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คู่มือส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 

ความเป็นมา 
การจัดท าคู่มือส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณของครูและบุคลากรทางการศึกษา     

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) เป็นสิ่งส าคัญที่สถานศึกษาต้องด าเนินการตามแนวทางของคุรุสภา        
ตามแบบแผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี
งามเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในชุมชน วิชาชีพครูได้รับการยกย่องและจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความจ าเป็นต่อสังคม      
เป็นอาชีพที่ช่วยสร้างสรรค์ จรรโลงสังคมให้ไปในทิศทางที่ปรารถนา ฉะนั้นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง เช่นกัน  ยิ่งสังคมยกย่องเคารพและไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพครูมาก
เท่าใด     ผู้ประกอบวิชาชีพครูก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเคารพเชื่อถือไว้วางใจเพียงนั้น 
การก าหนดจรรณยาบรรณครูหรือจรรณยาวิชาชีพครูจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้ควบคุมความประพฤติปฏิบัติตน
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู อาจกล่าวได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพ ของครูให้กับสังคมประการหนึ่งด้วย เป็นการ
ยืนยันกับสังคมว่าในวงการครูนั้นจะควบคุมสอดส่องดูแลความประพฤติของกลุ่มครูด้วยกันตลอดเวลา มีการ
ลงโทษทางกฎหมายและทางสังคมการควบคุมความประพฤติหรือการปฏิบัติตนของครูนั้น   วิธีการที่ดีที่สุดคือ
การสร้างจิตส านึกหรือการควบคุมทางจิตใจ ครูมีจรรยาบรรณย่อมมีคุณธรรมสูง คุณธรรมเป็นมาตราวัด
มาตรฐานความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ส าคัญยิ่ง ครูที่มีคุณธรรมย่อมเป็นครูที่มีจรรยาบรรณที่ดี
นั่นเอง 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) มีวินัยในตนเอง

และพัฒนาตนเองประพฤติปฏิบัติตนอยู่บนพ้ืนฐานของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มีความประพฤติดีส านึกในหน้าที่และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) รัก ศรัทธา และซื่อสัตย์
สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 

3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการ ด้วยความจริงใจและเสมอภาค 

4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่น       
ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

5. เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  และเผยแพร่ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
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คุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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คุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 

คุณธรรมเป็นเสมือนหลักการส าคัญที่ให้ไว้ส าหรับบุคคลหรือสังคมได้น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิต จะช่วยให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น  มีความส าเร็จในงานที่ท าเป็นคนดีของครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ ส าหรับครูกับคุณธรรมนั้นจะต้องเป็นของคู่กัน  หากครูขาดคุณธรรมเมื่อใดก็เหมือนกับ
นักบวชที่ไร้ศีลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชทานหลักคุณธรรมส าหรับคนไทยในพระราชพิธี
บวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5  เมษายน พ.ศ. 2525  ทั้งนี้
เพ่ือยึดถือ ปฏิบัติมีอยู่   4  ประการ คือ ประการแรก คือ การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเองที่จะ
ประพฤติปฏิบัติ  แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง     
ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ  ความดีนั้น ประการที่สาม  คือ การอดทน อดกลั้น  และอดออม ที่จะไม่
ประพฤติล่วงความสัจ  สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว มีความ
สุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 คุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ร่มเย็น โดยเฉพาะผู้ที่เป็นครู
จ าเป็นต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อ่ืน 
 

1.  คุณธรรมของครูตามข้อเสนอของคุรุสภา 
 

 คุรุสภาได้จัดประชุมสัมมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน  พ.ศ.2532 ได้ผลสรุปว่า 
บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพครูควรมีลักษณะพ้ืนฐาน 4 ประการคือ รอบรู้ สอนดี มีคุณธรรมจรรยาบรรณ         
และมุ่งมั่น พัฒนา (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 2534 : 6-9) ในที่นี้จะน ามากล่าวเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อ
คุณธรรมตามจรรยาบรรณ ซึ่งมีคุรุสภาก าหนดไว้  9 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

         1.  มีเมตตากรุณา 
พฤติกรรมหลัก คือ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานและสังคม มีความสนใจและห่วงใยในการ
เรียนและความประพฤติของนักเรียนส่วนพฤติกรรมบ่งชี้ คือ ไม่นิ่งดูดายและเต็มใจช่วยเหลือผู้อ่ืนตามก าลัง
ความสามารถ  ให้ความรัก ความเอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลเด็กให้ได้รับความสุขและพ้นทุกข์ เป็นกันเองกับ
นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึก เปิดเผยไว้วางใจ และเป็นที่พ่ึงของนักเรียน 
          2.  มีความยุติธรรม 
พฤติกรรมหลัก คือ  มีความเป็นธรรมต่อนักเรียนและมีความเป็นกลาง พฤติกรรมบ่งชี้ คือ  เอาใจใส่และปฏิบัติ
ต่อนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคและไม่ล าเอียง ตัดสินปัญหาของนักเรียนด้วยความเป็นกลาง ยินดีช่วยเหลือ
นักเรียน  ผู้ร่วมงานและผู้บริหารโดยไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง 
          3. มีความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมหลัก คือ  มุ่งม่ันในผลงาน ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน พฤติกรรมบ่งชี้ คือ มีวิธีการ    
ที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ วางแผนการใช้เวลาอย่างเหมาะสม และปฏิบัติงานให้ทันเวลา ใช้เวลา
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ วางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ปฏิบัติงานตามแผน ได้เสร็จและมีประสิทธิภาพ  
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มีความรอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ทุกด้าน ปฏิบัติภารกิจทุกด้านได้ครบ  ตามความสามารถ       
และประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
          4.  มีวินัย 
พฤติกรรมหลัก คือ  มีวินัยในตนเอง และปฏิบัติตามกฎและระเบียบ พฤติกรรมบ่งชี้ คือ  ควบคุมตนเอง         
ให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม มีวิธีท างานที่เป็น แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนได้  ปฏิบัติตามกฎ     
และระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่การงานเป็นไปตามขั้นตอน 
          5. มีความขยัน 
  พฤติกรรมหลัก คือ มีความตั้งใจและมีความพยายาม พฤติกรรมบ่งชี้ คือ กระตือรือร้น       
และปฏิบัติงานเต็มความสามารถอย่างสม่ าเสมอ ไม่ท้อถอยต่อ อุปสรรคในการท างาน และมีความพยายาม      
ที่จะสอนเด็กให้บรรลุจุดหมาย 
          6. มีความอดทน 
  พฤติกรรมหลัก คือ อดทนเมื่อเกิดอุปสรรคและมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
พฤตกิรรมบ่งชี้คือ ปฏิบัติงานเต็มไม่ทิ้งขว้างกลางคัน ไม่โกรธง่าย และสามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
และอดทนอดกลั้นต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ 
          7. มีความประหยัด 
  พฤติกรรมหลัก คือ รู้จักประหยัดและออมและใช้ของให้คุ้มค่า พฤติกรรมบ่งชี้ คือ ช่วยรักษา
และใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตน รู้จักเก็บออมทรัพย์ เพ่ือความมั่นคง      
ของฐานะ และรู้จักใช้และเก็บรักษาของอย่างถูกวิธี 
          8.  มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 
  พฤติกรรมหลัก คือ  เห็นความส าคัญของอาชีพครูและรักษาชื่อเสียงวิชาชีพครู พฤตกิรรมบ่งชี้ 
คือ สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพครู ร่วมมือและส่งเสริมให้มี          
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ         
รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน ปกป้องและสร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคม
เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
          9.  มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 
  พฤติกรรมหลัก คือ  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีเหตุผล 
พฤติกรรมบ่งชี้ คือ เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและข้อโต้แย้งของผู้อื่น ยอมรับและ
ปฏิบัติตามความคิดที่มีเหตุผล โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และใช้หลักการและเหตุผลในการตัดสินใจ
และแก้ปัญหา  
  หลักคุณธรรมจรรยาบรรณของคุรุสภาทั้ง 9 ประการนี้  คุรุสภาพยายามท าให้เป็นรูปธรรมเชิง
พฤติกรรม และเผยแพร่ให้สมาชิกคุรุสภาทราบ  ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมตามหลักศาสนา
ต่างๆ ดังกล่าว นั่นเอง 
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2.  คุณธรรมที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 

