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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

จรรยาบรรณผู้บริหารสถานศึกษา 

Code of Ethics of Professional Educational Administration

จ�านง กมลศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บทน�า 

  ค�าว่า “จรรยาบรรณ” ตามค�าจ�ากดัความของพจนานกุรมฉบบัราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 คอื 

“ประมวลความประพฤตทิีผู่ป้ระกอบอาชพีการงานแต่ละอย่างก�าหนดขึน้ เพือ่รกัษาและส่งเสรมิเกยีรตคิณุ

ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้” จากค�าจ�ากัดความดังกล่าวย่อม

แสดงว่า ทกุสาขาอาชพีโดยเฉพาะอาชพีทีเ่ป็นการให้บรกิาร หรอืทีเ่กีย่วข้องกบัประชาชน หรอืชมุชนจะต้อง

ร่วมกันก�าหนดจรรยาบรรณขึ้น เพื่อปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุ่มวิชาชีพนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อรักษา

มาตรฐานและพัฒนาวิชาชีพ

  บทความนี้แม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้บริหารการศึกษาก็จริง แต่เนื่องจากผู้บริหาร

สถานศึกษา (โรงเรียน) โดยเนื้อแท้ก็คือผู้ประกอบวิชาชีพครูนั่นเอง เพราะจะต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาใน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และเริ่มชีวิตการท�างานด้วยการ

ประกอบอาชีพครู ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา อนึ่ง สถานะความเป็นครู ถือว่าเป็น

ข้าราชการประเภทหนึ่งในกลุ่มข้าราชการพลเรือน เพ่ือให้ขอบเขตการศึกษาเรื่องนี้มีความครอบคลุมครบ

ถ้วน จึงจะกล่าวถึงข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนประกอบด้วย ดังนั้น บทความนี้จะ

น�าเสนอความเป็นวิชาชีพของอาชีพครู ตามมาตรฐานของความเป็นวิชาชีพทั่วไป จรรยาบรรณของวิชาชีพ

ครูตามระเบยีบว่าด้วยจรรยามารยาทอนัดีงามตามประเพณขีองครุสุภา พ.ศ. 2526 และแบบแผนพฤติกรรม

ตามจรรยาบรรณครขูองส�านกังานเลขาธกิารคุรสุภา พ.ศ. 2539 ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2537 ของส�านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส�านักนายกรัฐมนตรี และสรุปความเห็นและ

ข้อเสนอแนะของผู้เขียนในตอนท้ายของบทความ

ความเป็นวิชาชีพของอาชีพครู (Profession)

  โลกของงานอาชีพจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) แรงงานด้อยฝีมือ (Unskilled labour) (2) 

แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-skilled labour) (3) แรงงานระดับฝีมือ (Skilled labour) และ (4) วิชาชีพชั้นสูง

(Profession) ซึ่งในกลุ่มอาชีพทั้ง 4 กลุ่มวิชาชีพครูจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพชั้นสูง เพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้สติ

ปัญญา และความมีทักษะในวิชาชีพ อีกทั้งจะต้องได้รับเอกสารรับรองการประกอบอาชีพจากหน่วยงาน  

ทีค่วบคมุดแูลในการประกอบสาขาวชิาชพีนี ้คอืองค์การครุสุภา จงึจะสามารถประกอบอาชพีครไูด้ เช่นเดยีว

กับกลุ่มวิชาชีพที่จะต้องมีทักษะสูงในการประกอบอาชีพ เช่นวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพทางการแพทย์

เป็นต้น
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  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ ์ศริิบรรณพทิกัษ์ ได้กล่าวถงึหลักการของความเป็นวชิาชพีว่าจะต้อง

มีลักษณะส�าคัญ 10 ประการ และได้แสดงให้เห็นว่า อาชีพครูมีลักษณะที่สอดคล้องกับคุณสมบัติดังกล่าว

ดังนี้

หลักการวิชาชีพ

 1.  เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสติปัญญา (Intellectual activities)

  วิชาชีพครู (ไทย)

  1.1  ใช้สติปัญญาในการปฏิบัติงานวิชาชีพ

  1.2  มุ่งพัฒนาสติปัญญาของผู้อื่น

  1.3  เป็นผู้สร้างวิชาชีพทั้งหลาย (Mother of Profession)

 2.  ต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง (Command a body of specialized knowledge)

