
1

ปริญญานั้นหรอื  คือ  กระดาษ
มันมิอาจเปลี่ยนแปลงสันดานได

คุณความดีนั้นยากลําบากไซร
มีเกยีรติยศ ยิ่งใหญ กวาปริญญา



2



3



4

งบประมาณดานการศกึษา

3 แสนลานบาท/ป

ผลลพัทท่ีได

คะแนนผลสัมฤทธิ์ระดบัชาติ

ป. 6 ภาษาไทย 38.58 ภาษาอังกฤษ 31.75 คณิตศาสตร 35.88 
     วิทยาศาสตร 38.67 สังคมศึกษา 33.91 

ม. 3 ภาษาไทย 35.35 ภาษาอังกฤษ 22.54 คณิตศาสตร 26.04 
     วิทยาศาสตร 29.16 สังคมศึกษา 39.70

ม. 6 ภาษาไทย 46.47 ภาษาอังกฤษ 23.98 คณิตศาสตร 28.55 
     วิทยาศาสตร 31.03 สังคมศึกษา 36.01 

อันดบัทางการศกึษา

ไทย 50 ใน 56 ประเทศของโลก

นราธิวาส ทายสุดของไทย
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ทําใหเกิด ?

ชาติขาดความเขมแข็ง ?

ชาติขาดการพัฒนา ?

ชาติขาดความสามารถในการแขงขัน ?

??????????????????????????

หรือ เพราะ ครู ?

Developing them into effective instructors

ดานวชิาการ

•ความรูวิชาชีพครู

หลักสตูร

การสอน

จิตวิทยาการศึกษา

วัดและประเมนิผลการศึกษา
•ความรูทางวิชาการอื่น

ภาษาไทย

ภาษาองักฤษ

ICT

สังคม การเมือง ปกครอง
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ดานเทคนิควิธี

เตรียมการสอน

จัดกิจกรรม

การใชสื่อ

จัดสภาพการเรียนรู

ปฏิสมัพนัธ

ดานคณุลักษณะ

บุคลิกภาพ

คุณธรรม

รักและศรทัธาตอวิชาชีพ

การศึกษาในระดับอุดมศกึษา

•ระดบัปริญญาตรี

Undergraduation

•ระดบัสูงกวาปริญญาตรี

Graduation
บัณฑติศกึษา

ความเป็นครแูละคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพความเป็นครแูละคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Teachership and Moral Principle 
and Professional Ethics  

3 (3-0-6)3 (3-0-6)

10-165-20110-165-201

Teachership and Moral Principle 
and Professional Ethics  
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วิชาชีพ  คือ ? 
แตกตางจากอาชีพอยางไร ?

•วิชาชีพ (Profession)    

•อาชีพ (Career)  
เปนกิจกรรมที่ตองทําใหสําเร็จ  โดยมุงหวังคาตอบแทนเพื่อ
การดํารงชีพเทานั้น

เปนอาชีพใหบริการแกสาธารณชนที่ตองอาศัยความรู 
ความชํานาญเปนการเฉพาะ  ไมซ้ําซอนกับวิชาชีพอืน่และ
มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ  โดยผูประกอบวิชาชีพ
ตองฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอ
กอนที่จะประกอบวิชาชีพ

วิชาชีพซึ่งไดรับยกยองใหเปนวิชาชีพชั้นสูง  ผูประกอบวิชาชีพยอมตองมีความ
รับผิดชอบอยางสูงตามมา  เพราะมีผลกระทบตอผู รับบริการและสาธารณชน  
จึงตองมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพเปนพิเศษ  เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผู
รับบริการและสาธารณชน โดยผูประกอบวิชาชีพตองประกอบวิชาชีพดวย
วิธีการแหงปญญา(Intellectual Method) ไดรับการศึกษาอบรมมาอยางเพียง
พอ (Long Period of Training) มีอิสระในการใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(Professional Autonomy)  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional 
Ethics) รวมทั้งตองมีสถาบันวิชาชีพ (Professional Institution) หรือองคกร
วิชาชีพ (Professional Organization) เปนแหลงกลางในการสรางสรรค
จรรโลงวิชาชีพ 

