพลอดุลยเดช, 2551, น. 82) 
  พระราชดํารัส ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นําคณะรัฐมนตรเีฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระ
ตําหนักจติรลดารโหฐาน วันเสาร์ที่ 15 พฤศจกิายน 2540 ความว่า “....ในสถานการณ์ปัจจบุัน ความเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริตจะ
เป็นส่ิงสําคัญมาก เพราะว่าถ้าแต่ละคนปฏิบัติด้วยความตั้งอกต้ังใจจรงิ ๆ ก็สามารถจะผ่านพน้อุปสรรคทกุอย่าง โดยเฉพาะ
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จะต้องทําด้วยความเฉลียวฉลาดและสอดคล้องกัน...” 
(ภูมิพลอดุลยเดช, 2551, น. 110) 

  5.2.3 พฤติกรรมความซ่ือสัตย์สุจริตของครู ผู้ที่อยูใ่นวิชาชีพครูควรมีความซื่อสัตยสุ์จริต โกวทิ ประวาล
พฤกษ์ (2528, น. 582-592) กล่าวถึง พฤตกิรรมความซื่อสัตยสุ์จริตที่ครูควรประพฤติ ดังตอ่ไปน้ี 

1) ถ่ายทอดความรูโ้ดยไม่ปิดบังอําพราง 
2) ไม่เบียดบังแรงงานหรือนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
3) ไม่เบียดบังทรพัย์สินส่วนรวมหรือส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้ง 
4) ไม่อวดอ้างความสามารถเกินความจรงิ 
5) ไม่นําหรือยอมให้นําผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางทุจริตหรือเป็นภัยตอ่มนุษยชาต ิ
6) ใช้เวลาราชการเพื่อประโยชนท์างราชการอย่างเต็มที ่
7) ไม่ชักชวนศิษยก์ระทําในส่ิงที่เส่ือมเสีย 
8) เข้าสอนและเลิกสอนตามเวลาที่กําหนด 
9) ไม่ประจบสอพลอผู้บังคับบัญชาเพื่อประโยชนส่์วนตน 
10) ปฏิบัติหน้าที่อยา่งดีทัง้ต่อหน้าและลับหลังผู้บังคับบัญชา 
11) เป็นบุคคลรักษาคํามั่นสัญญา 

  5.3 จิตสาธารณะ  
  5.3.1 ความหมายของจิตสาธารณะ จิตสาธารณะ (Public Mind) หรือจิตสํานกึสาธารณะ (Public 
Consciousness) มีผู้ให้ความหมายไว้ใกล้เคียงกัน ดังนี ้
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของคําว่า จิตสํานึก ไว้ว่า ภาวะที่จิตตื่น และรู้ตัว 
สามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป เสียง กล่ิน รส และส่ิงที่สัมผัสได้ด้วยกาย (2556: 325) และคําว่า 
สาธารณะ ไว้ว่า เพื่อประชาชนทั่วไป เช่น สวนสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ บ่อน้ําสาธารณะ ทั่วไป เช่น ถนนน้ีไม่ใช่ถนน
สาธารณะ อย่าแต่งตัวประเจิดประเจ้อในที่สาธารณะ (2556: 1214) 
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2542) ได้ให้ความหมายของ จิตสาธารณะ ว่า หมายถงึ การรู้จกัเอาใจ
ใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เปน็ประโยชน์ต่อชาติ มีความสํานึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
งาม ละอายต่อส่ิงผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์ และธรรมชาต ิ
  ชัยวัฒน์ ถริะพนัธุ์ (2542) กล่าวว่า จิตสาธารณะ หมายถงึ ความเป็นพลเมืองผู้ตื่น รู้ตระหนักในสิทธิและความ
รับผิดชอบทีจ่ะสร้างสรรค์สังคมส่วนรวมของคนสามัญ พลเมืองทีรุ่ก เรียกร้องการมีส่วนร่วม และต้องการที่จะจัดการดูแล
กําหนดชะตากรรมของตนและชุมชน 
  เกรยีงศักดิ์ เจรญิวงศ์ศักดิ์ (2543) ได้ให้ความหมาย จิตสาธารณะ ว่า หมายถึง ความคิดที่ไม่เห็นแก่ตัว มีความ
ปรารถนาที่จะชว่ยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม พยายามฉวยโอกาสที่จะช่วยเหลืออย่างจรงิจัง และมองโลกในแง่
ดีบนพื้นฐานของความเป็นจริง 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ใหค้วามหมายของจิตสาธารณะว่าหมายถงึ 
คุณลักษณะที่แสดงออกถงึการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรอืสถานการณท์ี่กอ่ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคมด้วยความเตม็
ใจ กระตือรือรน้ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  จากความหมายของจิตสาธารณะที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า จติสาธารณะ หมายถึง การรู้จกัเอาใจใส่ เป็นธุระ 
มีสวนร่วมในกิจกรรมหรอืสถานการณข์องส่วนรวม ที่กอ่ใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัในสังคมด้วยความเต็มใจ โดยไม่มุ่งหวงัส่ิงตอบ
แทน 

  5.3.2 ความสาํคัญของจิตสาธารณะ จิตสาธารณะมีความสําคัญสําหรับการรกัษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
และประเทศชาติ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาเเหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานที่ 
1 ว่า คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทัง้ในฐานะพลเมอืงเเละพลโลก โดยคนไทย ต้องเป็นคนเกง่ คนดี และมีความสุข 
ตัวบ่งชี้คือ กําลังกาย กําลังใจทีส่มบูรณ์ ความรูแ้ละทักษะที่จําเป็นและเพียงพอในการดํารงชวีิตและการพัฒนาสังคม ทักษะ
การเรียนรู้และการปรับตัว ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปน็พลเมืองไทยและพลโลก โดยมุ่ง
ปลูกฝังจิตสํานกึทีถู่กตอ้งด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน รวมถงึการรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ ซึ่งต่อมา
กระทรวง-ศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญกับการมีจิตสาธารณะที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรู้จกัดูแลของส่วนรวม รวมถงึ
รู้จักการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ โดยให้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 
กําหนด “จิตสาธารณะ” เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 1 ใน 8 ขอ้ ที่สถานศึกษาต้องเน้น โดยสถานศึกษาต้องมี
ชั่วโมงให้ผู้เรียนทํากิจกรรมสาธารณะ รวม 165 ชั่วโมง (ประถมศึกษาปทีี่ 1-6 จะต้องทํากิจกรรม 60 ชั่วโมง มัธยมศึกษา
ตอนต้น 45 ชั่วโมง มัธยมศึกษาตอนปลาย 60 ชั่วโมง) 

  5.3.3 พฤติกรรมบ่งชีก้ารมีจิตสาธารณะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด
ไว้ว่า ผู้มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มลัีกษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพือ่ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เข้าใจ เห็นใจผู้ที่ความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ดว้ยแรงกาย สตปิัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 
หรือร่วมสร้างสรรค์ส่ิงที่ดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน มีรายละเอียดตัวช้ีวดัและพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี ้
  ตัวชี้วัดที่ 1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี ้
  (1) ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง ครทูํางานด้วยความเต็มใจ 
  (2) อาสาทํางานให้ผู้อื่นด้วยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปัญญา โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 
  (3) แบ่งปันส่ิงของทรัพย์สินและอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหา หรือสร้างความสุขใหผู้้อื่น 
  ตัวชี้วัดที่ 2 เขาร่วมกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียน ชุมชน และสังคม มีพฤตกิรรมบ่งชี้ ดังนี ้
  (1) ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติและส่ิงแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
  (2) เขารว่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชมุชน และสังคม 
  (3) เข้ารว่มกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างส่ิงที่ดงีามของส่วนรวมตามสถานการณท์ี่เกิดขึน้ด้วยความ
กระตือรือร้น 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

  5.3.4 พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของครู ครูสามารถแสดงพฤติกรรมการมีจติสาธารณะได้ ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี้ (1) อาสาทํางานในโรงเรียนดว้ยความเต็มใจ (2) ดูแลรกัษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ในโรงเรยีนใหใ้ช้ประโยชน์ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ (3) เข้ารว่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และสังคม (4) เข้าร่วมกิจกรรมแก้ปัญหาหรอื
ร่วมสร้างส่ิงทีง่ามของส่วนรวมดว้ยความกระตือรือร้น 

 5.4 เสียสละต่อส่วนรวม ความเสียสละอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชพีและคุณลักษณะครูที่ด ี

  5.4.1 ความหมายของการเสียสละต่อส่วนรวม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้
ความหมายของคําว่า เสียสละ ไว้ว่า ให้โดยยินยอมให้ด้วยความเต็มใจ เช่น ทหารเสียสละชีวติเพื่อปกป้องเอกราชของชาติ พ่อ
แม่เสียสละทุกส่ิงทกุอย่างได้เพือ่ลูก (2556, น.1262) 
  โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2528, น. 582-592) ได้ให้ความหมายคําว่า ความเสียสละ ว่า หมายถึง การละความเห็น
แก่ตัว การให้ปนัแก่คนที่ควรให้ด้วยกําลังกาย กําลังทรัพย์ กําลังสติปัญญา รวมทั้งการรู้จกัสลัดทิ้งอารมณร์า้ยในตนเอง  

  5.4.2 พฤติกรรมการเสียสละต่อส่วนรวมของครู ครูควรเเสดงพฤติกรรมความเสียสละ ดังต่อไปนี้ (โกวทิ 
ประวาลพฤกษ์ 2528, น. 582 - 592) 
  1) ร่วมกจิกรรมที่กอ่ให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษากับศิษยท์ั้งในและนอกเวลาราชการอยู่เสมอ 
  2) ให้คําปรกึษากับศิษย์ในปัญหาตา่ง ๆ ทัง้ในและนอกเวลาราชการอยู่เสมอ 
  3) แบ่งปันทรพัย์สินตามสมควร เพื่อใหก้ิจการของศิษย์หรือสถาบันประสบความสําเร็จ 
  4) ช่วยเจรจาเป็นธรุะในกจิการของศิษย์และสถาบันให้สําเรจ็ประโยชน์ 
  5) ให้อภัยผู้อื่น ไมแ่สดงการอาฆาตพยาบาท 
  6) ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 
  7) มีเหตุผลไม่งมงายในความเชื่อของตน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 

เร่ืองที ่14.1.3  ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของครู 
 
 
 ในอดีต ครู ศิษย์ ผู้ปกครอง และชุมชน จะดํารงชีวติร่วมกันดว้ยวัฒนธรรมการเคารพนับถือและให้เกียรติซึง่กันและ
กัน ซึ่งครจูะเป็นกลุ่มบุคคลที่สังคมใหก้ารเคารพนับถือและให้เกียรติสูงกว่าคนในอาชีพอื่น เนือ่งจากครูไดใ้หค้วามเป็นครูอยา่ง
สูงแก่ศิษย์และสังคม แต่ในปัจจุบันครูให้ความเป็นครูลดลงเพราะอิทธพิลทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 
ระบบจริยธรรมทางจติใจในอดตีจึงถูกแทนที่ดว้ยระบบจริยธรรมทางวัตถุ ซึง่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ครูมีปญัหาคุณธรรม
จริยธรรม จํานวนครูที่มีปัญหาคุณธรรมจริยธรรมน้ันอาจจะมจีํานวนมากเน่ืองจากคุณธรรมจริยธรรมมขีอบขา่ยกว้างขวางและ
เป็นพื้นฐานของทุกกิจกรรมในชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวของครู ครูคนหน่ึงอาจมีคุณธรรมดีบางประการและไม่ดีบาง
ประการ ครูบางคนอาจมีคุณธรรมดใีนบางโอกาสและไม่ดีในบางโอกาส ส่วนครูที่มีปัญหาดา้นจรรยาบรรณจะมีจํานวนน้อย
กว่าครทูี่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมเน่ืองจากเป็นหลักพืน้ฐานในการประกอบวิชาชีพทีม่ีการกําหนดผลเชิงลบที่ครูจะได้รับ 
และจํานวนครูที่มีปัญหาด้านวนิัยจะมีจํานวนน้อยกว่าครูที่มปีัญหาด้านจรรยาบรรณเน่ืองจากเป็นหลักการที่มีการลงโทษ
รุนแรง อย่างไรก็ดีอาจสรุปปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของครูเป็น 3 ด้าน คือ ปัญหาด้านความรู้ทางคุณธรรมจริยธรรม 
ปัญหาเจตคตทิางคุณธรรมจริยธรรม และปัญหาทักษะทางคุณธรรมจริยธรรม ดังนี ้
  

1. ปัญหาด้านความรู้ทางคุณธรรมจริยธรรม 
 ปัญหาสําคัญของการขาดความรู้ทางคุณธรรมจริยธรรม คือ การขาดความรู้เกีย่วกับคุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จรงิ 
ซึ่งครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดงันี ้
  1.1  การไม่มีความรู้ในหลักธรรมคําสอนตามศาสนาที่ตนนับถอือย่างเพียงพอและชดัเจนถกูต้อง เชน่ ไม่มีความรู้ที่
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักไตรสิกขา ไม่สามารถจําแนกการคิดทัง้ 10 วิธีในโยนิโสมนสิการไดถู้กตอ้ง 
  1.2  การไม่มีความรู้ในหลักธรรมของศาสนาอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อครูจะได้มีความเข้าใจเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่
นับถือศาสนาแตกต่างกันหรือเมื่อต้องทําการสอนเนื้อหาที่เกีย่วข้อง  
  1.3  การไม่มีความรูว้่าคุณธรรมจรยิธรรมแต่ละประการน้ันประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมย่อย ๆ อะไรบ้าง เชน่ 
การจะพัฒนาให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์นั้น คุณธรรมพื้นฐานที่จะนําไปสู่ความซื่อสัตย์คืออะไร  
 1.4  การไม่เข้าใจเครอืข่ายหรือชุดของคุณธรรมจริยธรรม เช่น ไม่เขา้ใจว่าทําไมอรยิสัจจึงต้องมี 4 ประการและทําไม
ต้องทําให้ครบทกุประการ ไม่เขา้ใจแผนภูมิของการมีความพอเพียงตามแนวพระราชดําริที่หนว่ยงานราชการได้ช่วยสรุป
ความสัมพันธ์ของคุณธรรมต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่ความพอเพยีงไวใ้ห้เรียบร้อยแล้ว  

2. ปัญหาเจตคตทิางคุณธรรมจริยธรรม 
 ปัญหาเจตคตทิางคุณธรรมจริยธรรมครอบคุลมประเด็นสําคัญ ดังนี ้

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 2.1  การไม่เห็นคณุค่าของคณุธรรมจริยธรรม เนือ่งจากมนุษย์มธีรรมชาติต้องการส่ิงต่าง ๆ แตห่ลักคุณธรรม
จริยธรรมสอนให้ต้องการอย่างมีขอบเขต จงึมีเจตคติว่าหลักคุณธรรมจรยิธรรมขัดกับความตอ้งการของตนเอง นอกจากนั้น
ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันใช้ความอยากของมนษุย์ในการสร้างความเติบโตของผู้ผลิต คุณธรรมจริยธรรมจึงไม่เพียงแตข่ัดกับ
ความต้องการของบุคคลเท่านั้นแต่ยังขดักับวถิกีารดํารงชวีิตประจําวันในสังคมด้วย 

