
คณุธรรม จริยธรรม

มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ



ครคืูอเทียนทองสอ่งสว่าง

ท่ามกลางความมืดมวัหม่น

ครคืูอปชูนียบคุคล

ปวงชนซาบซ้ึงศรทัธา

(มล.ป่ิน มาลากลุ)



ความหมายคร ู

จากความหมายดงักลา่ว สรปุไดว่้า คร ู มา

จากค าว่า “คร”ุ แปลว่า หนกั ซ่ึงเป็นภมิูปัญญาท่ีบรรพบรุษุ

ก าหนดใหบ้คุคลท่ี ท าหนา้ท่ีในการสืบทอด และถ่ายทอดองค์

ความร ูจ้ากภายนอกท่ีมองเห็น ความร ูจ้ากภายใน อีกทัง้ท า

ความร ูใ้หก้ระจ่างและเป็นผ ูท่ี้มีหนา้ท่ีสรา้งบคุคลใหมี้

คณุภาพทัง้วิชาการ คณุธรรม จรยิธรรม สามารถด ารงชีวิต

อย ูไ่ดใ้นสงัคมอยา่งมีความสขุ และเป็นกลัยาณมิตร



สมญานามทีเ่น้นให้เหน็ความส าคญัของครู

● ครู คอื นกัปฏวิตัใินสนามรบทางการศกึษา

● ครู คอื ผูใ้ชอ้าวธุลบัของชาติ

● ครู คอื ทหารเอกของชาติ

● ครู คอื แม่พมิพข์องชาติ

● ครู คอื กระจกเงาของเดก็

● ครู คอื ดวงประทปีส่องทาง

● ครู คอื ผูส้รา้งโลก

● ครู คอื ผูกุ้มความเป็นตายของชาตไิว ้

● ครู คอื ปูชนียบุคคล

● ครู คอื วศิวกรทางสงัคม



ลกัษณะของวิชาชีพ

วิชาชีพ (Profession) เป็นอาชีพใหบ้รกิารแกส่าธารณชน

ท่ีตอ้งอาศยัความร ู้ ความช านาญเป็นการเฉพาะ ไมซ่ ้าซอ้นกบัวิชาชีพอ่ืน

และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยกอ่นประกอบวิชาชีพตอ้ง

ฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งเพียงพอกอ่นท่ีจะประกอบ

วิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล สตัว-แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ทนายความ

และคร ู เป็นตน้ ซ่ึงจะแตกต่างกบัอาชีพ (career) ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งท า

ใหส้ าเรจ็ โดยม ุง่หวงัค่าตอบแทนเพ่ือการด ารงชีพเท่านัน้



กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
(มาตรา 53)

พระราชบญัญตัสิภาครูและบุคลากรทางการศกึษา
พ.ศ.2546



พระราชบญัญติัสภาครแูละบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

มาตรา 7

ใหมี้สภาครแูละบคุลากรทางการศึกษา

เรยีกว่า “ครุสุภา” มีฐานะเป็นนิติบคุคลในก ากบั

ของกระทรวงศึกษาธิการ



มาตรา 9 ก าหนดใหค้รุสุภามีอ านาจหนา้ท่ี

1.   ก ำหนดมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ

2.   ควบคมุควำมประพฤตแิละกำรด ำเนนิงำนของผูป้ระกอบวิชำชีพ

ทำงกำรศึกษำใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชพีและจรรยำบรรณของวิชำชพี

3.  ออกใบอนญุำตใหแ้กผู่ข้อประกอบวิชำชีพ

4.  พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนญุำตประกอบวิชำชีพ

พระราชบญัญติัสภาครแูละบคุลากรทางการศึกษา

พ.ศ. 2546



5.  สนบัสนนุ สง่เสริม และพฒันำวิชำชพีตำมมำตรฐำน

วิชำชีพ และจรรยำบรรณของวิชำชีพ

6.  สง่เสริม สนบัสนนุ ยกย่อง และผดงุเกียรตผิูป้ระกอบ

วิชำชพีทำงกำรศึกษำ

7.  รบัรองปริญญำ ประกำศนยีบตัร หรือวฒิุบตัรของสถำบนั

ตำ่ง ๆ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ



8.  รบัรองควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ำงวิชำชพี รวมทัง้

ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชพี

9.  สง่เสริมกำรศึกษำและกำรวิจยัเกีย่วกบักำรประกอบวิชำชีพ

10. เป็นตวัแทนผูป้ระกอบวิชำชพีทำงกำรศึกษำของประเทศไทย

11. ออกขอ้บงัคบัของครุสุภำ

ฯลฯ



มาตรา 49 ใหม้ขีอ้บงัคบัว่ำดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ

ประกอบดว้ย

(1) มำตรฐำนควำมรูแ้ละประสบกำรณวิ์ชำชพี

(2) มำตรฐำนกำรปฏิบตังิำน

(3) มำตรฐำนกำรปฏิบตัติน

พระราชบญัญติัสภาครแูละบคุลากรทางการศึกษา

พ.ศ.2546



มาตรฐานความร ูแ้ละประสบการณวิ์ชาชีพ

มาตรฐานการปฏิบติังาน

มาตรฐานการปฏิบติัตน

(จรรยาบรรณของวิชาชีพ)

ขอรบัใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

เขา้ส ูวิ่ชาชีพ

- ต่อใบอนญุาต

- ประเมินความช านาญ

ตามระดบัคณุภาพ

- ประเมินความช านาญเฉพาะดา้น

คณุภาพ

เกียรติและศกัด์ิศรี

- จิตวิญญาณของความเป็นคร ู

- การยอมรบัของสงัคม

มาตรฐานวิชาชีพ : การประกอบวิชาชีพ



มาตรฐานความร ูวิ้ชาชีพคร ู

1. มีคณุวฒิุไมต่ ่ากว่าปรญิญาตรทีางการศึกษา หรอื

เทียบเท่า หรอืคณุวฒิุอ่ืนท่ีครุสุภารบัรอง โดยมีความร ู้

ดงัต่อไปน้ี

(1)  ภาษาและเทคโนโลยสี าหรบัคร ู

(2)  การพฒันาหลกัสตูร

(3)  การจดัการเรียนร ู้

(4)  จิตวิทยาส าหรบัคร ู



(5)  การวดัและประเมินผลการศึกษา

(6)  การบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน

(7)  การวิจยัทางการศึกษา

(8)  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศึกษา

(9)  ความเป็นคร ู



มาตรฐานประสบการณวิ์ชาชีพคร ู

ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสตูรปรญิญาทาง

การศึกษา เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 1 ปี และผา่นเกณฑก์ารประเมิน

ปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ

ครุสุภาก าหนด ดงัต่อไปน้ี

1.  การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหว่างเรยีน

2.  การปฏิบติัการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ



มาตรฐานการปฏิบติังานของคร ู

ผ ูป้ระกอบวิชาชีพคร ู ตอ้งปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน ดงันี้

1. ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกบัการพฒันาวิชาชีพครอูย ูเ่สมอ

2. ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะแกผ่ ูเ้รียน

3. ม ุง่มัน่พฒันาผ ูเ้รียนใหเ้ต็มตามศกัยภาพ

4. พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง

5. พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอย ูเ่สมอ

6. จดักิจกรรมการเรยีนการสอน โดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแกผ่ ูเ้รียน



7. รายงานผลการพฒันาคณุภาพของผ ูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ

8. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแกผ่ ูเ้รียน

9. รว่มมือกบัผ ูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสรา้งสรรค์

10. รว่มมือกบัผ ูอ่ื้นในชมุชนอยา่งสรา้งสรรค์

11. แสวงหาและใชข้อ้มลูขา่วสารในการพฒันา

12. สรา้งโอกาสใหผ้ ูเ้รียนไดเ้รียนร ูใ้นทกุสถานการณ์



มาตรฐานการปฏิบติัตน

ประมวลความประพฤติของผ ูป้ระกอบวิชาชีพ ซ่ึงเป็นการ

ประพฤติปฏิบติัตนเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพ อนัเป็นคณุลกัษณะของ

