
บทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการสงเสริมการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

รัชนี  พุทธาสมศรี*1 
   ศาสตราจารย ดร. ไพฑูรย  สินลารัตน**2 

         ผูชวยศาสตราจารย ดร.สินธะวา  คามดิษฐ***3 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการ

สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรในการวิจัย 

คือ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เลือกตัวอยางแบบเจาะจง ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ วิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอางอิง  

ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูใน

การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูท้ัง 6 ดาน  ไดแก ดานจรรยาบรรณตอ

ตนเอง  จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  จรรยาบรรณตอผูรับบริการท่ีเก่ียวกับงานวิชาการและการเรียน

การสอน  ดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการท่ีเก่ียวกับงานกิจกรรมทั่วไป จรรยาบรรณตอผูรวม

ประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และผลการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นเก่ียวกับการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ระหวางกลุมหัวหนากลุม

สาระการเรียนรูและกลุมครูไมแตกตางกัน สวนผลการเปรียบเทียบระหวางประสบการณและ

ระหวางกลุมสาระการเรียนรูมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

1. บทนํา 
การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนั้นส่ิง

ท่ีสําคัญท่ีตองพัฒนา คือ การศึกษา ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 80 (3) ไดกลาวไววาการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ

ทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษา

แหงชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาแหงชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

                                     
*นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการศึกษา   

**
 ท่ีปรึกษางานวิทยานิพนธ 

***
ท่ีปรึกษางานวิทยานิพนธรวม 
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ทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  ดังนั้นการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครูจึงเปนการรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพของผูประกอบ

วิชาชีพครู ใหเปนไปตามมาตรฐานและยกระดับวิชาชีพใหสูงข้ึน  การพัฒนาครูควรดําเนินการ

อยางสมํ่าเสมอเพราะครูเปนผูมีหนาท่ีปลูกฝงอบรมสั่งสอนใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ

คําพูดท่ีมักพูดกันวา ตัวอยางท่ีดีมีคากวาคําสอน (จรวยพร ธรณินทร,2550) ครูจึงจําเปนตองมี

คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพ่ือจะไดเปนตัวอยางท่ีดี หรือสามารถ

ปลูกฝงกลอมเกลาลูกศิษยใหเปนคนดีได คนท่ีจะประกอบอาชีพครูจึงควรเปนบุคคลท่ีมีความ

ศรัทธาในอาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เปนส่ิงท่ีครูทุกคนตองยึดถือและปฏิบัติ

โดยเฉพาะอยางย่ิง  ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พุทธศักราช  2547  มาตรา  62  กําหนดไววา “การแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาตองคํานึงถึง

ความประพฤติดานวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ความรูความสามารถ  

ประสบการณ  ความชํานาญ  ความเชี่ยวชาญ  คุณภาพของผลงานท่ีปฏิบัติและประวัติการรับ

ราชการ”  

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของครูจึงถือวาเปนส่ิงสําคัญท่ีสงผลตอ

คุณภาพของผูเรียนซึ่งนอกจากครูจะตองถือปฏิบัติโดยเครงครัดแลว ผูบริหารโรงเรียนก็ถือวาเปน

ผูมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู เพ่ือสรางความ

เช่ือม่ันใหกับผูรับบริการทางการศึกษา เห็นไดจากการกําหนดใหผูซึ่งรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาจะตองประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ตามท่ีกําหนดในขอบังคับคุรุสภาซ่ึงกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย มาตรฐานความรูและ

ประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)  ไดแก  

จรรยาบรรณตอตนเอง   จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  จรรยาบรรณตอผูรับบริการ   จรรยาบรรณตอผู

รวมประกอบวิชาชีพ  และจรรยาบรรณตอสังคม ซึ่งมีแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ เปนกรอบแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบแผนท่ีพึงประสงค รวมท้ังมี

มาตรการและกระบวนการใหความเปนธรรม  กรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพเพ่ือเปนหลักประกันใหผูรับบริการเกิดความเช่ือม่ันวาเยาวชนของชาติจะไดรับบริการ

ดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  (สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  สํานักงานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน, 2554, น.43)   

