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คุณธรรม จรยิธรรมของความเปนครู

วัตถุประสงค

1. เขาใจความหมาย “คุณธรรม จริยธรรม”

2. บอก “คุณธรรม จริยธรรมของครู” 
   ตามทัศนะตาง ๆ

3. สามารถปลูกฝง “คุณธรรม จริยธรรมของครู”

T = Teaching การสั่งสอน

E = Ethics Instruction    การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

A = Academic การแสวงหาความรูใหมๆ

C = Cultural Heritage การถายทอดวัฒนธรรม

H = Human Relationship การสรางมนุษยสัมพันธ

E = Evaluation การประเมินผล

R = Research การวิจยั

S = Service การบริการ

E = Ethics  การอบรมจรยิธรรม

ถือวาเปนหนาที่หลกัอกีประการหนึ่งของความเปนครู  
ครูอาจารยทกุคนจะตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรมอันดีงามเหมาะสมดวย  เพื่อสราง
ศรัทธาใหศิษย  เพื่อศิษยจะไดนําเอาไปเปนแบบอยาง
สําหรับการประพฤติปฏิบัติตอไป
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คุณลักษณะของคร ู 

ศักรินทร  สุวรรณโรจน , 2546

… การพิจารณาเฉพาะความรู  ความสามารถนั้น อาจจะ
ทําใหขาดคุณลักษณะสําคัญของครูไป ....

กิติพนัธุ รุจิรกุล , 2539
… ครูตองเปนตัวอยางที่ดีในทุกรูปแบบ
ตองมีคุณธรรม จรยิธรรมมากกวาผูประกอบวิชาชีพอื่น ....

ครู คอื ปูชนียบุคคล

การศึกษาชวยพัฒนาคนในชาติใหเปนผูทีม่ีความรู สามารถ สรางตนเอง
ใหมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึน้ ความรูในปจจบุันมีทัง้ความรูที่เปน
มาตรฐานของประเทศ ความรูใน ทองถิน่ และความรูที่เปนสากล     
การที่คนมีความรูแลวนําความรูทีม่ีไปใชในทางทีไ่มถูกตอง ไมเหมาะสม
นับวาไมควรกระทํา จงึตอง... 

     “มคีุณธรรมกํากบัความรู เพื่อใหอยูรวมกนัในสงัคมได เชน 
การไมเอาเปรียบกนัจนเกินไป การปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ การ
มีวินัยในตนเอง และการมีหลักการดํารงชีวติอยางมั่นคงปลอดภัย” 

(ปาฐกถาดานการศึกษาใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี. ๒๕๔๒)

คุณธรรม
Virtue or Moral
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คุณธรรม :

สภาพคุณงามความดี

พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน 2542

คุณธรรม :

คาที่มีอยูในแตละสิ่งซึง่เปนที่ตัง้แหงความยึดถอื 
เปนไปไดทั้งทางดีและทางราย

พุทธทาสภิกขุ : 2529

คุณธรรม :

1. ความดีงามของลักษณะนิสยัหรอืพฤตกิรรมทีไ่ด  
   กระทําจนเคยชิน
2. คณุภาพที่บุคคลไดกระทําตามความคดิและ 
   มาตรฐานของสังคมซึง่เกี่ยวของกับความประพฤติ  
   และศิลธรรม
3. คณุสมบตัิทีย่ึดมั่นในการปฏิบตัิทางจรรยาตอสงัคม

Good :1973
คุณธรรม :

เปนปจจัยการดํารงชีวิตของบุคคลในสังคม คนสวนใหญดํารงชีวิต
ในสังคมนั้นไมใชแตการมีชีวิตอยูเพยีงเทานั้น แตตองประเมินและ
เลือกวถิีชีวิตที่แตละคนคิดวานาจะดีกวาหรือควรดีกวา ปจจัยใน
การเลอืกนั้นยอมเกี่ยวของกับระบบคุณธรรมทั้งระบบคุณธรรมของ
สังคมและสวนบุคคล คุณธรรมของสังคมยอมสงผลกระทบตอ
บุคคลดวย อยางไรก็ดีคุณธรรมของคนในสังคมหนึ่งไมจําเปนวา
จะตองดีหรือเปนสิ่งที่ถูกตองในอีกสังคมหนึ่งก็ได

