ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง จรรยาบรรณของวิชาชีพครู :จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อ 3
คาชี้แจง : ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง จรรยาบรรณของวิชาชีพครู : จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อ 3
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (หมวด 3
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ) ข้อ ๓ “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ
ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเด็น : 1. จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
2. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู :จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อ 3
3. จรรยาบรรณต่อผู้เรียน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ทางการศึกษา หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติตนที่กาหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และ
ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนามาซึ่งเกี ยรติและ
ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
ข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภา ว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
หมวด ๑ จรรยาบรรณต่อตนเอง
๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์
ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
หมวด ๒ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรวิชาชีพ
หมวด ๓ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
๔. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์
และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๕. ผู้ ป ระกอบวิช าชีพทางการศึก ษา ต้องประพฤติตนเป็น แบบอย่า งที่ ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญาจิตใจ
อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ
๗. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรั บหรื อ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
หมวด ๔ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
๘. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
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หมวด ๕ จรรยาบรรณต่อสังคม
๙. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุ รักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู: จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อ 3
คุรุ ส ภาได้ออกข้อบั งคับ คุรุ ส ภา ว่าด้ว ยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิช าชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติที่กาหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้องหรือพึงปฏิบัติตาม
ประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่กาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องหรือพึงประพฤติตาม และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่กาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องหรือพึงละเว้น โดยมีแบบแผนพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และตัวอย่างของพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่
โดยเสมอหน้ า ครู ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ทั ก ษะ และนิ สั ย ที่ ถู ก ต้ อ งดี ง ามแก่ ศิ ษ ย์ และผู้ รั บ บริ ก าร
ตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใ จ ครู ต้ อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ดี
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้น การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.
2.
3.

4.
5.

พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการ
ด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถและเสมอภาค
สนับสนุนการดาเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับการ
พัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของแต่ละบุคคล
ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ อุปกรณ์ และ แหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลาย
ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการ
เรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม
กับตนเอง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม
ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือ
ผู้รับบริการจนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือ
ผู้รับบริการ
ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ
เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการเป็น
ผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือ
ผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือ
กฎระเบียบ
ชักชวนใช้จา้ งวานศิษย์หรือผู้รับบริการให้
จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อบายมุข
เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการ
ในงานตามหน้าที่ที่ต้องให้บริการ
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์
6. เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยก
ย่อง ชมเชย และให้กาลังใจอย่างกัลยาณมิตร

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ได้อธิบายจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อที่ 3 ครูต้อง
รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่ว ยเหลือส่งเสริม ให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
ในแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนี้
หลักการ
การแสดงออกของบุคคลในทางที่ดีเป็นผลมาจากสภาวะจิตใจที่ดีงาม และความเชื่อถือที่ถูกต้องของบุคคลที่
มีความรักและเมตตาย่อมแสดงออกด้วยความปรารถนาในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคลอื่นมีความสุภาพ ไตร่ตรอง
ถึงผลแล้วจึงแสดงออกอย่างจริงใจ ครูจึงต้องมีความรักและเมตตาต่อศิ ษย์อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นผลให้พฤติกรรมที่ครู
แสดงออกต่อศิษย์ เป็นไปในทางสุภาพเอื้ออาทร ส่งผลดีต่อศิษย์ในทุก ๆ ด้าน
คำอธิบำย
ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอ
หน้า หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัด ความสนใจของศิษย์อย่างจริงใจ สอดคล้องกับการเคารพ
การเห็นอกเห็นใจต่อลัทธิพื้นฐานของศิษย์จนเป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือและชื่นชมได้รวมทั้งเป็นผลไปสู่การพัฒนารอบ
ด้านอย่างเท่าเทียมกัน
พฤติกรรมสาคัญ
๑. สร้างความรู้สึกเป็นมิตร เป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจได้ของศิษย์ แต่ละคนและทุกคน ตัวอย่างเช่น
– ให้ความเป็นกันเองกับศิษย์
– รับฟังปัญหาของศิษย์และให้ความช่วยเหลือศิษย์
– ร่วมทากิจกรรมกับศิษย์เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
– สนทนาไต่ถามทุกข์สุขของศิษย์
ฯลฯ
๒. ตอบสนองข้อเสนอและการกระทาของศิษย์ในทางสร้างสรรค์ตามสภาพปัญหาความต้องการและ
ศักยภาพของศิษย์แต่ละคนและทุกคน ตัวอย่างเช่น
– สนใจคาถามและคาตอบของศิษย์ทุกคน
– ให้โอกาสศิษย์แต่ละคนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
– ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของศิษย์
– รับการนัดหมายของศิษย์เกี่ยวกับการเรียนรู้ก่อนงานอื่น ๆ
ฯลฯ
๓. เสนอและแนะแนวทางการพัฒนาของศิษย์แต่ละคนและทุกคนตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพ
ของศิษย์ ตัวอย่างเช่น
– มอบหมายงานตามความถนัด
– จัดกิจกรรมหลากหลายตามสภาพความแตกต่างของศิษย์เพื่อให้แต่ละคนประสบ
ความสาเร็จ เป็นระยะ ๆ อยู่เสมอ
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– แนะแนวทางที่ถูกให้แก่ศิษย์
– ปรึกษาหารือกับครู ผู้ปกครอง เพื่อน นักเรียน เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาของศิษย์ ฯลฯ
๔. แสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษย์แต่ละคนและทุกคนทั้งในและนอกสถานศึกษา ตัวอย่างเช่น
– ตรวจผลงานของศิษย์อย่างสม่าเสมอ
– แสดงผลงานของศิษย์ในห้องเรียน (ห้องปฏิบัติการ)
– ประกาศหรือเผยแพร่ผลงานของศิษย์ที่ประสบความสาเร็จ
ฯลฯ

3. จรรยาบรรณต่อผู้เรียน
ครูจะต้องมีความประพฤติปฏิบัติต่อผู้เรียน ๙ ประการ คือ
๑. ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ บทบาทของครูต้องพยายามที่จะทาให้ลูกศิษย์เรียนด้วยความสุข เรียนด้วยความ
เข้าใจ และเกิดความมานะพยายามที่จะรู้ในศาสตร์นั้น ครูจึงต้องตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะศึกษาวิชาการทั้งทางศาสตร์
ที่จะสอน ศาสตร์ที่จะถ่ายทอดหรือวิธีการสอน ครูต้องพยายามที่จะหาวิธีการใหม่ ๆ มาลองทดลองสอน
๒. รั ก และเข้ า ใจศิ ษ ย์ ครู ต้ อ งพยายามศึ ก ษาธรรมชาติ ข องวั ย รุ่ น ว่ า มี ปั ญ หามี ค วามไวต่ อ ความรู้ สึ ก
(sensitive) และอารมณ์ ไ ม่ มั่น คง ครู จึ งควรให้ อภัย เข้าใจ และหาวิธีการให้ ศิ ษย์ ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมอั น ไม่