 หลักธรรมที่ยกมากล่าวในบทนี้หาได้มุ่งหมายที่จะให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องน าเอาหลักธรรมทุกข้อ   
ไปประพฤติ เพียงแต่ต้องการให้ศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเพ่ือเป็นธรรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับ       
การอบรมสั่งสอนศิษย์ของตนและปลูกฝังคุณธรรมให้มีไว้ในจิตใจ  เพ่ือให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ หลักธรรม     
ในพุทธศาสนาทีส่ าคัญ ได้แก่ 
 

1. เบญจศีลหรือศีล 5 ค าว่าศีล แปลว่า ปกติ หมายถึง ความคงที่ความไม่แปลไปจากเดิม ได้แก่ ข้อปฏิบัติ
ส าหรับรักษากายและวาจาให้ปกติเรียบร้อย ค าว่า เบญจศีล แปลว่า ศีล 5 เป็นข้อปฏิบัติสาหรับคนทั่วไป       
ขั้นพ้ืนฐาน มีอยู่ 5 ข้อ คือ 
     1.1 ปาณาติปาตา เวรมณี คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
     1.2 อทินาทานา เวรมณี คือ งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ 
     1.3 กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี คือ งดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองและของรักของผู้อ่ืน 
     1.4 มุสาวาทา เวรมณี คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ  
     1.5 สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี คือ งดเว้นจากการดื่มน้ าเมา คือ สุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท และเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษทุกอย่าง 
 

2. กัลยาณมิตรธรรม คุณธรรมที่เป็นคุณลักษณะของการเป็นผู้อบรมสั่งสอน แนะน าซึ่งประกอบไปด้วย 
     2.1 ปิยตา คือ กระท าตนเป็นที่เคารพรักของศิษย์ 
     2.2 ครุ คือ กระท าตนเป็นที่น่าเคารพบูชา โดยการปกครอง ยกย่อง เป็นตัวอย่างท าให้เด็ก รู้สึกอบอุ่น
ปลอดภัย มีความยุติธรรมเที่ยงตรง 
     2.3 ภาวนียตา คือ อบรมตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการท างาน และเจริญด้วยศีลธรรม มีภูมิปัญญา
น่ายกย่อง 
     2.4 วัตถุตา คือ อุตสาหะสั่งสอนอบรม รู้จักชี้ทางให้เข้าใจด้วยเหตุผล โดยการอธิบายชัดเจน เร้าให้สนใจ
อยากติดตาม ให้ผู้เรียนสนุกสนาน อธิบายให้แจ่มแจ้ง ชักชวนให้ท าตาม ให้มีความอุตสาหะและให้ความ ร่าเริง 
สบายใจ 
     2.5 วัจนักขันติ คือ อดทนต่อถ้อยค ารบกวนของศิษย์ อดทนต่อการเสียดสี กวนใจ ติเตียน 
     2.6 คัมภีรกถากรณัง คือ ขยายข้อลึกให้ตื้น อธิบายให้ง่าย โดยใช้วิธีต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจ โดย
แสดงจุดเด่นของวิชา แสดงเหตุผลของวิชาและแสดงสาระของวิชา 
     2.7 อนิโยธนัง คือ การไม่ชักจูงศิษย์ไปในทางชั่ว ไม่แนะน าไปในทางเสื่อม 
 

3. ธรรมเทศกธรรม 5 คุณธรรมของการประสิทธิ์ประสาทความรู้ 
     3.1 อนุบุปพิถา คือ สอนให้มีล าดับขั้นตอน ให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
     3.2 ปริยายทัสสาวี คือ จับจุดส าคัญมาขยายแต่ละเรื่อง แยกแยะให้มองเห็นชัดเจนอย่างมีเหตุผล 
     3.3 อนุทยตา คือ ตั้งจิตเมตตา สอนด้วยความปรารถนาดี โดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้เรียน 
     3.4 อนามิสันดร คือ ไม่มุ่งหวังอามิสหรือผลตอบแทน 
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     3.5 อนุปหัจจ์ คือ การวางจิตใจให้ตรงตามเนื้อเรื่อง ไม่กระทบกระแทกผู้อื่น หรือข่มขู่ผู้อ่ืน 
 

4. พุทธวิธใีนลีลาการสอนของครูโดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
     4.1 สันทัสนา อธิบายให้เห็นชัดแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูให้เห็นกับตา 
     4.2 สมาทปนา ชักจูงให้เห็นจริง ชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับ และน าไปปฏิบัติ 
     4.3 สมุตเตธนา เร้าใจให้แกล้วกล้าบังเกิดก าลังใจให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจว่าจะท าส าเร็จได้ ไม่หวั่นและ
ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก 
     4.4 สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และเปี่ยมด้วยความหวังเพราะมองเห็น
ประโยชน์ที่ตนพึงจะได้รับจากการปฏิบัติ 
 

5. โลกบาลธรรม คือ ธรรมที่คุ้มครองโลกและเป็นเทวธรรม ประกอบไปด้วยธรรม 2 ประการ 
ได้แก่ หิริ คือ  ความละอายต่อบาป และความชั่วทั้งปวง  ส่วนโอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาปและความ
ชั่ว ทั้งปวง บุคคลที่มีธรรมคู่นี้อยู่ในจิตใจจะไม่กระท าสิ่งใด ๆ  ที่เป็นความชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลัง  เพราะ
ความละอาย และเกรงกลัวต่อบาป  จะช่วยให้บุคคลในสังคมโลกไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  ช่วยให้สังคมมี
ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย 
 

6.  ธรรมท่ีท าให้งาม กล่าวคือ หากผู้ใดปฏิบัติได้ย่อมไม่แสดงกิริยาอาการทุรนทุรายเมื่อต้องอยู่ในสภาวะที่ต้อง
อดทน ประกอบไปด้วยกิจกรรม 2 ประการ ได้แก่ ขันติ คือ ความอดทน อดได้ทนได้ เพ่ือบรรลุ ความดีงามและ
ความมุ่งหมายอันชอบ ส่วนโสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม มีอัธยาศัยงดงาม รักความประณีตหมดจด เรียบร้อย
งดงาม 
 

7. อิทธิบาท 4 คือ ธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หลักธรรม ส าหรับการ 
“ครองงาน” มี 4 ประการ คือ 
     7.1 ฉันทะ คือ ความยินดีพอใจรักใคร่ใฝ่ใจ รักที่จะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท าให้ผลดียิ่งขึ้น 
     7.2 วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม ขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานนั้น ๆ อย่างเข้มแข็ง  อดทน เอาธุระ
ไม่ท้อถอย 
     7.3 จิตตะ คือ การตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่กระท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจ ฟุ้งซ่าน       
เลื่อนลอยไป 
     7.4 วิมังสา คือ ความไตร่ตรองหรือทดลอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผล                 
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ได้กระท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
 

8. สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน เป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคี       
และเป็นหลักธรรมที่ช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ของบุคคลทุกชั้นวรรณะ หลักธรรมนี้เรียกอีกอย่างว่าเป็น        
“ธรรมส าหรับการครองคน” หรือ “ธรรมส าหรับการสงเคราะห์สร้างไมตรี” มี 4 ประการ คือ 
     8.1 ทาน คือ การให้แบ่งปันสิ่งของที่ควรให้ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การให้ความรู้ การให้ค าแนะน า สั่งสอน
หรือกล่าวอย่างง่ายว่า เป็นการให้ทั้งสิ่งของและวิทยาทาน 
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     8.2 ปิยวาจา คือ การเจรจากันด้วยถ้อยค าที่สุภาพอ่อนหวาน สมานใจ เป็นค าพูดที่แสดง ประโยชน์มีเหตุ 
มีผล 
     8.3 อัตจริยา คือ การประพฤติแต่สิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อกัน ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม              
ทางจริยธรรมด้วย 
     8.4 สมานัตตตา คือ การท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติต่อกันอย่างสม่ าเสมอ ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขทุกข์สุข 
หรือเป็นการท าตนของเราเข้าไปสมานไมตรีกับบุคคลนั้น ๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ าคุณธรรมทั้งสี่ประการ       
จึงขอให้ผู้ที่ศึกษาหลักธรรมนี้จดจ าข้อความต่อไปนี้ คือ “โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์การงาน          
สมานไมตรี” 
 

9. พรหมวิหาร 4 คือ หลักธรรมประจ าใจอันประเสริฐ เป็นหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ เป็นธรรม    
ที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจ และก ากับความประพฤติ เพ่ือให้ปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ โดยชอบหรือเรียก         
อย่างง่าย ๆ ว่าเป็น “ธรรมเครื่องอยู่ของพรหม” หรือ “ธรรมของผู้ใหญ่ปกครองผู้น้อย” มี 4 ประการ คือ 
     9.1 เมตตา คือ ความรักใคร่ ความปรารถนาดีอยากให้เขามีสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และคิดท าประโยชน์       
แก่มนุษย์และสัตว์ทั่วหน้า 
     9.2 กรุณา คือ ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน การใฝ่ใจในอันที่จะปลด เปลื้องบ าบัด
ความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 
     9.3 มุทติา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุขความเจริญก้าวหน้ามีจิตผ่องใสบันเทิง อาการแช่มชื่นเบิกบาน
อยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีความสุขความเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
     9.4 อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะท าให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วย ปัญญา         
คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมไม่เอนเอียงด้วยความรักหรือความชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ได้กระท าแล้ว       
อันควรได้รับผลดีหรือผลชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนได้ประกอบ สามารถวางเฉยสงบใจมองดูในเมื่อไม่มีกิจ            
ที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้วหรือเขาสมควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 
 

10.  สันดุฏฐีหรือสันโดษ หมายถึง  ความยินดีพอใจตามมีตามได้ตามก าลัง  และความจ าเป็นของตน          
การด ารงชีวิตอยู่ของตนสังคมในปัจจุบันถูกเหตุปัจจัยต่างๆ หลากหลายมากระทบกระทั่งเบียดเบียนอยู่ทุกเมื่อ 
ซึ่งล้วนท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากล าบาก ไม่สามารถด าเนินชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพที่ควรจะ
เป็นให้อยู่ ดีมีสุขได้   เมื่ อเป็นเช่นนี้ครูจึ งต้องทบทวนถึงแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติของตน                    
เพ่ือประคับประคองตนให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง มีความอยู่ดีมีสุขตามสมควรด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม 
คือ ความสันโดษ โดยทั่วไปมี 3 ประการ คือ 
     10.1 ยถาลาภสันโดษ หมายถึง ยินดีตามได้ คือ ความยินดีตามที่ตนได้มา ไม่ว่าสิ่งที่ได้มานั้นจะหยาบ      
หรือประณีตแค่ไหนก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น 
     10.2 ยถาพลสันโดษ หมายถึง ยินดีตามก าลัง คือ ยินดีแต่พอแก่ก าลังร่างกายสุขภาพและวิสัยของตน       
มีความพอใจในการจัดสรรหน้าที่การงาน จัดสรรการศึกษาศิลปวิทยาและจัดสรรคุณธรรมเพ่ื อปฏิบัติ            
ให้สมกับก าลังสติปัญญาของตนเอง 
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     10.3 ยถาสารุปปสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามควร คือยินดีตามที่เหมาะสมกับภาระฐานะ แนวทางชีวิต
และจุดหมายแห่งการบ าเพ็ญกิจของตน 
11. มรรค 8 หมายถึง ทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ เพ่ือแก้ปัญหาชีวิต และปัญหาสังคมหรือเป็นทางปฏิบัติสาย
กลาง 8 ประการ คือ 
     11.1 สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ เช่น เห็นว่าท าดีย่อมได้รับผลดี ท าชั่วย่อมได้รับผลชั่วเป็นต้น 
     11.2 สัมมาสังกัปปะ คือ ความด าริชอบ เช่น ด าริออกจากกาม ไม่มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส 
เป็นต้น 
     11.3 สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ เช่น เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ เป็นต้น 
     11.4 สัมมากัมมันตะ คือ การกระท าชอบ หมายถึง เป็นการท างานที่ปราศจากโทษทั้งปวง เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ 
ไม่ลักทรัพย์ และไม่ประพฤติผิดประเวณี เป็นต้น 
     11.5 สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพ ไม่ท ามาหากินในทางที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย 
     11.6. สัมมาวายามะ คือ ความเพียรพยายามชอบ เป็นการเพียรพยายามมิให้ความชั่วเกิด เพียรละความชั่ว 
เพียรกระท าความดีและเพียรรักษาความดี 
     11.7 สัมมาสติ คือ ความระลึกชอบ เป็นการระลึกในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลต่าง ๆ 
     11.8 สัมมาสมาธิ คือ ความตั้งใจชอบ เป็นความตั้งใจให้มีอารมณ์สงบ ระงับโลภ โกรธ หลง ทั้งปวง       
มรรคทั้ง 8 ประการนี้จัดเข้าเป็น “ไตรสิกขา” คือ ศีล สมาธิและปัญญาได้ดังนี้ 
           ศีล ได้แก่  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ  
           สมาธิ ได้แก่  สัมมาวายามะ  สัมมาสติและสัมมาสมาธิ  
           ปัญญา ได้แก่ สัมมาทิฐิและสัมมาสังกัปปะ 
 

12. อคติ 4 เป็นความยุติธรรม เว้นจากความล าเอียง ความประพฤติที่คลาดเคลื่อนไปจากธรรม 4 ประการ 
ได้แก่ 
     12.1 ฉันทาคติ คือ ความล าเอียงเพราะความรัก ความชอบพอกัน 
     12.2 โทสาคติ คือ ความล าเอียงเพราะความพยาบาท หรือเพราะความโกรธเกลียดชังกัน 
     12.3 โมหาคติ คือ ความล าเอียงเพราะความหลง ความเขลา หรือเพราะความส าคัญผิด 
     12.4 ภยาคติ คือ ความล าเอียงเพราะความกลัวภัยจะมาสู่ตนเอง หรือล าเอียงเพราะความเกรงกลัวอิทธิพล
ต่าง ๆ บุคคลที่เป็นผู้น า ผู้ปกครองคนหมู่มาก ตลอดจนครูอาจารย์ทั้งหลายจึงควรพยายามสลัดตัดทิ้ง            
ความล าเอียงออกไปให้มากที่สุด จนกระท่ังสามารถท าได้อย่างหมดสิ้น 
 