Burton F. Porter :1980 
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คุณธรรม :

อุปนิสัยอนัดงีามที่อยูในจิตใจของคน อยูใน
ความรูสึกผดิชอบชั่วดี ซึ่งเปนสิง่ที่จะควบคุม
พฤติกรรมที่แสดงออกสนองความปรารถนา

สรุป คุณธรรม 4 ประการสําหรับคนไทย

1. การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติ
   แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

2. การรูจักขมใจตัวเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูใน
   ความสัตย ความดี

3. การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไมประพฤติลวงทุจริต
   ไมวาจะดวยเหตุประการใด

4.  การรูจกัละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจกัสละประโยชน  
    สวนนอยของตนเพือ่ประโยชนสวนใหญของบานเมือง

ทศพิธราชธรรม
1. ทาน คือ การให การสละทรัพยสิ่งของ การชวยเหลือ
2. ศีล คือ ความประพฤตเิรียบรอยทางกาย วาจา
3. บริจาคะ คือ การเสียสละความสขุของตนเพื่อประโยชนสุขของผูอืน่
4. อาชวีะ คือ ความซื่อตรง มีความจริงใจ ปฏิบัติงานดวยความสุจริต
5. มัททวะ คือ ความสุภาพออนโยน มีอธัยาศัยงดงาม
6. ตบะ คือ การระงับยับยั้งมิใหกิเลสเขาครอบงํา มีความเปนอยูธรรมดา
7. อักโกธะ คือ ความไมโกรธ ไมลุแกอาํนาจความโกรธ มีเมตตา ประจําใจ
8. อวิหิงสา คือ ความไมเบียดเบียน ไมบีบบังคับกดขี่ ไมหลงระเริงอํานาจ
9. ขันติ คือ ความอดทน อดทนตอความยากลําบาก ตอคาํยัว่ยุและ เยาะเยยตาง ๆ
10. อวิโรธนะ คือ ความไมประพฤตผิิดธรรม ไมหวั่นไหวตอลาภ ยึดมั่นอยูในธรรม

เกษม วฒันชยั : 2549

1) ตองรูจักแยก “ผิดชอบช่ัวดี”
2) เชื่อในผลของความผิด-ชั่ว ชอบ-ดี
3) จกัเลือก “ทางที่ชอบ-ที่ดี” และยึดมั่น ปกปองในความถกู 
   ตองเที่ยงธรรม
4) ปฎิเสธและไมยอมรับ “ทางผิด-ทางชั่ว”
5) ความดี-ชั่ว เปนหลักคิด เปนแนวทางในการตัดสินใจอยางมี
   สติ

ปลูกฝง ความดี
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สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ : 2549

1. ประกอบอาชีพสุจริต (เปนมืออาชีพ)
2. ฝกนิสยัการประหยัด อดออม ทั้งคนจน คนรวย และคนเคยรวย
3. ปรับพฤติกรรมการบริโภค โดยเนนจิตสํานึกในการใชทรัพยากร  
   อยางประหยัด โดยเฉพาะสาธารณูปโภค
4. เสียภาษ ีและรวมกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง
5. เผยแพรวัฒนธรรมไทย เอื้อเฟอ และสรางความประทับใจแก
   ผูมาเยือน

ปลูกฝงพัฒนาจิตใจสูคุณธรรมอยางแทจริง

สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ : 2549

6. อดทน และมุงมั่นในการประกอบอาชีพอยางสุจริต
7. บริโภคแตสิ่งที่จําเปนตอรางกาย และออกกําลังกายดวยการ   
   เลนกีฬาที่ประหยัด
8. ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

