
162311  จริยธรรมและจรรยาสําหรับคร ู
 

1.  คณะ  ศึกษาศาสตร       ภาควิชา  การศกึษา 
 
2.  รหัสวิชา  162311    ช่ือวิชา  (ภาษาไทย)  จริยธรรมและจรรยาสําหรับคร ู
    จํานวน  2  หนวยกิต                   (ภาษาอังกฤษ)  Ethics and Codes for Teachers    
 
3.  เน้ือหารายวิชา  (Course Description) 

พ้ืนฐาน แนวคิด และทฤษฎีทางจริยธรรม ความสําคัญและลักษณะวิชาชีพคร ูบทบาทหนาท่ีและ 
ความรับผิดชอบของคร ูจริยธรรม คุณธรรม คุรุธรรมนิยม คานิยม จรรยาในวิชาชีพครู คณุลักษณะของคร ู
ท่ีดี แนวทางการเสริมสรางและพัฒนาสมรรถภาพทางจิตเพื่อพัฒนาจริยธรรมสําหรับคร ู
 
4. วัตถุประสงคของวิชา 
 1.   อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานและความสําคัญของจริยธรรมท่ีมีตอตนเอง ตอวิชาชีพและการอยูรวมกันในสังคม
สวนรวมได 

2. ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของจริยธรรมท่ีมีตอวิชาชีพคร ู
3. ตระหนักในคณุคา ความสําคัญและลักษณะของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพชั้นสูง ตลอดจนมี 

เจตคติที่ดีตอวิชาชีพคร ู
4. ตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทหนาท่ีของครูตอสังคมไทย ตลอดจน 

บทบาทของครูท่ีพึงประสงค 
5. ฝกฝนตนตามแนวทางการพัฒนาคุณธรรม หลักธรรม และคานิยมที่พึงประสงคสําหรับครูได 
6. วิเคราะหและประเมินลักษณะและพฤติกรรมครูที่สอดคลองกับจรรยาคร ูรวมท้ังสังเคราะห คุณลักษณะ 

ของครูที่ดีได 
7. วิเคราะหและประเมินตนเองเพ่ือคิดหาแนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือการประกอบวิชาชีพอยาง มี 

ประสิทธิภาพ และการเปนสมาชกิท่ีดีของสังคมได 
8. ฝกปฏิบัติโดยใชเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางจิตตามแนวพุทธศาสนาเพ่ือเปนพ้ืนฐานใน 

การพัฒนาจริยธรรมสําหรับครูได 
 

5.  หัวขอวิชา (Course Outline) 
ตอนท่ี 1  เปนเร่ืองเก่ียวกับแนวคดิและทฤษฏีทางจริยธรรม ซ่ึงเปนพ้ืนฐานความเขาใจในเร่ือง 

ของจริยธรรม ประกอบดวย  
- ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรมและคําท่ีเก่ียวของ 
- แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับจริยธรรม 
- มาตรฐานในการตัดสินคุณคาทางจริยธรรมตามหลักปรัชญา ศาสนา และบรรทัดฐานทางสังคม 
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ตอนท่ี 2  เปนเร่ืองเก่ียวกับความสําคัญของวิชาชีพครู และภารกิจความรับผิดชอบของครูท่ีมีตอสังคม 
- ความหมาย และความสําคัญของวิชาชีพคร ู
- บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของครู 
- ครูในฐานะวิชาชีพชั้นสูง 
ตอนท่ี 3  เปนเร่ืองเก่ียวกับคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู
- ความสําคัญของจริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพคร ู
- คุณธรรมสําหรับคร ู
- คานิยมที่พึงประสงคในวิชาชีพคร ู
- บุคลิกภาพท่ีดีของครู 
- จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
- ความสําคัญและแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพคร ู
- คุณลักษณะของครูที่ด ี
ตอนท่ี 4  เปนเร่ืองเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับคร ูโดยการพัฒนาตนเอง อันเปนพ้ืนฐาน 

