162311 จริยธรรมและจรรยาสําหรับครู
1. คณะ ศึกษาศาสตร

ภาควิชา การศึกษา

2. รหัสวิชา 162311
จํานวน 2 หนวยกิต

ชือ่ วิชา (ภาษาไทย) จริยธรรมและจรรยาสําหรับครู
(ภาษาอังกฤษ) Ethics and Codes for Teachers

3. เนือ้ หารายวิชา (Course Description)
พืน้ ฐาน แนวคิด และทฤษฎีทางจริยธรรม ความสําคัญและลักษณะวิชาชีพครู บทบาทหนาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของครู จริยธรรม คุณธรรม คุรุธรรมนิยม คานิยม จรรยาในวิชาชีพครู คุณลักษณะของครู
ทีด่ ี แนวทางการเสริมสรางและพัฒนาสมรรถภาพทางจิตเพื่อพัฒนาจริยธรรมสําหรับครู
4. วัตถุประสงคของวิชา
1. อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานและความสําคัญของจริยธรรมทีม่ ีตอตนเอง ตอวิชาชีพและการอยูร ว มกันในสังคม
สวนรวมได
2. ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของจริยธรรมที่มีตอวิชาชีพครู
3. ตระหนักในคุณคา ความสําคัญและลักษณะของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพชั้นสูง ตลอดจนมี
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู
4. ตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทหนาทีข่ องครูตอ สังคมไทย ตลอดจน
บทบาทของครูทพ่ี งึ ประสงค
5. ฝกฝนตนตามแนวทางการพัฒนาคุณธรรม หลักธรรม และคานิยมที่พึงประสงคสําหรับครูได
6. วิเคราะหและประเมินลักษณะและพฤติกรรมครูที่สอดคลองกับจรรยาครู รวมทัง้ สังเคราะห คุณลักษณะ
ของครูที่ดีได
7. วิเคราะหและประเมินตนเองเพื่อคิดหาแนวทางในการพัฒนาตนเองเพือ่ การประกอบวิชาชีพอยาง มี
ประสิทธิภาพ และการเปนสมาชิกทีด่ ขี องสังคมได
8. ฝกปฏิบตั โิ ดยใชเทคนิควิธกี ารพัฒนาสมรรถภาพทางจิตตามแนวพุทธศาสนาเพือ่ เปนพื้นฐานใน
การพัฒนาจริยธรรมสําหรับครูได
5. หัวขอวิชา (Course Outline)
ตอนที่ 1 เปนเรือ่ งเกีย่ วกับแนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม ซึง่ เปนพืน้ ฐานความเขาใจในเรือ่ ง
ของจริยธรรม ประกอบดวย
- ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรมและคําทีเ่ กีย่ วของ
- แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับจริยธรรม
- มาตรฐานในการตัดสินคุณคาทางจริยธรรมตามหลักปรัชญา ศาสนา และบรรทัดฐานทางสังคม
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ตอนที่ 2 เปนเรือ่ งเกีย่ วกับความสําคัญของวิชาชีพครู และภารกิจความรับผิดชอบของครูท่ีมตี อสังคม
- ความหมาย และความสําคัญของวิชาชีพครู
- บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของครู
- ครูในฐานะวิชาชีพชั้นสูง
ตอนที่ 3 เปนเรือ่ งเกีย่ วกับคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
- ความสําคัญของจริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพครู
- คุณธรรมสําหรับครู
- คานิยมที่พึงประสงคในวิชาชีพครู
- บุคลิกภาพทีด่ ขี องครู
- จรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ความสําคัญและแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพครู
- คุณลักษณะของครูที่ดี
ตอนที่ 4 เปนเรือ่ งเกีย่ วกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู โดยการพัฒนาตนเอง อันเปนพื้นฐาน
สําคัญในการนําไปสูก ารพัฒนาดานอืน่ ๆ
- ครูกบั การพัฒนาตนเอง
- วิธกี ารพัฒนาตนของครูเพือ่ การประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพและการเปนสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
- แนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ทางจิต ทางปญญา ตามหลักการของพุทธศาสนา เพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครู
6. วิธกี ารสอนและระบบการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลาง
วิธสี อนและกิจกรรมประกอบดวย : การบรรยาย อภิปราย การศึกษาคนควาดวยตนเอง / กลุม การทํารายงาน
เขียนบันทึก การสาธิต แสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ และการฝกปฏิบตั ิ เปนตน
7. อุปกรณสื่อการสอน
แผนใส / เครื่องฉายขามศีรษะ วีดทิ ศั น หนังสือพิมพ กรณีศึกษา เอกสารคําสอน หนังสือเกีย่ วกับ
จริยธรรมและจรรยาสําหรับครู
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8. การวัดผลสัมฤทธิใ์ นการเรียน
องคประกอบและสัดสวนการประเมิน
1. การศึกษาคนควารายงานหนาชัน้ เรียนและการรวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จํานวนเปอรเซนต
20

(ใหคะแนนจากอาจารยผสู อนทัง้ 3 ทานแลวเทียบอัตราสวน)