  วิชาชีพครู (ไทย)

   2.1 ใช้ความรู้ทางครุศาสตร์ (หมวดวิชาครู)

  2.2  หัวใจของครุศาสตร์มี 3 ส่วน

   2.1.1  องค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)

   2.1.2  องค์ความรู้ด้านพื้นฐานการศึกษา (Foundations of Education)

   2.1.3  องค์ความรู้ด้านการบริการพิเศษ (Special Services)

  3.  ต้องการการเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพที่ยาวนาน อย่างน้อยปริญญาตรี (Required ex-

tended professional preparation)

  วิชาชีพครู (ไทย)

   3.1  ครูประจ�าการในปัจจุบันบางส่วนมีวุฒิต�่ากว่าปริญญาตรี

   3.2  มีแนวนโยบายที่จะยกระดับคุณวุฒิการศึกษาของครูให้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทั้งหมด

 4.  ต้องการการอบรมในระหว่างประจ�าการอย่างต่อเนื่อง (Demand continuous in-service 

training)

  วิชาชีพครู (ไทย)

  4.1  มีความตื่นตัวในการจัดอบรมครูประจ�าการ

  4.2  ยังไม่มีการก�าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอน

 5.  สามารถยึดเป็นอาชีพตลอดชีวิตการท�างานและเป็นสมาชิกถาวรได้ (Afford a life career 

and permanent membership)

  วิชาชีพครู (ไทย)

  5.1  เป็นวิชาชีพที่เก่าแก่ที่สุดวิชาชีพหนึ่ง

  5.2  มีแนวโน้มว่าจะอยู่คู่โลก

 6.  มีการยอมรับคุณค่าของงานบริการว่ามีค่าเหนือกว่าสิ่งตอบแทนท่ีได้รับ (Exalts service 

above personal gain)
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  วิชาชีพครู (ไทย)

   มีการยกย่องครูไว้สูงมากเป็นปูชนียบุคคล

 7.  มีสิทธิที่จะด�าเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ ตามธรรมชาติของวิชาชีพ (Autonomy)

  วิชาชีพครู (ไทย)

   7.1  มคีณะกรรมการการศกึษาแห่งชาตเิป็นผูก้�าหนดแผนการศกึษาแห่งชาต ิซึง่เป็นแม่บทใน

การจัดการศึกษา

  7.2  หน่วยงานทางการศึกษาเป็นผู้ก�าหนดหลักสูตร

  7.3  ครูมีอิสระในการวินิจฉัย/ตัดสินใจออกแบบการสอน หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 8.  มีองค์กรวิชาชีพ (Professional organization)

  วิชาชีพครู (ไทย)

   8.1  มีองค์กรทางวิชาชีพกระจัดกระจายมากมาย

  8.2  องค์กรทางวิชาชีพที่ค่อนข้างใหญ่ เช่น คุรุสภา

 9.  มีการก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพขึ้นเอง   (Set up its own standards)

  วิชาชีพครู (ไทย)

  9.1  คุรุสภาได้ท�าหน้าที่ก�าหนดจรรยาบรรณครู

  9.2  มีระบบการลงโทษผู้ที่ละเมิดจรรยาบรรณ

 10.  มีการใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (Professional license)

  วิชาชีพครู (ไทย)

  พระราชบัญญัติครูมีบทก�าหนดให้คุรุสภาเป็นองค์กรที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

จรรยาบรรณวิชาชีพครู (Code of Ethics of Teaching Profession)

 จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ กฎหรือกติกาแห่งความประพฤติส�าหรับสมาชิกวิชาชีพครู ซึ่งองค์กร

วิชาชีพครูเป็นผู้ก�าหนด และสมาชิกในวิชาชีพทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีการละเมิดจะมีการ

ลงโทษจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความส�าคัญต่อวิชาชีพครูเช่นเดียวกับที่จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความส�าคัญ

ต่อวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งสรุปได้ 3 ประการ คือ

  1.  ปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกในวิชาชีพ

  2.  รักษามาตรฐานวิชาชีพ

  3.  พัฒนาวิชาชีพ

 ลักษณะของจรรยาบรรณวิชาชีพครูจะมีลักษณะ 4 ประการ คือ

 1.  เป็นค�ามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อผู้เรียน (Commitment to the student)

 2.  เป็นค�ามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อสังคม (Commitment to the society)

