ขอมูล จรรยาบรรณวิชาชีพครู ๙ ขอ
จรรยาบรรณขอที่ ๑ ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหเอาใจใส ชวยเหลือสงเสริม ใหกําลังใจใน

การศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา
หลักการแสดงออกของบุคคลในทางที่ดี เปนผลมาจากสภาวะจิตใจที่ดีงาม และความเชื่อถือที่ถูกตอง
ของบุคคลที่มีความรักและเมตตา ยอมแสดงออกดวยความปรารถนาในอันที่จะกอใหเกิดผลดีตอบุคคลอื่น มี
ความสุภาพ ไตรตรองถึงผล แลวแสดงออกอยางจริงใจ ครูจึงตองมีความรักและเมตตาศิษยอยูเสมอ ซึ่งจะเปน
ผลใหพฤติกรรมของครูแสดงออกตอศิษย เปนไปในทางสุภาพ เอื้ออาทร สงผลดีตอศิษยในทุกดาน
ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส ชวยเหลือ ใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดย
เสมอหนา หมายถึง การตอบสนองตอความตองการ ความถนัด ความสนใจของศิษยอยางจริงใจ สอดคลองกับ
การเคารพ การเห็นอกเห็นใจตอลัทธิพื้นฐานของศิษย จนเปนที่ไววางใจ เชื่อถือและชื่นชมได รวมทั้งเปนผลไปสู
การพัฒนารอบดานอยางเทาเทียมกัน
พฤติกรรมสําคัญ
๑.สรางความรูสึกเปนมิตร เปนที่พึ่งพา และไววางใจไดของศิษยแตละคนและทุกคน เชน
-ใหความเปนกันเองกับศิษย
-รับฟงปญหาของศิษยและใหความชวยเหลือศิษย
-รวมทํากิจกรรมกับศิษยเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม
-สนทนา ไตถามทุกขสุขของศิษย
๒.ตอบสนองขอเสนอและการกระทําของศิษยในทางสรางสรรคตามสภาพปญหา ความตองการและ
ศักยภาพของศิษยแตละคน และทุกคน เชน
-สนใจคําถามและคําตอบของศิษยทุกคน
-ใหโอกาสศิษยแตละคนไดแสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
-ชวยแกไขขอบกพรองของศิษย
-รับการนัดหมายของศิษยเกี่ยวกับการเรียนรูกอนงานอื่นๆ
๓.เสนอและแนะแนวทางการพัฒนาของศิษยแตละคน และทุกคนตามความถนัด ความสนใจและ
ศักยภาพของศิษย เชน
-มอบหมายงานตามความถนัด
-จัดกิจกรรมหลากหลายตามสภาพความแตกตางของศิษย เพื่อใหแตละคนประสบความสําเร็จเปน
ระยะอยูเสมอ
-แนะแนวทางที่ถูกใหแกศิษย
-ปรึกษาหารือกับครูปกครอง เพื่อนนักเรียน เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแกปญหาของศิษย
๔.แสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยแตละคน และทุกคนทั้งในและนอกสถานศึกษา เชน
-ตรวจผลงานของศิษยอยางสม่ําเสมอ
-แสดงผลงานของศิษยในหองเรียน หรือหองปฏิบัติการ
-ประกาศ หรือเผยแพรผลงานของศิษยที่ประสบผลสําเร็จ