พึงประสงค์ครูต้องพยายามทาให้ลูกศิษย์รักและไว้ใจเพื่อที่จะได้กล้าปรึกษาในสิ่งต่างๆแล้วครูก็จะสามารถช่วยให้
ศิษย์ประสบความสาเร็จในการเรียน และการดารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ปัจจุบันการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเองหรือ การเรียนรู้จากการ
ช่วยเหลือกันในกลุ่มอาจจะทาให้ผู้เรียนมีวิธีการหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเองมากขึ้นมากกว่าจะคอยให้ครู
บอกให้แต่ฝ่ายเดียว ครูจึงจาเป็นต้องชี้ช่องทางให้ผู้เรียนหาวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
๔. ยุติธรรม อาชีพครูเป็นอาชีพที่จะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่มีอคติลาเอียงต่อลูกศิษย์
ไม่เห็นว่าคนที่มีปัญหาเป็นคนน่ารังเกียจ หรือพอใจแต่เฉพาะศิษย์ที่เรียนเก่ง ไม่สร้างปัญหาเท่านั้น ครูต้องมีความ
เป็นธรรมในการให้คะแนน และพร้อมที่จะอธิบายวิธีการให้คะแนน และการตัดเกรดได้ ครูต้องรอบคอบในการรอก
คะแนน เพราะถ้าผิดพลาดแล้วบางครั้งก็จะทาให้ผู้เรียนที่ควรได้คะแนนดี ๆ กลับได้คะแนนเกือบจะสอบตกไป
๕. ไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้เรียน ลักษณะของครูจะต้องเป็นผู้ไม่แสวงหาอามิสสินจ้าง เงินไม่ใช่สิ่งที่สร้าง
ความสุขเสมอไป ครูจึงจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการกระทาใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจได้ว่า
ครูกาลังหาประโยชน์จากศิษย์อย่างไม่เป็นธรรม
๖. ทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี ครูมีอิทธิพลต่อศิษย์ทั้งด้านวาจา ความคิด บุคลิกภาพ และความประพฤติ ครูจึง
จะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ซึมซับสิ่งที่ทาจากตัวครูไป เมื่อศิษย์เกิดศรัทธาในความสามารถของ
ครู ศิษย์ อาจจะเลี ย นแบบความประพฤติ ข องครู ไ ปอย่า งไม่ ไ ด้เจตนา เช่น การตรงต่อเวลา การพูดจาชั ด เจน
การแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา สุภาพเรียบร้อย เป็นต้น
๗. ให้เกียรติผู้เรียน การยกย่องให้เกียรติผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ และเกรงใจผู้สอน ครูไม่ควร
ใช้อานาจในทางที่ผิด เช่น พูดจาข่มขู่ ใช้คาพูดไม่สุภาพ เปลี่ยนชื่อผู้เรียน เยาะหยันหรือดูถูกผู้เรียน การเคารพ
ผู้เรียนในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นสิ่งที่ทาให้เ กิดความเข้าใจ และการเรียนรู้ที่ดี เมื่อผู้เรียนได้รับการปฏิบัติอย่างดี
ย่อมก่อให้เกิดพลังในการศึกษาต่อไป
๘. อบรมบ่มนิสัย ม.ล. ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมี
บทบาทหน้าที่ในการอบรมบ่มนิสัยเด็ก โดยท่านเชื่อว่า “การอบรมบ่มนิสัยใคร ๆนั้นเพียงแค่วันละนาทีก็ดีถม”
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ดังนั้นครูควรแบ่งเวลาในการอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน เช่น ก่อนการสอนแต่ละชั่วโมงอาจชี้แนะหรือให้ความคิดที่ดีแก่
ผู้เรียนได้ ครูควรถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอนคนให้เป็นคนดี
๙. ช่วยเหลือศิษย์ผู้เรียนมาอยู่ในสถานศึกษาพร้อมด้วยประสบการณ์และปัญหาที่แตกต่างกันออกไปดังนั้น
ครู จึ งมีห น้ าที่ที่จ ะต้องสั งเกตความผิ ดปกติห รื อข้ อบกพร่ องของศิ ษย์ และพร้อมที่จะให้ การช่ว ยเหลื อได้ อ ย่ า ง
ทันท่วงที ไม่ให้ศิษย์ต้องก้าวถลาลึกลงไปในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
สรุปได้ว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ว่าด้วยจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อที่ 3 ได้กาหนดให้ครูต้องรัก
เมตตา เอาใจใส่ ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก าลั ง ใจแก่ ศิ ษ ย์ แ ละผู้ รั บ บริ ก าร ตามบทบาทหน้ า ที่ โ ดยเสมอหน้ า
และแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เรียนครู ต้อง ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ รักและเข้าใจศิษย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ มีความ
ยุติธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้เรียน ทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เกียรติผู้เรียน และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ
ได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้ศิษย์ต้องก้าวถลาลึกลงไปในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
************************************************
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