ปลูกฝงพัฒนาจิตใจสูคุณธรรมอยางแทจริง

ประโยชนของคุณธรรม   ยนต  ชุมจิต, 2541

1. ดานตัวครู
1.1 ทําใหครูมีความเจริญกาวหนาและมีความมั่นคงในอาชีพ
1.2 ไดรับคํายกยองสรรเสริญจากบุคคลทั่วไป เปนที่เคารพเชื่อฟงของศิษย
1.3 มีชีวติอยูในสังคมอยางมีความสขุ ไรภยันตรายใด ๆ เพราะแวดลอม
    ดวยความรักและนับถอืจากศิษยและประชาชนทั่วไป

2. ดานสถาบนัวิชาชีพ
2.1 ทําใหชื่อเสียงของคณะครูเปนที่ศรัทธาเลื่อมใสของปวงชน
2.2 งานวชิาชีพครูมีความเจรญิกาวหนา เพราะครูอาจารยทํางานเตม็กําลัง
     ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งท่ีเปนประโยชนใหม ๆ
2.3 สถาบันการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเตม็ที่ เพราะไดรับความรวมมอื
    ชวยเหลือจากประชาชนเต็มที่

ประโยชนของคุณธรรม   ยนต  ชุมจิต, 2541

3. ดานสงัคม / ชมุชน
3.1 สมาชิกของสังคมเปนคนดีมีคุณธรรมสูง รูจักสิทธิและหนาที่อยาง
    ถูกตอง
3.2 สังคมมีสันติสุข เพราะสมาชิกของสังคมมีคุณธรรม
3.3 สังคมไดรับการพัฒนาใหเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน

4. ดานความมัน่คงของชาติ
4.1 สถาบันชาติ ศาสน กษัตริย มีความมั่นคงเพราะประชาชนมีความรัก
    ความเขาใจและเห็นความสาํคัญอยางแทจริง
4.2 ขนบธรรมเนยีมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติมีความมัน่คงถาวร
     เพราะครูอาจารยไดอบรมสั่งสอนศิษยใหมีความรู ความเขาใจ และ
     ปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม
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จริยธรรม
Ethics

จริยธรรม :

ควรประพฤติหรือพึงปฏิบตัิ

พุทธทาสภิกขุ : 2521 

จริยธรรม :

ความประพฤติ การปฏิบัติ
ในสิ่งทีด่ีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม และตนเอง

อารมณ ฉนวนจติร : 2539

จริยธรรม :

ความประพฤติอนัพึงปฏิบัตติอตนเอง ตอผูอื่น 
และตอสังคมเพื่อใหเกดิความดี ความถูกตอง 

และความเจริญรุงเรืองในสังคม

พนัส หันนาคินทร  : 2520
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จริยธรรม :

การปรบัตวัใหเขากบักฎเกณฑหรือมาตรฐานของ
ความประพฤติทีถ่กูตองดีงาม

Good :1974

จริยธรรม :

การปฏิบัติสําหรับมนุษยตอตนเอง ผูอืน่ สงัคม 
เพื่อใหบรรลุถึงสภาพชีวิตที่พึงประสงค และ

ความเจริญรุงเรืองของสงัคม

สรุป

“คุณธรรม”
เปนธรรมฝายดีที่อยูภายในจติใจของบคุคล 

การแสดงออกของคุณธรรมใหประจักษนัน้
เรียกวา

“จริยธรรม”

จริยธรรมของคร ู:

ความประพฤติ การกระทํา ตลอดจนความรูสกึ
นึกคิดอันถูกตองดีงามที่ครูควรประพฤติปฏบิตัิ 
เพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกตน ลูกศิษย
เพื่อนรวมงานและบคุคลท่ัว ๆ ไป
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จริยธรรมของครู : ปราชญา กลาผจัญ : 2549

1. จริยธรรมตอตนเอง
ประกอบอาชีพครูตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมเปนหลัก
ยึดประจําตน เชน รูรักสามัคคี ซื่อสัตยสจุริต เสียสละ มีน้าํใจ เมตตากรุณา 
ยุติธรรม กตัญูกตเวทีรักษาระเบียบวินยั มีความอุตสาหะ รูจักความพอเพียง 
พอประมาณ มีเหตุมผีล มีจติสํานกึสาธารณะ (Public mind) เปนตน