-๒จรรยาบรรณขอที่ ๒ ครูตองอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงามใหแก
ศิษยอยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
หลักการ ครูที่ดีตองมีความมุงมั่นในการพัฒนาศิษยใหเจริญไดอยางเต็มศักยภาพ และถือวาความ
รับผิดชอบของตนสมบูรณก็ตอเมื่อศิษยไดแสดงออกซึ่งผลแหงการพัฒนานั้นแลว ครูจึงตองเรียนรูเกี่ยวกับ
ศักยภาพของศิษยแตละคนและทุกคน เลือกกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เหมาะสม สอดคลองกับการพัฒนา
ตามศักยภาพนั้น ครูตองอบรมสั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตอง ดีงามใหแกศิษยอยาง
เต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ หมายถึง การดําเนินงานตั้งแตการเลือกกําหนดกิจกรรมการเรียนที่มุง
ผลตอการพัฒนาในตัวศิษยอยางแทจริง การจัดใหศิษยมีความรับผิดชอบ และเปนเจาของการเรียนรู ตลอดจน
การประเมินรวมกับศิษยในผลของการเรียน และเพิ่มพูนการเรียนรูภายหลังบทเรียนตางๆ ดวยความปรารถนา
ที่จะใหศิษยแตละคนและทุกคนพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพและตลอดไป
พฤติกรรมสําคัญ
๑.อบรม สั่งสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมั่นและตั้งใจ เชน
-สอนเต็มเวลา ไมเบียดบังเวลาของศิษยไปหาผลประโยชนสวนตน
-เอาใจใส อบรมสั่งสอนศิษยจนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน
-อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษยตามความจําเปนและเหมาะสม
-ไมละทิ้งชั้นเรียน หรือขาดการสอน
๒.อบรม สั่งสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศิษยอยางเต็มศักยภาพ เชน
-เลือกใชวิธีการที่หลากหลายในการสอนใหเหมาะสมกับสภาพศิษย
-ใหความรูโดยไมผิดบัง
-สอนเต็มความสามารถ และดวยความเต็มใจ
-เปดโอกาสใหศิษยไดฝกปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ
-กําหนดเปาหมายที่ทาทายและพัฒนาขึ้น
-ลงมือจัดกิจกรรมที่นําสูผลจริง
-ภูมิใจเมื่อศิษยพัฒนาขึ้น
๓.อบรม สั่งสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศิษยดวยความบริสุทธิ์ เชน
-สั่งสอนศิษยโดยไมบิดเบือนหรือปดบังอําพราง
-อบรมสั่งสอนศิษยโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง
-มอบหมายงานและตรวจผลงานดวยความยุติธรรม

จรรยาบรรณขอที่ ๓ ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ

หลักการ การเรียนรูในดานคานิยมและจริยธรรม จําเปนตองมีแบบอยางที่ดี เพื่อใหผูเรียนยึดถือและ
นําไปปฏิบัติตาม ครูที่ดจี ึงถายทอดคานิยมและจริยธรรมดวยการแสดงตนเปนตัวอยางเสมอ การแสดงตนเปน
ตัวอยางนี้ถือวาครูเปนผูนําในการพัฒนาศิษยอยางแทจริง
การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี หมายถึง การแสดงออกอยางสม่ําเสมอของครูที่ศิษย
สามารถสังเกตรับรูไดเอง และเปนการแสดงที่เปนไปตามมาตรฐานแหงพฤติกรรมระดับสูงตามคานิยม
คุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม

-๓พฤติกรรมสําคัญ
๑.ตระหนักวาพฤติกรรมการแสดงออกของครู มีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมของศิษยอยูเสมอ
-ระมัดระวังในการกระทํา และการพูดของตนเองอยูเสมอ
-ไมโกรธงายหรือแสดงอารมณฉุนเฉียวตอหนาศิษย
-มองโลกในแงดี
๒.พูดจาสุภาพและสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับศิษยและสังคม เชน
-ไมพูดคําหยาบหรือกาวราว
-ไมนินทาหรือพูดจาสอเสียด
-พูดชมเชยและใหกําลังใจแกศิษยดวยความจริงใจ
๓.กระทําตนเปนแบบอยางที่ดี สอดคลองกับคําสอนของตน และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เชน
-ปฏิบัติตนใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีอยูเสมอ
-แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทสะ
-แสดงกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอยอยูเสมอ
-ตรงตอเวลา
-แสดงออกซึ่งนิสัยในการประหยัด ซื่อสัตย อดทน สามัคคี มีวินัย