สําคัญในการนําไปสูการพัฒนาดานอ่ืน ๆ 
- ครูกับการพัฒนาตนเอง 
- วิธีการพัฒนาตนของครูเพ่ือการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพและการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
- แนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ทางจิต ทางปญญา ตามหลักการของพุทธศาสนา เพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคร ู

 
6.  วิธีการสอนและระบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

วิธีสอนและกิจกรรมประกอบดวย : การบรรยาย อภิปราย การศกึษาคนควาดวยตนเอง / กลุม การทํารายงาน  
เขียนบันทึก การสาธิต แสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ และการฝกปฏิบัติ เปนตน 
 
7. อุปกรณสื่อการสอน 

แผนใส / เครื่องฉายขามศีรษะ วีดิทัศน หนังสือพิมพ กรณีศึกษา เอกสารคําสอน หนังสือเก่ียวกับ 
จริยธรรมและจรรยาสําหรับครู 
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8. การวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 

องคประกอบและสัดสวนการประเมิน 
จํานวนเปอรเซนต 

1.  การศกึษาคนควารายงานหนาชัน้เรยีนและการรวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  20 
 (ใหคะแนนจากอาจารยผูสอนท้ัง 3 ทานแลวเทียบอัตราสวน) 

2.  การสอบ 
-  การสอบระหวางภาค       30 
-  การสอบปลายภาค       30 

 3.  การเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ                                        10 
 4.  การเขียนบันทึกและรายงานการพัฒนาตน      10 
 
9. การประเมินผลการเรียน 

1. จากคะแนนสอบ 
 2. จากงานที่ไดรบัมอบหมาย/การรายงานหนาช้ันเรียน/การรวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
 3. จากแฟมงาน Portfolio โดยมีสวนประกอบของแฟมสะสมผลงานดังน้ี 
  สวนท่ี 1   ประวัติสวนตัว 
  สวนท่ี 2   จดหมายถึงอาจารย เพ่ือบอกความต้ังใจ ความคาดหวัง ประโยชน ปญหา จากการเรียนใน
รายวิชานี ้
  สวนท่ี 3   บันทึกอนุทนิในแตละสัปดาหหลังจากการเรียนการสอน เชน เนื้อหาที่ไดจากการเรียน ความรูสึก
ตอการเรียน การทํางาน ความประทับใจในการเรียน ฯลฯ 
  สวนท่ี 4   จดหมายสงทายแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอการการจัดการเรียนการสอนและความรูท่ีไดรับ
จากการเรียนในรายวิชาน้ี 
  สวนท่ี 5 งานท่ีไดรับมอบหมาย (กรณีงานกลุมใหถายเอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน) 
 
 เกณฑการใหระดับคะแนน 

  80 คะแนนข้ึนไป   เทากับ A   หรือ  4 
 75 – 79 คะแนน   เทากับ B+ หรือ 3.5  
 70 – 74 คะแนน   เทากับ B หรือ  3.0  
 65 – 69 คะแนน   เทากับ C+ หรือ  2.5  
 60 – 64 คะแนน   เทากับ C หรือ  2.0 
 55 – 59 คะแนน   เทากับ D+ หรือ  1.5  
 50 - 54 คะแนน   เทากับ D หรือ  1.0 
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10.  การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนํา 
 วันจันทร – ศุกร เวลาราชการ หรือตามท่ีนัดหมาย ณ สาํนักงานภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
กําแพงแสน  
 
11.  ตารางกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเรียน 
 
สัปดาหท่ี เนื้อหา ผูสอน กิจกรรม 
1 ปฐมนิเทศ    ดร.สุริน 

ผศ.กรรณิการ 
อ.พินดา 

แนะนํารายวิชา วิธีเรียน กิจกรรม 
การวัดผลประเมินผล 

2-3     -  ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรม  ดร.สุริน บรรยาย อภิปราย แลกเปล่ียน 
 -  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับจริยธรรม  ความคิดเห็น สรุปแนวคิด 
 -  มาตรฐานจริยธรรม   