 2.2  ความท้อถอยในการปฏบิติัตามคณุธรรมจริยธรรม เนื่องจากการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมแต่ละประการ
นั้นเป็นเรื่องต้องใช้ความพยามยามและใช้เวลาระยะยาวตลอดชีวิตของมนุษย์ การปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นเรือ่ง
ยากและทําใหเ้กิดความทอ้ถอย 

 2.3  ความสับสนทางจริยธรรม ความสับสนทางคุณธรรมจรยิธรรมมีหลายประการ เช่น 1) การสับสนว่าจะใช้
คุณธรรมเพียงใด เนื่องจากคุณธรรมบางประการมีลักษณะเป็นกิเลสด้วย เช่น ความกล้าเส่ียง 2) การไม่เห็นผลดีแห่งการทําดี
ของตนเอง แต่เห็นผลดีในการทําไม่ดีของคนอืน่ 3) การตดัสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกปฏิบัติอย่างไรเมื่อคุณธรรมจริยธรรมและ
สภาพสังคมมีความไม่สอดคล้องกัน เช่น ซือ่สัตย์โดยต้องรับสภาพความยากจน เป็นต้น 
  

3. ปัญหาทกัษะทางคุณธรรมจริยธรรม 
 ปัญหาทกัษะทางคุณธรรมจริยธรรม ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้  

 3.1  การมีทกัษะทางคณุธรรมจริยธรรมทีไ่ม่ครบถ้วน เนื่องจากคุณธรรมจริยธรรมมีลักษณะเป็นเครือข่ายที่ตอ้งทํา
ครบถ้วนจงึจะเกิดผลจรงิตามหลักการ แต่ครูมทีักษะในแต่ละข้อไม่เท่ากัน เชน่ ในพรหมวิหาร 4 นั้น ครอูาจมีทักษะในเรื่อง
เมตตา แต่ไม่มทีักษะด้านอุเบกขา  

  3.2  การไม่สามารถสร้างเครือข่ายหรือชุดของคณุธรรมจริยธรรม เครือข่ายหรอืชุดของคุณธรรมจรยิธรรมเป็นส่ิง
สําคัญที่จะใช้ในการพัฒนาตนและการพัฒนานกัเรยีน เช่น หากจะพัฒนานักเรียนให้มีความรกัที่เป็นสากลนั้น จะต้องนํา
คุณธรรมข้อใดบ้างมาเป็นพื้นฐานให้เกิดความรัก และจะจัดคุณธรรมเหล่านั้นให้เป็นเครือข่ายที่ชัดเจนในรูปแบบแผนภูมิ
อย่างไร 

 3.3  การไม่สามารถประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์และบุคคลทีห่ลากหลาย แม้ว่าครจูะมีความรู้ เจตคติ และทักษะการ
สร้างเครอืข่ายจริยธรรมแล้ว ครูยังขาดทักษะในการประยุกตใ์ช้คุณธรรมจริยธรรมให้เหมาะกบัตนเองในสภาพการณ์ต่าง ๆ 
และขาดทักษะในการประยุกตใ์ช้กับบุคคลหลากหลายทีต่นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ซึง่การใชคุ้ณธรรมจริยธรรมในกาลเทศะที่
แตกต่างก็จะมีปจัจัยเกี่ยวข้องแตกต่างกันไปดว้ย 

 3.4  การเลอืกปฏบิติั โดยอาจเลือกปฏิบัติคุณธรรมขอ้เดียวกันกับสถานการณ์แตกต่างกัน เช่น ตั้งใจสอนเพราะจะใช้
ผลเพื่อการวิจัยในช้ันเรยีน หรอือาจเลือกปฏิบัติกับบุคคลแตกต่างกัน เช่น เมตตามากกับนกัเรยีนที่เรียนดี นอกจากนั้นครยูังมี
การเลือกใช้คุณธรรมบางขอ้และตั้งใจละทิง้บางข้อ เช่น การดืม่สุราเพื่อเข้าสังคม  

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 อนึ่งปัญหาข้างต้นเป็นปัญหาทีเ่กิดขึ้นกับครูบางส่วนทีร่ัฐบาลคาดหวังให้เป็นเพียงครูส่วนนอ้ยเท่านั้น ครูส่วนใหญ่
ควรมีพัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี หน่วยงานที่เกีย่วข้องจึงควรร่วมมือกันเพือ่ขจดัปัญหาคุณธรรมจริยธรรมเกิดขึน้
แล้ว และป้องกันเพื่อสถานภาพของวิชาชีพครใูนอนาคต 
 
 
 

เร่ืองที ่14.1.4  แนวทางการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของครู 
  
 
 การที่ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่ิงจําเป็นในระดับต้น ๆ ที่ต้องทําการพัฒนา เพื่อให้ครูมี
ความรู้ที่จะนําไปใช้กับตนเองและการทํางาน รวมทั้งสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง ในเรื่องน้ีจึงเสนอแนวทางการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับคุณธรรมโดยอิงหลักพื้นฐานทางศาสนา โดยสรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต 2538, 
น. 32-78) 
  

1. การเข้าใจความหมายและเป้าหมายที่ถูกต้อง  
 การเข้าใจความหมายและเป้าหมายที่ถกูต้องของคุณธรรมจริยธรรมจะช่วยใหค้รูมีความเข้าใจตรงตามแก่นสาระของ
คุณธรรมจริยธรรมน้ันและป้องกันการใช้อย่างไม่ถูกตอ้ง เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มานะ และสันโดษ  
 ตัวอย่างการเข้าใจความหมายทีถู่กตอ้งของ มานะ  

 มานะ ในภาษาบาลี หมายถึง ความถือตัว ต้องการเด่นเหนือคนอื่น ต้องการความยิ่งใหญ่ แต่คนทั่วไปจะมคีวาม
เข้าใจว่า มานะ หมายถงึ ความเพียรพยายาม ความอดทน เช่น ลูกต้องมานะพากเพียรเรียนหนังสือจะได้เป็นใหญ่เป็นโตและ
ร่ํารวย ซึ่งเป็นการใช้มานะเป็นตัวกระตุ้นพฤตกิรรมการขยันอดทนท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จทีต่้องการคือความยิ่งใหญ่ 
ความหมายของมานะจึงกลายเป็นความสําเร็จหรือความเพียร ผลคือถ้าคนมีมานะเป็นตัวขับที่เด่นในจิตใจแล้ว จะกลายเป็น
คนที่ยอมใครไม่ได้ ทํางานเป็นทีมไม่ได้ รวมทัง้มีความพยายามแม้ในส่ิงที่ไม่ควร เช่น การทําผิดกฎระเบียบเพื่อแสดงว่าตนมี
ความสามารถทาํในส่ิงที่คนอื่นทําไม่ได ้
 ตัวอย่างการเข้าใจเป้าหมายทีถ่กูต้องของ สันโดษ 

 สันโดษ เป้าหมายของสันโดษ คือ เพื่อให้คนมีความพอใจในส่ิงที่ได้มาด้วยความเพียรพยายามของตนเองโดยสุจริตไม่
อยากไดใ้นส่ิงทีไ่ม่ได้ทําเองหรือเป็นของคนอื่น สันโดษจึงป้องกนัความโลภและอยากไดข้องของคนอื่นโดยง่ายและป้องกันการ
กระทําทุจริต แต่คนทั่วไปจะใชสั้นโดษในความหมายว่าความพอใจตามมีตามได้ พอใจในส่ิงทีต่ัวมี ไม่ทะเยอทะยานดิ้นรน
ขวนขวาย โดยมีเป้าหมายคือเพื่อจะได้มีความสุขซึ่งมิใชเ่ป้าหมายที่แท้จริงของสันโดษ เป็นแต่เพียงผลพลอยได้ของสันโดษ  
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2. การพฒันาเป็นชุดจริยธรรม  
 เนื่องจากคุณธรรมจรยิธรรมแตล่ะประการจะมคุีณธรรมจริยธรรมอื่น ๆ ที่สัมพนัธ์กันและประกอบกันเพื่อให้เกิดคุณ
ค่าที่แท้จรงิ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจึงไม่อาจพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมประการเดียวแบบเดี่ยว ๆ ได ้ต้องพัฒนาใน
ลักษณะทีเ่ป็นชดุจริยธรรม  
 

3. การพฒันาจริยธรรมที่ครบวงจร  
 จริยธรรมที่จะเกิดผลตามหลักธรรมน้ันจะต้องได้รับการพัฒนาที่ครบวงจร หากไม่ครบวงจรจะไม่เกิดผลดีตาม
หลักการและอาจเกิดผลเสียดว้ย ตัวอย่างเช่น คุณธรรมเกี่ยวกบัสันโดษ การทีสั่นโดษมีเป้าหมายเพื่อการพอใจส่ิงได้มาด้วย
ความเพียรในทางที่สุจริต จะทาํให้จิตใจของผู้มีความสันโดษไม่วุ่นวายกงัวลกบัการแสวงหาทางวัตถุ ทําให้สามารถใช้เวลาและ
กําลังความสามารถในการทําหน้าที่และส่ิงที่ดีงามได้อย่างเต็มที่ จรยิธรรมทีเ่ป็นชุดและการครบวงจรของสันโดษจึงต้องมทีัง้ 
ความพอใจ การใช้ความสามารถในทางท่ีถูกตอ้ง การเพยีรพยามยามทํากจิหน้าที่ และการมคีวามสุขกับส่ิงที่ได้จากความเพียร
ที่ถกูต้องน้ัน การไม่พัฒนาเป็นชุด 
 จริยรรมที่ครบวงจรจะไม่เกิดผลเป็นความสันโดษ ซึ่งผู้ที่ไม่มีความสันโดษจะไม่มีเป้าหมายทีง่าน จึงไม่รกังาน ทํางาน
ด้วยความจําใจ หากมีโอกาสหลีกเล่ียงหรือมหีนทางที่ได้มาโดยง่ายกจ็ะเลือกทางเช่นนั้น 
 

4. การพฒันาตามขั้นตอน  
 คุณธรรมจริยธรรมแต่ละประการจะมีขั้นตอนหลัก ๆ ของการพัฒนาซึ่งครูจะต้องเข้าใจ โดยอาจแบ่งเป็นการพัฒนา
จริยธรรมเดี่ยว และการพัฒนาเป็นชุด เช่น  

 4.1 การพฒันาคณุธรรมจริยธรรมเดีย่ว ๆ ตัวอยา่งการพัฒนาเกีย่วกับอนจิจัง 
 ความหมายและเป้าหมายของอนิจจัง หมายถงึ การรู้เท่าทันคตธิรรมว่าส่ิงทัง้หลายไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอน มีเกิดขึ้น 
ตั้งอยู่ แล้วดับไป เป้าหมายของการเข้าใจอนิจจังคือการเกิดปัญญาที่จะรู้เท่าทัน และคลายความทุกข์จากส่ิงที่เกดิขึ้น  
 ขั้นตอนการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมเกีย่วกับอนิจจัง 
  1)  เข้าใจในส่ิงที่เกดิขึ้น คือ การรูเ้ท่าทันความจริงทั้งหลายว่าเป็นอนิจจัง (ปัญญา) 
  2)  ปลงใจได้ โดยจิตไม่หวั่นไหว และมีความสุข (จิตใจเป็นอิสระหรือวิมตุติ) 
  3)  รู้ว่าความไม่เที่ยงแล้วเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจยั จึงสืบสาวหาเหตุปจัจัย (โยนิโส 
มนสิการ) เพราะการเปลี่ยนแปลงคือความเป็นไปตามเหตุปัจจยั ไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่างเล่ือนลอยไร้เหตุปัจจยั เหตุปัจจัยของ
การเปล่ียนแปลงมี 2 ส่วน คือ 
   (1)  เหตุปัจจยัที่จะทําใหเ้ส่ือม เป็นส่ิงที่ต้องเร่งขวนขวายทําการหลีกเล่ียง ละ กําจัด แก้ไข ไมใ่หม้ีเหตุ
ปัจจัยของความเส่ือม แต่ให้มีเหตุปัจจัยของความเจริญเข้ามาแทน 
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   (2)  เหตุปัจจยัที่จะทําใหเ้จรญิ เป็นส่ิงที่ต้องเร่งสร้าง เสริม ทําให้สําเร็จและสร้างสรรค์โดยไม่รอใหป้ัญหา
เกิดขึ้นหรอืมีความร้ายแรง (ไมป่ระมาท หรือ อัปปมาท)  
   ความไม่ประมาทจึงเป็นการไมอ่ยู่นิ่งเฉย มีความกระตือรือร้น เร่งรัดทําทกุส่ิงที่ควรทํา เพื่อหลีกเล่ียงความ
เส่ือม และสร้างสรรค์ความเจรญิ การมีหรือไมม่ีความประมาทจึงทําให้มีการดําเนินชีวิตแตกต่างกันเป็น 3 แบบ คือ  
   สุข แต่ เส่ือม เพราะปลงใจไดก้็สบาย ทําใจวา่เส่ือมก็ช่างและปล่อยตามเรื่อง 
   เจริญ แต่ ทุกข์ เพราะทําส่ิงต่าง ๆ ด้วยแรงบีบค้ัน เช่น ต้องการชนะ จึงทําด้วยความทุกข์ เปน็ต้น 
   เจริญ และ สุข เพราะทําตามเหตุปัจจัยในทางที่ถกูและครบวงจร 

 4.2  การพฒันาจริยธรรมเป็นชุด การพัฒนาจริยธรรม เป็นชุดมขีั้นตอนหลัก ดงันี้  
   1)  วิเคราะห์เหตุการณ์ การกระทํา หรือบุคคลที่เกีย่วข้อง 
  2)  สืบสาวหาสาเหตุที่แท้จริง 
  3)  สร้างจริยธรรมข้อนําขึ้น 1 ประการ แล้วนําคุณธรรมจรยิธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องมาสร้างความสัมพันธ์กันเป็น
เครือข่ายแบบแผนภุมิ เช่น ถ้ากําหนดให้ความยุติธรรมเป็นจรยิธรรมนํา จะตอ้งพัฒนา ความมีเหตุผล และความอดกล้ันตอ่ส่ิง
โน้มน้าวต่าง ๆ ด้วย ถ้ากําหนดให้เสรีภาพในการแสดงออกเป็นจริยธรรมนํา จะต้องพัฒนาการรับฟงัคนอื่น ความอดทน และ
การแสวงปัญญาด้วย ไม่เช่นนัน้จะเกิดเป็นการแสดงออกแบบตามใจตวัและมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นโดยไม่ใช่เป็นการ
แสดงออกเพื่อปญัญา จรยิธรรม ที่กําหนดให้เปน็ข้อนําจงึเป็นขอ้แกนหรอืข้อประสานระหว่างจริยธรรมข้อต่าง ๆ การเข้าใจชุด
จริยธรรมที่สัมพันธ์กันนี้ ครอูาจใช้การกําหนดพฤตกิรรมบ่งชี้เป็นรายขอ้แล้วพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของพฤติกรรมบง่ชี้นัน้  
  ตัวอย่าง: คุณธรรมด้านความความซ่ือสัตย ์
   ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยา่งเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติปฏิบัติอย่าง
ตรงไปตรงมา ทัง้กาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น 
  