1.  ตองมีบริการตอสังคมที่ไมซํ้าซอนกับวิชาชีพอืน่

2. ตองมรีะยะเวลาที่ใหการศึกษาแกสมาชิกของอาชีพยาวนาน
    พอสมควร 
3. สมาชิกของวิชาชีพชัน้สูงจะตองมีเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพ   
   ตามลักษณะงานของตน เรียกวา Professional Autonomy
4. มีจรรยาบรรณ (Professional Ethics)
5. มีสมาคมวิชาชีพซึง่เปนศูนยกลางสําหรับยกมาตรฐาน และ
   เผยแพรวิชาการของวิชาชีพเปนศูนยกลางสําหรับความสมัพันธ
   ของผูรวมอาชีพเดียวกนั

วิชาชีพประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
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การพฒันาชาตอิยางยั่งยนื

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

การศึกษา

ครู ประชาชนของประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย เปนผูที่มีศักยภาพใน
ระดับสูง มีความรู มีวนิัย และมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน

ประเทศไทยถือวาเปนประเทศทีก่ําลังพัฒนาและมกีารปรับเปล่ียน
ระบบการศึกษาอยางตอเนือ่งตลอดมา แตก็ยังไมทันกับความ
เจริญกาวหนาในดานตางๆ ของโลก จําเปนจะตองมีการปฏิรูป
การศึกษาในทุกระดับ

รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน ,2558

1. ระบบชวงชัน้ คือ ภัยรายของการศึกษาไทย การซ้ําชัน้ตองรีบกลับมา
การไมใหเด็กตกซ้ําชัน้ คือ การฆาเด็ก ทําใหเกิดความเบื่อหนายตายใจ
วา ไมเรียนก็ไดเลื่อนชัน้ กลายเปนนสิัยสนัดาน ใหเปนคนไมเอาจรงิ

2. การที่ไมเรียวหลุดมือครู ทําใหครูยุคนี้ทอตอพฤติกรรมของเด็ก ทีพ่อ
เเมทิ้งความหวังไวกับครู โดยไมรับผิดชอบอะไร ขนาดพอแมยงัเอาลกูไม
อยู คิดหรือวาครูจะเอาอยู ทัง้ยังไมใชลูกของครู

9 ขอพืน้ฐานทีท่ําราย การศกึษาไทย
คําวิจารณการศึกษาไทย, 2558

3. ครู มีทาํกิจกรรมขางนอกมากเกนิไปจนไมมีเวลาสอนนักเรียนอยาง
เต็มที่

4. ครูมีทศันคตริับจาง ไรวิญญาณคร ูไมสอนเตม็ที่ในหองเรียน แตรอ
สอนพิเศษนอกหอง เพื่อหารายไดพิเศษจากเด็ก กลายเปนวงจรอุบาทว
ไมสิน้สดุ ระบบสอนพิเศษจึงควรหยดุ ใหพิเศษทุกนาทีอยูในหองเรียน 

5. ครูใชเด็กเปนเด็กเปนเรือจางทาํวิทยฐานะทางวิชาการ เพื่อใหตน
กาวหนา จนลมืเด็กในออมกอดของตน
 

6. สมศ. ทําหนาทีป่ระเมนิคณุภาพการศึกษาของชาติ แตยิง่ประเมนิยิ่ง
ตกต่าํ เพราะประเมนิจากกระดาษ อาคารเรียน ตัวครู มิใชตัวนักเรียน
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7. ผอ รร. แตละแหงมงีานยุงมาก อีกท้ียังเมาแป สอบถามเด็กๆทีม่า
บวชวาทําไม ม.2 แลวจงึอานไมคลอง เขียนไมแตกฉานแมคํางายๆ เขา
ตอบวา เพราะครูไมคอยเขาสอนอยางจรงิจงั ร.ร. แตละแหงแกประชุม 
แกกิจกรรม แกเกียรติบตัร จนลมืดวงตาละหอยทีร่อคอยครูอยูหองเรียน
 

