
คุณธรรม จริยธรรม 
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

   



ความหมายครู 
 จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ครู มาจากค าว่า 
“ครุ” แปลว่า หนัก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษก าหนดให้
บุคคลที่ ท าหน้าที่ในการสืบทอด และถ่ายทอดองค์ความรู้
จากภายนอกที่มองเห็น ความรู้จากภายใน อีกทั้งท าความรู้
ให้กระจ่างและเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างบุคคลให้มีคุณภาพทั้ง
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ใน
สังคมอย่างมีความสุข และเป็นกัลยาณมิตร 



วิชาชีพครู  
 ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง เนื่องด้วย
เป็นอาชีพที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ และจะต้อง
ประกอบวิชาชีพเพื่อบริการสาธารณและ ยังมีบทบาท
ส าคัญต่อสังคมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
ดังนั้น การท าให้บุคคลทั่วไปทุกระดับได้มีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพครู จึงต้องมีกลยุทธ์ กลวิธีหลายประการที่
ต้องท าให้เห็นประจักษ์ในเรื่องของคร ู



สมญานามที่เน้นให้เห็นความส าคัญของครู 
 ครู คือ นักปฏิวัติในสนามรบทางการศึกษา 
 ครู คือ  ผู้ใช้อาวุธลับของชาติ 
 ครู คือ ทหารเอกของชาติ 
 ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ 
 ครู คือ กระจกเงาของเด็ก 
 ครู คือ ดวงประทีปส่องทาง 
 ครู คือ ผู้สร้างโลก 
 ครู คือ ผู้กุมความเป็นตายของชาติไว้ 
 ครู คือ ปูชนียบุคคล 
 ครู คือ วิศวกรทางสังคม  



ลักษณะของวิชาชีพ 
วิชาชีพ  (Profession) เป็นอาชีพให้บริการแก่สาธารณชนที่ต้องอาศัย
ความรู้ ความช านาญเป็นการเฉพาะ ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาชีพอื่น และมี
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยก่อนประกอบวิชาชีพต้อง
ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนท่ีจะประกอบ
วิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล สัตวแพทย์ วิศวกร สถาปนิก 
ทนายความ และครู เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างกับอาชีพ (career) ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ต้องท าให้ส าเร็จ โดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพื่อการด ารงชีพ
เท่านั้น  



วิจิตร ศรสีอ้าน (2535) อธิบายลักษณะของวิชาชีพชั้นสูงไว้  
6 ลักษณะดังนี้ 

1. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีบริการที่ให้แก่สังคมที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและจ าเป็น  
2. สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาในการให้บริการ  
3. สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งโดยใช้

ระยะเวลานานพอสมควร  
4. สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีเสรีภาพในการใช้วิชาชีพนั้นๆตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีจรรยาบรรณ 
6. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีสถาบันวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์จรรโลงมาตรฐาน

ของวิชาชีพ 



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา  53) 
 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ.2546 



พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

มาตรา  7 ให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรียกว่า  “คุรุสภา”  มีฐานะเป็นนิติบุคคลในก ากับ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 



   มาตรา 9    ก าหนดให้คุรุสภามีอ านาจหน้าที ่  

1.   ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบ วิชาชีพ

ทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  

3. ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ 
4. พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 



5. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  

6. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

7. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่าง ๆ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 



8.    รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมท้ัง ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
9. ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
10. เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย 
11. ออกข้อบังคับของคุรุสภา 
                                    ฯลฯ                                       



  มาตรา 49  ให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 

          (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

       (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

       (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน 

   พระราชบัญญัติสภาครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 



 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติตน 
   (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 

ขอรับใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพ    

เข้าสู่วิชาชีพ 

- ต่อใบอนุญาต 
- ประเมินความช านาญ 
  ตามระดับคุณภาพ 
- ประเมินความช านาญเฉพาะด้าน 

   

คุณภาพ 
   

เกียรติและศักดิ์ศรี 
- จิตวิญญาณของความเป็นครู 
- การยอมรับของสังคม 

มาตรฐานวิชาชีพ : การประกอบวิชาชีพ 



มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 

1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา   หรือ เทียบเท่า  หรือ
คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง  โดยมีความรู้  ดังต่อไปนี้  
     (1)  ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 
    (2)  การพัฒนาหลักสูตร 
    (3)  การจัดการเรียนรู้ 
    (4)  จิตวิทยาส าหรับครู 



 (5)  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    (6)  การบริหารจัดการในห้องเรียน 
    (7)  การวิจัยทางการศึกษา 
    (8)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  (9)  ความเป็นครู 



   มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู 

ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทาง
การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุ
สภาก าหนด   ดังต่อไปนี้ 
        1.  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
        2.  การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ 



มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 

    ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ดังนี้ 
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะแก่ผู้เรียน   
3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ              
4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ         
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 



 7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
 8.  ปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผู้เรียน   
 9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์              
10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา    
12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 



มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 ประมวลความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพ  ซึ่งเป็นการ 
ประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ  อันเป็นคุณลักษณะ
ของความเป็นครู 

 คุณธรรม  จริยธรรมของวิชาชีพ 

 จรรยาบรรณของวิชาชีพ 



         มาตรา 50   มาตรฐานการปฏิบัติตน  ให้ก าหนดเป็นข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย 
 (1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
         (2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 (3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 (4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 
 (5) จรรยาบรรณต่อสังคม   
          การก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา      

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 



ครูต้องมีจรรยาบรรณครู 9 ข้อดังนี ้

มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 



1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ 
2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม 
3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   แก่ศิษย์ 
4. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และ
สังคมของศิษย์ 
5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์                                             
6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ 
7. ครูต้องรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู 
8. ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
9. ครูพึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย  
 