จรรยาบรรณขอที่ ๔ ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ

และสังคมของศิษย
หลักการ การแสดงออกของครูใดๆก็ตาม ยอมมีผลในทางบวกหรือลบตอความเจริญเติบโตของศิษย
เมื่อครูเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการพัฒนาทุกดานของศิษย จึงตองพิจารณาเลือกแสดงแตเฉพาะการแสดงที่
มีผลทางบวก
การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย
หมายถึง การตอบสนองตอศิษยในการลงโทษหรือใหรางวัลการกระทําอื่นใดที่นําไปสูการลดพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา และเพิ่มพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา
พฤติกรรมสําคัญ
๑.ละเวนการกระทําที่ทําใหศิษยเกิดความกระทบกระเทือนตอจิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคมของ
ศิษย เชน
-ไมนําปมดอยของศิษยมาลอเลียน
-ไมประจานศิษย
-ไมพูดจาหรือกระทําการใดที่เปนการซ้ําเติมปญหา หรือขอบกพรองของศิษย
-ไมนําความเครียดมาระบายตอศิษย ไมวาจะดวยคําพูดหรือสีหนาทาทาง
-ไมเปรียบเทียบฐานะ ความเปนอยูของศิษย
-ไมลงโทษศิษยเกินกวาเหตุ
๒.ละเวนการกระทําที่เปนอันตรายตอสุขภาพและรางกายของศิษย เชน
-ไมทํารายรางกายศิษย
-ไมลงโทษศิษยเกิดกวาระเบียบกําหนด
-ไมใชศิษยทํางานเกินกําลังความสามารถ

- ๔๓.ละเวนการกระทําที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของศิษย เชน
-ไมตัดสินคําตอบถูกผิด โดยยึดคําตอบของครู
-ไมดุดา ซ้ําเติมศิษยที่เรียนชา
-ไมขัดขวางโอกาสใหศิษยไดแสดงออกทางสรางสรรค
-ไมตั้งฉายาทางลบใหแกศิษย

จรรยาบรรณขอที่ ๕ ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติหนาที่

ตามปกติ และไมใชศิษยกระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
หลักการ การใชตําแหนงหนาทีใ่ นวิชาชีพแสวงหาประโยชนตนโดยมิชอบ ยอมทําใหเกิดความสํา
เอียงในการปฏิบัติหนาที่ สรางความไมเสมอภาค นําไปสูความเสื่อมศรัทธาในบุคคลและวิชาชีพนั้น ดังนั้นครูจึง
ตองไมแสวงหาประโยชนอันมิควรไดจากศิษย หรือใชศิษยใหไปแสวงหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
การไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติและไมใชศิษย
กระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ หมายถึง การไมกระทําการใดๆ ที่จะไดมาซึ่ง
ผลตอบแทนเกินสิทธิที่พึงมีพึงไดจากการปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบตามปกติ
พฤติกรรมสําคัญ
๑.ไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจาง หรือผลประโยชนอันมิควรจากศิษย เชน
-ไมหารายไดจากการนําสินคามาขายใหศิษย
-ไมตัดสินผลงาน หรือผลการเรียนโดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน
-ไมบังคับหรือสรางเงื่อนไขใหศิษยมาเรียนพิเศษเพื่อหารายได
๒.ไมใชศิษยเปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับตนโดยมิชอบดวยกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
ความรูสึกของสังคม เชน
-ไมนําผลงานของศิษยไปแสวงหากําไรสวนตน
-ไมใชแรงงานศิษยเพื่อประโยชนสวนตน
-ไมใชหรือจางวานศิษยไปทําสิ่งผิดกฎหมาย

จรรยาบรรณขอที่ ๖ ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศนใหทันตอการ
พัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
หลักการ สังคมและวิทยาการ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้นครูในฐานะผูพัฒนาทรัพยากร
มนุษยจึงตองพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต
การพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ หมายถึง การใฝรู ศึกษาคนควา ริเริ่มสรางสรรคความรูใหมๆ ให
ทันสมัย ทันเหตุการณ และทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี สามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพและวิสัยทัศน
พฤติกรรมสําคัญ
๑.ใสใจศึกษาคนควา ริเริ่มสรางสรรคความรูใหมที่เกี่ยวกับวิชาชีพอยูเสมอ เชน
-หาความรูจากเอกสาร ตํารา และสื่อตางๆ อยูเสมอ
-จัดทําและเผยแพรความรูผานสื่อตางๆ ตามโอกาส
-เขารวมประชุม อบรม สัมมนา หรือฟงการบรรยาย หรืออภิปรายทางวิชาการ