8. บาง รร. หองเรียนใหญเกินกาํลงัคร ูทั้งครูเอง ยังถูกกาํหนดใหสอน
ตรงสายมากเกินไป ทําใหขยับอะไรที่ชอบและถนดัไมได ทัง้ๆทีม่นุษยคน
หนึ่งมีความสามารถมากกวาหนึง่อยูแลว ปลอยใหครูที่เกงหลายดาน 
ตองตายดานไปกับระบบนี้ การศึกษาคือการคนหาทักษะของครูใหสอน
ไดมากที่สุดเทาที่จะทําไดมิใชหรือ แตนีร่ะบบ กลับบอนไซความสามารถ
ของมนษุยใหตายไปจนเกษียณอายุราชการ 

9. การที่ ร.ร. ลืมปราชญชาวบานทีม่ีความเชี่ยวชาญชํานาญในดานตางๆ 
ซึ่งเขา ประกอบอาชีพทํามาหากินจนเจริญรุงเรืองสรางฐานะ แตเรากลับ
เมินเฉยไมเชิญมาเปนครตูนแบบ การเชิญปราชญชุมชนมาสอนนักเรยีน
ในวิชานัน้ๆ จะสรางเเรงบนัดาลใจใหญหลวงใหเด็กๆ อยากเรียนรู 
มากกวาครปูกตสิอนอยางเเนนอน หรือวาไมใชคร ูจึงยนืหนาหองเรียน
ไมได.

การปฏริูปการศึกษา

รากฐานการพัฒนาชาตอิยางยั่งยนื

การปฏริูปครู

ทํางานเพื่อเปนครู
ไมไดทํางานเพื่ออะไร?
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ครู  คือ ? 

“ ..ครูไทยในยุคปจจุบัน
                    เปนยุคที่กลาวไดวาตกตํ่าคอนขางมาก..”

(รุง แกวแดง, 2540)

“..ครูเริ่มไมมีความสุขกับการเปนครู แตหันไปดิ้นรนแสวง
หาสุขกับกระแสวัตถุนยิมที่ไหลทวมสังคมของเรา 
ครูกลายเปนนักสะสมความสุขทางวัตถุจนเปนหนีเ้ปนสิน
กันทั่วหนา ครูหลายๆ คนอยากหนีจนก็เผลอไปทําทุจริต
หรือหาลําไพจนไมเปนอันสอน 
                 ภาพลกัษณของครูก็ดูยิ่งเสื่อมลงไปอีก..”

(ความจริงของแผนดิน, 2541)

“คนที่เปนครูในระบบการศึกษาของมาเลเซยีเขามีรายได
สูงสุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศชาติ แตคนที่เปนครู
ในบานเรา ถามวาติดอันดับที่เทาไรของผูยากไร 
…ระบบการศึกษาไทย ซึ่งไมเพียงกดขี่ครอบงําภูมิปญญา
ของเยาวชน หากยังตอบแทน ครูบาอาจารยดวยรายไดที่
ไมตางไปจากคนหาเชากินคํ่ า ถามวาใครจะเปนผูแกไข...”

(เสกสรร ประเสริฐกุล, 2539)
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“..ปรากฏการณที่เปนปญหาวิกฤตขณะนี้ คือ สถานภาพ
อาชีพครูตกตํ่าอยางที่สุดเด็กจบมัธยมปลายเกงๆ อยูใน
ระดับหัวกะทิของประเทศ จะเลือกสอบเขามหาวทิยาลัย
ในแขนงวิชาอื่นๆ ที่มีเงิน มีเกียรติ และมหีนาตา 
ซึ่งสถานภาพของครูในสังคมไทย ปจจุบันยากนักที่จะให
                       ความหวังในสิ่งเหลานี้กับเด็กรุนใหม..”