 
 
 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

ตารางที่ 14.1 ตัวอย่างพฤติกรรมของคุณธรรมจริยธรรมของความซ่ือสัตย์ 

ด้าน / พฤติกรรม ด้าน / พฤติกรรม 

1. ความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง  คือมีความรู้สกึผิดชอบช่ัวดี  
    มีความละอายและ 
     เกรงกลัวตอ่การกระทํา 
    ความผิด 

 พฤติกรรม 
 - ไมส่ับปลับกลับกลอก 
 - ไม่คลอ้ยตามพวกท่ีลากหรือชักจูงไปในทางท่ีเสื่อมเสยี 
 - มั่นคงตอ่การกระทําดีของตน 
 - ไม่คดโกงความตั้งใจทําจริง 
 - ประพฤติตรงตามพูดและคิด 

2. ความซ่ือสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงาน 
พฤติกรรม 
- ไม่เอาเวลาทํางานในหน้าท่ีไปใช้ทําประโยชน์ส่วนตัว 
- ไม่ใช้อาํนาจหน้าท่ีทําประโยชน์ส่วนตัว 
 

3. ความซ่ือสัตย์ต่อบุคคล  คือมีความซ่ือตรงต่อผู้อื่น  
    ต่อมิตร ต่อหวัหน้างาน  
    ต่อผู้มีพระคุณ 

พฤติกรรม 
- ประพฤติตรงไปตรงมาไม่คิดคดต่อผู้อื่น  
- ไม่ชักชวนไปในทางท่ีเสื่อมเสีย 
- ไม่สอพลอเพ่ือหาประโยชน์ส่วนตน 
- เตือนสติและแนะนําในสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ 
- ยินดีในความสําเร็จของผู้อื่น ไม่คิดริษยาหรอืกลั่นแกล้ง 

4. ความซ่ือสัตย์ต่อคณะ สังคม และ ประเทศชาต ิ
พฤติกรรม  
- ร่วมมือรว่มใจกนัทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
- ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน หรือเอาดีเข้าตน 
- ไม่รว่มมือทํางานใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือระเบียบ 
  ข้อบังคับของสงัคมและหมู่คณะ 

 

พฤติกรรมเกีย่วกบัความไม่ซ่ือสัตย์ที่มักจะพบเสมอในชีวติประจําวนั เช่น 
- ผู้บังคับบัญชาไมอ่ยู่ก็ไม่ทํางาน 
- มาทํางานช้า เลกิก่อนเวลาท่ีกําหนด 
- ยืมของจากคนอืน่แล้วทําเป็นลมืไม่ส่งคืน 
- ทําของผู้อื่นเสียหายแล้วน่ิงเสีย 
- ทํางานแต่เฉพาะหน้า ทํางานลวก ๆ  
- ซ้ือของสตางค์ทอนเกินก็น่ิงเฉยเสยี 
- เอาของคนอื่นมาเป็นของตน 
- ขี้ฉ้อ ตระบัดสตัย์ ลักลอบ ยักยอก  
- ไม่ชําระหน้ี ไม่รกัษาคํามั่นสญัญา ทุจริตต่อหน้าท่ี การคดโกง กลา่วเท็จ การบิดพลิ้ว  
  การหลอกลวง ไม่ตรงตอ่เวลา  

 
ทีม่า: โกวิท ประวาลพฤกษ์. การพัฒนาจริยธรรม : การสอนเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาจริยศึกษา (หน่วยที่ 10). นนทบุรี: 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช น. 585-587. 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

5. การพฒันาองค์ประกอบของการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
 องค์ประกอบของการพัฒนาจริยธรรมแบ่งเป็น องค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน ได้แก่ (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตฺโต) (2538, น. 82-89) 

 5.1  องค์ประกอบภายนอก คือ ส่ิงแวดล้อมทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรม เป็นสภาพเศรษฐกิจ ตัวแบบ ค่านิยมใน
สังคม การพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายนอกให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมจึงต้องเป็นความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
อย่างตอ่เนื่องและจริงจงั 

 5.2  องค์ประกอบภายใน คือ ปัจจยัภายในตัวบุคคลซ่ึงเป็นพื้นฐานของจริยธรรม จงึต้องสร้างขึ้นให้มีในตัวคน 
ส่ิงแวดล้อมภายในที่สําคัญ คือ  

  5.2.1  จิตสาํนึกในการศึกษา คือจิตสํานึกในการพัฒนาตนเองทั้งด้านกาย อารมณ์ สังคม และปัญญา ด้วยการ
ใฝ่พัฒนาใหต้นมีชีวิตและจิตใจที่เจริญงอกงามยิ่งขึ้น พยามยามพัฒนาตนใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง
คือการเรียนรู้จากทกุส่ิงทัง้ส่ิงทีด่ีและไม่ดี เม่ือพบส่ิงที่ดกี็เรียนรู้ข้อดีและนํามาประยุกตใ์ช้กับตน เมื่อพบส่ิงที่ไม่ดีก็เรียนรูว้่าส่ิง
นี้ไม่ดีหรือเป็นโทษอย่างไร จนเกิดความรู้ความเข้าใจและไม่นํามาปฏิบัติ การมีจิตสํานึกในการศึกษาเรียนรู้นีจ้งึทําให้คน
เปล่ียนท่าทตี่อส่ิงต่าง ๆ ที่มากระทบตนเองเพราะใช้ทกุส่ิงเปน็การเรียนรู้ ไมเ่กิดอารมณก์ับส่ิงที่ไม่พงึพอใจ ดังนั้น จงึเป็นผู้เกิด
ปัญญามากกว่าเกิดปัญหา 

  5.2.2  แรงจูงใจ คือ ความรักดี ใฝ่ดี ใฝ่ความดีความงาม ใฝ่ความรู้จรงิ พรอ้มรับและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ซึง่เปน็การใฝ่ดีทัง้ต่อตนเองและสังคม ความใฝ่ดีนี้จะทําให้เกิดความรัก (ฉันทะ) ทีจ่ะเรียนรู้ มากกว่าการเกิดอารมณ์
ต่อส่ิงต่าง ๆ การเกดิอารมณ์ทัง้ชอบและไม่ชอบสิ่งต่าง ๆ ไมเ่ป็นผลดีต่อมนุษย์ เพราะเม่ือชอบหรือยินดีก็ตอ้งการให้เป็นของ
ตนและต้องการมาก ๆ เพือ่เป็นประโยชน์แก่ตน ถ้าไม่ชอบหรือยินร้ายไมถู่กใจก็จะโกรธเกลียดและขัดแย้ง การมีอารมณ์ทัง้
สองด้านจงึไม่เกดิการพัฒนา จดัเป็นการใช้ตณัหาแทนการใช้ฉันทะ ถ้านําไปใช้ในการแก้ไขและพัฒนาส่ิงต่าง ๆ กจ็ะแก้ปัญหา
ผิดและพัฒนาพลาด เช่น นิยมการบริโภคมากก็จะฟุ่มเฟอืย เกิดหนี้ ฐานะเศรษฐกิจตกตํ่าลง 

  5.2.3  การรู้จักคิด คือ การคิดเป็นและคิดแยบคายซ่ึงเรียกว่าโยนิโสมนสิการ การรูจ้กัคิดมีประโยชน ์คือ ช่วย
คนได้ในทกุกรณี และทําให้พึง่ตนเองได้อย่างแท้จรงิ ไม่ต้องพึง่คนอื่น เพราะหากเราคิดไมเ่ป็น ก็ต้องอาศัยใหค้นอื่นมาคอย
บอกว่าจะตอ้งทาํอะไร ซึ่งเราตอ้งมีศรทัธาในคน ๆ นั้นเพื่อจะทําตามส่ิงที่เขาบอก หากขาดศรัทธาจะกลายเป็นคนเล่ือนลอย 
หากศรทัธาในคนไม่ดีหรือส่ิงไมด่ีจะเกิดผลเสีย ครูจึงตอ้งมีศรทัธาต่อส่ิงที่ดีเพือ่ชักนําให้คิดอย่างถกูต้อง แล้วนําการคิดนี้ไป
เชื่อมโยงกับความรู้เพื่อให้เกิดปัญญา 
  ดังนั้น หากครูมคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมอย่างแทจ้รงิแล้ว ครูจะสามารถนําไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างถกูต้องและเกดิผลดีต่อทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึง่การพัฒนาจริยธรรม 1 ประการจะทําให้เกิด
จริยธรรมอ่ืน ๆ ตามมาด้วย ครจูึงสามารถค่อย ๆ พัฒนาตามกาํลังของตนได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพัฒนาบทบาทในการ
พัฒนาจริยธรรมของครู เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบการกําหนดจริยธรรมประจําชาติควรประกาศจริยธรรมหลักของชาตทิี่
ชัดเจนและยั่งยนื ไม่เปล่ียนแปลงบ่อยครัง้ ไมห่ลากหลายตามภาระงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ครูไดใ้ช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาตนและจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน นอกจากนั้นหน่วยงานทีร่ับผิดชอบในการพัฒนาครูประจําการควรจัดหลักสูตร

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

และการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น รวมทัง้หน่วยงานที่ใช้ครปูระจําการก็ควรมีการบริหาร
จัดการให้ครูไดม้ีโอกาสพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตนเองและผู้เรียนอย่างเต็มที่เช่นกัน  
 

หลงัจากศึกษาเนือ้หาสาระตอนที ่14.1 แล้ว โปรดปฏบิตักิจิกรรม 4.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่14 ตอนที ่14.1 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 

ตอนที ่14.2  

จรรยาบรรณของครู 
   
โปรดอ่านแผนการสอนประจําตอนที่ 14.2 แล้วจึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมาในแต่ละตอน 
 

หัวเร่ือง 
เรื่องที่ 14.2.1 ความสําคัญของจรรยาบรรณตอ่ครูและวิชาชีพครู 
เรื่องที่ 14.2.2 จรรยาบรรณทีสํ่าคัญในวิชาชพีคร ู
เรื่องที่ 14.2.3 ปัญหาจรรยาบรรณของคร ู
เรื่องที่ 14.2.4 แนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณของคร ู

  

แนวคดิ 
1.  จรรยาบรรณมคีวามสําคัญต่อครูและวิชาชีพทั้งในด้านเป็นการสร้างมาตรฐานพฤติกรรมของผู้ประกอบ

วิชาชีพ และเป็นแนวทางให้หน่วยงานใช้ในการควบคุม ดําเนินการให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่ประกาศไว้กับสังคม 

2.  จรรยาบรรณของครูมีขอบเขตครอบคลุมการประพฤติของครตูอ่บุคลากรทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึง่แบ่งเป็น
จรรยาบรรณตอ่ตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชพี จรรยาบรรณต่อผู้รับบรกิาร จรรยาบรรณตอ่ผู้ร่วม
ประกอบวิชาชพี และจรรยาบรรณต่อสังคม โดยกําหนดเป็นกฎหมายทีร่ะบพุฤตกิรรมที่พงึประสงค์และ
พฤตกิรรมที่ไมพ่ึงประสงค์ของจรรยาบรรณแตล่ะด้าน ระบุการพิจารณาชี้ขาดที่รุนแรงถึงขั้นเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และระบุแนวทางอทุธรณ์ทางด้านจรรยาบรรณ 

3. ปัญหาจรรยาบรรณของครคูรอบคลุมทั้งการไม่มีความรู้ การขาดทักษะทีจ่ะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้ง
การไม่ตระหนักในความสําคัญของจรรยาบรรณที่มีต่อมาตรฐานวิชาชีพและความสําคัญต่อตวัครูที่อาจ
ได้รับการพิจารณาช้ีขาดที่รุนแรง  

 4. การพัฒนาจรรยาบรรณของครูควรใช้แนวทางการใช้อทิธิพลของสังคมเพื่อให้การขดัเกลาเป็นตัวแบบและ
ช่วยโน้มน้าวให้ครูมีจรรยาบรรณ โดยอาจใช้เปน็แนวทางในการกําหนดและการพัฒนาจรรยาบรรณ ควบคู่
กับการเรง่พัฒนาให้ครูมีคุณสมบัติของผู้มีจรรยาบรรณ 

 
 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 

วตัถุประสงค์ 
  เมื่อศึกษาตอนที่ 14.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
  1. วเิคราะห์ความสําคัญของจรรยาบรรณตอ่ครูและวิชาชีพครไูด้ 
  2. อธิบายปัญหาจรรยาบรรณของครูได ้
  3. วเิคราะห์ปัญหาจรรยาบรรณของครูได ้
  4. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณของครูได ้
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 

เร่ืองที ่14.2.1 ความสําคญัของจรรยาบรรณต่อครูและวชิาชีพครู 
 
  จรรยาบรรณมคีวามสําคัญต่อครูและวิชาชีพครู ครูจงึต้องเข้าใจความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณที่มีต่อ
บุคลากรครูและวิชาชีพครู ดงันี ้ 
 

1. ความหมายของจรรยาบรรณ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของจรรยาบรรณ ดงันี ้

    จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบวชิาอาชีพการงานแต่ละอย่างกําหนดขึ้น เพื่อรกัษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชกิ อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษรหรือไมก่็ได้ (2556, น. 301)  
 ประยงค์ เนาวบตุร (2546, น. 218) อธิบายว่าจรรยาวิชาชีพ (Professional Ethics) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติ
หรือมรรยาทในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละสาขา ซึ่งเมื่อกาํหนดและบันทึกขึ้นไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรจะ
เรียกกันว่า “จรรยาบรรณ” (Code of Ethics) ซึ่งเป็นประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาทของผู้ประกอบ
วิชาชพีน้ัน ๆ ดงันั้น ในขณะทีศี่ลธรรมของศาสนาเป็นข้อปฏิบัติที่บุคคล “ควร” ปฏิบัติตาม จรรยาวิชาชีพมีผลผูกมัดให้ผู้
ประกอบวิชาชพี “พึง” ปฏิบัติตาม ส่วนวินัยเป็นข้อบังคับใหบุ้คคล “ต้อง” ปฏิบัติตาม 
 

