คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ความเป็นมา
การจัดทาคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุค ลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นสิ่ง สาคัญ ที่
วิทยาลัยต้องดาเนินการตามแนวทางของคุรุสภา ตามแบบแผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ค รู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของวิท ยาลั ยชุ มชนน่ า น มีวิ นั ยในตนเอง และพัฒ นาตนเอง มี
วิสัยทัศน์ มีความประพฤติดี สานึกในหน้าที่ และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน รัก ศรัทธา และซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ
3. เพื่อให้ครูปละบุคลากรทางการศึกษา รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่ง เสริมให้กาลังใจ แก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการ ด้วยความจริงใจและเสมอภาค
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู ความหมาย จรรยาบรรณในวิชาชีพหมายถึงประมวลมาตรฐานความประพฤติที่
ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อผดุงเกียรติและ
สถานะของวิชาชีพนั้นก็ได้ผู้กระทาผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับโทษโดยว่ากล่าว ตักเตือน ถูกพักงาน หรือถูก
ยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้ ความสาคัญ จรรยาบรรณในวิชาจะเป็นสิ่ง สาคัญ ในการที่จะจาแนกอาชีพว่าเป็น
วิชาชีพหรือไม่ อาชีพที่เป็น “วิชาชีพ ” นั้นกาหนดให้ มีองค์กรรองรับ และมีการกาหนดมาตรฐานของความ
ประพฤติของผู้อยู่ในวงการวิชาชีพซึ่งเรียกว่า “จรรยาบรรณ“ ส่วนลักษณะ “วิชาชีพ ” ที่สาคัญคือ เป็นอาชีพที่มี
ศาสตร์ชั้นสูงรองรับ มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิชาชีพมีการจัดการสอนศาสตร์ดังกล่าวในระดับอุดมศึ กษา
ทั้ง การสอนด้วยทฤษฏีและการปฏิบัติจนผู้เรียนเกิดความชานาญ และมีประสบการณ์ในศาสตร์นั้น นอกจากนี้
จะต้องมีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนมี “จรรยาบรรณในวิชาชีพ” เพื่อให้สมาชิกในวิชาชีพดาเนินชีวิตตาม
หลักมาตรฐานดังกล่าวหลักที่กาหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพทั่วไป คือ แนวความประพฤติปฏิบัติที่มีต่อวิชาชีพต่อ
ผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม ดังนี้ จรรยาบรรณต่ออาชีพ ผู้ที่อยู่ในวงวิชาชีพจะต้องยึดถือจรรยาบรรณ ในการ
ดารงวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ คือ
1. ศรัทธาต่อวิชาชีพ ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพครู ต้องมีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู เห็นว่าอาชีพครู
เป็นอาชีพที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในฐานะที่เป็นอาชีพที่สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ และเป็น

คนที่ พึง ประสงค์ ของสั งคม ผู้อ ยู่ ใ นวิ ช าชี พ จะต้ อ งมั่น ใจ ในกาประกอบวิช าชี พนี้ ด้ ว ยความรั ก และชื่ นชมใน
ความสาคัญของวิชาชีพ
2. ธารงและปกป้องวิชาชีพ สมาชิกของสัง คมวิชาชีพต้องมีจิตสานึกในการธารง ปกป้อง และรักษา
เกียรติภูมิของวิชา ไม่ให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลน หรือเหยียบย่า ทาให้สถานะของวิชาชีพต้องตกต่า หรือ มัวหมองการ
ธารงปกป้องต้องกระทาทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาหรือต้องมีการแก้ไ ขข่าวหรือประท้ วงหากมีข่าว
คราวอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพ
3. พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ หน้าที่ของสมาชิกในวงการวิชาชีพคือ การที่ต้องรับผิดชอบในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย สร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ เพื่อทาให้วิทยาการในศาสตร์สาขาวิชาชีพครูก้าวหน้าทันสังคมทัน