 3.  เป็นค�ามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อวิชาชีพ (Commitment to the profession)

 4.  เป็นค�ามัน่สญัญาหรือพันธะผกูพันต่อสถานปฏิบัตงิาน (Commitment to the employment 

practice)



Vol.5 No.2 July – December 2016258

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

จรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู

 คุรุสภาได้ก�าหนดจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครูไว้ 10 ประการ ดังต่อไปนี้

 1. เลือ่มใสการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ ด้วยความบรสิทุธิใ์จ 

 2. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น 

 3. ตั้งใจสั่งสอนศิษย์และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วยความเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตนให้

แก่ศิษย์จะละทิ้งทอดทิ้งหน้าที่การงานมิได้

 4. รักษาชือ่เสยีงของตนมใิห้ขึน้ชือ่ว่าเป็นผูป้ระพฤตช่ัิว ห้ามประพฤตกิารใด ๆ  อนัอาจท�าให้เสือ่ม

เสียเกียรติและชื่อเสียงของครู 

 5. ถอืปฏบิตัติามระเบยีบและแบบธรรมเนยีมอนัดงีามของสถานศกึษา และปฏิบตัติามค�าสัง่ของ

ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา 

 6. ถ่ายทอดวชิาความรูโ้ดยไม่บดิเบอืนและปิดบังอ�าพราง ไม่น�าหรอืยอมให้น�าผลงานทางวชิาการ

ของตนไปใช้ในทางทุจริตหรือเป็นภัยต่อมนุษยชาติ 

 7. ให้เกียรติแก่ผู้อื่นทางวิชาการโดยไม่น�าผลงานของผู้ใดมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน และไม่

เบียดบังใช้แรงงานหรือน�าผลงานของผู้อื่นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 8. ประพฤติอยู่ในความซ่ือสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเที่ยงธรรมไม่แสวงหา

ประโยชน์ส�าหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

 9. สุภาพเรียบร้อยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ รักษาความลับของศิษย์ ของผู้ร่วมงาน

และของสถานศึกษา 

 10. รักษาความสามัคคีระหว่างครู และช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 

 ในปีพ.ศ. 2537 คุรุสภาได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูไว้ดังนี้

 1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

 2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดย ค�านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 

 3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

 4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 

 5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

 7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

 8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

 9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

 10. ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 

 11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
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แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู 

  นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. 2539 คุรุสภายังได้ก�าหนดแบบแผนพฤตกิรรม ตามจรรยาบรรณครไูว้ 9 ประการ 

ดังนี้

 1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก�าลังใจในการศึกษา 

เล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 

 2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยท่ีถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์  

อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 

 4. ครูต้องไม่กระท�าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม

ของศิษย์ 

 5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติ และ 

ไม่ใช้ศิษย์กระท�าการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 

 6. ครูย่อมพฒันาตนเองทั้งในด้านวิชาชพี ดา้นบคุลิกภาพและวสิัยทัศน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทาง

วิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 

 7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู 

 8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์

 9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น�าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน

 ในฐานะที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาของรัฐ ถือว่าเป็นข้าราชการพลเรือนประเภทหนึ่ง  

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน ซึ่งออกโดยส�านักงานข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 

จึงได้รับการน�ามาประยุกต์ใช้ในส่วนที่เป็นจรรยาบรรณต่อตนเอง หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาและผู้ร่วมงานและจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 จรรยาบรรณต่อตนเอง

  ข้อ 1 ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น

ข้าราชการ

       ข้อ 2 ข้าราชการพลเรอืนพึงใช้วชิาชพีในการปฏบัิติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสตัย์และไม่แสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก�าหนดไว้  ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย

       ข้อ 3 ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้ง

เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท�างานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

      ข้อ 4 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาคและปราศจากอคติ

        ข้อ 5 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก�าลังความสามารถรอบคอบ รวดเร็ว
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ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค�านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส�าคัญ

      ข้อ 6 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์

ต่อทางราชการอย่างเต็มที่

      ข้อ 7 ข้าราชการพลเรอืนพงึดูแลรกัษาและใช้ทรพัย์สนิของทางราชการ อย่างประหยดั คุม้ค่า โดย

ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

      ข้อ 8 ข้าราชการพลเรอืนพงึมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  การให้ความร่วมมือช่วยเหลอืก