-๕๒.มีความรอบรู ทันสมัย ทันเหตุการณ สามารถนํามาวิเคราะหกําหนดเปาหมาย แนวทางพัฒนาตนเอง และ
วิชาชีพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การอาชีพและเทคโนโลยี เชน
-นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชประกอบการเรียนการสอน
-ติดตามขาวสาร เหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
-วางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
๓.แสดงออกทางรางกาย กริยาวาจาอยางสงางาม เหมาะสมกับกาลเทศะ เชน
-รักษาสุขภาพ และปรับปรุงบุคลิกภาพอยูเสมอ
-มีความเชื่อมั่นในตนเอง
-แตงกายสะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะและทันสมัย
-มีความกระตือรือรน ไวตอความรูสึกของสังคม

จรรยาบรรณขอที่ ๗ ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู

หลักการ ความรักและเชื่อมั่นในอาชีพของตน ยอมทําใหทํางานอยางมีความสุขและมุงมั่น อันจะ
สงผลใหอาชีพนั้นเจริญรุงเรืองและมั่นคง ดังนั้นครูยอมรักและศรัทธาในอาชีพครูดวยความเต็มใจ
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู หมายถึง การแสดงออก
ดวยความชื่นชมและเชื่อมั่นในอาชีพครูดวยตระหนักวา อาชีพนี้เปนอาชีพที่มีเกียรติ มีความสําคัญและจําเปน
ตอสังคม ครูพึงปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ และภูมิใจ รวมทั้งปกปองเกียรติภูมิของอาชีพครู เขารวมกิจกรรม
และสนับสนุนองคกรวิชาชีพครู
พฤติกรรมสําคัญ
๑.เชื่อมั่น ชื่นชมภูมิใจในความเปนครูและองคกรวิชาชีพครูวามีความสําคัญและจําเปนตอสังคม เชน
-ชื่นชมในเกียรติและรางวัลที่ไดรับ และรักษาไวอยางเสมอตนเสมอปลาย
-ยกยองชมเชยเพื่อนครูที่ประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับการสอน
-เผยแพรผลสําเร็จของตนเองและเพื่อนครู
-แสดงตนวาเปนครูอยางภาคภูมิ
๒.เปนสมาชิกองคกรวิชาชีพครูและสนับสนุนหรือเขารวมหรือเปนผูนําในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูเชน
-ปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอกําหนดขององคกร
-รวมกิจกรรมที่องคกรจัดขึ้น
-เปนกรรมการหรือคณะทํางานขององคกร
๓.ปกปองเกียรติภูมิของครูและองคกรวิชาชีพครู เชน
-เผยแพรประชาสัมพันธผลงานของครูและองคกรวิชาชีพครู
-เมื่อมีผูเขาใจผิดเกี่ยวกับวงการวิชาชีพครูก็ชี้แจงทําความเขาใจใหถูกตอง
จรรยาบรรณขอที่ ๘ ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค
หลักการ สมาชิกของสังคมใดพึงผนึกกําลังพัฒนาสังคมนั้นและเกื้อกูลสังคมรอบขาง ในวงวิชาชีพครู
ผูประกอบวิชาชีพครูพึงรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยความเต็มใจ อันจะยังผลใหเกิดพลังและศักยภาพใน
การพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนาสังคม
การชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค หมายถึง การใหความรวมมือ แนะนํา ปรึกษา
ชวยเหลือแกเพื่อนครูทั้งเรื่องสวนตัว ครอบครัว และการงานตามโอกาสอยางเหมาะสม รวมทั้งเขารวมกิจกรรม
ของชุมชนโดยการใหคําปรึกษา แนะนําแนวทาง วิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน

-๖พฤติกรรมสําคัญ
๑.ใหความรวมมือ คําแนะนํา ปรึกษาแกเพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม เชน
-ใหคําปรึกษาการจัดทําผลงานทางวิชาการ
-ใหคําปรึกษาแนะนําการผลิตสื่อการเรียนการสอน
๒.ใหความชวยเหลือดานทุนทรัพย สิ่งของแกเพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม เชน
-รวมงานการกุศล
-ชวยทรัพยเมื่อเพื่อนครูเดือดรอน
-จัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
๓.เขารวมกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางวิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เชน
-แนะแนวทางการกําจัดมลพิษ
-รวมกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน
จรรยาบรรณขอที่ ๙ ครูพึงประสงคปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ พัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทย
หลักการ หนาที่สําคัญประการหนึ่งของการศึกษา คือการพัฒนาคนใหมีภูมิปญญา และรูจัดเลือก
วิธีการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ในฐานะที่ครูเปนบุคลากรทางการศึกษา ครูจึงควรเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนา
ภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทย
การเปนผูนําในการอนุรักษ พัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย หมายถึง การริเริ่มดําเนินกิจกรรม
สนับสนุนสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย โดยรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหเลือกสรร ปฏิบัติตนและ
เผยแพรศิลปะ ประเพณี ดนตรี กีฬา การละเลน อาหาร เครื่องแตงกาย ฯลฯ เพื่อใชในการเรียนการสอน การ
ดํารงชีวิตตนและสังคม
พฤติกรรมสําคัญ
๑.รวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมที่เหมาะสมใชจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เชน
-เชิญบุคคลที่มีภูมิปญญาในทองถิ่นเปนวิทยากร
-นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชจัดการเรียนการสอน
-นําศิษยไปศึกษาในแหลงวิทยาการชุมชน
๒.เปนผูนําในการวางแผนดําเนินการเพื่ออนุรักษ พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม เชน
-ฝกการละเลนทองถิ่นใหแกศิษย
-จัดตั้งชมรมสนใจศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
-จัดทําพิพิธภัณฑในสถานศึกษา
๓.สนับสนุนสงเสริมเผยแพร และรวมกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ เชน
-รณรงคการใชสินคาพื้นเมือง
-เผยแพรการแสดงศิลปะพื้นบาน
-รวมงานประเพณีของทองถิ่น
๔.ศึกษาวิเคราะห วิจัยภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อนําผลมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เชน
-ศึกษาวิเคราะหเกีย่ วกับการละเลนพื้นบาน นิทานพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก ตํานาน และความเชื่อ
-นําผลการศึกษาวิเคราะหมาใชในการเรียนการสอน

-๗สรุป
จากปญหาการกวดวิชาของผูเรียนในปจจุบัน ทําใหสงผลสะทอนถึงภาพรวมการศึกษาไทยวา
มีความเหลื่อมล้ํา แตกตาง และมีความไมเทาเทียมกันสูง การศึกษาไทยยังเนนการเรียนการสอนที่ยังเนนการ
สอบสูง มีการแขงขันกันตามมามากมาย และการเรียนการสอนในโรงเรียนยังมีปญหามาก โดยเฉพาะในวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ระบบดังกลาวนําไปสูคานิยมของการเลือกสถาบันที่มีชื่อเสียง ทาง
แกจึงกับมาอยูทพี่ ื้นฐานหลัก คือการสงเสริมใหครูไดพัฒนาการสอนอยางแทจริง และมีคุณภาพสูง หากวาครู
ปฏิบัติไดตามจรรยาบรรณดังกลาวได ปญหาระดับชาติก็จะไมเกิดขึ้น หรือวาเกิดขึ้นก็ในระดับนอยมาก ใน
สมัยกอนไมมีการกวดวิชา ก็ยังสามารถผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพไดมากมาย ในขณะเดียวกันรัฐก็
จะตองทําใหความไมเทาเทียมกันทางการศึกษานั้นลดนอยลง โดยภาพรวมจึงตองดูแนวทางหลักคือ ในสวนของ
การกวดวิชา รัฐจะตองรวมมือกับเด็ก ผูปกครอง โรงเรียนกวดวิชาเองก็ตองกําหนดเกณฑคุณภาพของโรงเรียน
ขึ้นมา แลวดูแลใหปฏิบัติได สงเสริมโครงการระยะสั้น เตรียมความพรอมใหเด็กที่ขาดโอกาสเรียนเสริม ในสวน
ระบบการศึกษาโดยรวม จะตองปรับระบบการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยหรือเขาศึกษาตอในระดับชั้นตางๆ
ใหม รวมถึงการกระจายคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาใหกวางขวาง ใกลเคียงกัน

เอกสารอางอิง

ไพฑูรย สินลารัตน(๒๕๔๕) การกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย.
รายงานการวิจัย.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ.๒๕๓๙.
คนหาออนไลนจาก http://www.edu.chula.ac.th/knowledge/rule.rule2539.htm
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