จรรยาบรรณด้ านการเรียนการสอนของอาจารย์
ได้ รับมอบหมายจากผศ.ขยัน สุวรรณให้ เขียนบทความเกี่ยวกับจรรยาบรรณของอาจารย์

ซึง่ รู้สกึ หนักใจ

พอสมควรเนื่องจากโดยธรรมชาติเป็ นคนไม่ชอบเขียนบทความแสดงความคิดเห็นอะไรที่ไม่ใช่วิชาการมากนักเพราะไม่
ถนัดและอีกเหตุผลหนึง่ ก็คือไม่คดิ ว่าตัวเองเข้ าใจคาว่าจรรยาบรรณได้ ดีมากนัก ทาให้ เครี ยดอยูห่ ลายวันและในที่สดุ ก็ตก
ลงใจว่าจะเขียนตามความรู้สกึ เพราะตลอดเวลาทีเ่ ป็ นอาจารย์มาก็ปฏิบตั ิตนตามความรู้สกึ ว่าอาจารย์ที่ดีเป็ นอย่างไร
อาจจะเป็ นเพราะโชคดีที่ตลอดระยะเวลาที่เรี ยนมาได้ อาจารย์ที่ปรึกษาทีด่ ีมาตลอดทุกระดับการศึกษา พอจบการศึกษา
ปริ ญญาโทมาและได้ มาเป็ นอาจารย์ที่แม่โจ้ คาถามทีเ่ กิดขึ ้นตลอดเวลาคือเราจะเป็ นอาจารย์ที่ดีได้ อย่างไร

ซึง่ ผู้ชว่ ย

ศาสตราจารย์ ดร. ธนัท ธัญญาภา ได้ ให้ ข้อคิดว่าขอให้ คณ
ุ รักลูกศิษย์ของคุณด้ วยใจที่แท้ จริงเท่านันจะน
้ าทางให้ คณ
ุ เป็ น
อาจารย์ที่ดีได้ นอกจากนี ้ท่านศาสตราจารย์ดร.สุนนั ท์ สุภทั รพันธุ์ ก็ได้ ให้ ข้อคิดว่าเป็ นอาจารย์ที่ดีควรส่งเสริ มให้ ศิษย์มี
ก้ าวหน้ าและให้ โอกาสศิษย์โดยไม่ต้องกลัวศิษย์จะเก่งกว่าอาจารย์

เมื่อไปเรี ยนต่อระดับปริญญาเอกได้ เห็นอาจารย์

ทางานหนักและทาวิจยั หลายเรื่ องซึง่ อาจารย์ก็คยุ ให้ ฟังว่าการทาวิจยั ทาให้ เกิดความรู้และความเข้ าใจกับเรื่ องใหม่ๆซึง่ ก็จะ
ทาให้ มคี วามรู้ไปสอนลูกศิษย์ได้ ดีด้วย

นอกจากนี ้ยังทาให้ เด็กได้ ฝึกทาจริงและเข้ าใจสิง่ ที่ได้ ศกึ ษาดียงิ่ ขึ ้น

กลับมาสอนอีกครัง้ ก็โชคดีที่ได้ ต้นแบบของอาจารย์ทดี่ ีซงึ่ จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ เลยคืออาจารย์เรวดี

วุฒิจานงค์

หลังจาก
ซึง่ เป็ น

ตัวอย่างของอาจารย์ที่ดีให้ เห็นมาตลอด ในการทางานของอาจารย์ทกุ ครัง้ นักศึกษาต้ องมาก่อนเสมอ บ่อยครัง้ ทีว่ ิชาทีเ่ ปิ ด
สอนไปตรงกับวิชาอื่น อาจารย์ก็จะยอมหาเวลาเปิ ดให้ แม้ วา่ จะรบกวนเวลาครอบครัวคือเวลาเย็นนอกเวลาราชการหรื อวัน
เสาร์ โดยไม่ขอเงินล่วงเวลาใดๆทังสิ
้ ้น ก็ทาให้ เห็นว่าอาจารย์ที่ดีต้องมีความเสียสละ และเมือ่ นักศึกษามีปัญหาอะไร
อาจารย์ก็จะเรี ยกมาตักเตือนเหมือนแม่สอนลูก การที่ได้ เห็นตัวอย่างทีด่ ีตลอดชีวิต ก็ตงใจว่
ั ้ าจะขอเป็ นอาจารย์ทดี่ ีตาม
อาจารย์ทา่ นต่างๆที่เป็ นตัวอย่างที่ดีที่ได้ เห็นมา