(ความฝนของแผนดิน, 2539)

•หนี้สิน

•คุณภาพการสอนต่ํา

•ทํางานอื่น

อรุณี  ออนสวัสดิ,์ 2548

•สติปญญา

ในการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ทุกคนตั้งความหวังและฝากความหวังไวกับคร ู
ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสังคมไทยใหแขงขันในระดับสากล
ไดจึงกําหนดใหมีการพัฒนาครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง มีการกําหนดมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยไดกําหนดเปนขอปฏิบัติ เรียกวา 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งมีทั้งจรรยาบรรณตอตนเอง ตอวิชาชีพ ตอ
ผูรับบริการ ตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม ทั้งนี้ ครู
ตองเอาใจใสชวยเหลือ รักเมตตา สงเสริมใหกําลังใจตอศิษย สงเสริมให
ศิษยเกิดการเรียนรูตามความสามารถ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ เปนตน การพัฒนาวิชาชีพครู       ซึ่งเปน
หัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติจําเปนตองพัฒนา
บุคคลที่จะกาวสูการประกอบวิชาชีพครู และตองมั่นใจวามีคุณลักษณะที่
สอดคลองและเหมาะสมในการเปนครู รักและศรัทธาตอวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูได 

“…งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยางหน่ึงของชาติ 
เพราะความเจริญ และความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยูกับ

การศึกษาของชาติเปนสําคัญ
“…การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู 
ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและคุณธรรม

ของบุคคลเพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธภิาพ 
การพัฒนาประเทศก็ยอมทําไดสะดวก ราบรื่น ไดผลที่

แนนอนและรวดเร็ว…”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
22 ตุลาคม 2520
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“ความเปนครูเปนของมีคา 
ความเปนครู หมายถงึ การมีความรูดี ประกอบ
ดวยหลักวิชาที่ถกูตองแนนแฟนและแจมแจง

แกใจ กอปรทั้งคณุความดแีละความเอื้ออารีปรารถนา
ที่จะถายทอดเผื่อแผใหผูอื่นไดมีความรูความเขาใจที่

ดีดวย…”

พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูิพลอดุลยเดช

25 ตุลาคม 2522

“ …หนาที่ครูมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปน
หนาที่ปลูกฝงความรูความคิดและจติใจเยาวชน 
ผูเปนครูจงึจัดไดวา เปนผูมีบทบาทสําคัญมาก

ในการสรางสรรคบันดาลอนาคต
ของชาติบานเมอืง…”

พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูิพลอดุลยเดช

22 กรกฎาคม 2513

     ใครคือครูครคูือใครในวันนี้
ใชอยูที่ปริญญามหาศาล
ใชอยูที่เรียกวาครูอาจารย
ใชอยูนานสอนนานในโรงเรียน

    ครูคือผูชี้นําทางความคดิ
ใหรูถูกรูผิดคดิอานเขยีน
ใหรูทุกขรูยากรูพากเพยีร
ใหรูเปลี่ยนแปลงสูรูสรางงาน

ครูคอืผูยกระดับวิญญาณมนษุย
ใหสูงสุดกวาสัตวเดรัจฉาน
ครูคอืผูสั่งสมอุดมการ
มีดวงมานเพื่อมวลชนใชตนเอง

ครูจงึเปนนักสรางผูใหญยิ่ง
สรางคนจริงสรางคนกลาสรางคนเกง
สรางคนใหไดเปนตัวของตวัเอง
ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

เนาวรัตน พงษไพบูลย นักเขียนรางวัลซีไรท (The S.E.A Write Award)
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มาโรงเรียนสายเปนประจาํ งานไมทําเอาแตคุย
ทํางานชุยตลอดเวลา ชอบดุดาเด็กไรเหตุผล
งานของตนทาํไมเปน เชาจรดเย็นกินแตเหลา
ไมสรางมาเขาหองสอน หนีไปนอนยามเมื่อเผลอ
พูดเพอเจอกับลกูศิษย ดัดจริตเจรจา
เจานายมาทําขยัน วันทั้งวันไมอยูที่
หาความดีโดยไมสอน เลนละครหลอกเจานาย
ไปคาขายเวลาราชการ ทําหยอนยานเปนพอพระ
เอาชนะระราน ชอบซุกงานไวตลอดเวลา
บนออดจูจี้ เปนหนี้เกินตวั
ชอบมั่วตออบาย ไมขวนขวายหาความรู
อยูเปนครูไปวันๆ........