เหตุการณ์ ก่อประโยชน์ต่อประชาชนในสังคม ทาให้คนเก่ง และฉลาดขึ้น โดยวิธีการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนรักเรียน ใฝ่รู้ ช่างคิด ทีวิจารณญาณ มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ มากขึ้น
4. สร้างองค์กรวิชาชีพให้แข็งแกร่งสมาชิกในวงวิชาชีพต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสร้างองค์กรวิชาชีพให้คง
มั่นธารงอยู่ได้ด้วยการเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก และเป็นเวทีให้คนในวงการได้แสดง ฝีมือและความสามารถ
ทางการสร้างรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางด้านการสร้างแบบเรียนใหม่ ๆ
การเสนอแนวความคิดห่าในเรื่องของการพัฒนาคน การเรียนการสอน และการประเมินผล
5. ร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ สมาชิกในสังคมวิชาชีพต้องร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในเรื่องของความคิด หรือการจัดประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อกระตุ้นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากสมาชิกแล้ว ทาให้องค์กรวิชาชีพ
ขาดความสาคัญลงและไม่สามารถดาเนินภารกิจขององค์กรวิชาชีพต่อไปได้บทบาทของการดารงมาตรฐานและการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการก็ย่อมจะลดลงด้วย ถ้าไม่มีปริมาณสมาชิกที่สนับสนุนเพียงพอ
จรรยาบรรณต่อผู้เรียน ครูจะต้องมีความประพฤติปฏิบัติต่อผู้เรียน 9 ประการ
1. ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ บทบาทของครูต้องพยายามที่จะทาให้ลูกศิษย์เรียนด้วยความสุข เรียนด้วยความ
เข้าใจ และเกิดความมานะพยายามที่จะรู้ในศาสตร์นั้น ครูจึงต้องตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะศึกษาวิชาการทั้งทางศาสตร์
ที่จะสอน ศาสตร์ที่จะถ่ายทอดหรือวิธีการสอน ครูต้องพยายามที่จะหาวิธีการใหม่ ๆ มาลองทดลองสอน
2. รักและเข้ าใจศิ ษย์ ครูต้องพยายามศึก ษาธรรมชาติของวัยรุ่น ว่ามี ปัญ หามีความไวต่ อความรู้สึ ก
(sensitve) และอารมณ์ไม่มั่นคง ครูจึงควรให้อภัย เข้าใจ และหาวิธีการให้ศิษย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ครูต้องพยายามทาให้ลูกศิษย์รักและไว้ใจเพื่อที่จะได้กล้าปรึกษาในสิ่งต่างๆแล้วครูก็จะสามารถช่วยให้ศิษย์
ประสบความสาเร็จในการเรียน และการดารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง
3.ส่งเสริมการเรียนรู้ปัจจุบันการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเองหรือการเรียนรู้จากการ
ช่วยเหลือกันในกลุ่มอาจจะทาให้ผู้เรียนมีวิธีการหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเองมากขึ้นมากกว่าจะคอยให้ครู
บอกให้แต่ฝ่ายเดียว ครูจึงจาเป็นต้องชี้ช่องทางให้ผู้เรียนหาวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

4. ยุติธรรม อาชีพครูเป็นอาชีพที่จะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่มีอคติลาเอียงต่อลูก
ศิษย์ ไม่เห็นว่าคนที่มีปัญหาเป็นคนน่ารังเกียจ หรือพอใจแต่เฉพาะศิษย์ที่เรียนเก่ง ไม่สร้างปัญหาเท่านั้น ครูต้องมี
ความเป็นธรรมในการให้คะแนน และพร้อมที่จะอธิบายวิธีการให้คะแนน และการตัดเกรดได้ ครูต้องรอบคอบใน
การรอกคะแนน เพราะถ้าผิดพลาดแล้วบางครั้งก็จะทาให้ผู้เรียนที่ควรได้คะแนนดี ๆ กลับได้คะแนนเกือบจะสอบ
ตกไป
5. ไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้เรียน ลักษณะของครูจะต้องเป็นผู้ไม่แสวงหาอามิสสินจ้าง เงินไม่ใช่สิ่งที่สร้าง
ความสุขเสมอไป ครูจึงจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการกระทาใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจได้ว่า ครู
กาลังหาประโยชน์จากศิษย์อย่างไม่เป็นธรรม
6. ทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี ครูมีอิทธิพลต่อศิษย์ทั้งด้านวาจา ความคิด บุคลิกภาพ และความประพฤติ ครู
จึงจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ซึมซับสิ่งที่ทาจากตัวครูไป เมื่อศิษย์เกิดศรัทธาในความสามารถ