2. จริยธรรมตอบุตรธิดา
บิดามารดามีหนาที่เลีย้งดูบุตรธิดาใหมีความสขุ พอเหมาะกับฐานะของตนเอง
นอกจากนี้ ยังตองใหการอบรม สั่งสอน ชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ควร ที่เหมาะสม 
เพื่อใหเปนคนดีมีคุณธรรมอยูในสังคมอยางมีความสขุ

จริยธรรมของครู : ตอ
3. จริยธรรมตอภรยิาหรือสามี
บุคคลที่ไดชื่อวาเปนภริยา หรือสามีถือวาเปนบุคคลคนเดียว ดังนั้น จึงตองมี
ความรักใคร ปรองดองกัน ใหเกียรติซึ่งกันและกนั ภาระงานในบานก็ไมควรเกีย่งกัน 
ตองชวยกันทําแบงเบาภาระซึ่งกันและกัน ภรรยาก็ไมวาหรือนินทาสามี สามีก็ไม
นินทาวารายภรรยา ทั้งในและนอกบานดังคําที่วา “ความในไมใหนําออกความนอก
ไมใหนําเขา”

๔. จริยธรรมตอบิดามารดา
บิดามารดาเปนบุพการีผูใหกําเนิด บุตรจึงมีหนาที่ตอบแทนพระคุณทานในขณะ
ที่มีชีวิตอยู เชน เลีย้งดูทานใหมีความสุขสบาย สมฐานะ ชวยทาํธุรการงานใหทาน
รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย พูดคุยพาเที่ยวเมื่อมีโอกาส ฯลฯ และเมื่อทานลวงลับไป
แลวก็ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหทานกลาวถึงพระคุณทานใหบุตรหลานรับรูเปนตน

จริยธรรมของครู : ตอ
5. จริยธรรมตอลูกศิษย
ครูตองใหความรักตอลูกศิษยเหมอืนกับบุตรของตนเอง เพราะครูเปรียบเหมือนกับ
บิดามารดาคนที่สองของศิษย ดังนั้น ครูตองมอบความรักใหกับศิษย มีเมตตากรุณา 
มีความยุติธรรม วากลาวตกัเตอืนเมือ่ศิษยกระทําผิด ไมเปดเผยความลับของศิษย 
เปนตน

6. จริยธรรมตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ครูตองปฏิบัติตนเปนพลเมอืงดีของชาติ เคารพกฎหมาย ปฏิบัติงานอาชีพดวย
ความสุจริต เสยีภาษีอากรอยางถกูตอง ไมมัวเมาหลงใหลในยศ ตําแหนง ใชจาย
อยางประหยัดไมฟุงเฟอ ไมมัวเมาลุมหลงในอบายมุข หรือทางที่นําไปสูความเสื่อม 
เปนตน

จริยธรรมของครู : ตอ

1. ประพฤตตินดีสม่ําเสมอ เปนแบบอยางทีด่ีของลูกนอง ของลูกจาง และ
   ของเพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ
2. มีความละอายตอบาป สะดุงกลวัตอการทาํความชั่วทัง้ปวง ไมปฏบิัติ 
   ทุจรติตาง ๆ ทัง้ตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน และตอผูใตบังคบับญัชา 
   หมายรวมไปถงึประเทศชาติดวย
3. มีความอดทนอดกลั้นตอความยากลาํบากตาง ๆ อดทนตองานที่รอน 
   หนักทนทุกขทรมาน ตลอดทั้งอดทนตอคําดุดา วากลาว การกลาวหา 
   การเขาใจผิด ของผูอื่น ฯลฯ
4. รักษาคําพูด เปนคนมีศีลมสีัตย คงเสนคงวา ตรงตอเวลา
5. รักษาชื่อเสียง และคานิยมของหนวยงาน พยายามเผยแพรชื่อเสียงของ
   หนวยงานของตนเอง ใหเกียรติคุณ ชื่อเสียงนัน้ขจรขจายออกไป
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จริยธรรมของครู : ตอ