ความเป็นคร ู

คณุธรรม จรยิธรรมของวิชาชีพ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ



มาตรา 50 มาตรฐานการปฏิบติัตน ใหก้ าหนดเป็นขอ้บงัคบัว่า

ดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบดว้ย

(1) จรรยาบรรณต่อตนเอง

(2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

(3) จรรยาบรรณต่อผ ูร้บับรกิาร

(4) จรรยาบรรณต่อผ ูร้ว่มประกอบวิชาชีพ

(5) จรรยาบรรณต่อสงัคม

การก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของครุสุภา

พระราชบญัญติัสภาครแูละบคุลากรทางการศึกษา

พ.ศ.2546



ครตูอ้งมีจรรยาบรรณคร ู9 ขอ้ดงัน้ี

มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน



1. ครตูอ้งรกัและเมตตาศิษย์

2. ครตูอ้งอบรม สัง่สอน ฝึกฝน สรา้งเสรมิความร ู้ ทกัษะและนิสยัท่ีถกูตอ้งดีงาม

3. ครตูอ้งประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี แกศิ่ษย์

4. ครตูอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจรญิทางกาย สติปัญญา จิตใจ

อารมณแ์ละสงัคมของศิษย์

5. ครตูอ้งไม่แสวงหาประโยชนอ์นัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย์

6. ครยูอ่มพฒันาตนเองทัง้ทางดา้นวิชาชีพ ดา้นบคุลิกภาพและวิสยัทศัน์

7. ครตูอ้งรกัและศรทัธาในวิชาชีพครแูละเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รวิชาชีพคร ู

8. ครพึูงช่วยเหลือเกื้อกลูครแูละชมุชนในทางสรา้งสรรค์

9. ครพึูงประพฤติปฏิบติัตน เป็นผ ูน้ าในการอนรุกัษ์ และพฒันาภมิูปัญญาและ

วฒันธรรมไทย



ขอ้บงัคบัครุสุภา

ว่าดว้ยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

พ.ศ. 2550



- มีวินยัในตนเอง

- พฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ บคุลิกภาพ และวิสยัทศันใ์หท้นัต่อการ

พฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจสงัคมและการเมืองอย ูเ่สมอ

จรรณยาบรรณต่อตนเอง



รกั ศรทัธา ซ่ือสตัยส์จุรติ รบัผิดชอบ

ต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวิชาชีพ

จรรณยาบรรณต่อวิชาชีพ



- ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีทัง้ทางกาย วาจา และจิตใจ

- ไมก่ระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจรญิทางกาย สติปัญญา จิตใจ

อารมณ์ และสงัคมของศิษยแ์ละผ ูร้บับรกิาร

จรรณยาบรรณต่อผ ูร้บับรกิาร



- ใหบ้รกิารดว้ยความจรงิใจ และเสมอภาคโดยไมเ่รียกรบัหรอื

ยอมรบัผลประโยชนจ์ากการใชต้ าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ

จรรณยาบรรณต่อผ ูร้บับริการ



- พึงช่วยเหลือเกื้อกลูซ่ึงกนัและกนัอยา่งสรา้งสรรคโ์ดยยึดมัน่ใน

ระบบคณุธรรม สรา้งความสามคัคีในหม ูค่ณะ

จรรณยาบรรณต่อผ ูร้ว่มประกอบ

วิชาชีพ



จรรณยาบรรณต่อสงัคม

- เป็นผ ูน้ าในการอนรุกัษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม ศาสนา

ศิลปวฒันธรรม ภมิูปัญญา สิ่งแวดลอ้ม รกัษาผลประโยชนข์อง

สว่นรวมและ ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ



การประกอบวิชาชีพควบคมุ

ผ ูป้ระกอบวิชาชีพควบคมุ ไดแ้ก่

1.  คร ู

2.  ผ ูบ้รหิารสถานศึกษา

3.  ผ ูบ้รหิารการศึกษา

4.  บคุลากรทางการศึกษาอ่ืน (ศึกษานิเทศก)์



1.    มีอายไุมต่ ่ากว่า 20  ปี บรบิรูณ์

2.    มีวฒิุปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ

มีคณุวฒิุอ่ืนท่ีครุสุภารบัรอง

3.    ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตาม

หลกัสตูร เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 1 ปี และ

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ตามท่ีคณะกรรมการ ครุสุภาก าหนด