2. การสอบ
- การสอบระหวางภาค
- การสอบปลายภาค
3. การเขาเรียนอยางสม่าํ เสมอ
4. การเขียนบันทึกและรายงานการพัฒนาตน

30
30
10
10

9. การประเมินผลการเรียน
1. จากคะแนนสอบ
2. จากงานที่ไดรบั มอบหมาย/การรายงานหนาชัน้ เรียน/การรวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
3. จากแฟมงาน Portfolio โดยมีสว นประกอบของแฟมสะสมผลงานดังนี้
สวนที่ 1 ประวัตสิ ว นตัว
สวนที่ 2 จดหมายถึงอาจารย เพือ่ บอกความตัง้ ใจ ความคาดหวัง ประโยชน ปญหา จากการเรียนใน

รายวิชานี้
สวนที่ 3 บันทึกอนุทนิ ในแตละสัปดาหหลังจากการเรียนการสอน เชน เนื้อหาที่ไดจากการเรียน ความรูส กึ
ตอการเรียน การทํางาน ความประทับใจในการเรียน ฯลฯ
สวนที่ 4 จดหมายสงทายแสดงความคิดเห็นที่มตี อ การการจัดการเรียนการสอนและความรูท ่ีไดรบั

จากการเรียนในรายวิชานี้
สวนที่ 5 งานทีไ่ ดรบั มอบหมาย (กรณีงานกลุม ใหถา ยเอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน)
เกณฑการใหระดับคะแนน
80 คะแนนขึน้ ไป
75 – 79 คะแนน
70 – 74 คะแนน
65 – 69 คะแนน
60 – 64 คะแนน
55 – 59 คะแนน
50 - 54 คะแนน

เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ

A
B+
B
C+
C
D+
D

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

4
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
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10. การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสติ เขาพบและใหคําแนะนํา
วันจันทร – ศุกร เวลาราชการ หรือตามทีน่ ดั หมาย ณ สํานักงานภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
กําแพงแสน
11. ตารางกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการเรียน
สัปดาหท่ี
1
ปฐมนิเทศ

2-3

4-5

6-7

เนื้อหา

ผูสอน
ดร.สุริน
ผศ.กรรณิการ
อ.พินดา
ดร.สุริน

- ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรม
- แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับจริยธรรม
- มาตรฐานจริยธรรม
- ความหมายและความสําคัญของวิชาชีพครู อ.พินดา
- บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของครู
- ครูในฐานะวิชาชีพชั้นสูง
- วินยั และการรักษาวินยั
- จรรยาบรรณครู
- การสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู
คุณธรรมสําหรับวิชาชีพครู
ผศ.กรรณิการ
- ความหมาย
- ความสําคัญ
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- คานิยม
- บุคลิกภาพ
- การพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมใน
วิชาชีพครู

9
10

สอบกลางภาค
- การรักษามาตรฐานวิชาชีพครู
- คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคใน
สังคมไทย

อ.พินดา

ดร.สุริน

กิจกรรม
แนะนํารายวิชา วิธเี รียน กิจกรรม
การวัดผลประเมินผล
บรรยาย อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น สรุปแนวคิด
บรรยาย อภิปราย ศึกษาจากกรณี
ศึกษา วิเคราะห วิจารณ
สรุปแนวคิด

วิเคราะหขาวเกี่ยวกับจริยธรรม
คุณธรรม คานิยมของครู แลวนํา
มาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
สรุปแนวคิด
ใหนสิ ติ สังเกตและสัมภาษณครู
ในประเด็นทีไ่ ดรบั มอบหมาย
จากอาจารยผูสอน แลวนํามา
วิเคราะห นําเสนอ เพือ่ การ
อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
แบบทดสอบ
บรรยาย อภิปราย แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น สรุปแนวคิด
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สัปดาหท่ี
เนื้อหา
11 - 12 การพัฒนาครู
- ครูกบั การพัฒนาตนเอง
- วิธกี ารพัฒนาตนเองเพือ่ การประกอบอาชีพ
อยางมี
ประสิทธิภาพและการเปนสมาชิกทีด่ ขี อง
สังคม
13
- แนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถภาพครู
ตามหลักการทางพุทธศาสนา
14-15 - กิจกรรมเพือ่ การสงเสริมอุดมการณ
คุณธรรม จริยธรรมของผูท จ่ี ะประกอบ
วิชาชีพครู
16
สอบปลายภาค

ผูสอน
ผศ.กรรณิการ

กิจกรรม
ศึกษาหาความรูล ว งหนาดวย
ตนเอง รายงาน อภิปราย
สรุปแนวคิด

ดร.สุริน

บรรยาย อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
สรุปและนําเสนอองคความรู

ดร.สุริน
ผศ.กรรณิการ
อ.พินดา

แบบทดสอบ

12. เอกสารอานประกอบ
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คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี.
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 ไมแกไขปรับปรุง
 แกไขปรับปรุง
14. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินผลการสอน
 ไมมีการประเมินผลการสอน เพราะ เริม่ เปดสอนเปนครัง้ แรก
 มีการประเมินผลการสอน
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