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 ตามความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครู 
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  2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น เก่ียวกับบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูใน

การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ระหวางหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครู  ประสบการณใน

การทํางาน และระหวางกลุมสาระการเรียนรู 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครู ท่ีมีตําแหนง ประสบการณทํางาน และ สังกัด กลุม

สาระการเรียนรูตางกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการ

สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกตางกัน 

 

4. อุปกรณและวิธีการดําเนินงานวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ ผูบริหารระดับหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 จํานวน 5,377 คน จาก

จํานวนโรงเรียนท้ังส้ิน จํานวน 67 โรงเรียน  

กลุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 

Sampling) ไดจํานวน 11 โรงเรียน และผูใหขอมูลโรงเรียนๆ ละ 24  คน ตามตําแหนงใน

โรงเรียน  คือ  ตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียน ละ 8 คน  

และ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูละ 2 คน รวมจํานวนตัวอยาง 264 คน 
การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปด (Open - ended) เปนเคร่ืองมือในการวิจัย ดําเนินการแจก

แบบสอบถามดวยตนเอง ไดแบบสอบถามคืนจํานวน  255  ชุด คิดเปนรอยละ 96.59  

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of Item-Objective 

Congruence : IOC)หาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยผลการวิเคราะหความเช่ือม่ัน พบวา  

ขอคําถามดานบทบาทในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคาอัลฟา (Alpha)  

=  .96  

การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล สวน

สถิติท่ีใช ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย  (Mean : x )และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) สถิติทดสอบ  t-test และ F– test (Anova) 

และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis) 
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5. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเก่ียวกับบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการสงเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1  ดังนี้ 

5.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการสงเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของหัวหนากลุมสาระ

การเรียนรูในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูท้ัง 6 ดาน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.43) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือดาน

จรรยาบรรณตอผูรับบริการท่ีเก่ียวกับงานวิชาการและการเรียนการสอน ( x = 4.47) รองลงมา 

คือ  ดานจรรยาบรรณตอตนเอง ( x = 4.44) และดานจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ  

( x = 4.44) ตามลําดับ ซึ่งท้ัง 3 ดานอยูในระดับมากท่ีสุด 

5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรูในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูระหวางกลุมหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรูและกลุมครู พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการ

สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูท้ัง 6 ดาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ระหวางประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของครู  ท้ัง 6 ดาน พบวา โดยรวม ท้ัง 3 กลุมมีคาเฉล่ียความคิดเห็นไม

แตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ท้ัง 3 กลุมมีคาเฉล่ียความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ในดานท่ี 1- 5 สวนดานท่ี 6  มีคาเฉล่ียความคิดเห็นไมแตกตางกัน  และ

ระหวางกลุมสาระกลุมสาระการเรียนรู  พบวา  บทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการ

สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูท้ัง 6 ดาน  เปรียบเทียบความแตกตางการ

สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูระหวางกลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระการ

เรียนรู  พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

5.3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการสงเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู จากการวิจัย พบวา 

 1) บทบาทของหัวหนากลุมสาระ พบวา  ควรสนับสนุนเก่ียวกับการอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถ่ินโดยบูรณาการกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน จัดคายวิชาการเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของ

ผูเรียนจัดกิจกรรมประกวดแขงขันภายนอก ใหครูผลิตส่ือการเรียนการสอนมากข้ึน แจงขอมูล

ขาวสารใหครูรูและทันตอเหตุการณ  แบงหนาท่ีการทํางานใหครูในกลุมสาระตามโครงสรางการ

ทํางานของโรงเรียน  ใหครูปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต สวนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ควรปฏิบัติตนโดยวางตัวใหเปนกลาง และเปนธรรม 
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 2) บทบาทของกลุมครู พบวาควรประยุกตใชส่ือและเทคโนโลยีกับกระบวนการ

เรียนการสอนใหมากกวานี้เพ่ือใหกิจกรรมการเรียนการสอนนาสนใจและสรางความเขาใจแก

นักเรียนในดานเนื้อหาวิชามากย่ิงข้ึน  และควรสอนซอมเสริมเพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีผลการเรียนไม

ผานเกณฑและควรจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมเปนรายบุคคล 

 

6. การอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1  ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูท้ัง 6 

ดาน คือ  ดานจรรยาบรรณตอตนเอง  จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  จรรยาบรรณตอผูรับบริการท่ี

เก่ียวกับงานวิชาการและการเรียนการสอนดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการท่ีเก่ียวกับงานกิจกรรม

ท่ัวไป จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณตอสังคม พบวา โดยรวม มีการ

สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 52 ท่ีกําหนดใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตองมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูงโดยครูตองประพฤติตนอยู

ภายใตกฎ กติกา ของอาชีพและมากดวยคุณธรรม  จริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดีตามที่สังคม 

คาดหวังและยอมรับเปนแบบอยางท่ีดีแกลูกศิษยและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู

นอกจากนี้ยังสอดคลองผลการวิจัยของศิริมา จังพนาสิน (2548 : บทคัดยอ) ท่ีวิจัยเร่ืองการ

พัฒนาจรรยาบรรณครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวาครูโรงเรียนเอกชนมีจรรยาบรรณ

ครูอยูในระดับมากท่ีสุดและนุชรัตน  คันธหัตถี (2542 : บทคัดยอ) ท่ีวิจัยเร่ืองการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณครูของครูประถมศึกษาตามทรรศนะของผูบริหารสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดนครราชสีมาซึ่งพบวาผูบริหารสวนใหญเห็นวาครูมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูทุกดาน 

จากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของหัวหนากลุมสาระ

การเรียนรูในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูท้ัง 6 ดานระหวางกลุมหัวหนา

กลุมสาระการเรียนรูและกลุมครูโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันโดยหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมครูนั้นผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาไมวาจะเปนกลุมหัวหนากลุมสาระ

การเรียนรูและกลุมครู ตางก็เห็นสอดคลองกันวาบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการ

สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ท้ัง 6 ดาน มีความสําคัญและมีการปฏิบัติมาก

ท่ีสุด แตอยางไรก็ดี การที่กลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีคาเฉล่ียความคิดเห็นสูงกวากลุมครู 

อาจเปนเพราะวาตนเองอยูในฐานะผูบริหารซึ่งอยูในตําแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีหนาท่ี

รับผิดชอบโดยตรง สามารถมองเห็นวาตนเองไดดําเนินการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของครูอยางชัดเจน  ในขณะท่ีกลุมครูเปนผูปฏิบัติตามบทบาทของหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรูในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูเทานั้น 
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ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรูในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูท้ัง 6 ดาน ระหวางกลุมท่ีมี

ประสบการณในการดํารงตําแหนงตางกัน คือ กลุมท่ีมีประสบการณนอยกวา 5 ป กลุมทีมี

ประสบการณ 5-10 ป และกลุมท่ีมีประสบการณมากกวา 10 ป ท้ัง 6 ดาน พบวา โดยรวมท้ัง 3 

กลุมมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยกลุมท่ีมีประสบการณ 5-10 

ป และกลุมท่ีมีประสบการณมากกวา 10 ป มีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมท่ีมีประสบการณนอยกวา 5 ป 

ผลการวิจัยนี้แสดงวาท้ังกลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและกลุมครูท่ีมีประสบการณการดํารง

ตําแหนงมากกวา 5 ปข้ึนไปเห็นความสําคัญและเห็นบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูใน

การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูอยางชัดเจนอาจเปนเพราะท้ัง 2 กลุม

ดังกลาวมีประสบการณสูงกวา ในขณะท่ีกลุมท่ีเพ่ิมทํางานใหมและมีประสบการณนอยกวา 5 ป

อาจมองเห็นไมเห็นปญหาหรือไมทราบบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการสงเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูชัดเจน 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรูในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูท้ัง 6 ดานระหวางกลุมสาระการ

เรียนรู  8 กลุมสาระการเรียนรู  พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุม

สาระการเรียนรู 7 กลุมฯ มีคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุด ยกเวนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งมี

คาเฉล่ียระดับมาก ผลการวิจัยนี้แสดงวากลุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและกลุมครูสวนใหญ

มองเห็นบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของครูอยางชัดเจน และแมวากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจะมีคาเฉล่ียนอยกวากลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนแตก็อยูในระดับมาก เชนกัน 

 

7. ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอบทบาทของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดังนี้ 

1)  ประเด็นในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูท้ัง 6 ดานท่ี

ผูบริหารสถานศึกษา และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระฯ ควรนํามาพิจารณาเปน

จุดเนนซึ่งไดจากมีคาเฉล่ียของการปฏิบัติท่ีต่ําสุดในแตละดานตามความคิดเห็นของหัวหนากลุม

สาระการเรียนรูและครู โดยแยกเปนรายดาน ดังนี้ 

  1.1) ดานจรรยาบรรณตอตนเอง ไดแก การสนับสนุนใหมีหนังสือพิมพ วารสาร 

บทความ ขาวสารเก่ียวกับงานวิชาการและส่ืออินเทอรเน็ตสําหรับครูไดศึกษาคนควาเพ่ิมข้ึน และ

สงเสริมใหครูศึกษาตอในสาขาวิชาการในระดับสูงข้ึน เพ่ือใหครูไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง  
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  1.2) ดานจรรยาบรรณตอวิชาชีพ  ไดแก การใหความกระจางกับคณะครูอยาง

รวดเร็ว ทันเหตุการณในกรณีท่ีมีปญหา หรือ ขอสงสัย หรือ ขาวลือ เพ่ือลดปญหาความขัดแยงท่ี

อาจเกิดข้ึนในสถานศึกษา  

  1.3) ดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการที่เก่ียวกับงานวิชาการและการเรียนการสอน  

ไดแก  การจัดโครงการใหครูมีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหทันสมัย และการรวมมือกับครู

วิเคราะหจุดออน หาสาเหตุการเกิดปญหาเพ่ือพัฒนานักเรียน ซึ่งการสงเสริมดานนี้จะนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียนโดยตรง 

  1.4) ดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการท่ีเก่ียวกับงานกิจกรรมทั่วไป ไดแก 

สนับสนุนใหครูจัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีขาดแคลน และ แนะนําใหครูวิเคราะห

ความสามารถของนักเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ตามศักยภาพดวยความ

จริงใจ  

  1.5) ดานจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ  ไดแก การพัฒนาแนวทาง

ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ท่ีมีประโยชนใหครูในกลุมสาระการเรียนรูไดรับทราบขอมูล และ 

การใหกําลังใจ ชวยเหลือเพ่ือนครูเม่ือมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการและเร่ืองสวนตัว 

  1.6) ดานจรรยาบรรณตอสังคม  ไดแก การจัดโครงการและสนับสนุนใหครูมี

ความรูความเขาใจเก่ียวการอนุรักษ พัฒนาภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน และ การสงเสริม

สนับสนุนใหประชาชนในทองถ่ินท่ีมีความรูดานตางๆมาใหความรูกับนักเรียนในโรงเรียน  

2)  ผูบริหารสถานศึกษาควรกําหนดนโยบายและกลยุทธในการสงเสริมใหหัวหนากลุม

สาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระฯ มีบทบาทในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ครูของครูในแตละกลุมสาระอยางชัดเจน โดยอาจมีการนํานโยบายดังกลาวไปทําเปนแผนปฏิบัติ

ในระดับสถานศึกษา และมีการติดตามประเมินผลเพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงแกไขอยาง

เหมาะสมเปนระยะๆ 

3)  สถานศึกษาควรมีการสงเสริมใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระฯ มี

บทบาทในการทําหนาท่ีสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูของครูในแตละกลุม

สาระการเรียนรู โดยใหกําหนดเปนแผนงานหรือแผนปฏิบัติในแตละปของแตละกลุมสาระการ

เรียนรูและมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมตอผูบริหารสถานศึกษา 
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