คณุสมบติัผ ูข้อรบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพคร ู



1.  มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพคร ู

2.  มีความร ูแ้ละประสบการณวิ์ชาชีพตามท่ี

คณะกรรมการครุสุภาก าหนด

คณุสมบติัผ ูข้อรบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ

●ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ

●ผูบ้ริหำรกำรศึกษำ

●บคุลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน (ศึกษำนเิทศก)์



ผ ูไ้ม่ตอ้งมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ

1.  ผ ูม้าใหค้วามร ูเ้ป็นครัง้คราว

2.  ผ ูไ้มไ่ดป้ระกอบวิชาชีพหลกัดา้นการเรยีนการสอนแต่บางครัง้ตอ้งสอน

3.  นกัเรยีน นกัศึกษา หรอืผ ูร้บัการอบรม หรอืผ ูไ้ดร้บัใบอนญุาตปฏิบติักาสอน

4.  ผ ูจ้ดัการศึกษาตามอธัยาศยั

5.  ผ ูท้ าหนา้ท่ีสอนในศนูยก์ารเรยีนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฯ

6.  ผ ูป้ระกอบวิชาชีพในระดบัอดุมศึกษา

7.  ผ ูบ้รหิารการศึกษาระดบัเหนือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

8.  บคุคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการครุสุภาก าหนด เช่น

พระภิกษผุ ูท้ าหนา้ท่ีสอน

ผ ูส้อนศาสนาอ่ืน

ผ ูส้อนตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

ต ารวจตระเวนชายแดนท่ีท าหนา้ท่ีสอน

ผ ูป้ระกอบวิชาชีพในสถานศึกษาเฉพาะทาง



การควบคมุการประกอบวิชาชีพ



การควบคมุการประกอบวิชาชีพ โดย

มาตรา ๔๓

ใหวิ้ชาชีพคร ู ผ ูบ้รหิารสถานศึกษาและผ ูบ้รหิารการศึกษาเป็น

วิชาชีพควบคมุ การก าหนดวิชาชีพควบคมุอ่ืนใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

หา้มมิใหผ้ ูใ้ดประกอบวิชาชีพควบคมุโดยไมไ่ดร้บัใบอนญุาต



มาตรา ๗๘ ผูฝ่้ำฝืนมำตรำ ๔๓ คือ

“ประกอบวิชำชพีโดยไมไ่ดร้บัอนญุำตจำกครุสุภำ”

ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุไมเ่กิน ๑ ปี หรือ ปรบัไมเ่กิน ๒๐,๐๐๐ บำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรบั

การควบคมุการประกอบวิชาชีพ โดย



มาตรา ๗๙ ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๖ หรือมำตรำ ๕๖ คือ

“แสดงใหผ้ ูอ่ื้นเขา้ใจว่าตนมีสิทธิหรอืพรอ้มท่ีจะประกอบวิชาชีพ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากครุ ุ

สภา และสถานศึกษารบัผ ูไ้มไ่ดร้บัใบอนญุาตเขา้ประกอบวิชาชีพ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากครุ ุ

สภา”   หรอื

“ประกอบวิชาชีพควบคมุ หรอื แสดงใหผ้ ูอ่ื้นเขา้ใจว่าตนมีสิทธิหรอืพรอ้มท่ีจะประกอบวิชาชีพ

ระหว่างถกูสัง่พกัใชใ้บอนญุาต”

ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน ๓ ปี หรอืปรบัไมเ่กิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั

การควบคมุการประกอบวิชาชีพ โดย



วินจิฉัยชีข้ำดผูถ้กูกลำ่วหำวำ่กระท ำผดิจรรยำบรรณ

(๑)  ยกขอ้กลำ่วหำ

(๒)  ตกัเตอืน

(๓)  ภำคทณัฑ์

(๔)  พกัใชใ้บอนญุำต ไดไ้มเ่กิน 5 ปี

(๕)  เพิกถอนใบอนญุำต



มาตรา ๕๗ วรรคสอง

ขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำผูใ้ดถกูพกัใชใ้บอนญุำตประกอบวิชำชพีตำม

กฎหมำยว่ำดว้ยสภำครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำผูน้ัน้ อำจถกูเปลี่ยนต ำแหนง่หรือยำ้ยตำมที่ ก.ค.