ลุม่งานของตนทัง้ในด้านการให้ความคดิเหน็ การช่วยท�างาน และการแก้ปัญหาร่วมกนั รวมทัง้การเสนอแนะ

ในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย

      ข้อ 9 ข้าราชการพลเรอืนซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชา พงึดแูลเอาใจใส่ผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชาทัง้ในด้านการ

ปฏิบัติงาน ขวัญ ก�าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม

      ข้อ 10 ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด

ความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

      ข้อ 11 ข้าราชการพลเรอืนพงึปฏบิติัต่อผูร่้วมงานตลอดจนผูเ้กีย่วข้องด้วยความสภุาพ  มนี�า้ใจและ

มนุษยสัมพันธ์อันดี

      ข้อ 12 ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน�าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

 จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

       ข้อ 13 ข้าราชการพลเรอืนพงึให้บรกิารประชาชนอย่างเตม็ก�าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม

เอ้ือเฟ้ือ มีน�า้ใจ และใช้กริยิาวาจาทีส่ภุาพอ่อนโยน เมือ่เห็นว่าเร่ืองใดไม่สามารถปฏบัิตไิด้หรอืไม่อยูใ่นอ�านาจ

หน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน�าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบว่ามี

อ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

         ข้อ 14 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป

  ข้อ 15 ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย

ที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ซ่ึงอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการน้ัน หากได้รบัไว้แล้วและทราบภายหลงัว่าทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด ทีรั่บไว้มมีลูค่าเกนิปกตวิสิยั

ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด�าเนินการตามสมควรแก่กรณี

ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครู

  ผูบ้รหิารสถานศึกษาและผูป้ระกอบวชิาชพีครไูม่อาจปฏเิสธความรบัผดิชอบต่อปัญหาด้านคณุธรรม

ของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของนักเรียนและต่อวิชาชีพครู เพราะสังคมมีความคาดหวังด้านจริยธรรมจาก

ครูใหญ่ หรือผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพครู ดังนี้
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 1.  สถานศึกษาต้องเป็นสถาบันแห่งศีลธรรม (moral institute) ท่ีช่วยก�าหนดบรรทัดฐานของ

สังคม (social norm)

 2.  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้มีศีลธรรมและเป็นตัวแทนด้านศีลธรรม (moral agent) การ

ตัดสินใจเรื่องใด ๆ ก็ตามต้องอยู่บนเหตุผลของค่านิยมทางศีลธรรม (moral value) เป็นหลักมากกว่าหลัก

การอื่น ๆ

 3. การบรหิารและการจดัการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะต้องทุม่เททรพัยากรทกุอย่างเพือ่ให้

เกิดบรรยากาศที่ดี ท�าให้นักเรียนมีความเจริญงอกงามได้อย่างสมดุล พัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ด้านให้มี

คุณภาพ และได้ฝึกปฏิบัติให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความสุข (ดี เก่ง และมีความสุข) 

 4.  ผูบ้รหิารสถานศึกษาจะต้องมรีะเบยีบวนิยัในตนเองไม่เกีย่วข้องกบัอบายมขุหรอืสิง่เสพตดิหรอื

ประพฤติผิดทางชู้สาว แต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับผลประโยชน์

ตอบแทนจากผู้รับบริการในงานตามบทบาทหน้าที่

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

  เมือ่พจิารณาจรรยาบรรณ หรอืกฎกติกาทีก่�าหนดข้ึนโดยองค์กรทีเ่ก่ียวข้องกบัวชิาชีพครู ตลอดจน

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งมีจ�านวนค่อนข้างมาก จนท�าให้เกิดความรู้สึกว่า 

บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตกอยู่ในสถานะที่อาจเรียกได้ว่า “ถูกล้อมคอก” ไม่

ต่างอะไรกับสัตว์เลี้ยง แทบจะไม่มีพื้นที่ให้กระดิกตัวได้ จริงอยู่จรรยาบรรณ หรือกฎกติกาที่ตราขึ้นเพื่อ

ควบคุมกลุ่มวิชาชีพนั้น เป็นสิ่งที่ดี และอาจกล่าวได้ว่า “ก�าหนดขึ้นมาด้วยความประสงค์ดี” แต่มีข้อควร