2. ความสําคญัของจรรยาบรรณ 
 จรรยาบรรณมคีวามสําคัญโดยสรุป ดังน้ี  

 2.1 สร้างมาตรฐานพฤติกรรมของผู้ประกอบวชิาชีพ เนื่องจากคุณธรรมจริยธรรมของคนทั่วไปในสังคมมีขอบข่าย
กว้างขวาง จรรยาบรรณจะเลือกคุณธรรมจริยธรรมในสังคมบางประการมากาํหนดเป็นจริยธรรมที่สําคัญและจําเป็นสําหรับ
การประกอบอาชีพนั้น โดยพิจารณาจากบทบาทและสถานภาพของวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพจึงเป็นกรอบที่แสดงมาตรฐาน
การประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพทั้งหมด เพือ่รักษาและส่งเสริมศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 2.2 เป็นแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมในวชิาชีพ การกําหนดจรรยาบรรณจะทําให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางที่จะ
พัฒนาและส่งเสริมจรยิธรรมในการประกอบวิชาชีพที่ชัดเจนและเป็นแนวทางดียวกัน ทําใหเ้กดิเอกภาพทางดา้นจริยธรรมใน
วิชาชีพ 

 2.3 ช่วยพทิกัษ์สิทธิของบุคล โดยพิทกัษ์สิทธิของบุคคลทั้งที่อยู่ในวิชาชีพและผู้อยู่นอกวิชาชพี เช่น สิทธทิางร่ายกาย 
ทรัพย์สิน ผลงานทางวิชาการ เอกสาร ความลับต่าง ๆ เนือ่งจากมีข้อกําหนดห้ามการละเมิดสิทธิต่าง ๆ หลายประการ ผู้ทีท่ํา
ผิดต้องไดร้ับโทษในระดับต่าง ๆ ตามสภาพการณ์ของปัญหา 

 2.4 เป็นแนวทางการควบคมุมาตรฐานวชิาชีพ เนื่องจากจรรยาบรรณกําหนดทั้งส่ิงที่ควรปฏิบัติ และส่ิงที่ไม่ควร
ปฏิบัติ อันเป็นแนวทางความประพฤติ จึงช่วยให้ครใูนวิชาชีพมีความประพฤติที่ดี ลดปัญหาทั้งของสังคมในวิชาชีพและสังคมที่

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

อยู่อาศัย ผู้อยูใ่นวิชาชีพและบุคคลภายนอกสามารถใช้จรรยาบรรณเป็นส่ิงตรวจสอบและตัดสินพฤติกรรมของครูได้ 
จรรยาบรรณจงึเป็นเครื่องมือสําคัญในการแกป้ัญหาของบุคลากรและวิชาชีพ 

 2.5 เป็นแนวทางในการลงโทษ เนื่องจากจรรยาบรรณเป็นข้อผูกพันในการทํางานสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ จงึมีการ
กําหนดโทษสําหรับผู้กระทําผิดจรรยาบรรณ โดยมีโทษสูงสุดคือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึง่จะยังผลให้ผู้ไดร้ับ
การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่สามารถทํางานในวชิาชีพนั้นได้อีกต่อไป  
 จรรยาบรรณวิชาชีพมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความเจริญของบุคลากรในวิชาชีพซึง่หากมีมาตรฐานความประพฤติเป็น
มาตรฐานเดียวกันแล้ว จะส่งผลให้วิชาชีพมีภาพลักษณต์ามการยกย่องของสังคมและตามสถานภาพของวิชาชพีอันจะทําให้
วิชาชีพครูสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บุคคลและสังคมตามบทบาทหน้าทีด่้านการศึกษาได้อย่างเต็มที่ จรรยาบรรณจึงเป็น
มาตรการเชิงบวก แต่เนื่องจากยังมีครูส่วนหน่ึงที่ยังประพฤติผิดจรรยาบรรณ จรรยาบรรณจงึต้องมกีารกําหนดโทษเพื่อการ
ควบคุมให้วิชาชพีมีปัญหาน้อยที่สุดและมีความพร้อมที่จะเจรญิก้าวหน้าให้มากที่สุด 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 

เร่ืองที ่14.2.2 จรรยาบรรณทีสํ่าคญัในวชิาชีพครู 
  
 
 การทําความเขา้ใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่สําคัญของครูจะต้องเข้าใจถงึ องค์ประกอบของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณ
ที่สําคัญทางศาสนา จรรยาบรรณตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายวิชาชีพครู และการดําเนินการทางจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ดังนี ้
 

1. องค์ประกอบของจรรยาบรรณ 
 จรรยาบรรณของวิชาชีพครูประกอบด้วยองค์ประกอบของมาตรฐานจรรยาบรรณ 4 ด้าน คือ (ศูนย์ส่งเสริมจรยิธรรม 
สถาบันพัฒนาขา้ราชการพลเรอืน 2548, น. 11)  

 1.1 มาตรฐานความประพฤติส่วนบุคคล ที่ผู้อยู่ในวิชาชีพนั้นพึงปฏิบัติหรือไม่พึงปฏิบัติ มาตรฐานการประพฤตินี้
ประมวลจากหลักศาสนา กฎหมายและวินัยหลักของประเทศ เช่น กฎหมายรฐัธรรมนูญ กฎหมายการศึกษา วินัยข้าราชการ
พลเรือน พระราชดําริ/พระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนัน้ แม้ในสมัยโบราณจะยงัไม่กําหนดจรรยาบรรณ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ก็ได้อาศัยคติธรรมทางศาสนาและพระบรมราโชวาทเป็นบรรทัดฐานยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องมา 

  1.2 จดุเน้นในการปฏบิติัตน ในลักษณะหรือวธิีการทํางานตามวิชาชีพ โดยมีแนวทางตามภารกิจขององค์การ 
เนื่องจากหน้าทีค่วามรับผิดชอบหรือพันธกิจของหน่วยงานจะเป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะทีต่้องการสําหรับผู้ปฏิบัติในแต่ละภารกิจ
ที่มีความแตกตา่งกันทั้งหลักของการเป็นพลเมืองดีและการเป็นผู้นําที่ด ี

  1.3 ลกัษณะความสัมพนัธ์ทีพ่งึมีต่อบุคคลอ่ืน ทั้งในระดับเดียวกัน สูงกว่าหรอืต่ํากว่า โดยสัมพันธ์กับหลักการ
ทํางานตามนโยบายของรัฐ เช่น หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี6 ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักความมส่ีวนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  

 1.4 ความคาดหวงัทีอ่งค์การอยากให้ผู้ น้ันรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยครอบคลุมทั้งความคาดหวังใหผู้้
ประกอบวิชาชพีมีพฤตกิรรมเชิงบวก เช่น คาดหวังให้ครูมีความเป็นครูตามสถานภาพของวิชาชีพ และมีค่านิยมสร้างสรรค์ 5 
ประการ ได้แก่ กล้ายืนหยัดทําในส่ิงที่ถกูต้อง ซือ่สัตย์และมีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และลดพฤติกรรมเชิงลบ เชน่ การทําน้อยกว่าหรือมากกว่ากฎหมาย และการทําตามกฎหมายแต่ใช้วิธทีี่ผิด
กฎหมาย เป็นตน้ 
 

2. จรรยาบรรณตามหลกัศาสนา 
 นอกจากจรรยาบรรณตามกฎหมายวิชาชีพครูแล้ว ในศาสนาพุทธไดก้ําหนดจรรยาบรรณของครูโดยเรียกว่า 
กัลยาณมิตรธรรม ไว้เป็นคุณธรรมของคนผู้ส่ังสอนหรือใหก้ารศึกษา ซึง่ประกอบด้วยองค์คุณ 7 ประการ ดงัที ่พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต, 2557, น. 27) 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 2.1 น่ารัก มีเมตตากรณุา ใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขา เขา้ถึงจติใจ เป็นทีว่างใจสร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็น
กันเอง ชวนใจผู้เรียนให้อยากเขา้ไปปรึกษาไต่ถาม 

 2.2 น่าเคารพ เป็นผู้หนักแน่น ถือหลักการเป็นสําคัญ และมีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทาํให้เกิดความรูสึ้กอบอุ่น
ใจ เป็นที่พึ่งได้ ปลอดภัย 

 2.3 น่ายกย่อง คือ มีความรู้จรงิ ทรงภูมิปัญญาแท้จรงิ และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่องควรเอา
อย่าง ศิษย์อ้างและรําลึกถึงดว้ยความซาบซ้ึง มั่นใจ และภาคภูมิใจ 

 2.4 รู้จักพูด คือ รู้จักช้ีแจงให้เขา้ใจ รูว้่าเมื่อไรควรพูดอะไร อยา่งไร คอยให้คําแนะนําว่ากล่าวตักเตอืน เป็นทีป่รึกษา
ที่ด ี

 2.5 อดทนต่อถ้อยคาํ คือ พร้อมที่จะรับฟงัคําปรึกษาซักถามแม้จุกจิก ตลอดจนคําล่วงเกินและคําตักเตือน
วิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ อดทนฟงัได้ ไม่เบ่ือหน่าย ไม่เสียอารมณ์ 

 2.6 แถลงเร่ืองลํา้ลกึได้ คือ กล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่ยุง่ยากลึกซ้ึงใหเ้ข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้ ๆ ได้เรยีนรู้เรื่องราวที่
ลึกซึ้งยิง่ขึ้นไป 

  2.7 ไม่ชักนําในอฐาน คือ ไม่ชกัจูงไปในทางทีเ่ส่ือมเสียหรือเรือ่งเหลวไหลไม่สมควร 
 

3. จรรยาบรรณตามกฎหมายวชิาชีพครู 
 จรรยาบรรณทีสํ่าคัญในวิชาชพีครูกําหนดไว้ในพระราชบัญญตัิสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา
ที่ 9 และ 50 ซึง่กําหนดไว้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติตนต่อวิชาชีพและบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ 5 ด้าน 
นอกจากนั้นยังกําหนดไวใ้นขอ้บังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดยกําหนดแบบแผนพฤตกิรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ดงันี้ (ราชกิจจานุเบกษา 2556, น. 72-74)  

 3.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง ผู้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษาต้องมีวินยัในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชพี 
บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ใหท้ันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชพี พ.ศ. 2550 กาํหนดไว้ว่าตอ้งประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผน
พฤตกิรรม ดังตวัอย่างต่อไปนี ้

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

ตารางที่ 14.2 ตวัอย่างพฤตกิรรมของจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 

พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 
1.  ประพฤตตินเหมาะสมกับสถานภาพและเป็น

แบบอย่างทีด่ ี
2.  ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ีในการดําเนินชีวติ

ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
3.  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ

อย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายทีก่ําหนด 
4.  ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนา

งาน และสะสมผลงานอย่างสม่าํเสมอ 
 

1. ค้นคว้า แสวงหาและนําเทคนิคด้านวิชาชีพที่
พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่ศิษย์
และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พงึประสงค์
เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือส่ิงเสพติดจนขาดสติ
หรือแสดงกิรยิาไม่สุภาพ เป็นทีน่่ารังเกียจใน
สังคม 

2.  ประพฤติผิดทางชู้สาวหรอืมีพฤติกรรมล่วงละเมิด
ทางเพศ 

3.  ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความ
เอาใจใส่ จนเกดิความเสียหายในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที ่

4.  ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ ในการ
จัดการเรยีนรู้และการปฏิบัติหน้าที ่

5.  ขัดขวางการพฒันาองค์การจนเกิดผลเสียหาย 
 
ทีม่า: ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550. น. 50. 

  

 3.2 จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ผู้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษาต้องรัก ศรทัธา ซื่อสัตย์สุจริต รบัผิดชอบต่อวิชาชีพ 
และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวชิาชีพ โดยข้อบงัคับคุรุสภาว่าดว้ยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 
กําหนดไวว้่าต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัตัวอย่างตอ่ไปนี้ 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

ตารางที่ 14.3 ตวัอย่างพฤตกิรรมของจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
 

พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 
1.  แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ
2.  รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิศ์รีแห่งวิชาชีพ 
3.  ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้

สาธารณชนรับรู ้
4.  อุทิศตนเพือ่ความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
5.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจรติ

ตามกฎระเบียบและแบบแผนของทางราชการ 
6.  เลือกใช้หลักวิชาที่ถกูต้อง สร้างสรรค์เทคนิค 

วิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชพี 
7.  ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การ 
 

1. เข้ารว่มกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ ไม่แสดงความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ 

2.  ดูหม่ินเหยยีดหยามใหร้้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
ศาสตร์ในวิชาชพี หรือองค์กรวชิาชีพ 

3.  ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้
ประกอบวิชาชพีทางการศึกษา 

4.  ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการจน
ก่อให้เกดิความเสียหาย 

5. คัดลอกหรอืนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
6.  ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถกูต้องในการปฏิบัติวิชาชพี 

ส่งผลให้ศิษย์หรอืผู้รับบรกิารเกดิความเสียหาย 
7.  ใช้ความรูท้างวชิาการ วิชาชพี หรืออาศัยองค์กร

วิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
 
ทีม่า: ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550. น. 51. 

 

 3.3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรกั เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้
กําลังใจแก่ศิษย ์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องส่งเสริมใหเ้กิดการ
เรียนรู้ ทกัษะ และนิสัยที่ถูกตอ้งดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดว้ยความบริสุทธิใ์จ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีทัง้ทางกาย วาจา และจิตใจ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาตอ้งไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ตอ่ความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และ
ผู้รับบริการ ผู้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษาตอ้งให้บรกิารดว้ยความจรงิใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรอืยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชพี 
พ.ศ. 2550 กําหนดไว้ว่าตอ้งประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤตกิรรมดังตัวอย่างตอ่ไปนี ้

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

ตารางที่ 14.4 ตวัอย่างพฤตกิรรมของจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 

พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 
1.  ให้คําปรกึษาหรอืช่วยเหลือศิษยแ์ละผู้รับบริการ

ด้วยความเมตตากรุณาอย่างเตม็กําลัง
ความสามารถและเสมอภาค 

2. สนับสนุนการดําเนินงานเพือ่ปกป้องสิทธิเดก็ 
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 

3.  ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการไดร้บัการพัฒนาตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่
ละบุคคล  

4.  ส่งเสริมให้ศิษยแ์ละผู้รับบริการสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากส่ือ อปุกรณ์ และแหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลาย 

5.  ให้ศิษย์และผู้รบับริการมีส่วนรว่มวางแผนการ
เรียนรู้และเลือกวิธกีารปฏิบัตทิี่เหมาะสมกับ
ตนเอง 

 

1. เสริมสร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง 
ชมเชย และใหก้ําลังใจอย่างกลัยาณมิตรลงโทษ
ศิษย์อย่างไม่เหมาะสม 

2.  ไม่ใส่ใจหรือไมร่บัรู้ปัญหาของศิษย์หรือ
ผู้รับบริการ จนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือ
ผู้รับบริการ 

3.  ดูหม่ินเหยยีดหยามศิษย์หรือผู้รับบรกิาร เป็นผล
ให้ไดร้ับความอบัอายหรอืเส่ือมเสียช่ือเสียง 

4.  เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการ เปน็
ผลให้ได้รับความอับอายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียง 

5. จงูใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือ
ผู้รับบริการปฏิบัติขัดขืนต่อศีลธรรมหรือ
กฎระเบียบ 

6.  ชักชวน ใช้ จ้าง วานศิษย์หรือผู้รับบรกิารให้
จัดซ้ือ จัดหาส่ิงเสพติด หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 

7.  เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษยห์รือผู้รับบริการใน
งานตามหน้าทีท่ี่ต้องให้บริการ 

 

ทีม่า: ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550. น. 52-53. 