6. มีความสามารถในการสงเสรมิการทํางานเปนทมี เปนหมูคณะไดดี
7. เสริมสรางความสมัพันธอนัดรีะหวางผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และ
   ชุมชน
8. วางตนเหมาะสม เขากับชนทุกชัน้ไดดี ถอยทีถอยปราศรัย ออนโยน 
   นุมนวลเอาใจเขามาใสใจเรา รูจักกาลเทศะ หนักแนน ไมเยอหย่ิง 
   ไมถือตัว
9. รูจักอุปการะ คือทําคุณประโยชนแกบุคคลอื่น ทาํบุญ บริจาคทาน 
   ชวยเหลือสงัคม คนตกทุกขไดยาก คนพิการ
10. ไมมีอคตใิด ๆ ในการปฏบิัตงิานกับผูอ่ืน ไมวาจะเปนผูบริหาร เพือ่น
    รวมงานหรือผูรบับริการ

ประโยชนของจริยธรรม   ยนต  ชุมจิต, 2541

1. ตอตนเอง
คนที่มีจริยธรรมยอมมีเครื่องมือที่ชวยใหคิดใหกระทําในสิ่งที่ดีสรางประโยชนแก
ตนเองและสวนรวม มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจติใจและจูงใจใหทําแตสิ่งดี ๆ
มีความเจริญตอตนเอง เชน คนที่ขยันเรียนมีความรับผิดชอบ ยอมประสบ
ความสําเร็จในการเรียน ในทางตรงกันขาม คนที่เกยีจครานและขาดความ
ขยันหมั่นเพียร กจ็ะสอบตกเปนตน หรือพนักงานขายของท่ีมีวาจาสุภาพออน
นอมตอลูกคา ยอมจะไดรับคําชมมากกวาผูที่มีกริยาวาจาหยาบคาย ไรมารยาท

ประโยชนของจริยธรรม   ยนต  ชุมจิต, 2541

2. ตอสังคม
คนที่มีจริยธรรม ยอมทําสิ่งที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและแกผูอื่น อยางนอย
การไมทําชั่ว ก็เปนการชวยใหสังคมไมตองแกไขปญหา ถาคนในสังคมมี
จริยธรรมดีสังคมนั้นก็จะมีความเจริญกาวหนาไดเชนกัน คนดีจึงเปนผูรักษา
สังคมดวยการไมทําลายสังคมไมวาจะเปนทรัพยากรของประเทศ สภาพแวดลอม 
หรือการประพฤติทุจริตตาง ๆ

ประโยชนของจริยธรรม   ยนต  ชุมจิต, 2541

3. ดานการรกัษาจรยิธรรม
จริยธรรมเปนสิ่งท่ีดีมีคุณคาทั้งทางกาย ใจ และสังคมดังกลาวมาแลว จะรักษา
ไวไดก็ดวยการปฏิบัติ ถาไมปฏิบตัิแลวก็เปนเพยีงตัวหนังสือหรือคําพูดเปลา ๆ 
จะชวยใครไมไดทั้งสิ้น การศึกษาจรยิธรรมและนําไปปฏิบัติ  จึงเปนการรักษา
จริยธรรมใหคงอยู

4. การพัฒนาบานเมือง
ตองพัฒนาจิตใจคนกอน หรืออาจพัฒนาควบคูกันไป
กับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม เพราะการพัฒนาที่ไมมีจริยธรรมเปนแกนนํา 
จะสูญเปลาและเกิดผลเสียเปนอันมาก



10

การเปนครู เปนได เพราะใจสูง 
เหมือนหนึ่งยูง มีดี ที่แววขน 
ถาใจต่ํา เปนได แตเพยีงคน 
ยอมเสยีที ที่ตน เฝาเปนครู 