ระวังเช่นเดียวกันว่า หากมีมากเกินไปหรือมีรายละเอียดมากเกินจ�าเป็น น่าจะสร้างความกดดันในทางลบ

แก่ผู้ประกอบวิชาชีพมากกว่าจะเป็นการแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะจะก่อให้เกิดความรู้สึกว่า “ถูก

ระแวง” มากกว่าความรู้สึกภูมิใจในวิชาชีพ แม้จะมีประเด็นโต้แย้งว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครู ตั้งอยู่ในฐานะ

เป็น “ปูชนียบุคคล” กฎกติกาที่ก�าหนดขึ้นจึงมีมาก ท้ังนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูวิชาชีพครูให้สูงส่งกว่า

วชิาชพีอืน่ อย่างไรก็ตาม ในประเดน็นีม้เีรือ่งทีไ่ม่ควรมองข้าม 3 ประการ คอื (1) ภาวะความเป็นมนษุย์ของ

ผู้ประกอบวิชาชีพครู (2) สถานะความเป็นครู และ (3) สถานะแห่งปูชนียบุคคล

  ไม่อาจปฏเิสธได้ว่า ผูป้ระกอบอาชพีคร ูกค็อืมนุษย์ เมือ่เป็นมนษุย์ กย่็อมมคีวามเป็นอยูอ่ย่างมนษุย์ 

มีความต้องการ มีโลภ มีโกรธ มีหลงอย่างมนุษย์ และย่อมมีความผิดพลาดอันเป็นวิสัยธรรมดาของมนุษย์ 

ดังนั้น หากครู หรือผู้บริหารสถานศึกษากระท�าความผิดพลาดบ้าง หรือละเมิดกฎกติกาบ้าง สังคมก็พึงให้

อภัย บนพ้ืนฐานแห่งความเป็นมนษุย์ สถานะความเป็นคร ูกค็อืการประสาทวทิยาการแก่ศิษย์ (ผูเ้รยีน) ตราบ

เท่าที่ครูยังท�าหน้าที่ได้อย่างเต็มสมรรถนะสามารถ ย่อมจะได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวม สถานะของ

ความเป็นปูชนียบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ย่อมแตกต่างจากความเป็นปูชนียบุคคลของนักบวช หรือ

พระสงฆ์ เพราะแม้ครจูะสัง่สอนอบรมศษิย์ด้านศลีธรรมบ้าง ก็ถอืว่าเป็นหน้าทีร่อง เพราะหน้าทีห่ลกัคอืการ

ประสาทวิทยาการ ดังนั้น ความเป็นปูชนียบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู จึงแตกต่างจากพระสงฆ์ และตั้ง

อยู่บนพื้นฐานของ “ผู้ให้ความรู้” มากกว่า “ผู้สั่งสอนศีลธรรม” แม้สังคมจะคาดหวังค่อนข้างสูงจากผู้

ประกอบวชิาชพีคร ูและผูบ้รหิารสถานศกึษาทัง้ในด้านวทิยาการ และศลีธรรม แต่ถ้าหากน�าประเดน็ทัง้สาม
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ที่กล่าวข้างต้นมาพิจารณาร่วมอย่างเป็นกลาง และยุติธรรม บางทีก็อาจจะมีประเด็นค�าถามเกิดขึ้นได้เช่น

กันว่า “สังคมคาดหวังในสิ่งที่มิใช่หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือไม่?” และ 

“สังคมคาดหวังสูงเกนิกว่าทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาและผูป้ระกอบวิชาชพีครจูะปฏบิตั ิและอ�านวยให้หรอืไม่?” 

ค�าถามที่มีนัยส�าคัญที่องค์การที่ควบคุมดูแลจะต้องให้ค�าตอบ ก็คือจรรยาบรรณ และกฎกติกาต่าง ๆ ท่ี

ก�าหนดขึน้น้ันมคีวามเหมาะสมกบัวชิาชพีครใูนลกัษณะเป็นการส่งเสรมิและพฒันา หรอืว่ามลีกัษณะเป็นการ

บีบคั้นหรือไม่? มีค�ากล่าวอยู่บทหนึ่งที่น่ารับฟัง คือ “องค์กรใดมีกฎระเบียบมากเกินไป แสดงว่าองค์กรนั้น

มีปัญหา” จึงมีค�าถามว่า “องค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพครูก�าลังประสบปัญหาใช่หรือไม่?”
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