    

    3.4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ ผู้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกือ้กูลซ่ึงกันและกันอย่าง
สร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยขอ้บังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤตกิรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 กําหนดไว้ว่าพึงประพฤติและละเว้นการประพฤตติามแบบแผนพฤติกรรมดังตัวอย่าง
ต่อไปนี ้
 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

ตารางที่ 14.5 ตวัอย่างพฤตกิรรมของจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 
 

พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 
1.  เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้รว่ม

ประกอบวิชาชพี 
2.  มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกกําลัง

ในการพัฒนาการศึกษา 
 

1. ปิดบังขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน จนทําให้
เกิดความเสียหายต่องานหรือผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ 

2.  ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตําหนิ ใหร้้ายผู้อื่นใน
ความบกพรอ่งที่เกดิขึ้น 

3.  สร้างกลุ่มอทิธิพลภายในองค์การหรอืกล่ันแกล้งผู้
ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสียหาย 

4.  เจตนาให้ข้อมูลเท็จหรือทําใหเ้กิดความเข้าใจผิด
หรือเกิดความเสียหายต่อผู้รว่มประกอบวิชาชพี 

5.  วิพากษ์ วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวชิาชีพในเรื่องที่
ก่อให้เกดิความเสียหายหรอืแตกความสามัคคี 

 
ที่มา: ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550. น. 53. 

    

   3.5 จรรยาบรรณต่อสังคม ผู้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษาพงึประพฤติปฏิบตัิตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ โดยข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 กําหนดไว้ว่าพงึประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดงัตัวอย่างต่อไปนี ้

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

ตารางที่ 14.6 ตวัอย่างพฤตกิรรมของจรรยาบรรณต่อสังคม 
 

พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 
1.  ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 

2.  นําภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเปน็
ปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เปน็ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกดิการเรียนรู้และ
สามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  เป็นผู้นําในการวางแผนและดําเนินการเพื่อ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกจิ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 

1. ไม่ให้ความรว่มมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
ที่จัดเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งทางตรงหรอื
ทางออ้ม 

2. ไม่แสดงความเป็นผู้นําในการอนุรกัษห์รือพฒันา
ส่ิงแวดล้อม 

3. ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชนหรือสังคม 

 

 

ทีม่า: ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550. น. 53-54. 

 

4. การดาํเนินการทางจรรยาบรรณในวชิาชีพครู 
 พระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตราที่ 21 กําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพที่มีอํานาจและหน้าที่ประการหน่ึงตามมาตรา 25 (2) คือ การกํากับดแูลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นอกจากนั้นคุรุสภาได้ออกขอ้บังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2553 (ราชกจิจานุเบกษา, 2553, น. 69-88) ซึ่งกําหนดรายละเอียดสําคัญได้แก่  

 4.1 คณะอนกุรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวชิาชีพ ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการใน
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพี คณะอนุกรรมการสืบสวนและคณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
วิชาชีพมีอํานาจและหน้าที่ ในการพิสูจน์ความจริงในข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษดว้ยการดําเนินการดงัต่อไปนี้ 1) แสวงหา
พยานหลักฐานทุกอย่างที่เกีย่วข้อง 2) รับฟงัพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรอืความเห็นของผู้ถกูกล่าวหาหรือผู้ถกูกล่าวโทษพยาน
บุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญเวน้แต่กรณทีี่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จําเป็นฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวงิเวลา 3) ขอขอ้เทจ็จรงิ
หรือความเห็นจากคู่กรณีพยานบุคคล หรือ พยานผู้เชี่ยวชาญทัง้ที่เป็นคุณและเป็นโทษแก่ผู้ถกูกล่าวหาหรือผู้ถกูกล่าวโทษ 4) 
ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารหรือวัตถุส่งเอกสารหรือวตัถทุี่เกีย่วข้อง และ 5) ออกไปตรวจสถานที่  

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 4.2 การคดัค้านอนุกรรมการสอบสวน ผู้ถูกล่าวหาหรอืผู้ถูกกล่าวโทษมีสิทธิคัดค้านภายใน 7 วันนับแต่วันรับทราบ
คําส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนหรือนับแต่วันที่ทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน โดยทําหนังสือแสดงขอ้เท็จจริง และข้อ
กฎหมายทีเ่ป็นเหตุแห่งการคัดค้าน ยื่นต่อประธานกรรมการ 

4.3 คาํวนิิจฉัย คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพีมีอํานาจในการวินิจฉัยช้ีขาดอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้  
 4.3.1 ตักเตือน 
 4.3.2 ภาคทัณฑ์ 
 4.3.3 พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีทางการศึกษา มกีําหนดตามเวลาทีเ่หน็สมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี 
 4.3.4 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

4.4 การอุทธรณ์ คุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการอทุธรณ์คําวินิจฉัยการประพฤตผิิดจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2549 ที่กําหนดให้มีคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คําวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชพี ซึ่งเปิดโอกาส

ให้ผู้อุทธรณ์ที่เห็นว่าตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรมสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งคาํวนิิจฉัย เมือ่
คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้ส่งคําส่ังคุรุสภาไปยังผู้อุทธรณ์ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยอมลงนาม
รับทราบคําส่ังคุรุสภา ให้ปิดคําส่ังคุรุสภา ณ ภูมิลําเนาของผู้อทุธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ผู้
อุทธรณ์ซึ่งถูกพกัใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อไดร้ับทราบคําส่ังคุรุสภาแล้ว ให้ตอบรับทราบพรอ้มส่งใบอนญุาต
ประกอบวิชาชพีทางการศึกษาคืนให้คุรุสภาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ไดร้ับทราบคําส่ัง ซึ่งการนับระยะเวลาพกัใช้ใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้นับตั้งแต่วันที่ผู้อุทธรณ์รับทราบคําส่ังคุรุสภาหรือวันที่ปิดคําส่ังคุรุสภา ณ ภูมิลําเนาของผู้อุทธรณ์
แล้วแต่กรณ ี

จรรยาบรรณตามกฎหมายวิชาชีพครูจึงมีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณตามหลักศาสนา โดยมีองค์ประกอบครบ
ตามหลักการขององค์ประกอบจรรยาบรรณ รวมทั้งเป็นจรรยาบรรณที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยรบัการอทุธรณ์ของ
ครูเพื่อให้มีการดําเนินการทางจรรยาบรรณทีถู่กตอ้งและยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

เร่ืองที ่14.2.3 ปัญหาจรรยาบรรณของครู 
 
ปัญหาจรรยาบรรณของครูที่สําคัญ ได้แก ่

1. ครูไม่มีความรู้เกีย่วกบัจรรยาบรรณ โดยครูไม่ได้อ่านจรรยาบรรณที่กําหนดไว้ และหน่วยงานไม่ได้เผยแพร่
จรรยาบรรณอยา่งจรงิจงั ซึ่งโดยหลักการแล้ว ผู้อยู่ในวิชาชีพไม่สามารถปฏิเสธว่าไม่รู้ว่ามจีรรยาบรรณอะไรบ้าง  

2. ครูไม่มีความรู้และทกัษะในการปฏบิติัตามจรรยาบรรณ การที่จรรยาบรรณมีสาระครอบคลุมความรู้
ความสามารถ เจตคติ และทักษะอย่างหลากหลาย ทําให้ครตู้องมีการพัฒนาตามจรรยาบรรณในหลายด้าน ซึ่งบางด้านเป็นส่ิง
ที่ครูมีอยูใ่นตัวหรือไดร้ับการพฒันาปลูกฝังมาก่อน บางด้านเป็นส่ิงใหม่หรือเป็นส่ิงเก่าแต่ไม่ได้รับการพัฒนามาก่อน ครูจงึไม่มี
ความรู้และทักษะตามจรรยาบรรณหลายประการ เช่น 1) ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง: ครูไม่มีความรู้เกีย่วกับการทํางานให้
สําเร็จอย่างมีคุณภาพ 2) ด้านจรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ: ครูไมม่ีความรู้เกีย่วกบัการใช้วิธกีารใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 3) ด้าน
จรรยาบรรณตอ่ผู้รับบรกิาร: ครูขาดทักษะในการให้คําปรึกษาและให้คําปรึกษาด้วยความเมตตา 4) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รว่ม
ประกอบวิชาชพี: ครขูาดทกัษะในการร่วมใจกันผนึกกําลังพฒันาการศึกษา และ 5) ด้านจรยิธรรมต่อสังคม: ครูขาดความรูด้้าน
การเป็นผู้นําอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

3. ครูไม่ตระหนักถงึความสําคญัของจรรยาบรรณ โดยบุคลากรขาดอุดมการณ์ในการเป็นครู การไม่มเีวลาเพียง
พอที่จะพัฒนาตนตามจรรยาบรรณ การให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าจรรยาบรรณ ขาดทกัษะการคิดและตัดสินใจทีด่ี 
นอกจากนั้นองค์กรทีเ่กี่ยวข้องยังมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ําไม่เพียงพอ การจัดระบบงานไมเ่อื้อต่อการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
รวมทัง้มีการติดตามการปฏิบัตติามจรรยาบรรณไม่เพียงพอ บณัฑิตตา จินดาทอง (2559, น. 146) ได้สรุปผลการดําเนินการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวชิาชีพ ตั้งแต่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 (มีนาคม 2558) ดังต่อไปนี ้

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

ตารางที่ 14.7 สรุปผลการดําเนินการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปี 2555-2558 
 

คาํวนิิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ/คาํส่ัง  
เลขาธิการคุรุสภา 

ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2558 รวม 

ไม่รับไว้พิจารณา 3 27 8 - 38 
ยุติเรื่อง - 11 24 23 58 
ยกข้อกล่าวหา/ข้อกล่าวโทษ - 5 4 2 11 
ตักเตือน  1 0 0 - 1 
ภาคทัณฑ์ 2 3 1 - 6 
พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2 4 3 - 9 
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - - 2 - 2 
รวม 8 50 42 25 125 

 
จากผลการดําเนินงานกรณีผู้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษาประพฤติผิดจรรรยาบรรณของวิชาชีพจํานวน 125 คดี 

จําแนกประเภทของความผิดได ้7 กรณี คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ 16 คดี ทําร้ายร่างกาย (นักเรียนและผู้ประกอบ
วิชาชีพด้วยกัน) หรือลงโทษนักเรียนผิดระเบียบของกระทรวงศึกษาธกิาร 23 คดีชู้สาว 18 คดี ความผิดเกี่ยวกับเพศ 16 คดี 
การพนันหรือดืม่สุรา 1 คดี ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 15 คดี และอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา เช่น ยึดโทรศัพท์หรอืทองของ
นักเรยีน นําความเท็จฟอ้งผู้อื่น 26 คดี 

บัณฑิตตา จินดาทอง (2559, น. 147) ได้เสนอตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณต่อตนเอง กรณีผู้ ประกอบ
วิชาชีพครูอาสาช่วยเหลืองานวดัเก็บรักษาเงินในงานผูกพทัธสีมาฝังลูกนิมิต ถอืโอกาสนําเงินที่ ประชาชนบรจิาคบางส่วนใส่
กระเป๋าตนเอง ซึ่งทางวัดจับภาพไว้ได้ด้วยกล้องวงจรปิด แล้วนําไปให้ส่ือมวลชน ลงทางส่ืออนิเทอร์เน็ต 

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพีพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเอาทรพัย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต จึงมี ความผิดฐานลัก
ทรัพย์ซึ่งเป็นเงนิบริจาคโดยประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทําบุญให้แก่วัด พฤตกิรรมดังกล่าวส่งผลกระทบตอ่ความ
ศรัทธาของประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ไมด่แีก่ศิษย์หรือผู้รบับริการหรอื ประชาชน รวมทัง้เสียช่ือเสียงขององค์กรวิชาชพี
อันเป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณต่อตนเองและจรรยาบรรณ วิชาชีพ ตามมาตรา 50(1)(2) แห่งพระราชบญัญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จึงมีมติใหเ้พิก ถอนใบอบญุาตประกอบวชิาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครดูังกล่าว 
 อนึ่ง การทีจ่รรยาบรรณมีลักษณะเป็นหลักการทางจรยิธรรมสําหรับคนทั้งหมดในสังคมของวิชาชีพ เช่นเดยีวกับที่
หลักธรรมเป็นหลักจริยธรรมของทกุคนของศาสนานั้น ทําให้ครทูี่มีพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรมมีพฤติกรรมที่แสดงถงึความ
เคารพหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ และยังมีครอูีกส่วนหน่ึงที่ไม่ยอมรับจรรยาบรรณและประพฤติผิดจรรยาบรรณ ซึง่เป็นหน้าที่
ขององค์กรทีเ่กีย่วข้องจะต้องพยายามพัฒนาครูในส่วนหลังนี้ และทําให้วิชาชพีมีปัญหาจรรยาบรรณนอ้ยที่สุด 

 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

เร่ืองที ่14.2.4  แนวทางการพฒันาจรรยาบรรณของครู 
 
 
แนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณของครูอาจกระทําไดท้ั้งการใช้หลักวิชาการทางด้านจิตวิทยาในการกําหนดและ

พัฒนาจรรยาบรรณ การพัฒนาคุณสมบัติของบุคคลในวิชาชีพ และการพัฒนาบทบาทของหน่วยงาน ดังนี ้ 
 

1. การใช้แนวคดิอทิธิพลสังคมในการพฒันาจรรยาบรรณ  
แนวคิดอิทธิพลสังคมเป็นแนวคิดทางจิตวทิยากลุ่มทฤษฎีจติวิเคราะห์ซึ่งเน้นความสําคัญของสังคมในการสรา้ง

ลักษณะทางจรยิธรรมให้แก่สมาชิกในสังคม และกลุ่มทฤษฎีสังคมวิเคราะหท์ี่เชื่อว่าจรยิธรรมเกิดขึ้นและพัฒนามาพร้อม ๆ กบั
สังคมและเผ่าพันธุ์ ดังที่พบว่าสังคมระดับต่าง ๆ เช่น ครอบครวั กลุ่มเพื่อน ชมุชน มีอิทธิพลในการพัฒนาให้คนเป็นผู้มี
จริยธรรมหรือไร้จรยิธรรม (โกศล มีคุณ, 2539, น. 121) การนําแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนาจรรยาบรรณครสูามารถกระทําทั้ง
ในการกําหนดกฎข้อบังคับและกรอบจรรยาบรรณที่มุง่ให้สังคมมีอิทธิพลตอ่การพัฒนาจรรยาบรรณของครูแต่ละคน และ
นํามาใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของคร ูโดยหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมและตัวแบบที่จะช่วยพัฒนา
จรรยาบรรณของคร ู