ข้อบังคับคุรุสภา  
ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ            

พ.ศ. 2550 



จรรณยาบรรณต่อตนเอง 

 มีวินัยในตนเอง 
 พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสยัทัศน์ใหท้ันต่อการพัฒนา

ทางวิทยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ   



จรรณยาบรรณต่อวิชาชีพ 

รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ 
ต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชพี   



จรรณยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
 ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ 

และสังคมของศิษย์และผูร้ับบริการ 



จรรณยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

 
 ให้บริการด้วยความจริงใจ และเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ

ผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 



จรรณยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดม่ันในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 



จรรณยาบรรณต่อสังคม 

 
 เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของสว่นรวมและ ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



การประกอบวิชาชีพควบคุม 
 ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม  ได้แก่ 

1.  ครู 
2.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
3.  ผู้บริหารการศึกษา 
4.  บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) 



1.    มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปี บริบูรณ์ 
2.    มีวุฒิปริญญาทางการศกึษา หรือเทียบเท่า หรือ  
       มีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
3.    ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม  
      หลักสูตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปี  และ 
      ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่คณะกรรมการคุรสุภาก าหนด 

คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 



1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
2.  มีความรู้และประสบการณว์ิชาชีพตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

 

คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารการศึกษา 
 บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก)์ 



ผู้ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
1.  ผู้มาให้ความรู้เป็นครั้งคราว 
2.  ผู้ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักด้านการเรียนการสอนแต่บางครั้งต้องสอน 
3.  นักเรียน  นักศึกษา  หรือผู้รับการอบรม  หรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติกาสอน 
4.  ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
5.  ผู้ท าหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ 
6.  ผู้ประกอบวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 
7.  ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา 
8.  บุคคลอื่นตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด  เช่น 
               - พระภิกษุผู้ท าหน้าที่สอน 
               - ผู้สอนศาสนาอื่น 
               - ผู้สอนตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 
               - ต ารวจตระเวนชายแดนที่ท าหน้าที่สอน 
                   ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานศึกษาเฉพาะทาง 



การควบคุมการประกอบวิชาชีพ 



การควบคุมการประกอบวิชาชีพ  โดย 

   มาตรา 43   

 ให้วิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศกึษาและผู้บริหารการศกึษาเป็นวิชาชีพ
ควบคุม การก าหนดวิชาชีพควบคมุอื่นให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต    



   มาตรา 78   ผู้ฝุาฝืนมาตรา 43 คือ 

     “ประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา”         

   ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน  20,000 บาท  

หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพ  โดย 



         มาตรา 79   ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 46 หรือมาตรา 56 คือ 
       “แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรอืพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ  โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา และสถานศึกษารบัผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้า
ประกอบวิชาชีพ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา”   หรือ 

       “ประกอบวิชาชีพควบคมุ หรือ แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ หรือ
พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต”                        

            ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท  

หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพ  โดย 



  

  

  วินิจฉัยชี้ขาดผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดจรรยาบรรณ          
      (1)  ยกข้อกล่าวหา 
      (2)  ตักเตือน 
      (3)  ภาคทัณฑ์ 
      (4)  พักใช้ใบอนุญาต ได้ไม่เกิน 5 ปี 
      (5)  เพิกถอนใบอนุญาต  



มาตรา 57   วรรคสอง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น 
อาจถูกเปลี่ยนต าแหน่งหรือย้ายตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เว้นแต่ถูกสั่งพักราชการ 
หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน               

ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับวินัยข้าราชการ 



มาตรา 84 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม    

มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด                            

ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับวินัยข้าราชการ 



มาตรา 107 (6)     

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น ที่ไม่
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 109  

ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับวินัยข้าราชการ 



มาตรา 109   

       เมื่อข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่มีกรณีเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตาม
มาตราอื่น ต้องให้ไปด ารงต าแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ภายใน 30 วัน 

       ภายในระยะเวลา 30 วัน ถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่มีต าแหน่งว่าง  
หรือต าแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้  ผู้นั้นจะต้องถูกสั่งให้
ออกจากราชการโดยพลัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับวินัยข้าราชการ 



ของฝาก 

 ครูมาสาย “สอนน้อยหน่อย สายมากหน่อย อร่อยก าลังเหมาะ” 

 ครูค้าขาย “ครูที่มีความเพียรต้องท าโรงเรยีนให้เป็นตลาด ครูที่มี
ความสามารถ ต้องท าตลาดให้เป็นโรงเรยีน” 

 ครูคุณนาย “อยู่อย่างคุณนายสบายทุกอย่าง หนทางสะดวกพรรคพวกมากมี 

 ครูสุราบาล “ศุกร์เมา เสาร์นอน อาทิตย์ถอน จันทร์เกียจคร้าน อังคารพธุลา 
พฤหัสก้มหน้าไม่สู้คน” 

 ครูเกียจคร้าน “สอนมั่ง ไม่สอนมั่ง สตางค์เท่าเดิม” 



ของฝาก 

 ครูหัวโบราณ “คิดเป็น ก็คิดไป แก้ปัญหาเป็นก็แก้ปัญหาไป แต่ฉันจะสอน
อย่างไร ใครอย่ามายุ่ง” 

 ครูปากม้า “นินทาวนละมาก ๆ ปากผ่องใส” 

 ครูหน้าใหญ่ “ใหญ่ที่โรงเรยีน ไปเป็นเสมียนที่อ าเภอ เห่อเจ้านายได้สองขั้น” 



ครูด้อยพัฒนา 
 โดดเดี่ยว 

 ดื้อยา 

 ชาล้นถ้วย 

 ปุวยไม่รักษา 

 หาประโยชน์ส่วนตน 

 มองคนแง่ร้าย 