เปลือกครู

สอนหนังสือตามหลักสตูร มักไมพูดเรื่องจรรยา 
ถึงเวลามากม็า ไดถึงเวลากลบัก็กลับ 
ไมสําทับคณุนสิัย เรื่องวนิัยไมกลาเนน 
ทําไมเปนแตสอนได ชอบแตงกายนาํสมัย
ของไทย ๆ ไมนิยม ชอบชื่นชมกับของนอก
ใชวิธีบอกเวลาสอน ไมเอื้ออาทรตอศิษย 
ไรความคิดสรางสรรค ทํางานทุกวนัตามหนาที่
ขนบธรรมเนียมประเพณีไมสน.........

เนื้อครู

กลับถึงเหยาเมื่อเยน็ สอนศษิยใหคิดเปน
ทําตัวเชนที่สอนศษิย ไมติดสรุา
ไมเปนขี้ยาติดบุหรี่ หนี้สนิไมมี
กินพอดีไมฟุงเฟอ ไมเพอเจอนินทา
ใหเวลาสอนเพิม่ สอนซอมเสรมิเด็กเรียนชา
มีเมตตากับทุกคน ไมซุกซนมัว่โลกีย
ไมเปนผีการพนนั ขยันอบรมศษิย
เปนมติรกับทุกคน คนควาหาความรู
กตัญูกตเวที เอ้ืออารมีิตรสหาย
ไมแตงกายนําสมยั ทําจิตใจเบิกบาน

แกนครู
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ครู คือ แสงเทยีนนําทางของศิษย 

ครู คือ แมพมิพของชาติ 

ครู คือ ผูให

ครู คือ เรือจาง

ครู     คือ     ผูรูศีลธรรมนําพื้นฐาน

ครู     คือ     ผูบริหารการศกึษา

ครู     คือ     ประทปีที่สองแสงแหงปญญา

ครู     คือ     ตําราประชาชน

ครู     คือ     พอแมที่สองของมวลศษิย

ครู     คือ     มิตรที่ดมีีเหตุผล

ครู     คือ     แบบที่ควรยลอยางความดี

ครู     คือ      ผูรูแทแตละศาสตร

ครู      คือ     ผูสามารถมากหนาที่

ครู     คือ      แมพิมพซึ่งไทยควรมี

ครู     คือ     ชางสรางสรรคปนแตงคน ภาพสะทอนครไูทยในสายตาศษิย 

กรุงเทพโพลล

การสุมตวัอยาง

การสาํรวจใชวิธีสุมตัวอยางประชากรกลุมนักเรียน นสิิต 
นักศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร ปรมิณฑล และหัวเมืองใหญ  
ไดแก  เชียงใหม  นครราชสมีา  สงขลา  และชลบรุี  
โดยเก็บขอมลูจากสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
พาณิชย/อาชีวะ และอุดมศึกษา รวมทั้งสิน้ 55 แหง   
ไดตัวอยางจํานวน 1,478  คน  
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คํากลาวเปรียบเทยีบ “ครู” ที่อยูในใจของศษิย

รอยละ 86.5 ครูคอืแมพิมพของชาติ

รอยละ 86.3 ครูคอืปูชนยีบคุคล  

รอยละ 86.0  ครูคอืพอแมคนที่สอง

รอยละ 76.3 ครูคอืเรอืจาง

การทําหนาทีห่ลัก 4 ประการของครูในปจจบุัน 

ใหความรูเชิงวิชาการเพือ่เปนพื้นฐานในการประกอบวชิาชีพในอนาคต 

อบรมสั่งสอนศิษยใหเปนคนดี มีศีลธรรม 

การเปนที่ปรึกษาพึ่งพิงในยามที่ศิษยมีปญหา 

การประพฤตตินเปนตัวอยางท่ีดีแกศิษย  

รอยละ 77.9 มากเพยีงพอแลว   
รอยละ 22.1 นอยเกินไป 

ใหความรูเชิงวิชาการเพือ่เปนพื้นฐานในการประกอบวชิาชีพในอนาคต

รอยละ 73.7 มากเพยีงพอแลว 
รอยละ 26.3 นอยเกินไป

หนาที่อบรมสั่งสอนศิษยใหเปนคนดี มีศีลธรรม

รอยละ 57.6  มากเพยีงพอแลว   
รอยละ 42.4 นอยเกินไป 

การเปนที่ปรึกษาพึ่งพิงในยามที่ศิษยมีปญหา 

รอยละ 54.0  มากเพยีงพอแลว  
รอยละ 46.0 นอยเกินไป

การประพฤตตินเปนตัวอยางท่ีดีแกศิษย 
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การประเมนิคณุคาของครกูับบคุคลในอาชีพอืน่ 