 

2. การพฒันาคุณสมบัติของผู้มจีรรยาบรรณ 
คุณสมบัติของผู้ที่อาจถือได้ว่าเป็นผู้มีจรรยาบรรณคือผู้ที่ปฏิบตัิตามหลักการ 4 ประการตามทฤษฎีจรรยาบรรณ คือ 

(ศูนย์ส่งเสริมจรยิธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรอืน, 2548, น. 15-16)  

2.1 ผู้ทีย่ดึผลลพัธ์หรืออรรถประโยชน์ หมายถึง การเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยยึดผลลัพธ์ของงานหรือประโยชน์สูงสุดที่
จะเกิดขึ้น ซึ่งตอ้งเป็นผลลัพธ์หรือประโยชนท์ี่ดทีั้งตอ่ตนและส่วนรวม ทั้งนี้ผลของงานต้องเน้นที่คุณภาพเป็นสําคัญ 

2.2 เป็นผู้ยดึหลกัความสัมพนัธ์ หมายถงึ เป็นบุคคลที่ต้องการเป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีตอ่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นระดับ
เดียวกัน ผู้ใต้บงัคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะกับผู้รับบริการและประชาชน รู้จักการเคารพซ่ึงกันและกัน ให้ความ
ช่วยเหลือซึง่กันและกัน มีความสามัคคี รู้จักการทํางานเป็นทีม 

2.3 เป็นผู้ปฏบิติัตามกฎ ระเบียบ หมายถงึ เปน็บุคคลที่ยึดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่มอียู่ และ คํามั่นสัญญาที่ให้
ไว้กับผู้อื่นโดยไม่หลบเล่ียง 

2.4 เป็นผู้ใช้วธีิการทีถู่กต้อง หมายถึง เป็นผู้กระทําถกูต้องตามกระบวนการ วิธีการที่องค์กรกําหนดไว้ ไม่ปฏิบัติโดย
ข้ามขั้นตอน หรอืข้ามผู้บังคับบญัชา 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 

3. การพฒันาบทบาทของหน่วยงาน 
คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชพีทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณของครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอื่น ๆ แต่

การพัฒนาจรรยาบรรณของครตู้องอาศัยหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมมือกัน ซึ่งอาจดําเนินการตามหลักการดังตอ่ไปนี้ (ศูนย์
ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2548, น. 16-23)  

3.1 การกาํหนดมาตรฐานจรรยาบรรณ หน่วยงานที่รับผิดชอบการกําหนดจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ ควรจัดทํา
จรรยาบรรณตามแนวทางดังนี้  

  3.1.1 กําหนดจรรยาบรรณใหส้อดคล้องกับสภาพแวดล้อมและปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ 
  3.1.2 เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กร เนือ่งจากการจัดทาํจรรยาบรรณสามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น ใน

ลักษณะของข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ขอ้กําหนด เป็นต้น 
  3.1.3 เขียนจรรยาบรรณเป็นเชิงพฤติกรรมทีช่ัดเจน ส้ัน กระชับ และเข้าใจงา่ย ไม่ซ้ํากับหลักการหรอืแนวทาง

ปฏิบัติที่ระบุอยูแ่ล้วในรูปแบบวนิัย ข้อบังคับ คําส่ัง เพราะเป็นข้อทีต่้องปฏิบัตคิวบคู่กันอยู่แล้ว 
  3.1.4 กําหนดข้อพงึปฏิบัติที่อยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติตามได ้

3.2 การนําจรรยาบรรณไปสู่การปฏบิติั การจะทําให้จรรยาบรรณประสบผลตามเป้าหมายจะต้องมีมาตรการ
ผลักดันให้บงัเกดิผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้แนวทางที่สําคัญ เช่น  

 3.2.1 กําหนดเป็นองค์ประกอบสําคัญในกระบวนการสรรหา 
 3.2.2 สร้างเป็นเงื่อนไขในการปฐมนิเทศ 
 3.2.3 บรรจุและสอดแทรกไว้ในหลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที ่
 3.2.4 ใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนหรอืเล่ือนตําแหน่ง 
 3.2.5 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติตามมาตรฐานให้เป็นที่ปรากฏอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 
 3.2.6 ใช้เป็นเครื่องมอืในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 3.2.7 ผู้บังคับบัญชาประพฤติตนในฐานะเป็นตน้แบบ (Role Model) 

3.3 การสร้างความสําเร็จ การนําจรรยาบรรณไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จนั้นต้องสร้างมาตรการเสริมและ
สร้างปัจจยัแห่งความสําเร็จ ไดแ้ก่  

 3.3.1 มาตรการเสริมหรอืปัจจัยสนับสนุน เช่น  
   1) การสร้างความรู้และเจตคตใิห้ทกุคนรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถงึผลดีและคุณค่าที่จะได้รับจากการ

ประพฤติปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 
    2) การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัล เช่น จัดให้มีการชมเชย มอบรางวัลแก่ผู้ประพฤตใินกรอบของ

จรรยาบรรณ เป็นต้น 
    3) การสร้างแบบอย่างที่ดี โดยการนําตัวอย่างที่ดีมาให้สังคมครูได้รับรู ้

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

    4) การตัง้ชมรม /เครือข่าย ควรสนับสนุนให้เกิดชมรมเครือขา่ยในการเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐาน
จรรยาบรรณโดยสมัครใจ 

    5) จัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น การจัดประกวดคําขวัญ กลอน บทความ ภาพเขยีนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ เป็น
ต้น 

    6) การประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในวิชาชีพและประชาชนได้รับรู้อย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ 

   7) การศึกษาดงูาน โดยศึกษาดงูานหน่วยงานทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือให้
หน่วยงานอื่นมาดูงานเพือ่กระตุ้นให้บุคลากรต้องปรับเปล่ียนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณใหม้ากขึ้น 

 3.3.2 ปัจจัยสู่ความสําเร็จ ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ได้แก ่
   1) บุคลากรในวชิาชีพมีความเขา้ใจในเนื้อหาและความหมายที่กําหนดไว้อย่างถ่องแท้ (Understanding)  
   2) บุคลกรในวิชาชีพยอมรับ ศรทัธาต่อคุณค่าของมาตรฐานจรรยาบรรณที่กําหนด และนํา มายึดถือเป็น

หลักหรอืแนวทางในการปฏิบัตงิาน (Internalize)  
   3) บุคลากรในวชิาชีพนําจรรยาบรรณที่ตนยอมรับไปปฏิบัติจนเป็นปกติของชีวติ (Commitment as a way 

of life) 
 การพัฒนาจรรยาบรรณจึงเป็นงานที่ตอ้งอาศัยความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกตใ์ช้และอาศัยความร่วมมือของ

หน่วยงานและสังคม โดยมีการดําเนินงานแบบครบวงจรและจริงจงัต่อเนื่อง 
   

หลงัจากศึกษาเนือ้หาสาระตอนที ่14.2 แล้ว โปรดปฏบิตักิจิกรรม 4.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่14 ตอนที ่14.2 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

ตอนที ่14.3  

วนัิยของครู 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจาํตอนที ่14.3 แลว้จงึศึกษาเน้ือหาสาระ พรอ้มปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละตอน  

 

หัวเร่ือง 
 เรื่องที่ 14.3.1 ความสําคัญของวินัยตอ่ครูและวิชาชีพคร ู
  เรื่องที่ 14.3.2 วินัยที่สําคัญในวิชาชีพคร ู
  เรื่องที่ 14.3.3 ปัญหาวินัยของครู 
  เรื่องที่ 14.3.4 แนวทางการพัฒนาวินัยของคร ู

 

แนวคดิ 

1.  วินัยมีความสําคัญในการเป็นมาตรการส่งเสริมการกระทําที่ดขีองครู และเป็นมาตรฐานของหน่วยงานใน
การป้องกันและดําเนินการกับผู้กระทําผิดวินัย ซึ่งผู้กระทําผิดวนิัยจะได้รับผลที่กระทบต่อการประกอบ
วิชาชีพ 

2.  วินัยมีขอบเขตครอบคลุมงานทกุด้านของครู โดยจัดลําดับการกระทําผิดเป็นวนิัยร้ายแรงและวินัยไม่
ร้ายแรง โทษที่รนุแรงที่สุดคือการไล่ออกจากราชการ ทั้งนี้ครสูามารถอุทธรณ์และร้องทกุขท์างวินยัได ้

3.  ปัญหาวินัยของครูครอบคลุมทัง้การทําผิดวินยัของครูในเกือบทุกด้านที่กฎหมายกําหนดไว้ และปัญหาการ
บริหารงานวินัยของหน่วยงานทีไ่ม่จริงจัง ไม่ครบวงจร ไม่ต่อเนือ่ง และใช้มาตรการควบคุมมากกว่า
มาตรการส่งเสรมิการมีวินยั 

4.  แนวทางการพัฒนาวินัยของครูควรใช้แนวทางในการทําให้ครูยอมรับวินัยดว้ยความสมัครใจมากกว่าการถูก
บังคับ การปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมให้เป็นพื้นฐานของวินัยจงึเป็นแนวทางการพัฒนาทีต่้นเหตุซึ่งจะทําให้
มีวินัยที่ยัง่ยืนและนําไปใช้ประโยชน์กับการดํารงชีวติในด้านอืน่ ๆ ได ้

 

 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 

วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาตอนที่ 14.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. วิเคราะห์ความสําคัญของวนิัยต่อครูและวชิาชีพครูได ้
2. อธิบายปัญหาวินัยของครูได ้
3. วิเคราะห์ปัญหาวินัยของครูได้ 
4. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาวินัยของครูได ้
 

 
 
 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

เร่ืองที ่14.3.1 ความสําคญัของวนัิยต่อครูและวชิาชีพครู 
  
  
วินัยมีความสําคัญต่อครูและวิชาชีพครู ครูจงึตอ้งเข้าใจความหมายและความสําคัญของวินัยทีม่ีต่อบุคลากรครูและ

วิชาชีพครู ดงัน้ี  
 

1. ความหมายของวนัิย 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของวินัย ดงันี ้
วินัย - หมายถึง ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ (2556, น. 1121)  
วงจันทร์ ชีวธาดาวิรทุน์ ผู้อํานวยการกลุ่มวินัยและนิติการ สํานักงาน ก.ค.ศ ได้ให้ความหมายของวินัยไว้ (สํานักงาน

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2549, น. 551) ดังนี้  
วินัย คือ กฎเกณฑ์ข้อบังคับทีต่้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนอาจตอ้งรับโทษ กล่าวอีกนัยหนึ่ง วินยัหมายถงึ การควบคุม

ความประพฤติของคนในองค์การให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์  
 

2. ความสําคญัของวนัิยต่อครูและวชิาชีพ 
วินัยมีความสําคัญต่อครูและวิชาชีพในประเด็นสําคัญ ดังนี้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 2538, น. 49-54, 

ประยงค์ เนาวบตุร 2546, น. 235 และวงจันทร์ ชีวธาดาวิรทุน์ ในสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 2549, น. 555) ดังน้ี 

2.1 ความสําคญัของวนัิยต่อครู วินัยมีความสําคัญต่อครู คือ 

 2.2.1 ครูมีกรอบพฤติกรรมในวิชาชีพท่ีชัดเจน เนื่องจากบุคลากรในวิชาชีพมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย 
วินัยจึงเป็นกรอบพฤติกรรมการอยูร่่วมกันในวชิาชีพเพื่อให้การอยู่และทํางานร่วมกันดําเนินไปด้วยดี ไม่ตดิขดั ไม่ขัดแยง้  

 2.2.2 ครูมีพฤติกรรมเคยชินท่ีดีท่ีพึงประสงค์ เนื่องจากวินัยกําหนดพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและมี
บทลงโทษกํากบั จึงเป็นเครื่องควบคุมและผลักดันให้คนในวิชาชีพมีพฤตกิรมในทางที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องจนเป็นความเคย
ชิน 

 2.2.3 ครูประสบความสาํเร็จในวิชาชีพ เพราะการปฏิบัติในกรอบของวินัยทําให้ครูไม่มีปญัหาในการปฏิบัติงาน 
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพ นอกจากน้ันวินัยยงัเปน็เครื่องหมายของการมีวัฒนธรรมและอารย
ธรรม ครูที่ปฏิบตัิตามกรอบของวินัยจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญ 

  2.2.4 ครูได้รับผลเชิงลบหากกระทาํผิดวินัย กรณีทีก่ระทําผิดวินัยครูจะไดร้ับผลสําคัญ ดังนี้  

     1) ถูกสอบสวน ถูกงดพิจารณาความดีความชอบ ถ้าถกูลงโทษหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์จะไม่ได้รับการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนในครั้งทีถู่กลงโทษ กรณถีูกสอบสวนวินัยร้ายแรงจะต้องรอการเล่ือนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน ถ้าถกูลงโทษปลดออกหรอื

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

ไล่ออกจะไม่ได้เล่ือนขั้นเงินเดือนทุกครัง้ที่มกีารรอ ถ้าถกูลงโทษไล่ออกจะไม่ได้รับบําเหน็จบํานาญ อาจต้องรบัผิดทั้งทางอาญา
และทางแพ่ง นอกจากนั้นความผิดทางวินยัเปน็ความผิดที่ยอมความกันไม่ได ้และไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด 

  2) เส่ือมเสียช่ือเสียง เกดิความเสียหายต่อตนเอง ไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
ตลอดจนบุคคลทั่วไป ไม่ไดร้ับการส่งเสริมให้มีความเจรญิก้าวหน้าในหน้าทีร่าชการเท่าที่ควร  

  3) เกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นความเดือดร้อนระยะยาวเพราะการดําเนินการ
ทางวินยัมักจะใช้ระยะเวลานาน ผลของการตัดสินอาจกระทบต่อความเป็นอยู่ระยะยาว เช่น ปลดออกจากราชการ 
นอกจากนั้นความผิดทางวินยัไม่มีอายุความ และหากถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง แม้ออกจากราชการไปแล้วกส็อบสวนต่อไปได้ 

2.2 ความสําคญัของวนัิยต่อวชิาชีพ  
  2.2.1 วินยัเป็นกติกาของสงัคมวิชาชีพท่ีตกลงกนัไว ้จงึแสดงถงึระดับคุณภาพของวิชาชีพและให้การประกนั

คุณภาพแก่สังคม  

  2.2.2 วินยัเป็นมาตรการส่งเสริมการกระทาํดีและป้องกนัการกระทาํผดิของบุคคลในวิชาชีพเนื่องจากหาก
บุคลากรในวิชาชีพกระทําผิดวนิัย เช่น การปลอมแปลงเอกสาร การเล่นอบายมุข จะมีผลทําให้เกิดความเสียหายต่องานใน
วิชาชีพด้วย  

ในการพัฒนาครูนั้น จึงอาจใช้จรรยาบรรณเป็นบรรทัดฐาน และใช้วินัยเป็นเครื่องมือในการกํากับดูแลพฤติกรรมของ
บุคลากรในวิชาชีพให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาวชิาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 
 