13. อบายมุข 6 คือ ทางแห่งความเสื่อมหรือทางแห่งความฉิบหาย กล่าวคือ หากบุคคลได้ยึดถือปฏิบัติแล้วจะ
เกิดความเสื่อม ความฉิบหาย 6 ทาง คือ 
     13.1 ติดสุราและของมึนเมา มีโทษ 6 ประการ คือ 
                    1) เสียทรัพย์ 2) เกิดการทะเลาะวิวาท 
                    3) ท าลายสุขภาพ 4) เสื่อมเกียรติ เสียชื่อเสียง 
                    5) ไม่รู้จักอาย 6) บั่นทอนสติปัญญา 
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     13.2 การเทีย่วกลางคืน มีโทษ 6 ประการ คือ 
                     1) เป็นการไม่รักษาตน 2) เป็นการไม่รักษาลูกเมีย 
                     3) เป็นการไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4) เป็นที่ระแวงสงสัย 
                     5) เป็นเป้าให้เขาใส่ความ หรือข่าวเสีย 6) เป็นที่มาของความเดือดร้อน 
     13.3 ติดเที่ยวดูการละเล่น ท าให้เสื่อม เสียเวลา เสียเงิน ใจเป็นกังวล   
                     1) ร าที่ไหนไปที่นั่น 2) ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น 
                     3) ดีดสีตีเป่าที่ไหนไปท่ีนั่น 4) เสภาที่ไหนไปที่นั่น 
                     5) เพลงที่ไหนไปที่นั่น 6) เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น 
     13.4 เล่นการพนัน มีโทษ 6 ประการ คือ  
              6 กรณี คือ 
                     1) เมื่อชนะย่อมก่อเวร 2) เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ท่ีเสียไป 
                     3) ทรัพย์หมด 4) ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยค า 
                     5) เป็นที่หมิ่นประมาทของเพ่ือน 6) ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย 
     13.5 คบคนชั่วเป็นมิตร มีโทษตามบุคคลที่คบ 6 อย่าง คือ 
                     1) ท าให้เป็นนักเลงการพนัน 2) ท าให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ 
                     3) ท าให้เป็นนักเลงเหล้า 4) ท าให้เป็นคนหลอกลวงเขาด้วยของปลอม 
                     5) ท าให้เป็นคนหลอกลวงเขาซึ่งหน้า 6) ท าให้เป็นนักเลงหัวไม้ 
     13.6 เกียจคร้านการท างาน มีโทษเพราะเสียงานและเสียเวลา ทั้ง 6 กรณี คือ 
                    1) มักอ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ท างาน 2) มักอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ท างาน 
                    3) มักอ้างว่าเย็นแล้วไม่ท างาน 4) มักอ้างว่ายังเช้านักแล้วไม่ท างาน 
                    5) มักอ้างว่าหิวนักแล้วไม่ท างาน 6) มักอ้างว่าอิ่มนักแล้วไม่ท างาน 
 

14. ฆราวาสธรรม 4 คือ หลักธรรมส าหรับครองเรือนหรือหลักธรรมส าหรับการครองตน 4 
     14.1 สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์จริงใจต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อบุคคลอ่ืน ๆ รวมทั้งความซื่อสัตย์จริงใจต่อ
ชาติบ้านเมือง 
     14.2 ทมะ คือ การฝึกตน การข่มใจ การบังคับตน การฝึกนิสัย การรู้จักควบคุมจิตใจ ปรับปรุงตนเอง       
ให้เจริญก้าวหน้าด้วยการใช้สติ 
     14.3 ขันติ คือ การอดทน อดกลั้น การกระท าหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งไม่ท้อถอย 
     14.4 จาคะ คือ ความเสียสละ สละความสุขความสบายและเสียสละประโยชน์ส่วนตน มีจิตใจ  กว้างขวาง 
พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและความต้องการของผู้อื่น 
 

15. อริยวัฑฒิหรืออารยวัฒิ 5 คือ หลักความเจริญของอารยชน หรือความเจริญอย่างประเสริฐ 5 ประการ 
ได้แก่ 
     15.1 ศรัทธา คือ ความเชื่อความม่ันใจในหลักแห่งความจริงความดี 
     15.2 ศีล คือ ความประพฤติมีวินัย เลี้ยงชีพด้วยความสุจริต 
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     15.3 สุตะ คือ การเล่าเรียนสดับฟังศึกษาหาความรู้ 
     15.4 จาคะ คือ การเอ้ือเฟ้ือ การเผื่อแผ่เสียสละ มีน้ าใจช่วยเหลือ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังและร่วมมือ     
ไม่คับแคบเอาแต่ตัว 
     15.5 ปัญญา คือ ความรอบรู้ รู้คิด รู้พิจารณา เข้าใจเหตุผล รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง 
 

16. ความเป็นพหูสูต คือ ผู้มีความรู้ มีความฉลาด ได้ศึกษาและอบรมค้นคว้าและจากการได้ยินได้ฟัง ซึ่งเป็น
ความสมบูรณ์ ประกอบด้วยคุณสมบัติ 5 ประการ ได้แก่ 
     16.1 พหุสัจจะ คือ ความตั้งใจฟัง มีนิสัยชอบฟัง ชอบอ่าน ชอบค้นคว้า 
     16.2 ธตา คือ ความตั้งใจจ า จึงมีความจ าดี รู้จักกับสาระส าคัญ 
     16.3 วจสา ปริจิตา คือ ความตั้งใจท่อง จนจดจ าได้แม่นย า 
     16.4 มนสุานุเบกขา คือ ตั้งใจขบคิด ใส่ใจคิดตรึกตรองหาเหตุผลให้เข้าใจ ตลอดจนน าไปใช้ 
ประโยชน์ได ้
     16.5 ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา คือ ความแทงตลอดด้วยปัญญา เข้าใจแจ่มแจ้งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

17. สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ หรือคุณสมบัติของคนดี 
ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรม 7 ประการ ได้แก่ 
     17.1 ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหลักความจริง รู้หลักการ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่ง
เหตุผล 
      17.2 อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้น
สืบเนื่องจากการกระท า 
     17.3 อัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน กล่าวคือ รู้ฐานะ ภาวะเพศ ก าลังความรู้ ความสามารถ 
ความถนัด และคุณธรรม รู้ที่จะแก้ไขปรับปรุง 
      17.4 มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี 
     17.5 กาลัญญุตา คือ ความรู้จักเวลา กล่าวคือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่จะต้องใช้ ในการ
ประกอบกิจการกระท าหน้าที่การงาน 
     17.6 ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักชุมชน รู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะต้องประพฤติต่อชุมชนนั้น ๆ 
     17.7 ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปริญญุตา คือ ความรู้จักบุคคล กล่าวคือ รู้ความแตกต่าง แห่งบุคคล รู้
อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรมของบุคคลนั้น ๆ 
 

18.  ทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม 10 คือ หลักธรรมสาหรับพระราชา นักบริหาร นักปกครอง 
บ้านเมือง และผู้ที่มีหน้าที่ในการปกครองดูแลผู้อื่น มีหลักคุณธรรม  10  ประการ คือ 
     18.1 ทาน คือ การให้การสละทรัพย์สิ่งของ การบ ารุงเลี้ยง การช่วยเหลือ แบ่งเป็น 3 ประเภท 
           1) วัตถุทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของ 
           2) ธรรมทาน คือ การให้ความรู้ 
           3) อภัยทาน คือ การให้อภัย ไม่คิดพยาบาท 
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     18.2 ศีล คือ ความประพฤติเรียบร้อย ส ารวมกาย วาจา ประกอบการงานที่สุจริตทั้งปวง 
     18.3 บริจาค คือ การเสียสละความสุขความสบายของตน เพ่ือประโยชน์สุขของผู้อยู่ในความ 
ปกครองดูแล สุจริต 
     18.4 อาชธวะ คือ ความซื่อตรง มีความซื่อสัตย์จริงใจ ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์ 
     18.5 มัททวะ คือ ความสุภาพอ่อนโยน มีอัธยาศัยงดงาม ไม่เย่อหยิ่ง ไม่ถือตน ท่วงทีกิริยา  อาการสุภาพ
นุ่มนวลน่าย าเกรง 
     18.6 ตบะ คือ การระงับยับยั้งมิให้กิเลสเข้าครอบง า ไม่หมกมุ่นในความสุขส าราญ มีความเป็นอยู่อย่าง
ธรรมดา 
     18.7 อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ ไม่ลุแก่อ านาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้กระท าการต่าง ๆ 
ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจ าใจ 
     18.8 อวหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน ไม่บีบคั้นกดขี่ ไม่หลงระเริงอ านาจ ไม่หลงโทษผู้ใดด้วย ความอาฆาต
เกลียดชัง 
     18.9 ขันติ คือ ความอดทน อดทนต่อความยากล าบาก อดทนต่อความตรากตร า อดทนต่อการ ยั่วยุเย้ย
หยันด้วยค าพูดต่าง ๆ 
     18.10 อวิโรธนะ คือ ความไม่ประพฤติผิดธรรม ไม่หวั่นไหวต่อลาภสักการะใด ๆ ยึดมั่นในธรรม ตลอดจน
ไม่ประพฤติให้คลาดเคลื่อนไปจากขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 

3. จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) มีดังนี้ 
 1. จริยธรรมต่อตนเอง 
 ประกอบอาชีพครูต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดประจ าตน  เช่น 
รู้รักสามัคคี ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ  มีน้ าใจ  เมตตากรุณา  ยุติธรรม กตัญญูกตเวที รักษาระเบียบวินัย          
มีความอุตสาหะ รู้จักความพอเพียง  พอประมาณ มีเหตุมีผล  มีจิตส านึกสาธารณะ(Public mind) เป็นต้น 
 2.  จริยธรรมต่อบุตรธิดา 
 บิดามารดามีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรธิดาให้มีความสุข  พอเหมาะกับฐานะของตนเอง  นอกจากนี้ ยังต้อง 
ให้การอบรม สั่งสอน  ชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ควรที่เหมาะสม  เพ่ือให้เป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 3.  จริยธรรมต่อภริยาหรือสามี 
 บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นภริยา หรือสามีถือว่าเป็นบุคคลคนเดียว  ดังนั้น จึงต้องมีความรักใคร่ปรองดอง 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ภาระงานในบ้านก็ไม่ควรเกี่ยงกัน  ต้องช่วยกันท าแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน  ภรรยาก็
ไม่ว่าหรือ นินทาสามี  สามีก็ไม่นินทาว่าร้ายภรรยา ทั้งในและนอกบ้านดังค าที่ว่า  “ความในไม่ให้น าออกความ
นอกไม่ให้น าเข้า” 
 4. จริยธรรมต่อบิดามารดา 
 บิดามารดาเป็นบุพการีผู้ให้ก าเนิด  บุตรจึงมีหน้าที่ตอบแทนพระคุณท่านในขณะที่มีชีวิตอยู่  เช่น  
เลี้ยงดูท่านให้มีความสุขสบาย  สมฐานะ  ช่วยท าธุรการงานให้ท่านรักษาพยาบาล  เมื่อเจ็บป่วย พูดคุยพาเที่ยว
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เมื่อมีโอกาส ฯลฯ และเม่ือท่านล่วงลับไปแล้วก็ท าบุญอุทิศส่วนกุศล ให้ท่านกล่าวถึงพระคุณท่านให้ บุตรหลาน
รับรู้เป็นต้น 
 5. จริยธรรมต่อลูกศิษย์  
 ครูต้องให้ความรักต่อลูกศิษย์เหมือนกับบุตรของตนเอง เพราะครูเปรียบเหมือนกับ บิดามารดาคนที่
สองของศิษย์ ดังนั้น ครูต้องมอบความรักให้กับศิษย์ มีเมตตากรุณา มีความยุติธรรม ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อศิษย์
กระท าผิด ไม่เปดิเผยความลับของศิษย์ เป็นต้น 
 6. จริยธรรมต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 ครูต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ เคารพ กฎหมาย ปฏิบัติงานอาชีพด้วย ความสุจริต เสียภาษี
อากรอย่างถูกต้อง  ไม่มัวเมาหลงใหลในยศต าแหน่ง ใช้จ่าย อย่างประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่มัวเมาลุ่มหลง          
ในอบายมุข หรือทางที่น าไปสู่ความเสื่อม เป็นต้น 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ต้องแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความเป็นผู้มีความยึดมั่นในวิชาชีพด้วย ดังนี้ 
 1. ประพฤติตนดีสม่ าเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกน้อง ของลูกจ้างและของเพ่ือนร่วมงาน 
ผู้รับบริการ 
 2. มีความละอายต่อบาป สะดุ้งกลัวต่อการท าความชั่วทั้งปวง ไม่ปฏิบัติทุจริตต่าง ๆ ทั้งต่อตนเอง    
ต่อเพ่ือนร่วมงานและต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหมายรวมไปถึงประเทศชาติด้วย 
 3. มีความอดทนอดกลั้นต่อความยากล าบากต่าง ๆ อดทนต่องานที่ร้อน หนัก ทนทุกข์ทรมาน     
ตลอดทั้งอดทนต่อค าดุด่าว่ากล่าว การกล่าวหา การเข้าใจผิดของผู้อื่น ฯลฯ 
 4. รักษาค าพูด เป็นคนมีศีล มีสัตย์ คงเส้นคงวา ตรงต่อเวลา 
 5. รักษาชื่อเสียง และค่านิยมของหน่วยงาน พยายามเผยแพร่ชื่อเสียงของหน่วยงานของตนเอง 
 6. มีความสามารถในการส่งเสริมการท างานเป็นทีม เป็นหมู่คณะได้ดี 
 7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและชุมชน 
 8. วางตนเหมาะสม เข้ากับชนทุกชั้นได้ดี ถ้อยทีถ้อยปราศรัย อ่อนโยน นุ่มนวล เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
รู้จักกาลเทศะ หนักแน่น ไม่เย่อหยิ่ง ไม่ถือตัว 
 9. รู้จักอุปการะ คือ ท าคุณประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ท าบุญ บริจาคทาน ช่วยเหลือสังคม คนตกทุกข์       
ได้ยาก คนพิการ 
 11. ไม่มีอคติใดๆ ในการปฏิบัติงานกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงานหรือผู้รับบริการ 
 

5. การปฏิบัติตนของครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 1. ครูต้องมีความขยันหมั่นเพียร 
 2. ครูต้องมีวินัยตนเอง 
 3. ครูต้องรู้จักปรับปรุงตนเอง 
 4. ครูต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
 5. ครูต้องบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน 
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 6. ครูต้องเสียสละเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
 7. ครูต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
 8. ครูต้องมีความกตัญญูกตเวท ี
 9. ครูต้องไม่ประมาท 
 10. ครูต้องปฏิบัติต่อผู้อาวุโสในทางที่ดี 
 11. ครูต้องมีสัจจะและแสดงความจริงใจ 
 12. ครูต้องมีความเมตตากรุณา 
 13. ครูต้องมีความอดทน อดกลั้น 
 14. ครูต้องมีความซื่อสัตย์ 
 15. ครูต้องมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา 
 16. ครูต้องมีการให้อภัย 
 17. ครูต้องประหยัดและอดออม 
 18. ครูต้องเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 19. ครูต้องมีความรับผิดชอบ 
 20. ครูต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 