ของครู ศิษย์อาจจะเลียนแบบความประพฤติของครูไปอย่างไม่ได้เจตนา เช่น การตรงต่อเวลา การพูดจาชัดเจน
การแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา สุภาพเรียบร้อย เป็นต้น
7.ให้เกียรติผู้เรียน การยกย่องให้เกียรติผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ และเกรงใจผู้สอน ครูไม่ควร
ใช้อานาจในทางที่ผิด เช่น พูดจาข่มขู่ ใช้คาพูดไม่สุภาพ เปลี่ยนชื่อผู้เรียน เยาะหยันหรือดูถูกผู้เรียน การเคารพ
ผู้เรียนในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความเข้าใจ และการเรียนรู้ที่ดี เมื่อผู้เรียนได้รับการปฏิบัติอย่างดี
ย่อมก่อให้เกิดพลังในการศึกษาต่อไป
8.อบรมบ่มนิสัย ม.ล. ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมี
บทบาทหน้าที่ในการอบรมบ่มนิสัยเด็ก โดยท่านเชื่อว่า “การอบรมบ่มนิสัยใคร ๆนั้นเพียงแค่วันละนาทีก็ดีถม”
ดังนั้นครูควรแบ่งเวลาในการอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน เช่น ก่อนการสอนแต่ละชั่วโมงอาจชี้แนะหรือให้ความคิดที่ดีแก่
ผู้เรียนได้ ครูควรถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอนคนให้เป็นคนดี
9.ช่วยเหลือศิษย์ผู้เรียนมาอยู่ในสถานศึกษาพร้อมด้วยประสบการณ์และปัญหาที่แตกต่างกันออกไปดังนั้น
ครูจึง มีหน้าที่ ที่จะต้องสัง เกตความผิ ดปกติหรือข้ อบกพร่องของศิษย์ และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือได้อย่า ง
ทันท่วงที ไม่ให้ศิษย์ต้องก้าวถลาลึกลงไปในพฤติกรรมที่ไ ม่พึง ประสงค์ นอกจากจรรยาบรรณต่อศิษย์แล้ว ครู
จะต้องมีความประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ด้วยคือ
จรรยาบรรณต่อตนเอง ครูจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้มีลักษณะพฤติกรรม ดังนี้
1.ประพฤติชอบ ครูต้องตั้งตนไว้ในที่ถูกที่ควรสามารถบังคับตนเองให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามถูกต้อง
2.รับผิดชอบ ครูต้องฝึกความรับผิดชอบ โดยตั้งใจทางานให้สาเร็จลุล่วง มีความผิดพลาดน้อย
3.มีเหตุผล ครูต้องฝึกถามคาถามตนเองบ่อย ๆ ฝึกความคิดวิเคราะห์หาเหตุหาผล หาข้อดีข้อเสียของ
ตนเอง และเรื่องต่าง ๆ เพื่อทาให้ตนเองเป็นคนมีเหตุผลที่ดี

4.ใฝ่รู้ การติดตามข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ ๆ ทาให้ครูมีนิสัยใฝ่รู้ อยากทราบคาตอบในเรื่ องต่าง ๆ ครูควรมี
ความรู้รอบตัวอย่างดีทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อให้ครูดารงชีพในสังคมได้อย่างเป็นสุข ปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และชี้แนะสิ่งที่ถูกต้องให้ศิษย์ได้
5.รอบคอบ ครูต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรอบคอบ ละเอียดและประณีต ในการดาเนินกิจ การต่าง ๆ การ
ทากิจกรรม เช่น ควบคุมบัญชีการเงินต้องรอบคอบ ต้องเห็นตัวเลขชัดเจนไม่ตกหล่น ทาให้เกิดการผิดพลาดที่เป็น
ผลร้ายทั้งของตนเองและผู้อื่น
6.ฝึ ก จิ ต การพั ฒ นาจิ ต ท าให้ ค รู อ ยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และส่ ง ผลท าให้ ค รู ท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นครูจึงต้องหมั่นฝึกจิตของตนให้สูงส่ง สูงกว่ามาตรฐาน ระงับอารมณ์ไ ม่ดี คิดอะไรได้สูงกว่า
มาตรบานและคิดเป็นบวก มากกว่าคิดลบหรือคิดร้าย
7.สนใจศิษย์ การสนใจพัฒนาการของผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้วิชาชีพครูก้าวหน้า เพราะถ้าไม่มี
ผู้เรียนก็ไม่มีวิชาชีพครู ครูจึงจาเป็นต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติผู้เรียน การแก้ปัญหาผู้เรียน การ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
สรุปได้ว่า จรรยาบรรณ คือ ประมวลพฤติกรรมที่กาหนด ลักษณะมาตรฐานการกระทาของครู อันจะทา
ให้วิชาชีพครูก้าวหน้าอย่างถาวร โดยที่ครูจะต้องดาเนินการเรียนการสอนโดยการยึดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพต่อ
ผู้เรียน และต่อตนเอง ในการทาหน้าที่ของครูให้สมบูรณ์