เร่ืองที ่14.3.2 วนัิยทีสํ่าคญัในวชิาชีพครู 
 
 
วินัยในวิชาชพีครูกําหนดไว้ในพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที่ 

6 วินัยและการรักษาวินัย ซึง่มสีาระครอบคลุมทั้ง การกระทําผิดวินัย โทษ และดําเนินการตา่ง ๆ ทางวินัย โดยมีสาระที่สําคัญ 
ดังนี้ (พระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที่ 6 และ วงจันทร ์ชีวธาดาวริุทน์ ใน
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2549, น. 551-584) 
 

1. การกระทําผดิวนัิย 
 วงจันทร์ ชีวธาดาวิรทุน์ ได้ประมวลวินัยที่สําคัญในวิชาชีพครูตามสาระในหมวด 6 มาตรา 82-97ไว้ดังนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2549, น. 555)  

วนัิยไม่ร้ายแรง ได้แก ่
1) ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสุทธิใ์จ  
2) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อตุสาหะ ขยันหมัน่เพียร 
3) อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจหน้าทีร่าชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชนใ์ห้แก่

ตนเองและผู้อื่น 
4) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานทางการศึกษา 

มติคณะรัฐมนตรีหรอืนโยบายของรฐับาลโดยยดึถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรยีน และไม่ให้เกิดความเสียหายแกท่างราชการ 
5) ไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บงัคับบัญชาซึ่งส่ังในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรอืจะเป็นการไมร่ักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําส่ังก็ได้ และเม่ือเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยัน
เป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม 

6) ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มเีหตุผล
อันสมควร 

7) ไม่ประพฤตเิป็นแบบอย่างทีด่ีของผู้เรียน ชมุชน สังคม ไม่สุภาพเรียบรอ้ยและรักษาความสามัคคี ไม่ช่วยเหลือ
เกื้อกูลต่อผู้เรยีนและข้าราชการด้วยกันหรือผู้รว่มงาน ไม่ต้อนรับและให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมต่อผู้เรียนและ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

8) กล่ันแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรยีนผู้อื่นโดยปราศจากความจริง 
9) กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําใหเ้ส่ือมเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติ

ศักดิ์ในตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
10) เป็นกรรมการผู้จัดการ หรอืผู้จัดการ หรอืดํารงตําแหน่งอืน่ใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกนันั้นในห้างหุ้นส่วน

หรือบริษทั 
11) ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัตกิารอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับประชาชน อาศัย

อํานาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกือ้กูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคลหรือพรรคการเมืองใด 
12) กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
13) ไม่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชามีวินัย ไมป่้องกันมใิห้ผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชากระทําผิดวินัย หรือ

ละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิใหผู้้อยู่ใต้บงัคับบัญชาถูกลงโทษทางวินยัหรอืปฏิบัติหน้าที่ดงักล่าวโดยสุจริต
 วินัยร้ายแรง ได้แก่  
 1) ทุจรติต่อหนา้ที่ราชการ 
 2) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตร ีหรือ
นโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดความเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกดิ
ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
 3) ขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังในหน้าทีร่าชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ อันเปน็เหตุให้เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 
 4) ละทิง้หน้าที่ หรือทอดทิ้งหนา้ที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแกร่าชการอย่างร้ายแรง 
 5) ละทิง้หน้าทีร่าชการติดตอ่ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกวา่ 15 วัน โดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร 
 6) กล่ันแกล้ง ดหูมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขม่เหงผู้เรียนหรอืประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
 7) กล่ันแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรยีนผู้อื่นโดยปราศจากความจริง เป็นเหตใุหผู้้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 8) กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําใหเ้ส่ือมเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติ
ศักดิ์ในตําแหน่งหน้าที่ราชการ โดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้ไดร้ับแต่ตั้งให้ดํารงตําแหน่งหรอืวิทยฐานะใดโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทําอันมีลักษณะเป็นการให้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อใหต้นเองหรอื
ผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตัง้โดยมิชอบ 
 9) คัดลอกหรอืลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรอืจ้าง 
วาน ใช้ผู้อื่นทําผลงานทางวิชาการ เพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรงุการกําหนดตําแหน่ง เล่ือนตําแหน่ง เล่ือนวิทยฐานะ หรือ
ให้ไดร้ับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
 10) ร่วมดําเนินการคัดลอกหรอืลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจดัทําผลงานทางวิชาการ ไมว่่าจะมี
ค่าตอบแทนหรอืไม่ เพื่อให้ผู้อืน่นําผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เล่ือนตําแหน่ง เล่ือนวทิยฐานะ 
หรือให้ไดร้ับเงนิเดือนในอันดบัที่สูงขึ้น 
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 11) เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดําเนินการใด ๆ อนัมีลักษณะเป็นการทุจรติโดยการซื้อสิทธขิายเสียงในการเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บรหิารทอ้งถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รวมทัง้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทําการในลักษณะเดียวกัน 
 12) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษทีห่นักว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถงึที่สุดให้จําคุกหรอืให้รับโทษ
ที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรอืลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้
ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 
 13) เสพยาเสพติด 
 14) เล่นการพนันเป็นอาจิณ 
 15) กระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรอืนักศึกษา ไม่วา่จะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรอืไม ่
 

2. โทษทางวนัิย 
 การตดัสินผู้กระทําผิดสามารถจดัแบ่งได้ ดงันี ้

 2.1 การตัดสินทีไ่ม่ถอืเป็นโทษทางวนัิย ใช้ในกรณีเป็นความผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ เช่น เป็นความผิด
ครั้งแรก ได้แก่  
 2.1.1 การว่ากล่าวตักเตือน ผู้บงัคับบัญชาอาจเรียกมาว่ากล่าวตักเตอืนมิใหก้ระทําความผิดเชน่นั้นอีก หรือให้
พึงระมัดระวังโดยไม่ต้องทําเปน็หนังสือ แต่อาจมีการบันทึกหมายเหตุประจําวันของหน่วยงานหรือของผู้บงัคับบัญชา 
 2.2.2 การทําทณัฑ์บน ซึ่งกฎหมายกําหนดให้ทําเป็นหนงัสือ 
 2.2.3 การส่ังใหอ้อกจากราชการ  
 2.2 การตัดสินทีเ่ป็นโทษทางวนัิย แบ่งเป็นโทษสําหรับการกระทําผิดวินัยไม่รา้ยแรง และโทษสําหรับการทําผิดวินัย
ร้ายแรง ดังนี้  
     
ตารางที่ 14.8 การลงโทษทางวนัิย 
 

วนัิยไม่ร้ายแรง 
1. ภาคทัณฑ์ 
 
2. ตัดเงินเดือน 
3. ลดข้ันเงินเดือน 

 
-  ใช้ลงโทษในกรณีท่ีเป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อนโทษซ่ึงยังไม่   

ถึงกับต้องถูกตัดเงินเดือน โดยไม่ต้องห้ามการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
-  ใช้ลงโทษในกรณีท่ีเป็นความผิดท่ีไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรงและไม่ใช่กรณีท่ี

เป็นความผิดเล็กน้อย 

วนัิยร้ายแรง 
4. ปลดออก 
5. ไล่ออก 

 
-  ใช้ลงโทษแก่กรณีท่ีเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น โดยให้พิจารณาโทษตาม

พฤติการณ์แห่งการกระทําหรือความร้ายแรงแห่งกรณี 
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ทีม่า:  วงจันทร์ ชีวธาดาวิรุทน์. (2549).  คู่มือการดําเนินการทางวินัยสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  ใน รวมตัวอย่างความผิดทางวินัย 
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการหารือข้อกฎหมาย กรุงเทพฯ: จัดพิมพ์โดยสํานักงาน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
ลาดพร้าว. น. 551-552.  

 
3. การดําเนินการทางวนัิย 
 การดําเนินการทางวินยั หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการในการออกคําส่ังลงโทษ ซึง่เป็นขัน้ตอนที่มี
ลําดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน ไดแ้ก่ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวนสอบสวน การพจิารณาความผิด การกําหนดโทษและการส่ัง
ลงโทษ รวมทัง้การดําเนินการต่าง ๆ ในระหวา่งการสอบสวนพิจารณา เช่น การส่ังพัก การสั่งให้ออกไวก้่อนเพ่ือรอฟังผลการ
สอบสวนพิจารณา อนึ่ง การสอบสวนเพ่ือพจิารณาว่ากรณีมมีูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ยังไม่ถอืเป็นการ
ดําเนินการทางวินัย การสืบสวนที่เป็นการดําเนินการทางวินยัจึงหมายถึงการสืบสวนกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจง้ซึ่ง
กฎหมายกําหนดให้ตอ้งสืบสวนก่อน 
 หลักการดําเนินการทางวินยัเบือ้งต้น 
 1) ในกรณีที่ผู้บงัคับบัญชาพบวา่ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองต้นอยู่แล้ว 
ผู้บังคับบัญชากส็ามารถดําเนินการทางวินยัไดท้ันที เช่น ผู้บงัคับบัญชาพบเหน็การกระทําผิด ก็อาจส่ังให้ผู้นัน้ชี้แจงหรอื
รายงานข้อเท็จจริง และอาจสืบสวนผู้รู้เห็นประกอบการพิจารณาด้วย เมือ่พิจารณาแล้วเห็นวา่มีมูลกรณีเกิดขึ้นจรงิ ก็ส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมต่อไป 
 2) กรณทีี่มีการร้องเรียนด้วยวาจา ให้จดปากคําและให้ผู้ร้องเรยีนลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปี พร้อมรวบรวม
พยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา แล้วดําเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยตั้งกรรมการสืบสวน หรือส่ังให้
บุคคลใดไปสืบสวน หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามก็ได ้หากเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา กใ็ห้ส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการสืบสวนต่อไป 
 3) กรณทีี่มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบญัชาต้องสืบสวนในเบ้ืองต้นกอ่น หากเห็นว่าไม่มีมูลก็ส่ังยุติเรือ่ง ถ้า
เห็นว่ามีมูลก็ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป ในกรณทีีห่นังสือรอ้งเรียนไม่ลงลายมือช่ือและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน หรือ
เป็นการร้องเรยีนที่ไม่ปรากฏตวัตนของผู้ร้องเรียน หรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตรสนเท่ห์ ซึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีห้ามมิให้รับฟงั เพราะจะทําใหข้้าราชการเสียขวัญในการปฏิบตัิหน้าที่  
 

4. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 9 มาตรา 121-126 กําหนด
เกี่ยวกับอทุธรณ์และการร้องทุกข์โดยมีสาระสําคัญ คือ การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกกระทบสิทธจิากคําส่ังของฝ่าย
ปกครองใช้สิทธโิต้แย้งขอให้เพกิถอนหรือเปล่ียนแปลงแก้ไขคําส่ัง โดยผู้อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์เพื่อตนเองเท่านัน้ ไม่อาจอุทธรณ์
แทนผู้อื่นได้ โดยต้องอุทธรณ์เป็นหนังสือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไดร้ับแจ้งคําส่ังลงโทษ ส่วนการร้องทกุข ์หมายถงึ ผู้ถูก
กระทบสิทธิหรอืไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคําส่ังของฝ่ายปกครองหรือคับข้องใจจากการกระทําของผู้บังคับบัญชา ใช้สิทธริอ้ง
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ทุกข์ขอความเปน็ธรรมขอให้เพกิถอนคําส่ัง หรอืทบทวนการกระทําของฝ่ายปกครองหรอืของผู้บังคับบัญชา โดยให้ส่งหนังสือ
ร้องทุกข์สําหรับตนเองเท่านั้นภายใน 30 วันนบัแต่วันรับทราบหรือควรทราบเหตุแห่งการรอ้งทกุข ์
 การที่ครูมีบทบาทภาระหน้าทีร่บัผิดชอบกว้างขวาง ทั้งการพฒันาบุคคลและสังคม วินัยในวชิาชีพจึงตอ้งมีความ
กว้างขวางครอบคลุมภาระงานครูทั้งหมดเพือ่ส่งเสริมการปฏิบตัิงานของครู และเนื่องจากงานของครูมีความสําคัญและมีอิสระ
ตามสถานภาพการเป็นวิชาชีพชั้นสูง วินัยครูจงึมีความเข้มงวดเพ่ือสนองประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่ายและควบคุมครูที่ไม่
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเกียรติที่ไดร้ับจากสังคม 
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เร่ืองที ่14.3.3  ปัญหาวนัิยของครู 
 
 
 ปัญหาวินัยของครูครอบคลุมทัง้ปัญหาการทําผิดวินัยของครทูี่มีการทําผิดอย่างหลากหลาย และปัญหาการ
บริหารงานวินัยของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องซ่ึงมีความหลากหลายเช่นกัน โดยมีปญัหาเกีย่วกับวนิัยที่สําคัญ ดังนี้  
  

1. ปัญหาการทําผดิวนัิยของครู  
      สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทําสถิตขิ้าราชการครทูีถู่กดําเนินการทางวินัยที่ยุติแล้วในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2549 ( 1 
ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549) จํานวน 133 ราย โดยมีลักษณะความผิด 5 ลําดับแรก คือ ผิดระเบียบ ชูส้าวอนาจาร 
การพนัน พัสดกุ่อสร้าง ละทิ้งหน้าที่ราชการ (29 25 22 10 8 รายตามลําดบั)  ในด้านรายละเอียดของการกระทําผิด 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้พบว่าครูมกีารทําผิดเกอืบทุกด้านตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติ ดงัตวัอย่างการกระทําผิดของครใูน
ตารางที่ 14.9  
 
ตารางที่ 14.9 ตวัอย่างความผดิทางวนัิยของครู 
 

ความผดิ ข้อเทจ็จริง (พ.ศ. 2547 , 2549) กรณี โทษ 
1. ความผิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้
สาว 

มีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับครูโรงเรียน
เดียวกันถงึขั้นได้เสีย ทัง้ทีท่ั้งสองมีคู่สมรส
โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว  

เป็นผู้ประพฤตช่ัิว
อย่างร้ายแรง  

ปลดออกทั้งสอง
ราย 
 
 

2. ความผิดเกี่ยวกับ
การล่วงละเมิดทาง
เพศ 

เข้าไปหยอกล้อนักเรยีนชั้น ป.4 หลายครั้ง 
ใช้มือลูบหลัง โอบไหล่ พยายามจับหน้าอก 

เป็นผู้ประพฤตชิั่ว ลดขั้นเงินเดือน 

3. ความผิดเกี่ยวกับ
การเสพสุรา การ
พนันและประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม 

เมาสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ เสีย
ราชการ และเมาสุราในที่ชุมชน อย่าง
ต่อเน่ือง 

เป็นผู้ประพฤตชิั่ว
อย่างร้ายแรง  

ปลดออก 

  

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

ตารางที ่14.9 (ต่อ) 
 