ศ. ก ำหนด เวน้แตถ่กูสัง่พกัรำชกำร หรือ ถกูสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้อ่น

ความสมัพนัธร์ะหว่างจรรยาบรรณกบัวินยัขา้ราชการ



มาตรา ๘๔

ขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ตอ้งปฏิบตัหินำ้ที่รำชกำรดว้ยควำมซ่ือสตัยส์จุริต

เสมอภำคและเที่ยงธรรม

มคีวำมวิริยะอตุสำหะ ขยนัมัน่เพียร ดแูลเอำใจใส่ รกัษำประโยชนข์องทำงรำชกำร และตอ้งปฏิบตัิ

ตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชพีอย่ำงเคร่งครดั

ความสมัพนัธร์ะหว่างจรรยาบรรณกบัวินยัขา้ราชการ



มาตรา ๑๐๗ (๖)

ขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำออกจำกรำชกำรเมือ่ ถกูเพิกถอน

ใบอนญุำตประกอบวิชำชพี เวน้แตไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่อ่ืน ที่ไมต่อ้งมี

ใบอนญุำตประกอบวิชำชพี ตำมมำตรำ ๑๐๙

ความสมัพนัธร์ะหว่างจรรยาบรรณกบัวินยัขา้ราชการ



มาตรา ๑๐๙

เมือ่ขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำผูใ้ดถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุำตประกอบ

วิชำชพี และไมม่กีรณีเป็นผูถ้กูสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมมำตรำอ่ืน ตอ้งใหไ้ปด ำรงต ำแหนง่อ่ืนที่

ไมต่อ้งมใีบอนญุำตประกอบวิชำชพี ภำยใน ๓๐ วนั

ภำยในระยะเวลำ ๓๐ วนั ถำ้หนว่ยงำนกำรศึกษำใดไมม่ตี ำแหนง่ว่ำง หรือต ำแหนง่ที่

สำมำรถยำ้ยไปแตง่ตัง้ใหด้ ำรงต ำแหนง่ได้ ผูน้ัน้จะตอ้งถกูสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรโดยพลนั

ความสมัพนัธร์ะหว่างจรรยาบรรณกบัวินยัขา้ราชการ



ของฝาก

● ครมูำสำย “สอนนอ้ยหนอ่ย สำยมำกหนอ่ย อร่อยก ำลงัเหมำะ”

● ครคูำ้ขำย “ครทูี่มคีวำมเพียรตอ้งท ำโรงเรียนใหเ้ป็นตลำด ครทูี่มคีวำมสำมำรถ ตอ้งท ำ

ตลำดใหเ้ป็นโรงเรียน”

● ครคูณุนำย “อยู่อย่ำงคณุนำยสบำยทกุอย่ำง หนทำงสะดวกพรรคพวกมำกมี

● ครสูรุำบำล “ศกุรเ์มำ เสำรน์อน อำทิตยถ์อน จนัทรเ์กียจครำ้น องัคำรพธุลำ พฤหัสกม้

หนำ้ไมส่ ูค้น”

● ครเูกียจครำ้น “สอนมัง่ ไมส่อนมัง่ สตำงคเ์ทำ่เดมิ”



ของฝาก

● ครหูัวโบรำณ “คิดเป็น ก็คิดไป แกปั้ญหำเป็นก็แกปั้ญหำไป แตฉ่นัจะสอนอย่ำงไร ใครอย่ำ

มำยุ่ง”

● ครปูำกมำ้ “นนิทำวันละมำก ๆ ปำกผอ่งใส”

● ครหูนำ้ใหญ่ “ใหญ่ที่โรงเรียน ไปเป็นเสมยีนที่อ ำเภอ เห่อเจำ้นำยไดส้องขัน้”



ครดูอ้ยพฒันา

● โดดเดีย่ว

● ดือ้ยำ

● ชำลน้ถว้ย

● ป่วยไมร่กัษำ

● หำประโยชนส์ว่นตน

● มองคนแงร่ำ้ย