รอยละ 53.9 สูงกวาบุคคลในอาชีพอื่น  
รอยละ 41.9 เทา ๆ กับบุคคลในอาชีพอืน่   
รอยละ 4.3 ต่ํากวาบุคคลในอาชีพอื่น

ในอนาคตอยากมีอาชีพเปนครูหรือไม   

รอยละ 29.4 อยากเปนครู  
รอยละ 70.6 ไมอยากเปนครู   

ไมกาวหนาไมทาทาย (รอยละ 25.6)    
ไมมีอิสระ (รอยละ 21.4)      
ไมชอบเด็ก (รอยละ 7.0)    
ไมมีความสามารถพอที่จะเปนครู (รอยละ 1.6)    
ภาพลักษณครูไมดี/ไมนาศรัทธา (รอยละ 0.4)   
ไมระบุเหตุผล (รอยละ 3.3)

ความเปนครู    เปนสิง่ที่สรางใหเกิดขึ้นไดดวยการฝกฝน 
อบรม  กลอมเกลาใหผูที่จะมาเปนครตูองมีความรูดี ประกอบ
ดวยหลักวิชาที่ถูกตอง   รวมทั้งการมีคณุธรรมและความเอื้อ
อารี  ปรารถนาที่จะถายทอดเผื่อแผใหศิษยและบุคคลอื่น ๆ 
ไดมีความรูความเขาใจทีด่ี ดวยความแจมแจงงายทั้งในการ
ปฏิบตัิงาน โดยบริสุทธิใ์จ เพื่อสรางความศรัทธาในกิจการ
ที่กระทําอยู ใหดําเนนิไปดวยความสะดวกราบรื่นและสําเร็จ
มุงหมาย

ความหมายของ “ครู”

•พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542

ครุ  เคารพ หนัก สูง 

คุรุ หนัก ใหญ
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หนักกาย

หนักใจ

ตองศึกษาคนควาหาความรูอยูเสมอเพื่อหาความรูใหม ๆ มา
สอนศษิยใหมีความรูทนัโลกทนัเหตุการณในขณะทีส่อนศิษย
ก็ตองคอยตรวจสอบประเมนิผลการเรียนการสอนเพื่อใหศิษย
เกิดความเจริญงอกงามอยางตอเนื่อง 

ตองคอยดูแลเอาใจใสในความทุกขสุขของศษิยอยูตลอดเวลา
ยามใดศิษยตองเจ็บปวยหรือไดรบัความเดือดรอนใด ๆ ผูเปน
ครูก็พลอยทุกขใจหนักใจไปดวย

“ผูที่หนักดวยงาน หนกัดวยบุญคุณ ผูที่ควรเคารพ”

“ผูสั่งสอนศิษยหรือผูถายทอดความรูใหแกศิษย 
เปนงานที่ยิ่งใหญ”

ความหมายดัง้เดิมของไทยสมยักอน

พระธรรมโกศาจารยหรือพทุธทาสภกิขุ; 2529

คําวา “  ครู” เปนคําที่สูงมาก

“ ผูเปดประตูทางวิญญาณของศิษยเพือ่นําศิษยไปสู
คุณธรรมชัน้สูง”

ครูเปนผูควรเคารพหรือมีความหนกัทีเ่ปนหนีอ้ยูเหนอืศีรษะ  
เปนเจาหนี้อยูเหนือศีรษะคนทุกคน

Dictionary  of  Education ; TEACHER 

•ครู คือ บุคคลที่ทางราชการจางไวเพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนาํหรือ
อํานวยการในการจดัประสบการณการเรียนหรือนกัศึกษาใน
สถาบนัการศึกษาไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน

•ครู  คือ  บุคคลที่มปีระสบการณหรือมีการศึกษามากหรือดีเปน
พิเศษ หรือมีทัง้ประสบการณและการศึกษาดีเปนพิเศษในสาขา
วิชาใดวิชาหนึง่ที่สามารถชวยทําใหบุคคลอื่น ๆ  เกิดความเจริญ
งอกงามและพฒันากาวหนาได
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•ครู  คือ บุคคลที่สาํเร็จหลักสตูรวิชาชีพจากสถาบันฝกหดัครู    
และการฝกอบรมนัน้ไดรับการรับรองอยางเปนทางการ   
โดยการมอบประกาศนียบัตรทางการสอนใหแกบคุคลนัน้

•ครู  คือ บุคคลที่สัง่สอนอบรมคนอืน่ ๆ

3.  ผูส่ังสอน

เปลื้อง ณ  นคร ; 2516

1.  ผูมีความหนกัแนน

2.  ผูควรแกการเคารพของศษิย

3.  เครื่องเตือนใจ เชน ผิดเปนครู

มานิต  มานติเจริญ ; 2519

1.  ผูส่ังสอนศษิย

2.  ผูถายทอดความรูใหแกศิษย

ประไพ สิทธิเลิศ ; 2542

1. แงวาทศลิป ครู หมายถงึ ผูถายทอดความรู อบรมสัง่สอน
    คุณธรรมและจริยธรรม 

2. แงสภาพสงัคมปจจุบัน ครู หมายถงึ ผูจัดประสบการณเพ่ือให
    เกิดการเรียนรูแกผูเรียน ประพฤติตนเปนผูกํากับการชี้แนะ
    สาระที่ทาทายและหลักความรูที่ ผูเรียนสามารถศึกษาคนควา
    ดวยตนเอง ปลกูฝงคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนประพฤติ
    ปฏบิัตตินเปนแบบอยางที่ดี ทัง้ดานวิทยาการสมัยใหมและ
   วิถีการดําเนินชีวติ 
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3. แงวิชาชีพครู หมายถึง ผูเปดประตูทางวิญญาณของศษิย 
    เพื่อใหไดพัฒนาความเปนมนษุยที่มีชีวติจติใจทีสู่งกวา
    สตัวท้ังหลาย 

“ ครู ” หมายความวาบุคลากรวิชาชีพซึ่งทาํหนาที่หลักทางดาน
การเรียนการสอนและสงเสรมิการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธกีาร
ตาง ๆ ในสถานศึกษาทัง้ของรัฐและเอกชน

พระราชบัญญตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

มาตรา 4

ครู หมายถงึ ผูชี้แนะแนวทางและจัดประสบการณใหแกผูเรียน
เพ่ือสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองได อีกท้ังอบรมสั่งสอน
ดวยวิธีการตาง ๆ และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพฒันา
ศิษยใหเปนคนดีของสงัคม

สรุป ความหมายของ “อาจารย”

•พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542

อาจารย คือ ผูสั่งสอนวิชาความรู  ใชเรียกนําหนาชือ่
บุคคลเพื่อแสดงความยกยองวามีความรูในทางใด
ทางหนึ่ง
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ความหมายดัง้เดิมของไทยสมยักอน

พระธรรมโกศาจารยหรือพทุธทาสภกิขุ; 2529

ผูฝกมารยาทหรอืควบคุมใหอยูในระเบียบวินยัเปนผูรักษา
ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ อาจารยเปนผูวาง เปนผูดูแลใหอยู

ในระเบียบ

บาลีวา “ อาจารฺย” 

สันสกฤตวา  “อาจาริย” 

Dictionary  of  Education ; Instructor  

เปนผูสอนในวทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยัที่มีตาํแหนง
ต่ํากวาระดับศาสตราจารย และเปนผูสอนที่ตอง
รับผิดชอบตอการสอนนักศึกษาใหเกิดความกาวหนา
ตามจุดประสงคเฉพาะของการศึกษาที่กําหนดไว