ความผดิ ขอ้เทจ็จริง (พ.ศ. 2547 , 2549) กรณี โทษ 
4. ความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมแปลง
เอกสาร 

ปลอมบัตรประจําตัวและลายมือช่ือครูใน
โรงเรียนเดยีวกนัเพื่อกูเ้งินสหกรณ์ 

เป็นผู้ประพฤตชิั่ว
อย่างร้ายแรง 

ไล่ออก 
 

5. ความผิดเกี่ยวกับ
การเรียกหรอืรบัเงิน
หรือให้สินบน 

เรียกรับเงินเพือ่ฝากเข้าศึกษาตอ่ เก็บเงิน
ค่าเรียนพิเศษแต่ไม่มีการสอนและไม่คืนเงิน
ให้แก่นกัเรยีน 

เป็นผู้ประพฤตชิั่ว
อย่างร้ายแรง  

ปลดออก 

6. ความผิดเกี่ยวกับ
การกระทําอันได้ชื่อ
ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อื่น ๆ  

คิดว่านักเรียนดา่ว่าตน จึงเตะนักเรยีนซึ่ง
เป็นศิษย์ของตนจนได้รับบาดเจ็บ  

เป็นผู้ประพฤตชิั่ว
 

ลดขั้นเงินเดือน 

7. ความผิดเกี่ยวกับ
การทุจรติต่อ
ตําแหน่งหน้าที่
ราชการ 

เปิดเผยขอ้สอบของตนให้ผู้อื่นทราบโดย
ได้รับค่าตอบแทนหรอืประโยชน์ส่วนตัว 

เป็นผู้ประพฤตชิั่ว
อย่างร้ายแรง  

ไล่ออก 

8. ความผิดเกี่ยวกับ
การไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบและแบบ
ธรรมเนียมของทาง
ราชการ 

ส่ังพนักงานขับรถใหเ้อารถไปซอ่มโดยยัง
ไม่ได้รับใบรายงานจากผู้รับผิดชอบตาม
ขั้นตอนราชการ อู่ซ่อมรถเปิดไม่ถูก
กฎหมาย ไม่สามารถออกใบเสร็จได้ จงึซื้อ
ใบเสร็จจากอูอ่ืน่มาเบิกและได้รับอนุมัติเงิน
ค่าซ่อม ซึ่งเป็นราคาเหมาะสมกับการซ่อม 

ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบและแบบ
ธรรมเนียมของทาง
ราชการ 

ภาคทัณฑ์ 

9. ความผิดเกี่ยวกับ
การละทิง้หรอื
ทอดทิ้งหน้าที่
ราชการ 

ขาดราชการ 17 วันติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร แต่กลับมาปฏิบัติราชการ
อีกและขอเขียนใบลากิจยอ้นหลัง 

ละทิ้งหรอืทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการใน
คราวเดียวกันเกนิ
กว่า 15 วัน โดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร 

ปลดออก 

ทีม่า: สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2549). รวมตัวอย่างความผิดทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ
การหารือข้อกฎหมาย. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว น. 3-94. 

 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

2. ปัญหาการบริหารงานวนัิย  
 2.1 การบริหารงานวินัยไม่ครบวงจร ปัญหาการพัฒนางานวินัยครูเริ่มตั้งแต่การให้ความรูแ้ก่ครูไม่เพียงพอ ครูส่วน
หนึ่งจงึทําผิดวินยัโดยไม่รู้และไม่ตั้งใจ นอกจากน้ันยังไม่สามารถทําให้ครูยอมรับและตระหนักในความสําคัญของวินัย รวมถึง
การไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนและห้ามปรามครูในเรื่องวินยั และการเน้นการควบคุมมากกว่าการส่งเสริมซึ่งเป็นปัจจยัสําคัญ
ทําใหก้ารพัฒนาวินัยไม่ครบวงจร 

 2.2 การบริหารงานวินัยไม่จริงจังและไม่ต่อเน่ือง ปัญหาน้ีครอบคลุมทั้งความต่อเนื่องของหน่วยงานผลิตครแูละ
หน่วยงานใช้คร ูตลอดจนความต่อเนื่องของการบริหารงานวินยัครูระหว่างประจําการนอกจากนั้นยังมีการบรหิารงานวินัย
อย่างไม่จริงจังเน่ืองจากไม่ให้ความสําคัญ ไม่ให้ความเป็นธรรม และไม่ต้องการใหห้น่วยงานระดับสูงหรือสังคมรับรู้ปัญหา
ภายในหน่วยงาน 
 แม้ว่าจะมีการกาํหนดวินัยอย่างเข้มงวดและกําหนดโทษที่รุนแรง แต่ครยูังมีการกระทําผิดวินัยในลักษณะต่าง ๆ ที่
ครอบคลุมข้อหา้มทางวินยัแทบทุกด้าน การกระทําผิดทางวินยัอาจจะสะท้อนว่าครูยังมีความบกพรอ่งทางวนิัยและ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความบกพรอ่งทางวินยัและการบริหารงานวินัยเช่นกัน 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 

เร่ืองที ่14.3.4  แนวทางการพฒันาวนัิยของครู 
 
 แนวทางการพัฒนาวินัยของครูต้องเน้นมาตรการส่งเสริมให้ครูมีวินัยในตนเองเป็นสําคัญ มาตรการใน 
การปราบปรามควรใช้เป็นหนทางสุดท้าย เพราะวินัยในตนเองเกิดจากความศรทัธามากกว่าการบังคับ จงึควรเริ่มด้วยการ
พัฒนาคุณธรรม หรือนําเอาหลักธรรมมาประยกุต์ใช้ การพัฒนาวินัยครูจงึควรพัฒนาทั้งการบริหารงานวินัยของครูและ
หลักการพิจารณาความผิดวินยัของครู ดงันี้  
 

1. การพฒันาการบริหารงานวนัิย 
 การบริหารงานวินัยเป็นปัจจยัสําคัญให้การสรา้งเสริมวินยัประสบความสําเร็จและเป็นการดาํเนินการเพื่อยบัยั้ง
ปัญหาวินัยที่จะเกิดขึ้น การบรหิารงานวินัยทีพ่ึงประสงค์ควรดําเนินการ ดังนี้ 

  1.1 การปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมให้ครู เพื่อเป็นพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณและวินัยเป็นวิธีการที่แกป้ัญหาที่
สาเหตุและได้ผลระยะยาว 

 1.2 การพฒันาเต็มระบบ คือ มีการกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกบัวินัยที่ชัดเจนและต้องมีแนวทางการนําไปสู่การปฏิบัติ
ที่ชัดเจนด้วย เชน่ มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่ชดัเจนและประสานกับงานด้านอืน่ รวมทัง้ประสานกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ันยังต้องพฒันาสภาพชีวิตและการทํางานของครูเนื่องจากเป็นปัจจยัสําคัญที่
โน้มน้าวครูใหท้าํผิดวินัย (ประวณี ณ นคร, 2527, น. 14-15) 

  1.3 การพฒันาทีค่รบวงจร คือ ต้องทําทัง้ด้านการส่งเสริมและการควบคุม โดยต้องแปลงข้อกําหนดเกี่ยวกับวินัยที่
เป็นบรรทัดฐานของทุกคนในวิชาชีพให้เป็นพฤตกิรรมของคนในองค์กรที่เข้าใจชัดเจนและตรงตามสภาพขององค์กร โดยต้อง
ทําอย่างต่อเนือ่ง เช่น มีการติดตามดูแลอย่างจริงจงั และต้องพัฒนาครูตั้งแตเ่ริ่มเข้าสู่อาชพีและระหว่างปฏิบตัิงานอาชีพด้วย 
เช่น มีการปฐมนิเทศ มีการใหคํ้าปรึกษาและการนิเทศ ด้านวินัย 
 

2. การพฒันาหลกัการพจิารณาความผดิ  
 การพจิารณาความผิดของครูควรใช้หลักการ 2 ด้านประกอบกนั คือ  

 2.1 หลกันิติธรรม ได้แก่ การพจิารณาโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก การกระทําใดที่จะเป็นการผิดวินัยต้องมีกฎหมาย
บัญญัติว่าการกระทํานั้นเป็นความผิด ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัตวิ่าความผิดนั้นเป็นความผิดทางวินัยก็ไม่สามารถลงโทษได ้

 2.2 หลกัมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตามความเป็นจรงิและตามเหตุผลที่ควรจะ
เป็น โดยมิได้คํานึงถงึเฉพาะความถูกผิดตามกฎหมาย 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

 อนึ่ง ในการพิจารณากําหนดโทษน้ันนอกจากจะใช้หลักการ 2 ด้านข้างต้นแล้ว ยังต้องเพิ่มหลักการด้านอืน่เป็น 4 
ด้าน คือ หลักนติิธรรม หลักมโนธรรม หลักความเป็นธรรม และนโยบายของทางราชการด้วย จึงจะทําให้มกีารพจิารณา
กําหนดโทษทีเ่หมาะสม คือไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป 
 อนึ่ง แม้ว่าวินัยจะเกิดขึ้นได้เพราะแรงจูงใจและแรงบังคับ แตว่ินัยที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจจะจริงจังและยัง่ยืนกว่า
วินัยที่เกิดขึ้นโดยถูกบงัคับ เพราะวินัยของครูคนหนึ่งไม่มีลักษณะคงที่ตลอดเวลา แต่อ่อนไหว เปล่ียนแปลงไปตามสภาพการณ์
ต่าง ๆ  การพัฒนาวินัยโดยการส่งเสริมรากฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลจึงเป็นการสร้างส่ิงเหน่ียวรั้งตนเองก่อนทีจ่ะ
ผิดพลาดและเผชิญกับการดําเนินการทางจรรยาบรรณ และวินยั ในการประกอบวิชาชีพ การเป็นครูที่ดเีพราะมีคุณธรรม
จริยธรรมจึงเปน็ความดีขั้นสูงสุดของครู การเป็นครูดีเพราะมีจรรยาบรรณเป็นกรอบควบคุมพฤตกิรรมเป็นความดีทีร่องลงมา 
และการเป็นครดูีเพราะเกรงกลัวต่อวินัยจึงเป็นความดีขั้นสุดทา้ยในด้านนี้ ซึง่สอดคล้องกับทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคล
เบิร์ก ที่กําหนดให้การทําดีเพราะกลัวการลงโทษเป็นพัฒนาการทางจรยิธรรมขั้นต่ํา การทําดีเพราะเป็นกฎเกณฑ์สังคมเปน็
ความดีขั้นกลาง และการทําดีเพราะเป็นหลักการทางจรยิธรรมเป็นความดีขั้นสูงสุด  
 

 
หลงัจากศึกษาเนือ้หาสาระตอนที ่14.3 แล้ว โปรดปฏบิตักิจิกรรม 14.3 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่14 ตอนที ่14.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

  

บรรณานุกรม 

 

เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ. (2543). โรงเรียนสร้างคนมีจิตสาธารณะ. การศึกษา 2000 
โกวิท ประวาลพฤกษ์. (2527). การพัฒนาจริยธรรม : การสอนเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาจริยศึกษา (หน่วย
ท่ี 10). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช น. 563-600. 
โกศล มีคุณ. (2539). จริยธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพครู ใน ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณว์ิชาชีพ มหาบัณฑิตหลักสูตรและ
การสอน (หน่วยท่ี 13). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช น. 73-144. 
จินตนา ยูนิพันธุ์. (2548). จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณว์ิชาชีพพยาบาล (หน่วยท่ี 8) 
นนทบุรี: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช น. 349-413. 
ชัยวัฒน์  ถิระพันธ์. (2542). Chaos Theory กับจุดเปลี่ยนสังคมไทย สื่อพลัง สมบัติ: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร. สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ถ่ายเอกสาร. 
บัณฑิตตา  จินดาทอง. (2559). จรรยาบรรณวิชาชพีทางการศึกษา (138-151) ในครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
และนักรบ. หม้ีแสน บรรณาธิการ วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU Coolprint มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
ประยงค์ เนาวบุตร. (2546). คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชพีของผู้บริหาร ใน ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (หน่วยท่ี 14) นนทบุรี: สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช น. 
205-251. 
ประวีณ ณ นคร. (2527). แนวทางสร้างวินัยข้าราชการ. กรุงเทพฯ: คุรุสภา ลาดพร้าว. 
พระธรรมปิฎก. (ป.อ.ปยุตฺโต) (2538). การพัฒนาจริยธรรม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.    
พระพรหมคุณาภรณ์. (ป.อ.ปยุตฺโต) (2547). ธรรมนูญชีวิต กรุงเทพฯ: พิมพ์สวย. 
. (ป.อ.ปยุตฺโต) (2557). พุทธวิธีในการสอน (พิมพ์ครั้งท่ี 20). กรุงเทพฯ: เจริญดีม่ันคงการพิมพ์. 
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. (2551). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมการซ่ือสัตย์สุจริต กรุงเทพฯ:  
บริษัทอมรินทร์ พร้ินต้ิงแอทนด์พับลิชชิ่ง จาํกัด มหาชน 120 หน้า 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์ จํากดั. 
วงจันทร์ ชีวธาดาวิรุทน์. (2549). คู่มือการดําเนินการทางวินัยสําหรับข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ใน รวมตัวอย่างความผิด
ทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการหารือข้อกฎหมาย. จัดพิมพ์โดย สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว น. 551-587. 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. (2548). คู่มือการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (พิมพ์ครั้งท่ี 3) 
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง. 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม. (ศูนย์คุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (2550). 
รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของประเทศต่าง ๆ  กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟิก. 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--



 
 

 

     

สารานุกรมวิชาชพีครู. (2550). เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กรุงเทพฯ: 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 
เสรี ลาชโรจน์. (2539). วินัยในอาชีพครู ใน ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน (หน่วยท่ี 14) 
นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช น. 147-210. 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู. (2541). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาวินัยและจริยธรรมของข้าราชการ
ครู. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (ม.ป.ป.). กฎหมายและหนังสือเวียน ก.ค.ศ. 
เอกสารรวมเล่ม.  
 . (2549). รวมตัวอย่างความผิดทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการหารือข้อกฎหมาย กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (ม.ป.ป.). วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เอกสารเย็บเล่ม.  
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา. (สกสค.) (2548). การแก้ปัญหาหนี้สินครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เอกสารแผ่นพับ. 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2550). กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เล่ม 3). กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา.  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2550 ก). คุณธรรมนําความรู้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
คุณค่าความเป็นมนุษย์. กรุงเทพฯ: วิธี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น. 
  . (2550 ข). รายงานเบื้องต้น การสร้างเสริมคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: วิธี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น. 
 . (2550 ค). สอนคุณธรรมอย่างไรให้ธํารงสามัคคี. กรุงเทพฯ: วิธี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น. 
Longman, (2003). Longman Dictionary of Contemporary English, The Living Dictionary. (3rd ed.). Pearson Education 
Limited. Harlow, England. 

 

-- คณุธรรม จรยิธรรมของคร ู--