4-5 -  ความหมายและความสําคัญของวิชาชีพคร ู อ.พินดา บรรยาย อภิปราย ศึกษาจากกรณี 
 -  บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของครู   ศึกษา วิเคราะห วิจารณ 
 -  ครูในฐานะวิชาชีพชั้นสูง  สรุปแนวคิด 
 -  วินัยและการรักษาวินัย   
 -  จรรยาบรรณคร ู   
 -  การสงเสริมและพัฒนาวิชาชพีครู   

6-7  คุณธรรมสําหรับวิชาชีพคร ู
- ความหมาย 

ผศ.กรรณิการ 
 

วิเคราะหขาวเกี่ยวกับจริยธรรม
คุณธรรม คานิยมของคร ูแลวนํา 

 -  ความสําคัญ              มาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
   สรุปแนวคิด 
8 -  คานิยม              อ.พินดา ใหนิสิตสังเกตและสัมภาษณครู 
 -  บุคลิกภาพ              ในประเด็นท่ีไดรับมอบหมาย 
 -  การพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมใน

วิชาชีพคร ู
 จากอาจารยผูสอน แลวนํามา

วิเคราะห  นําเสนอ เพ่ือการ 
   อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
9 สอบกลางภาค  แบบทดสอบ 
10 -  การรักษามาตรฐานวิชาชีพคร ู  

 -  คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคใน
สังคมไทย                           

ดร.สุริน 
 

บรรยาย อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น สรุปแนวคิด 
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สัปดาหท่ี เนื้อหา ผูสอน กิจกรรม 
11 - 12 การพัฒนาครู 

-  ครกัูบการพัฒนาตนเอง 
-  วิธีการพัฒนาตนเองเพ่ือการประกอบอาชีพ
อยางมี 
    ประสิทธิภาพและการเปนสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

ผศ.กรรณิการ 
 

ศึกษาหาความรูลวงหนาดวย 
ตนเอง รายงาน อภิปราย 
สรุปแนวคิด 

13 -  แนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถภาพคร ู
ตามหลักการทางพุทธศาสนา 

ดร.สุริน 
 

บรรยาย อภิปราย แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น 

14-15 -  กิจกรรมเพ่ือการสงเสริมอุดมการณ 
คุณธรรม จริยธรรมของผูท่ีจะประกอบ
วิชาชีพคร ู

ดร.สุริน 
ผศ.กรรณิการ 
อ.พินดา 

สรุปและนําเสนอองคความรู 

16 สอบปลายภาค  แบบทดสอบ 
 
12.  เอกสารอานประกอบ 

กรมวิชาการ, กระทรวงศกึษาธิการ. 2541. คําบรรยายเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนา 
 คุณธรรมจริยธรรมท่ีเนนความมีวินัยและความเปนประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
 คุรุสภา. 
กองวิชาการบริหารงานบุคคล สํานักงาน ก.ค. กระทรวงศกึษาธิการ. 2541. รายงานการวิจัย เรื่อง 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาวินัยและจริยธรรมของขาราชการครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

โกสินทร  รังสยาพนธ. 2530. ปรัชญาและคุณธรรมสําหรับครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา. 
ดวงเดือน  พันธุมนาวิน. 2538. ทฤษฎีตนไมจริยธรรม การวิจัยและการพัฒนา. โครงการสงเสริม 
 เอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย. 
ทิศนา  แขมมณ.ี 2546. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ. 
 กรุงเทพฯ : เมธี ทิปส 
ธีรศักด์ิ  อัครบวร. 2541. ความเปนครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพบริษัท ก.พล (1996) จํากัด. 
ธีระพล  อุวรรณโน. (บรรณธิการ) 2530. จริยธรรมกับการศึกษา. โครงการตําราและเอกสาร 
 ทางวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
นารีรัตน  สุวรรณวาร.ี 2543. พฤติกรรมจริยธรรมในระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตของนักศึกษา 
 ระดับอุดมศึกษา. ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ปญญานันทภิกขุ. มปพ. หนาท่ีครูบาอาจารย หนาท่ีศิษย : นักเรียน นักศึกษา. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ). 2545. จริยธรรมของบัณฑิต. พระธรรมเทศนา โดย 

พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) กรุงเทพฯ : ชมรมวรรณศิลปแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร. 