แต่ก็มิได้ หมายความว่าผู้เขียนเป็ นอาจารย์ทดี่ ีกว่าผู้อื่นเพียงแต่จะทาตัว

เป็ นอาจารย์ที่ดเี ท่าทีต่ นทาได้
เมื่อได้ รับมอบหมายให้ เขียนบทความจึงได้ เริ่ มศึกษาจรรยาบรรณว่าคืออะไร ความหมายจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พบว่า จรรยาบรรณ หมายถึง ธรรมที่เป็ นข้ อประพฤติปฏิบตั ิ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึงประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพจะต้ องประพฤติปฏิบตั ิเป็ นแนวทาง
ให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องเพื่อผดุงเกียรติและสถานะของวิชาชีพนัน้ ซึง่ ความหมายกว้ างมากก็ทาให้ เกิด
คาถามว่าแล้ วทาตัวอย่างไรล่ะถึงจะเป็ นผู้มจี รรยาบรรณ
ได้ อา่ นพบจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ด้านการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิตนต่อนักศึกษา 9 ข้ อ
ประกอบด้ วย
1. มีเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนทางความคิด บ่อยครัง้ ที่อาจารย์มกั คิดว่าตนเองถูกเสมอและนักศึกษาคือผู้
ไม่ร้ ู ซึง่ อาจพูดได้ วา่ ไม่เป็ นจริงเสมอไปบ่อยครัง้ ที่นกั ศึกษามีความคิดที่ดเี กินความคาดหมายของอาจารย์การเปิ ดโอกาส
รับฟั งนักศึกษานันมี
้ ข้อดีอย่างยิ่งคือนอกจากจะทาให้ เราทราบแนวคิดดีดีของเด็กแล้ วหากมีแนวคิดใดที่อาจจะผิดพลาดก็