6.  ค่านิยมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ควรยึดม่ัน 
 

 ค่านิยมของครู คือ  แนวคิดหรือความประพฤติอันดีงามที่ครูควรยึดถือเป็นหลัก  ประจ าใจ         และ
ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ยึดถือนั้นเป็นประจ า  ค่านิยมท่ีครูควรยึดมั่น  มีดังนี้ 
 1. การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 
 2. การประหยัดและออม 
 3. การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
 4. การปฏิบัติตามศีล 5 ในพระพุทธศาสนา (หรือข้อก าหนดของศาสนาที่ครู นับถือ) 
 5. ความซื่อสัตย์สุจริต 
 6. ความยุติธรรม 
 7. การรักษาสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ 
 8. ความนิยมไทย 
 9. การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 10. การศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพและความรอบรู้ทั่วไป 
 11. ความมีสันโดษ 
 12. การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการมีอิสรภาพทางวิชาการ 
 13. ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน 
 14. การมีอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ 
 15. การยึดมั่นในค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
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 16. ความเสียสละ 
 17. ความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลที่มีพระคุณและสิ่งแวดล้อม 
 18. ความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 19. ความกล้าหาญ กล้าพูดกล้าแสดงในสิ่งที่ถูกต้อง 
 20. ความสามัคคี 
 21. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

7.  ค่านิยมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ไม่ควรยึดม่ัน  
 ค่านิยมที่ครูไม่ควรยึดมั่น คือ  สิ่งที่ครูไม่ควรจะยึดถือประจ าใจ  เพราะเห็นว่าไม่มี ความส าคัญต่อ
ชีวิต ความเป็นครูและการประกอบอาชีพการงานของครู ค่านิยมท่ีครูไม่ควรยึดมั่น  มีดังนี้ 
 1. การถือฤกษ์ถือยาม 
 2. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 3. ความฟุ่มเฟือย 
 4. ความนิยมในศิลปวัฒนธรรมต่างชาติ 
 5. ความนิยมของนอก 
 6. การท าตัวตามสบาย 
 7. การยึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 8. การแสวงหาโชค 
 9. การใช้สิ่งเสพติดมึนเมาเป็นสื่อสัมพันธ์มิตรภาพ 
 10. การยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติผิดคุณธรรมให้เป็นบุคคลส าคัญ 
 

8.  ค่านิยมและจริยธรรมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ปลูกฝังแก่
ศิษย์ 
 ครูมีหน้าที่โดยตรง  ในการปลูกฝังค่านิยมและจริยธรรมเพราะครูมีหน้าที่ในการ  สอน อบรม  สั่ง
สอน จึงควรถ่ายทอดค่านิยมและจริยธรรมให้แก่ศิษย์  ดังต่อไปนี้ คือ 
 1. เคารพผู้อาวุโสและครูอาจารย์   2. รักบิดามารดาและญาติพ่ีน้อง 
 3. จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4. มาโรงเรียนด้วยเสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อย 
 5. รักษาโรงเรียนและชั้นเรียนให้สะอาดเรียบร้อย 6. นั่ง ยืน และเดิน ให้องอาจ มีสง่า 
 7. บริหารร่างกายทุกวัน    8. ท าการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยตามก าหนด 
 9. ตั้งใจเรียน   
 10. เชื่อฟังค าแนะน าและประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
 11. ประพฤติดีทุกวาระ 
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โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษถ์าวรคุณ) 
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จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 

1.  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ต้องมีวินัยในตนเอง หมั่นศึกษา
พัฒนาตนเอง ด้านวิชาการ การวิจัย วิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองอยู่เสมอ  
แนวปฏิบัติ 

1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย ์
2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3) มีความใส่ใจศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับวิชาชีพอยู่เสมอ ดังนี้ 

3.1 ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากเอกสาร ต าราและสื่อต่างๆ 
3.2 จัดท าผลงานทางวิชาการ เช่น เอกสาร ต ารา หนังสือและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
3.3 วิจัยและน าเสนองานวิจัย ลงตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยในระดับต่างๆ 
3.4 เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา อภิปรายทางวิชาการ 
3.5 วางแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู่เสมอ 

4) มีความรอบรู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย              
แนวทางการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การอาชีพ
และ เทคโนโลยี ดังนี้ 

4.1 การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
4.2 การติดตามข่าวสารเหตุการณ์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
4.3 การวางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ต้องมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 
อดทน และเคารพผลงานวิชาการของผู้อื่น 
แนวปฏิบัติ 

1) มีวินัย ดังนี้ 
1.1 เข้าออกชั้นเรียนตามตารางก าหนด 
1.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน 
1.3 จัดการสอบระหว่างภาค – ปลายภาคตามก าหนดเวลา 
1.4 จัดการเรียนการสอนครอบคลุมหลักสูตรทั้งเนื้อหาและเวลา 
1.5 ประเมินผลการเรียนตามก าหนดเวลา 
1.6 ตรงเวลานัดหมาย เช่น นัดสอนซ่อมเสริม นัดสอบ นัดประชุม 
1.7 เคารพมติที่ประชุม 
1.8 ละเว้นจากอบายมุข 
1.9 ใช้จ่ายทรัพย์สินอย่างมีสติ 
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1.10 ปฏิบัติงานในกรอบหน้าที่ ไม่ก้าวก่ายงานของผู้อื่น 
1.12 ปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับของส่วนราชการ 

2) ซื่อสัตย์ สุจริต ดังนี้ 
2.1 น าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง 
2.2 ไม่น าวัสดุหรือครุภัณฑ์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง 
2.3 รักษาและปกป้องสมบัติของทางราชการ 

3) เสียสละ อดทน ดังนี้ 
3.1 อุทิศเวลาให้กับราชการ 
3.2 แบ่งปันโอกาสหรือทรัพย์สินแก่ผู้ด้อยกว่า 
3.3 อภัยในความบกพร่องของผู้ไม่รู้ 
3.4 ยอมหยุดในบางโอกาสเพ่ือความสงบสุขของส่วนรวม 
3.5 รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
3.6 รับรู้ปัญหาของนักเรียนและเพ่ือนร่วมงาน 
3.7 ให้ค าปรึกษานักเรียนหรือเพ่ือนร่วมงาน 
3.8 ไม่แสดงกิริยาก้าวร้าวหรือเบื่อหน่ายในสถานการณ์ท่ีไม่ถูกใจ 

4) เคารพผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ดังนี้ 
4.1 กล่าวถึงผลงานของผู้อื่นเฉพาะส่วนที่ดี 
4.2 ชื่นชมความรู้ความสามารถของผู้อื่น 
4.3 อ้างอิงทุกครั้งเมื่อน าผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ ทั้งการพูดและการเขียน 
4.4 ใช้ข้อมูลของผู้อื่นตรงความหมาย 
4.5 ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่นมาเป็นสมบัติของตน 
4.6 สร้างผลงานทางวิชาการด้วยความรู้ ความสามารถทางวิชาการของตนเอง 
 

2. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) พึงให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ศิษย์และหรือผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ ไม่เรียกรับ
หรือ ยอมรับผลประโยชน์ จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
แนวปฏิบัติ 

1) สร้างความรู้สึกเป็นมิตร เป็นที่พ่ึงพาและไว้วางใจได้ของศิษย์ทุกคน ดังนี้ 
1.1 ให้ความเป็นกันเองกับศิษย์และผู้รับบริการ 
1.2 รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการ 
1.3 ร่วมท ากิจกรรมกับศิษย์เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม 
1.4 สนทนาไต่ถามทุกข์สุขของศิษย ์
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2) ตอบสนองข้อเสนอและการกระท าของศิษย์ในทางสร้างสรรค์ตามสภาพปัญหาตามความต้องการ
และศักยภาพของศิษย์หรือผู้รับบริการ ดังนี้ 

2.1 สนใจค าถามและค าตอบของศิษย์หรือผู้รับบริการทุกคน 
2.2 ให้โอกาสศิษย์แต่ละคนได้แสดงออกตามความสามารถความถนัดและความสนใจ 
2.3 ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของศิษย์ 
2.4 รับการนัดหมายของศิษย์เกี่ยวกับการเรียนรู้ ก่อนงานอื่น 

3) ไม่รับหรือแสวงหาอามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์อันมิควรจากศิษย์ ดังนี้ 
3.1 การหารายได้จากการน าสินค้ามาขายให้ศิษย์หรือผู้รับบริการในทางมิชอบ 
3.2 การตัดสินผลงานหรือผลการเรียน โดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน 
3.3 การบังคับหรือสร้างเงื่อนไขให้ศิษย์มาเรียนพิเศษเพ่ือหารายได้ 

4) ไม่ใช้ศิษย์เป็นเครื่องมือหาประโยชน์ให้กับตนโดยมิชอบ ดังนี้ 
4.1 การน าผลงานของศิษย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 
4.2 การใช้หรือจ้างวานศิษย์ไปท าสิ่ง ผิดกฎหมายหน้าที่เพ่ือบุคคล 

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ต้องตั้งใจเสียสละและอุทิศตนในการ
ปฏิบัติ ให้ศิษย์และผู้รับบริการ ได้รับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล 
แนวปฏิบัติ 

1) อบรมสั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศิษย์อย่างมุ่งม่ันและตั้งใจ ดังนี้ 
1.1 สอนเต็มเวลา ไม่เบียดบังเวลาของศิษย์ไปหาผลประโยชน์ส่วนตน 
1.2 เอาใจใส่ อบรม สั่งสอนศิษย์จนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน 
1.3 อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษย์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
1.4 ไม่ละท้ิงชั้นเรียนหรือขาดการสอน 

2) อบรมสั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศิษย์อย่างเต็มศักยภาพ ดังนี้ 
2.1 เลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของศิษย์ 
2.2 ให้ความรู้โดยไม่ปิดบัง 
2.3 สอนเต็มความสามารถ 
2.4 เปิดโอกาสให้ศิษย์ได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ 
2.5 จัดกิจกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของศิษย์ 
2.6 ประเมิน ปรับปรุงให้ได้ผลเชิงประจักษ์ 

3) อบรมสั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศิษย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ดังนี้ 
3.1 อบรมสั่งสอนศิษย์โดยไม่เลือกท่ีรักมักที่ชัง 
3.2 มอบหมายงานและตรวจผลงานด้วยความยุติธรรม 
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2.3 ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
และบุคคล ทั่วไปทั้งกาย วาจาและใจ แนวปฏิบัติ 

1) มีความตระหนักว่าพฤติกรรมของตนมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมของศิษย์และบุคคลทั่วไป ดังนี้ 
1.1 ระมัดระวังในการพูดและการกระท าของตนเองอยู่เสมอ 
1.2 ไม่โกรธง่ายหรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อหน้าศิษย์ 
1.3 มองโลกในแง่ดี 

2) พูดจาสุภาพและสร้างสรรค์โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับศิษย์และสังคม ดังนี้ 
2.1 ไม่พูดค าหยาบหรือก้าวร้าว 
2.2 ไม่นินทาหรือพูดจาส่อเสียด ให้ร้ายผู้อ่ืนทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
2.3 พูดชมเชยให้ก าลังใจศิษย์ด้วยความจริงใจ 

3) กระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีของสังคม ดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอ 
3.2 แต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 
3.3 แสดงกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ 
3.4 ตรงต่อเวลา 
3.5 แสดงออกซ่ึงนิสัยที่ดีในการประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน สามัคคี มีวินัย 

2.4 ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ ต่อความเจริญ     
ทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
แนวปฏิบัติ 

1) ละเว้นการกระท าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของศิษย์และหรือผู้รับบริการ ดังนี้ 
1.1 ไม่ลงโทษเกินกว่าระเบียบก าหนด 
1.2 ไม่จัดหรือปล่อยปละละเลยให้สภาพแวดล้อมเป็นอันตรายต่อศิษย์และหรือผู้รับบริการ 
1.3 ไม่ใช้ศิษย์ท างานเกินก าลังความสามารถ 

2) ละเว้นการกระท าที่ส่งผลเสียต่อการพัฒนาการ ทางสติปัญญา อารมณ์จิตใจ และสังคมของศิษย์  
ดังนี้ 
   2.1 ไม่ขัดขวางโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

2.2 ไม่ตั้งฉายาในทางลบให้แก่ศิษย์ 
2.3 ไม่พูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามหรือกระท าใดๆ ที่เป็นการซ้ าเติมปัญหาหรือข้อบกพร่อง ของ

ศิษย์และหรือผู้รับบริการ 
2.4 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อศิษย์และหรือผู้รับบริการ 
2.5 ไม่เปรียบเทียบฐานะความเป็นอยู่ของศิษย์และหรือผู้รับบริการ 
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3. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
อย่าง สร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม สร้าง
ความ สามัคคีในหมู่คณะและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
แนวปฏิบัติ 

1) ให้ความร่วมมือ แนะน าปรึกษาแก่เพ่ือนครูตามโอกาสและความเหมาะสม ดังนี้ 
1.1 ให้ค าปรึกษาการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
1.2 ให้ค าปรึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
1.3 ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวในกรณีที่เกิดปัญหา 

2) ให้ความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์และสิ่งของแก่เพ่ือนครูตามโอกาสอันควร ดังนี้ 
2.1 ร่วมงานการกุศลของเพ่ือนครู 
2.2 ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนครูที่มีปัญหาทาง

เศรษฐกิจ 
3) สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ดังนี้ 

3.1 พูดและกระท าในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเพ่ือนครู 
3.2 เมื่อมีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ในองค์การต้องพยายามท าความเข้าใจให้ถูกต้อง 
3.3 ยึดมั่นในหลักคาสอนของศาสนา เพ่ือความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติ 

4) มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ดังนี้ 
4.1 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจัดทุกครั้ง 
4.2 เอาใจใส่ดูแลผลประโยชน์ของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ตามหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ 
4.3 ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มก าลังและความสามารถ 
4.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวมส าคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4.5 ท าตนเองให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

5) การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
5.1 เคารพต่อการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา 
5.2 ปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถ 
5.3 ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวร

คุณ)  
6) การปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้ 

6.1 ให้ขวัญก าลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ 
6.2 อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ 
6.3 รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา และพร้อมให้ความช่วยเหลือ 
6.4 ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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4. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ต้องมีความรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ และอุทิศตนให้กับทางราชการ 
แนวปฏิบัติ 

1) เชื่อมั่น ชื่นชมภูมิใจในอาชีพและองค์กรวิชาชีพว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อสังคม ดังนี้ 
1.1 ชื่นชมในเกียรติและรางวัลที่ได้รับและรักษาไว้เสมอต้นเสมอปลาย 
1.2 ยกย่องชมเชยเพ่ือนร่วมวิชาชีพ ที่ประสบผลส าเร็จเกี่ยวกับการสอนและพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ 
1.3 เผยแพร่ผลงานที่ส าเร็จของตนเองและเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

2) เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ หรือเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 
2.1 ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดขององค์กร 
2.2 ร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น 
2.3 เป็นกรรมการหรือคณะท างานขององค์กร 

3) รับผิดชอบต่อหน้าที่และอุทิศตนให้กับทางราชการ ตัวอย่างเช่น 
3.1 รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่และภารกิจของความเป็นครู 
3.2 รับผิดชอบต่องานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกเวลาราชการ 
3.3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร หน่วยงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพขององค์กร 

5. จรรยาบรรณต่อสังคม 
5.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) พึงปฏิบัติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และ
พัฒนาทาง เศรษฐกิจสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
แนวปฏิบัติ 

1) การเป็นนักวิชาการ ดังนี้ 
1.1 เป็นผู้น าหรือนักวิชาการด้วยความสามารถของตนเอง 
1.2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองด้วยความบริสุทธิ์ใจและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
1.3 ไม่น าผลงานทางวิชาการของตนเองและผู้อ่ืนไปแสวงหาผลประโยชน์จากศิษย์และบุคคล

อ่ืนโดยมิชอบ 
1.4 ไม่ใช้ความรู้ทางวิชาการไปในทางท่ีผิดต่อศีลธรรม คุณธรรม 
 

2) การบริการทางวิชาการ ดังนี้ 
บุคคลภายนอก 

2.1 ไม่บิดเบือนความรู้ข้อเท็จจริงทางวิชาการโดยยอมรับผลประโยชน์ 
2.2 ไม่รับหรือแสวงหาอามิสสินจ้าง หรือผลประโยชน์จากศิษย์และเพ่ือนร่วมงาน 
2.3 ให้ค าปรึกษาและบริการความรู้ทางวิชาการด้วยความเต็มใจ 
2.4 ตัดสินผลงานหรือผลการเรียนของศิษย์ด้วยความยุติธรรม 
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2.5 ไม่สร้างเงื่อนไขหรือบังคับให้ศิษย์ท างานเพ่ือผลประโยชน์ทางวิชาการของตนเอง 
2.6 ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมด้วยความรู้ทางวิชาการของตน 

5.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) พึงปฏิบัติตนเป็นผู้น าด้านความรู้เกี่ยวกับการเมือง
การ ปกครอง เศรษฐกิจสังคมและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
แนวปฏิบัติ 

1) ประพฤติตนเป็นผู้น าด้านความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ดังนี้ 
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยอย่างหลากหลาย 
1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เวทีสัมมนาประชาธิปไตยแก่นักเรียนและประชาชนทั้งในและนอก

โรงเรียนบ้านโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
2) ประพฤติตนเป็นผู้น าด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน 

2.2 เสนอแนวความคิดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาค และมหภาค 
2.3 ด ารงตนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ประพฤติตนเป็นผู้น าทางวิชาการในสังคม ดังนี้ 
3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เวทีสัมมนาและอภิปรายประเด็นปัญหาสังคม 
3.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาของสังคม พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาของสังคมอย่างเป็นระบบ 
4) ประพฤติตนเป็นผู้น าด้านความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1 จัดงานเทศกาลร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ 
4.2 เข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ           

อย่างสม่ าเสมอ 
 4.3 เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ความผิดทางจรรยาบรรณ 
1. ประเภทของความผิดทางจรรยาบรรณ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ 

1. ความผิดจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัย 
2. ความผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
3. ความผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

2. ลักษณะของการกระท าที่เป็นความผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
1. การน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นท าเป็นของตนเองโดยมิชอบ 
2. การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักเรียนซึ่ง มิใช่คู่สมรสของตน 
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3. การเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักเรียนหรือผู้รับบริการ เพ่ือกระท า 
การหรือละเว้นไม่กระท าการใด 

4. การเปิดเผยความลับของนักเรียน ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ 
จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อนักเรียนหรือผู้รับบริการ 

5. การสอนหรืออบรมนักเรียน เพ่ือให้กระท าการที่รู้ว่าผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของ 
ประชาชนอย่างร้ายแรง 

6. การกระท าความผิดอื่น ตามท่ีสภาคุรุสภาก าหนดตามสภาพและความร้ายแรงของการกระท า 
3.  การด าเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

3.1 การด าเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัย 
1. ในกรณีที่เป็นความผิดจรรยาบรรณครั้งแรก ให้ท าการตักเตือน 
2. หากยังประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องเดิมที่ถูกตักเตือนแล้ว ตามข้อ 1 ให้ออกค าสั่งให้ 

ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 
3. ส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนค าสั่งตามข้อ 2 ให้ท าทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือ และเก็บรวบรวมไว้ในสมุด

ประวัติประจ าตัวหรือเอกสารอื่นที่บันทึกประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2 การด าเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัย 

เมื่อปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณและ
พฤติการณ์แห่งการกระท าผิดจรรยาบรรณดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัยที่ใช้บังคับส าหรับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
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              แบบประเม ินผลการปฏิบัต ิตามจรรยาบรรณวิชาช ีพครูและบุคลากร 
         โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

ชื่อ – สกุล (ผ ู้รับการประเมิน) .............................................................................. ตำแหน่ง ................................. 
สังก ัด โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)       สำน ักงานเขตพ้ืนท ี่การศ ึกษาประถมศ ึกษากรุงเทพมหานคร 
ค าช ี้แจง กร ุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในช ่องตามความเห็นของท ่าน       
             การประเมินในครั้งนี้ขอให้ตอบตามความเป็นจริง เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้   
อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

 

ประเด็นการประเมิน 
 การปฏ ิบัต ิตามจรรยาบรรณข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

   มากท ี่สุด     มาก   ปานกลาง    น ้อย   น ้อยท ี่สุด 

1. เข ้าร ่วมอบรมส ัมมนาเพ ื่อพ ัฒนาตนเองด ้านว ิชาการ      

2. มีว ิน ัย ซื่อส ัตย ์ส ุจร ิต เสียสละ และอดทน      

3. เป็นผ ู้มีความกระต ือร ือร ้น ใฝ ่หาความร ู้      

4. กล่าวถ ึงผลงานของผ ู้อืน่เฉพาะส่วนด ี และสร ้างผลงานทาง 
ว ิชาการด ้วยความร ู้ความสามารถของตนเอง 

     

5. ใหค้วามเป็นก ันเอง และไว ้วางใจได ้กับศ ิษย ์และผ ู้มาร ับบร ิการ      

6. ไม่แสวงหาผลประโยชน ์อนัเป็นอามิสส ินจ้างในการปฏิบัต ิหน ้าท ี่ 
อันเป็นการหาผลประโยชน ์แก่ตนโดยมิชอบ 

     

7. กระท าตนเป็นแบบอย ่างทีด่ ีแก่ศ ิษย ์และผ ู้ร ับบร ิการ      

8. ใหค้วามร ู้แก่ศ ิษย ์และบร ิการผ ู้มาต ิดต ่องาน ด ้วยความเป็นธรรม 
เอ ื้อเฟ ื้อมนี ้ำใจและใช ้กริ ิยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน 

     

9. ใหค้วามร ่วมมือ แนะนำปร ึกษาแก่เพ ื่อนร ่วมงานตามโอกาสและ 
ความเหมาะสม 

     

10. เคารพต ่อการต ัดส ินใจของผ ู้บงัค ับบญัชา      

11. ใหค้วามร ่วมมือต ่อผู้บังค ับบญัชาในการบร ิหารงานของ 
โรงเร ียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 

     

12. เป ็นผ ู้มีจิตสาธารณะ      

13. เอาใจใส ่ด ูแลผลประโยชน ์ของโรงเรียนวัดมหาบุศย์              
(พิทักษ์ถาวรคุณ) ตามหน ้าท ี่และความร ับผ ิดชอบ 

     

14. ปฏิบัต ิตนตามระเบียบข ้อบังค ับของโรงเรียน      

15. ร ับผ ิดชอบต ่องานหร ือกิจกรรมที่ได ้ร ับมอบหมาย      

16. ร ับฟ ังความค ิดเห็นและปัญหาของผ ู้บังค ับบญัชาและ 
ผ ู้ใต ้บงัค ับบญัชาและพร ้อมให้ความชว่ยเหลือ 

     

17. ช ื่นชมและภูมิใจในอาชีพว ่ามีความจ าเป ็นต ่อสังคม      

18. ไม่บ ิดเบือนความร ู้ข ้อเท ็จจร ิงทางว ิชาการโดยยอมรบ
ผลประโยชน ์ 

     

19. ไม ่นำผลงานทางว ิชาการของตนเองและผ ู้อืน่ไปแสวงหา 
ผลประโยชน ์จากศ ิษย ์และบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

     

20. ไม่สร ้างความเด ือดร ้อนใหส้ ังคมด ้วยความร ู้ทางว ิชาการของตน      
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คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 