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) ; 2528

1.  ผูประพฤตอิันเกือ้กูลแกศิษย

2.  ผูทีศ่ิษยพงึประพฤตดิวยความเอือ้เฟอ

3.  ผูส่ังสอนวชิาและอบรมดแูลความประพฤติ

ผูสอนวิชาตางๆ ในสถานศึกษาทั่วไป
และมักจะเฉพาะเจาะจงไปที่ผูสอน   ผูซึ่งไดรับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป       
คําวา อาจารยจึงไดมาแทนที่คําวา ครู ตามวิถีสังคมไทย
นั่นเอง

ธีรศักดิ์ อัครบวร ; 2540
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ประไพ สิทธิเลิศ ; 2542

เปนผูชี้แนะสาระวิทยาการตาง ๆ ชี้แนะแหลงความรู และศึกษา
คนควา ที่ทาทายความคดิ ยึดทักษะผูเรียนในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

เปนผูจัดประสบการณในการเรียนใหผูเรียน จัดสถานการณที่
เอ้ืออํานวย ตอการเรียนรู ความคดิสรางสรรค คิดมีเหตุผลและ
ใชวิจารณญาณกอนคิด และกอนทําเสมอ 

เปนผูปลูกฝงระเบียบวินัยตนเอง ปลูกฝงลักษณะนสิัยที่ดี เชน 
ความ อดทน ความขยนัหมนัเพียร ความรักงาน ปลูกฝงคานิยม
ที่ดีและความเปนประชาธปิไตย 

ละติน Archa  แปลวาแมพิมพ
กรีก Archos แปลวาตัวอยางในแบบพมิพ
ญี่ปุน Artos แปลวาหัวหนาพระในนิกายเซน
ฮินดี Arjarye แปลวาหัวหนาพระในศาสนาพราหมณ
สันสกฤต Arjariya แปลวาหัวหนาพระในศาสนาพุทธ
บาลี Arjara แปลวาหัวหนาพระในศาสนาพุทธ
ทิเบต Lamahojan แปลวาหัวหนาพระในนิกายมหายาน
อิหราน   Ayah แปลวาหัวหนาพระในศาสนาอิสลาม

“คณาจารย ความหมายวา  บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลกัทาง
ดานการสอนและการวิจยัในสถานศึกษาระดับปริญญา
ของรัฐและเอกชน” 

พระราชบัญญตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

มาตรา 4
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ผูสอน ผูชี้แนะและผูจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน เพ่ือให
ผูเรียนมีความรูความสามารถในดาน วิชาการ วิชาชีพ สามารถ
คิดเปน ทําเปน แกปญหาได รวมทัง้มคีุณธรรมและจริยธรรม 
เปนคําทีใ่ชแทน คําวา คร ูซึง่ในสงัคมปจจุบันมักจะใชเรียกผูสอน
ซึ่งไดรับการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป

สรุป ประเภทของครู : ตามลกัษณะงาน

บิดามารดา ซึ่งเปนผูใหกําเนิดและถือวาเปนครูคนแรกของทุกคนที่เกิดมา 
เรียกวา “บูรพาจารย”

ครูประจําบาน

ครูอาจารยที่ทําการสอนอยูตามโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
ครูประจําโรงเรียน

พระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาหรือนกับวชในศาสนาอื่นๆ
ครูประจําวัด

พระบรมศาสดาของศาสนาตาง ๆ
ครูประจําโลก

เอกสาร : ประกอบการเรียน

http://www.st.pnu.ac.th/dl_outsideclass.php

http://e-book.ram.edu/e-book/c/CU503/CU503-2.pdf

เอกสาร : สืบคน

https://teachermaykricy047.wordpress.com/category/ความหมายและคุณธรรมครู/

www.kroobannok.com/article-20283-ความหมายของครู.html

www.oknation.net/blog/boonyou/2011/01/14/entry-1

poon2498.blogspot.com/2013/07/1_5942.html
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กิจกรรมทายบท
• ใหหาสมญานามที่แสดง ความสําคัญของครู  และหา

บทความ หรือ ขาว หรือ ขอมูลจากแหลงใดก็ตาม เพือ่
สนับสนุน ความสําคัญสมญานามดังกลาว  

• การนาํเสนอ ใหนาํเสนอในหองเรียนครั้งตอไป