พระธรรมปฎก. (ป.อ.ปยุตโต). 2540. การพัฒนาจริยธรรม. (พิมพคร้ังท่ี 5) กรงุเทพฯ : มูลนิธิ 
 พุทธธรรม. 
พระธรรมปฎก. (ป.อ.ปยุตโต). 2540. การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิตหรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลติ.  

กรุงเทพฯ : โครงการตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร. 
พระธรรมปฎก. (ป.อ.ปยุตโต). 2544. พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 
พระมหาอดิศร ถิรสีโล. 2540. คุณธรรมสําหรับคร.ู กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร. 
วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2543. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นิสิตนักศึกษา. กรุงเทพฯ :  

สวนวิจัยและพัฒนา สําหนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย. 
ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี. 2544. ครูจอน ไทรวิมาน : ครูดนตรีผูย่ิงใหญแหงบางพลี. กรุงเทพฯ : สํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิสํานักนายกรัฐมนตรี 
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรอืน สํานักงาน ก.พ. 2542. รายงานการศึกษาวิจัย การศึกษารูปแบบ 

และวิธีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม. กรุงเทพฯ : สํานักงานงาน ก.พ. 
สุเชาว  พลอยชม. 2543. สูความสําเร็จ : หลักการรูจักตนเอง รูจักผูอื่น รูจักธรรมชาติ และ 

ส่ิงแวดลอมในมิติแหงพระพุทธศานาเพ่ือชีวิตท่ีสมบูรณ. โดยคณะทํางานจัดทําคัมภีร 
หลักธรรมสําหรับนิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย. 
กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย. 

สุมน  อมรวิวัฒน. 2532. ธรรมะของครู : คุณธรรมของครู. กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการเรยีน 
การสอนรวมกับโครงการตําราและเอกสารวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุรางค  โควตระกูล. 2544. จิตวิทยาการศึกษา. กรงุเทพฯ : สํานักงานพิมพแหงจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย. 

สุรศักดิ์  หลาบมาลา. 2543. จริยธรรมการสอน. กรุงเทพฯ : สํานักงานปฏิรูปวิชาชีพครู สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิสํานักนายกรัฐมนตรี. 

สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2530. รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง กลวิธีเพื่อบรรลผุลในการ 
 พัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา พระนครเหนือ 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2541. เกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร.ู กรุงเทพฯ : โรงพิมพครุสุภาลาดพราว. 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2541. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539. กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว. 
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อมรวิชช  นาครทรรพ. 2541. ความจริงของแผนดิน. กรงุเทพฯ : เจ ฟลม โปรเซส. 
อธิเกียรติ  ทองเพ่ิม.2547. ความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา. ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เอกสารอัดสําเนา.    
 
13. การทบทวนเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนและระบบการสอน 
 ���� ไมแกไขปรับปรุง 
 ���� แกไขปรับปรุง    
 
14. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินผลการสอน 
 ���� ไมมีการประเมินผลการสอน เพราะ เร่ิมเปดสอนเปนคร้ังแรก 
 ���� มีการประเมินผลการสอน 
  ����  ไมมีการปรับปรุง 
  ����  มีการปรับปรุง  
 
15.  อาจารยผูสอน                             

1. อาจารย ดร.สุริน       ชุมสาย ณ อยุธยา 
2. ผศ.กรรณิการ            เจริญศลิปชัย 
3. อาจารยพินดา           วราสนัุนท 
     
 