จะเป็ นโอกาสที่ดีทเี่ ราจะปรับเปลีย่ นแก้ ไขให้ ไปสูส่ งิ่ ที่ถกู ต้ องได้ ง่ายอีกทังยั
้ งเป็ นการส่งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของ
นักศึกษาอีกด้ วย นอกจากนี ้การหัดให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดในระดับที่พอดีก็จะทาให้ นกั ศึกษาเป็ นคนเชื่อมัน่ ในตัวเอง
พอสมควรที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ เขาในอนาคตว่าเชื่อมัน่ ในตัวเองอย่างพอดีเป็ นเช่นไรไม่ควรมากไปหรื อน้ อยไป
2. มีเสรีภาพในการแสดงออก การสนับสนุนให้ นกั ศึกษาแสดงออกในสิง่ ที่ถกู ต้ องจะสามารถเพิม่ ความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และเชื่อมัน่ ในตนเองได้ ดยี ิ่งขึ ้น
3. มีมาตรฐานทางวิชาการ แน่นอนว่านักศึกษามาเรียนเพื่อต้ องการศึกษาหาความรู้ ดังนันการเข้
้
มงวดทาง
วิชาการสาคัญมาก ควรจะกาหนดมาตรฐานว่าหากนักศึกษาเรี ยนผ่านวิชาของเราแล้ วจะต้ องได้ ความรู้อะไรบ้ าง ต้ องทา
อะไรได้ และพยายามผลักดันให้ นกั ศึกษาทาได้ จริ งไม่ใช่ผา่ นเฉพาะเกรดแต่ไม่ผา่ นทางด้ านความรู้
4.เคารพสิทธิของนักศึกษา การเคารพสิทธิซงึ่ กันและกันเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นมาก บ่อยครัง้ ที่เรามักจะละเลยคิดว่า
นักศึกษาเป็ นแค่เด็กแต่แท้ จริ งแล้ วไม่วา่ เด็กหรื อผู้ใหญ่ยอ่ มมีสทิ ธิของตนเช่นกัน การกระทาใดที่เป็ นการล่วงละเมิดหรื อทา
ให้ นกั ศึกษาได้ รับความอับอายเป็ นสิง่ ที่ไม่ควรกระทายิ่ง
5.ให้ คาปรึกษาและคาแนะนาในเชิงวิชาการ ปั จจุบนั ความห่างเหินระหว่างอาจารย์กบั ลูกศิษย์มีมากขึ ้น
อาจจะเพราะความเจริ ญทางเทคโนโลยีหรื อความเปลีย่ นแปลงของสังคม ภาระหน้ าที่ของอาจารย์ที่มีเพิ่มขึ ้น ทาให้ ความ
ใกล้ ชิดกับนักศึกษาลดลง ผู้ที่เป็ นอาจารย์ควรพยายามหาเวลาพูดคุยแนะนานักศึกษา หากในเวลาเรี ยนไม่มเี วลามากพอ
อาจารย์อาจต้ องยอมเสียสละเวลาเพื่อแนะนาและให้ คาปรึกษากับเด็กนอกเวลาเรี ยนด้ วย
6. วัดและประเมินผลด้ วยความซื่อสัตย์ และเป็ นธรรม การประเมินผลหรื อให้ เกรดเด็กมีความสาคัญมาก
การประเมินผลอย่างเป็ นธรรมจะทาให้ นกั ศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ ดี และเป็ นการสอนหลักของความยุตธิ รรม
ให้ แก่เด็กด้ วย ไม่ใช่วา่ สนิทกับเด็กคนไหนก็ประเมินผลให้ เด็กคนนันดี
้ เกินความเป็ นจริ ง
7. ปกป้องเสรีภาพทางวิชาการ สายวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นสายงานที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความจริ งไม่วา่ จะ
เป็ นวิทยาศาสตร์ บริ สทุ ธิ์ หรื อวิทยาศาสตร์ ประยุกต์เช่นสายงานทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร ฉะนันอย่
้ าให้ ผลประโยชน์หรื อ
อิทธิพลใดๆมาบิดเบือนความจริ งทางวิชาการได้ เพราะเท่ากับเราสร้ างบาปให้ กบั สังคมอย่างมากเลยทีเดียว เพราะ
ประชาชนจะให้ ความเชื่อถือตามอาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะคิดว่าเป็ นผู้มีความรู้ดี
8. ประพฤติปฏิบัตติ นให้ เป็ นตัวอย่ างที่ดีแก่ นักศึกษา อาชีพครูเป็ นอาชีพพิเศษเพราะครูจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่
24 ชัว่ โมง นัน่ หมายถึงว่าคุณจะต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ นักศึกษาไม่ใช่เฉพาะเวลาราชการ นอกเวลาราชการก็จาเป็ น
หรื อทุกลมหายใจเข้ าออกจะต้ องปฏิบตั ิตวั ให้ ดีเพื่อเป็ นตัวอย่างกับนักศึกษาเลยก็วา่ ได้ เพราะมีนกั ศึกษาจานวนมากมอง
เราอยูแ่ ละหลายคนพยายามเอาเราเป็ นแบบอย่างเปรี ยบเราเหมือนแม่พิมพ์หากแม่พิมพ์บดิ เบี ้ยวแล้ วผลงาน(ลูกศิษย์)ที่ได้
จากพิมพ์นี ้จะออกมาสวยงามได้ อย่างไร

9. อบรมสั่งสอนให้ นักศึกษาเป็ นคนดีมคี ุณธรรม ปั จจุบนั นักศึกษาได้ หา่ งเหินจากศาสนาและการออกมา
อยูไ่ กลจากครอบครัวเขามาอยูใ่ นสังคมใหม่อาจทาให้ นกั ศึกษาไขว้ เขว หากมีอาจารย์คอยบอกคอยเตือนว่าการเป็ นคนดีมี
คุณธรรมเป็ นเช่นไร ควรมองผลประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตนเช่นไร ก็จะทาให้ นกั ศึกษาซึมซับสิง่ เหล่านี ้และสามารถ
เป็ นคนดีของสังคมได้
เมื่อพิจารณาทุกข้ อของจรรยาบรรณก็บอกได้ วา่ อาจารย์ทกุ ท่านคงได้ ปฏิบตั ิกนั อยูแ่ ล้ วแต่ไม่ได้ คดิ ว่าตนได้ ทา
ตามจรรยาบรรณหรื อไม่ข้อไหน หากแต่เพียงคิดว่าเรารักศิษย์ของเราและอยากสร้ างคนดีให้ กบั สังคมแล้ วเราทุกคนก็จะ
ทาตามจรรยาบรรณของอาจารย์โดยไม่ร้ ูตวั เพราะทาด้ วยหัวใจนันเอง
้
ซึง่ การทาด้ วยหัวใจนันย่
้ อมดีกว่าการคิดว่าจะทา
ตามกฎข้ อไหน เหมือนเราอ่านหนังสือแล้ วเข้ าใจย่อมดีกว่าการจดจาเพียงอย่างเดียว
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี

