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จัดโดย 
 
คณะกรรมการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตร 
 

วิทยากร ไดแก 1. อาจารยประภาศรี คุปตกานต (คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม) 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพงษ ทองกอน 

ผูดําเนินรายการ อาจารยอรรถสิทธ์ิ สุนาโท  

แขกผูมีเกียรติที่เขารวม ไดแก 
 

1. อาจารยอิสรี รอดทัศนา (คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม) 
2. อาจารยสุรียรัตน มาระโพธ์ิ  
3. ผูชวยศาสตราจารยธีรโชติ เกิดแกว 
4. อาจารย ดร.ธงชัย หงษจร 
5. อาจารยอุมารังสี วงษสุบรรณ 
6. อาจารยอติวัตน พรหมาสา 
7. ผูชวยศาสตราจารยจริยาวัฒน โลหะพูนตระกูล 
8. อาจารยจันทนา ยิ้มนอย 
9. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ชูเดช 
10. อาจารยธนโชติ วีระธรรมานนท 
11. นางสาววาสนา  สนใจ 

 
 
สรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดังนี ้
 

 อาจารยอรรถสิทธ์ิ สุนาโท ผูดําเนินรายการ กลาวเปดประเด็นความรูเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใช
แบบจรรยาบรรณครู 9 ขอ ของคุรุสภา เม่ือ พ.ศ. 2539  ความวา 
 1. ครูตองรักและเมตตาตอศิษย ใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียน โดย
เสมอหนา อาทิ การสรางความรูสึกท่ีเปนมิตร เปนท่ีพ่ึงและไววางใจไดของศิษย 
 2. ครูตองอบรม ส่ังสอน ฝกฝนสรางเสริมความรู ทักษะ และนิสัยท่ีถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษยอยางเต็ม
ความสามารถ ดวยความบริสุทธ์ิใจ อาทิ การตอบขอเสนอและการกระทําของศิษยในทางสรางสรรค 
 3. ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยท้ังทางกาย วาจา และใจ 



 4. ครูตองไมปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย 
 5. ครูตองไมแสวงหาผลประโยชน อันเปนมิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ และไมใชให
ศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 
 6. ครูยอมพัฒนาตนเองท้ังทางดานวิชาชีพครูและเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพคร ู
 7. ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพคร ู
 8. ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค 
 9. ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ พัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย 
 
 

จรรยาบรรณตอผูเรียน ครูจะตองมีความประพฤตปิฏิบัติตอผูเรียน 9 ประการ คือ 
 1. ตั้งใจถายทอดวิชา บทบาทของครูตองพยายามท่ีจะทําใหลูกศิษยเรียนดวยความสุข เรียนดวยความเขาใจ 
และเกิดความมานะท่ีจะรูในศาสตรนั้น ครูจึงตองตั้งใจอยางเต็มท่ีท่ีจะศึกษาวิชาการท้ังทางศาสตรท่ีจะสอน ศาสตร
ท่ีจะถายทอดหรือวิธีการสอน ครูตองพยามท่ีจะหาวิธีการใหม ๆ มาลองทดลองสอน 
 2. รักและเขาใจศิษย ครูตองพยายามศึกษาธรรมชาติของวัยรุน วามีปญหามีความไวตอความรูสึก 
(Sensitive) และอารมณไมม่ันคง ครูจึงควรใหอภัย เขาใจ และหาวิธีการใหศิษยปรับเปล่ียนพฤติกรรมอันไมพึง
ประสงค ครูตองพยายามทําใหศิษยรักและไวใจเพ่ือท่ีจะไดกลาปรึกษาในส่ิงตางๆ แลวครูก็สามารถชวยใหศิษย
ประสบความสําเร็จในการเรียน และการดํารงชีวิตไดอยางถูกตอง 
 3. สงเสริมการเรียนรู ปจจุบันการสงเสริมใหผูเรียนคนควาหาคําตอบดวยตนเองหรือการเรียนรูจากการ
ชวยเหลือกันในกลุม อาจจะทําใหผูเรียนมีวิธีการหาความรูจากแหลงตางๆ ดวยตนเองมากขึ้นมากกวาจะคอยใหครู
บอกใหแตฝายเดียว ครูจึงจําเปนตองช้ีชองทางใหผูเรียนหาวิธีการศึกษาหาความรูดวยตนเองมากขึ้น 
 4. ยุติธรรม อาชีพครูเปนอาชีพท่ีจะตองฝกฝนตนเองใหเปนคนซ่ือสัตย ยุติธรรม ไมมีอคติลําเอียงตอศิษย 
ไมเห็นวาคนท่ีมีปญญาเปนคนนารังเกียจ หรือพอใจแตเฉพาะศิษยท่ีเรียนเกง ไมสรางปญหาเทานั้น ครูตองมีความ
เปนธรรมในการใหคะแนน และพรอมท่ีจะอธิบายวิธีการใหคะแนนและการตัดเกรดได ครูตองรอบคอบในการ
กรอกคะแนน เพราะถาผิดพลาดแลวบางครั้งก็จะทําใหผูเรียนท่ีควรไดคะแนนดี ๆ กลับไดคะแนนเกือบจะสอบตก
ไป 
 5. ไมแสวงหาประโยชนจากผูเรียน ลักษณะของครูจะตองเปนผูไมแสวงหาอามิสสินจาง เงินไมใชส่ิงท่ี
สรางความสุขเสมอไป ครูจึงจะตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษในการกระทําใด ๆ อันจะกอใหเกิดความเขาใจได
วา ครูกําลังหาประโยชนจากศิษยอยางไมเปนธรรม 
 6. ทําตนเปนแบบอยางท่ีดี ครูท่ีมีอิทธิพลตอศิษยท้ังดานวาจา ความคิด บุคลิกภาพ และความประพฤติ      
ครูจึงจะตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหลูกศิษยไดซึมซับส่ิงท่ีทําจากตัวครูไป เม่ือศิษยเกิดความศรัทธาใน
ความสามารถของครู ศิษยอาจจะเลียนแบบความประพฤติของครูไปอยางไมไดเจตนา เชน การตรงตอเวลา         
การพูดจาชัดแจน การแสดงความคิดเห็นท่ีตรงไปตรงมา สุภาพเรียบรอย เปนตน 
 7. ใหเกียรติผูเรียน การยกยองใหเกียรติผูเรียน ทําใหผูเรียนเกดิความพึงพอใจ และเกรงใจผูสอน ครูไมควร
ใชอํานาจในทางท่ีผิด เชน พูดจาขมขู ใชคําพูดไมสุภาพ เปล่ียนช่ือผูเรียน เยาะหยันหรือดูถูกผูเรียน การเคารพ
ผูเรียนในฐานะปจเจกบุคคลเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความเขาใจ และการเรียนรูท่ีดีเม่ือผูเรียนไดรับการปฏิบัติอยางดี ยอม
กอใหเกิดพลังในการศึกษาตอไป 



 8. อบรมบมนิสัย ม.ล. ปน มาลากุล อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดสงเสริมสนับสนุนใหครูมี
บทบาทหนาท่ีในการอบรมบมนิสัยเด็ก โดยทานเช่ือวา “การอบรมบมนิสัยใคร ๆ นั้นเพียงแควันละนาทีก็ดีถม” 
ดังนั้นครูควรแบงเวลาในการอบรมบมนิสัยผูเรียน เชน กอนการสอนแตละช่ัวโมงอาจช้ีแนะหรือใหความคิดท่ีดีแก
ผูเรียนได ครูควรถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองสอนคนใหเปนคนด ี
 9. ชวยเหลือศิษย ผูเรียนมาอยูในสถานศึกษาพรอมดวยประสบการณและปญหาท่ีแตกตางกันออกไป 
ดังนั้นครูจึงมีหนาท่ีท่ีจะตองสังเกตความผิดปกติหรือขอบกพรองของศิษย และพรอมท่ีจะใหการชวยเหลือไดอยาง
ทันทวงที ไมใหศิษยตองกาวถลําลึกลงไปในพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคนอกจากจรรยาบรรณตอศิษยแลว ครู
จะตองมีความประพฤติปฏิบัติตอตนเองดวยคือ จรรยาบรรณตอตนเอง ครูจะตองพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพ่ือใหมี
ลักษณะพฤติกรรม ดังนี ้
  - ประพฤติชอบ ครูตองตั้งตนไวในท่ีถูกท่ีควรสามารถบังคับตนเองใหประพฤติแตส่ิงท่ีดีงาม 
                           ถูกตอง 
  - รับผิดชอบ ครูตองฝกคําถามตนเองบอย ๆ ฝกความคิดวิเคราะหหาเหตุหาผล หาขอดีขอเสียของ 
                          ตนเอง และเรื่องตางๆ เพ่ือทําใหตนเองเปนคนมีเหตุผลท่ีด ี
  - ใฝรู การติดตามขาวสารขอมูลอยูเสมอ ๆ ทําใหครูมีนิสัยใฝรู อยากทราบคําตอบในเรื่องตางๆ คร ู

ควรมีความรูรอบตัวอยางดีท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือใหครูดํารงชีพในสังคมได   
อยางเปนสุข ปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ได และช้ีแนะส่ิงท่ีถูกตองใหศิษยได 

  - รอบคอบ ครูตองฝกฝนตนเองใหเปนคนรอบคอบ ละเอียดและประณีต ในการดําเนินกิจการ  
ตางๆ การทํากิจกรรม เชน ควบคุมบัญชีการเงินตองรอบคอบ ตองเห็นตัวเลขชัดเจนไมตกหลน      
ทําใหเกิดความผิดพลาดท่ีเปนผลรายท้ังของตนเองและผูอ่ืน 

  - ฝกจิต การพัฒนาจิต ทําใหครูอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและสงผลทําใหครูทํางานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น ครูจึงตองหม่ันฝกจิตของตนใหสูงสง สูงกวามาตรฐาน ระงับอารมณไมดี    
คิดอะไรไดสูงกวามาตรฐานและเปนคนคิดบวก มากกวาคิดลบหรือคิดราย 

  - สนใจศิษย การสนใจการพัฒนาการของผูเรียน เปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหวิชาชีพครูกาวหนา เพราะ 
ถาไมมีผูเรียนก็ไมมีวิชาชีพครู ครูจึงจําเปนตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติผูเรียน 
การแกปญหาผูเรียน การสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

  
 

สรุปไดวา จรรยาบรรณ คือ ประมวลพฤติกรรมท่ีกําหนด ลักษณะมาตรฐานการกระทําของครูอันทําให
วิชาชีพครูกาวหนาอยางถาวร โดยท่ีครูจะตองดําเนินการเรียนการสอนโดยยึดจรรยาบรรณตอวิชาชีพตอผูเรียน และ
ตอตนเอง ในการทําหนาท่ีของครูใหสมบูรณ 
 
 
 
 
 



(ประเด็นความรูของวิทยากร) 
 อาจารยประภาศรี คุปตกานต 

อาจารยมีความตั้งใจในการท่ีจะประกอบอาชีพเปนอาจารย โดยท่ีไมมีพ้ืนฐานของการเปนอาจารย
มากอน   และเริ่มมองถึงคําวาจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเริ่มตนจากตนเองโดยการวางกรอบตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา (ศีล 5) มองพฤติกรรมของเด็กและปรับไปตามพฤติกรรมของเด็ก และการดูตาม
กรอบจรรยาบรรณของอาจารยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ (10 ขอ) ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 036/2549 ในการ
ปฏิบัติตนตอศิษยใหถูกตองสมเหตุสมผล และมีความเสมอภาคยุติธรรม ระมัดระวังการสนทิสนมกับเด็กเพ่ือไมให
เกิดความไมเสมอภาคเกิดขึ้น 

จรรยาบรรณเปนเรื่องของกรอบ และหมายถึง ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม แตการประพฤติท่ี
ออกมาจากจิตใจของอาจารยตองมองถึงตนเอง “ตองรักในวิชาชีพ” ผูบริหารตองควบคุมการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ ซ่ึงตองมีกระบวนการและวิธีการในการควบคุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพงษ ทองกอน 
อาจารยตองมีความรักในวิชาชีพนี้   และการเริ่มท่ีจะเปนครูท่ีดีนั้นตองเปนแบบอยางท่ีดี            

ตามหลักการดังนี ้
การครองตน ----  อยากใหลูกศิษยเปนอยางไรเราตองเปนแบบอยางใหลูกศิษยดู ครองตนให  
                     ถูกตอง 
การครองงาน ---- ตองแสดงบทบาทในการสอนใหเต็มท่ี มีการเตรียมการสอน 
การครองชีวิต ---- เปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
การดํารงตน ----   มีศีลธรรม 5 ขอ  

   

อาจารยตองดําเนินการตามกรอบจรรยาบรรณขององคกร หม่ันพัฒนาตนเอง ตองมีเสรีภาพทาง
วิชาการ การใหความรักความเมตตา ปฏิบัติงานดวยความบริสุทธใจ มีการอบรมขัดเกลาจิตใจศิษย ตองมีความ
เขาใจตอบุคคลท่ีสอน ตองสามารถครองใจศิษย ตองทําใหศิษยรักเวลาท่ีเราสอน ไมเอาเปรียบศิษยซ่ึงเปนเรื่อง
สําคัญมาก เชน การปลอยเกรดโดยมีขอแลกเปล่ียน เปนตน 

การอางอิงผลงาน ---- ตองระมัดระวังและมีความบริสุทธิใจ 
การปฏิบัติตนตอผูรวมงาน ---- ตองเปนผูนําและผูตามท่ีด ี
 

อาจารยจะใชบทเพลงในการประกอบการสอนใหเขากับวิชาท่ีสอน (เพลงตีนเทาฝาหอย)             
ซ่ึงเกี่ยวของกับเรื่องของจรรยาบรรณ และใชบทเพลง “รางวัลใหครู” มาใชกับการบูรณาการการเรียนการสอน       
การอธิบาย และการปลูกฝงจรรยาบรรณและจริยธรรม 

 

“ปฏิบัติไดถาเรามีความเชื่อม่ัน และการสอนหนังสือเปนการทําบุญ  
สอนลูกศิษยโดยไมปดบังเร่ืองของธรรมะ” 

“เราตองเปนครู ไมใชคนรับจางสอนหนังสือ” ซ่ึงการสอนเปนทั้งศาสตรและศิลป 
 
 



(ประเด็นแนวคิดของผูรวมเสวนา) 
 ผศ.จริยาวัฒน โลหะพูนตระกูล ไดตั้งประเด็นคําถามขึ้นมา  4 ขอ คือ 

1. อะไรคือเหตุปจจัยท่ีทําใหรักในความเปนครู เหตุปจจัยท่ีทําใหมีความภาคภูมิใจ 
2. อะไรเปนเหตุปจจัยในการสนับสนุนท่ีทําใหเราเปนครูท่ีดี 
3. อะไรท่ีทําใหเกิดความม่ันใจในการเปนครู  
4. อะไรคือเหตุปจจัยท่ีทําใหตองการออกจากงาน (การเปนครู) 

 

 อ.ดร.ธงชัย หงสจร 
อาจารยมีแรงจูงใจท่ีทําใหรักในความเปนครู เนื่องจากมีความชอบในรายวิชา จนกระท้ังศึกษาตอเพ่ือท่ีจะ

เปนครู  ซ่ึงอาจารยเคยมีตําแหนงของผูบริหาร แตอาจารยกลาววา “ผูบริหารติดโตะแตไมติดตัว” และ“ตองใชครูท่ีดี
ไมใชใชครูท่ีเกง” การสอนเด็กทําใหมีความสุข เรื่องของการจะออกจากความเปนครูก็ตอเม่ือประสบความสําเร็จท้ัง
ศิษยและมหาวิทยาลัยฯ  

 ผศ.ธีรโชติ เกิดแกว  
- เหตุปจจัยท่ีทําใหรักในความเปนครู คืออาจารยมีความรักในอาชีพนี้  เพราะมีภาพลักษณในอดีตท่ี

ประทับใจกอใหเกิดเปนแรงบันดาลใจ  
- เหตุปจจัยในการสนับสนุนท่ีทําใหเปนครูท่ีดี คือในตอนท่ีอาจารยกําลังศึกษาอยูนั้นครูจะทุมเทกับการ

สอนและสอนแบบทําใหเรามีความสุข, ครูไมไดทําหนาท่ีแคสอนแตยังบําเพ็ญประโยชนใหกับผูอ่ืนได 
- ส่ิงท่ีทําใหเกิดความม่ันใจในการเปนครู คืออาจารยชอบเรื่องของการเขียน ซ่ึงเอกสารผลงานท่ีเขียน

ออกมาทําใหเกิดแรงบันดาลใจ เปนยาชูกําลัง และสามารถทําใหดํารงชีวิตความเปนครูอยูได 
- เหตุปจจัยท่ีทําใหตองการออกจากงาน  คือ 1. ระบบในการบริหาร เชนการใหทุนเรียนของสาขา

มนุษยศาสตรฯ 2. ปจจัยสภาพแวดลอมของการวางกรอบ การควบคุมจรรยาบรรณ  3. การประเมินตนเองท่ีไม
สามารถทําได 4. กัลยาณมิตรท่ีมีตอกัน 

 

*** ผศ.ดร.วุฒิพงษ ทองกอน กลาวแสดงความคิดเห็นเสริมการเสวนาของ  
ผศ.ธีรโชติ เกิดแกว*** 

เนื่องจากสาขามนุษยศาสตรฯ ไมไดเปนสาขาวิชาหลัก แตในทางกลับกันคือเปนสาขาวิชาท่ีรับนักศึกษา
มากท่ีสุด ไมอยากใหอาจารยทอ เพราะตอไปสาขาวิชานี้จะมีตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงของอาจารยมากขึ้น 

 

 อาจารยธีรโชติ วีระธรรมานนท 
อาจารยมีปมของการท่ีไมชอบอาชีพครู เพราะเนื่องจากคุณแมเปนครู ซ่ึงไมคอยมีเวลาใหกับครอบครัว 

และการเปนครูนั้นเหนื่อย แตเม่ือเริ่มศึกษาในระดับปริญญาตรีก็ไดเห็นอาจารยหลาย ๆ ทานทุมเทกับการสอน เห็น
รอยยิ้มในดวงตาของทาน ทําใหอาจารยเขาใจคําวา “เรือจาง” มากขึ้น ซ่ึงการเปนครูนั้นตองมีความรับผิดชอบสูง 
ตนแบบครูของอาจารยคือ อาจารยอนุลักษณ ปงยศ และทําใหอาจารยเริ่มมีความรูสึกวาการเปนครูไมใชส่ิงท่ีนากลัว 
เพราะทําใหเรามีความสุขได การเริ่มตนการเปนครูของอาจารยนั้นเริ่มจากความจําใจกอน และพอเริ่มสอนได       
สักระยะก็ทําใหเกิดความรูชอบ 



การเปนครูท่ีดีควรจะมีมากกวาครูท่ีมีหนาท่ีสอนเพียงอยางเดียว ตองสอนวิชาชีวิตใหกับศิษยดวยเพ่ือท่ีจะ
ไดใหเขาเกิดแรงบันดาลใจ พยายามพูดคุยกับเขา เราจะไดรูวาเขาคิดอะไรอยากทําอะไร แนวทางการสอนของครูไม
เหมือนกันแตมีวัตถุประสงคเหมือนกัน และในท่ีสุดอาจารยก็มีความเต็มใจในการประกอบชีพครู ซ่ึงอาจารยก็ตอง
ดูแลนักศึกษาจํานวนมากพรอมกับดูแลเรื่องของกิจกรรมตางๆ ดวย 

 

  อาจารยอุมารังสี วงศสุบรรณ 
อาจารยไมเคยคิดท่ีจะประกอบอาชีพเปนครู เนื่องจากในความคิดตนนั้น คิดวาการเปนครูจะตองมีความเกง

มากๆ  ตองมีวาทศิลปและจิตวิทยา เลยทําใหตอนท่ีกําลังศึกษาอยูนั้นไดเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แตพอจบมา   
คุณแมของอาจารยก็ไดไปสมัครงานในตําแหนงอาจารยใหเลย  ก็เลยลองสอนดู และตอมาทําใหไดรูวาอาชีพครูนั้น
มีแตให และดวยท่ีความเปนแมของตัวอาจารยการสอนหนังสือใหกับเด็กก็เหมือนกับการสอนลูกตนไปดวยในตัว 
เรื่องของการสอนนั้นตองสอนใหเด็กมีความอดทน เชน ไมตองมีพักเบรกถาไมจําเปน “ครูมีหนาท่ีไมใชแคสอน
หนังสือ แตมีหนาท่ีมาสอนใหเปนคนด”ี  

                                                                                                                                                                 

 อาจารยจันทนา ยิ้มนอย 
อาจารยกลาววาเม่ือตอนเด็ก ๆ อาจารยไดใกลชิดอยูกับครู และมีครูในดวงใจท่ีคอยดูแลทุกอยาง เชน ไมมี

เงินเรียน แตครูก็ใหเรียนฟรีแตตองชวยเหลือครู และอาจารยกไ็ดจบครุศาสตรมา  เรื่องของการประกอบอาชีพการ
สอนนั้นตองดําเนินไปตามจรรยาบรรณ ตองเปนแบบอยางใหแกศิษย เชน การเขาสอนตรงเวลา อาจารยจะเขาไปรอ
เด็กกอน เพ่ือใหเคาดูเปนแบบอยาง 

 

 อาจารยอรรถสิทธ์ิ สุนาโท 
อาจารยจะใหความชวยเหลือแกศิษย ซ่ึงผลลัพธท่ีไดทําใหอาจารยเกิดความภาคภูมิใจท่ีทําใหเด็กเปนคนดี

ขึ้น “คําวาครูนั้นเปนไดท้ังครูและฆาตรกร” 

 

 อาจารยปราโมทย ชูเดช 
 อาจารยกลาววา “ครูนั้นผลเปนนิจนิรันด” ซ่ึงครูก็มีผลตอเราวันนี้ “การทําใหดูและเปนอยูใหเห็น” เชน 

เรื่องของการแตงกาย การเขาเรียนตรงตอเวลา โรงเรียนจะดีหรือไมดีตองขึ้นอยูกับครู ในความเขาใจของอาจารยนั้น
ครูท่ีดุคือคนท่ีไมเกง ในลักษณะของตัวอาจารยนั้นจะทําใหเด็กดูเปนแบบอยาง ใจดีและเปนกันเองกับเด็ก การท่ี
อาจารยดุมากๆ ไมใชการแกปญหา เรื่องการสอนนั้นอาจจะไมตองสอนทางตรงแตใชวิธีการสอนทางออมแทนได 
เชน การเลานิทานใหเด็กฟง เปนตน 

 

 ผศ.จริยาวัฒน โลหะพูนตระกูล 
- เหตุปจจัยท่ีทําใหรักในความเปนครู คืออาจารยมีตนแบบท่ีมีผลตอการเลือกวิชาชีพครูคือ บุคคลแวดลอม 

(พอ, แม, และครู ซ่ึงเปนบุคคลสําคัญทางสังคม) 
- เหตุปจจัยในการสนับสนุนท่ีทําใหเปนครูท่ีดีและทําใหเกิดความม่ันใจในการเปนครู  คือ 1. นักเรียนคือ       

แรงบันดาลใจท่ีสําคัญ “การสรางคนเพียง 1 คน ก็ทําใหประสบความสําเร็จและความภาคภูมิใจ” 2. ตรงกับ
ความสามารถ ความชอบ และสามารถพัฒนาตนได 3. ความเช่ือเรื่อง “บุญ” การเปนผูให ซ่ึงผลนั้นจะยอนกลับไปสู
ครอบครัวและคนท่ีเรารัก 4. การเปนครูตองระมัดระวังเรื่องของความเอ็นดู เมตตา และศีลธรรม 



- เหตุปจจัยท่ีทําใหตองการออกจากงาน  คือ ระบบท่ีปฏิบัติตอครูไมเทาเทียมกัน  
 

 
*** อาจารยจันทนา ยิ้มนอย กลาวแสดงความคิดเห็นเสริมการเสวนาของ 

ผศ.จริยาวัฒน โลหะพูนตระกูล*** 
เม่ืออยูในหองสอนจะทําใหเห็นความสดใสของเด็กแลวทําใหเกิดความสุข และการทําบุญใหกับเด็ก โดย

ใหความชวยเหลือเคาเปนบางกรณีไป 
 

*** ผศ.ธีรโชติ เกิดแกว กลาวแสดงความคิดเห็นเสริมการเสวนาของ 
ผศ.จริยาวัฒน โลหะพูนตระกูล*** 

การใหธรรมะและคําช้ีแนะความรู เปนบุญพิเศษท่ีให ซ่ึงไมมีใครในโลกท่ีสามารถทําใหทุกคนเปนคนดีได 
แตแคเพียงคนเดียวก็ประสบความสําเร็จแลว 

 

 อาจารยอิสรี รอดทัศนา 
อาจารยกลาววาเหตุปจจัยท่ีทําใหรักในความเปนคร ูเริ่มท่ีครอบครัวของอาจารยประกอบอาชีพเปนครู เวลา

ท่ีอาจารยเดินทางไปพรอมกับคุณพอและคุณแม ก็ทําใหอาจารยเห็นพฤติกรรมของการเปนครู ทําใหเกิดความคิด
ท่ีวาตนนั้นตองการท่ีจะประกอบอาชีพนี้เชนกัน เพราะเปนการทําประโยชนใหกับลูกศิษย 

  

 อาจารยประภาศรี คุปตกานต 
อาจารยกลาววาเหตุปจจัยท่ีทําใหรักในความเปนครู เริ่มท่ีครอบครัวของอาจารยประกอบอาชีพเปนครู    

แตตนเองเปนพยาบาล เคยมีคนท่ีทักและมองเห็นวาบุคลิกของอาจารยนั้นเหมาะท่ีจะครูได และตอมาเม่ืออาจารย
ไดมาเปนครูจริง ๆ แลว ก็ทําใหเกิดความผูกพัน แตเดิมไมไดมีความมุงม่ันท่ีจะเปน แตเม่ือไดมาเปนแลวก็จะทําให
ดีท่ีสุด 

  

 อาจารยอติวัตน พรหมาสา 
อาจารยกลาววาตนนั้นอยากเปนสถาปนิก แตเริ่มมาเปนครูสอนศิลปะในช้ันประถมศึกษาท่ี 2 และก็เริ่มท่ี

จะสนใจเรื่องของจิตวิทยา และก็ไดสอบติดครุศาสตร จุดประกายเริ่มท่ี ตอนเขาปฐมนิเทศอาจารยไดพบกับคําวา 
“ความรูคูคุณธรรม” คํานี้ทําใหอาจารยมองเห็นถึงความเปนเหตุและผล ในเรื่องของการสอนนั้น “อยาสอนใหเด็ก
เปนในส่ิงท่ีเราคิดวาจะเปน” ควรใหโอกาสเวลาเม่ือเขาทําผิดและไมแคนเคืองศิษย ความเปนครูจะเริ่มจาก
ประสบการณและจะทําใหเกิดการมองเห็นคุณคาของการท่ีจะเปนครู เหตุปจจัยท่ีทําใหตองการออกจากอาชีพนี้ 
ขึ้นอยูกับความคิดและเหตุผล 

  

 อาจารยสุรียรัตน มาระโพธ์ิ 
อาจารยกลาววา จุดประกายของความเปนครูเริ่มจาก “มีหมอยิปซีทักวา อาจารยเกิดมาเปนครู” เรื่องของ

ปญหาท่ีเกิดจากการมาสอนท่ีนี่ คือเรื่องของระบบ เคยคิดท่ีจะออกหลายครั้งแตก็อดทน แตพอเขาสอนแลวก็ทําใหมี
ความสุข และเม่ือเรียนกับอาจารยแลวหามได F เนื่องจากอาจารยไดอิทธิพลมากจากการไปเรียนตอท่ีตางประเทศ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา การเขาเรียนก็ตองตรงเวลา มีการเรียกคุยตลอดไมใหติด F และอาจารยผูสอนก็คอนขาง



เขมงวด ปจจัยท่ีทําใหอาจารยไมมีความสุข คือ เรื่องของระบบ และอาชีพอาจารยยากจน (ซ่ึงประเทศไทยยังขาดการ
ดูแลเรื่องนี)้ 

อาจารยสรุปถึงเรื่องของจรรยาบรรณ  
- การหามาตรการในการควบคุมเรื่องจรรยาบรรณ 
- การเปนผูบริหารจะมองกลับกันวาจะทําอยางไรใหครูมีความสุข 
- ตองการใหนักศึกษาเปนพลเมืองด ี

 
สรุปประเด็นความรูเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพครู (กลาวสรุปโดย ผูดําเนินรายการ) 

ครูคือตนแบบและไดตนแบบมาจากคร ู
ครูคือผูให 
ครูคือผูช้ีทางสวาง 
ครูคือผูนําทางจิตวิญญาณ (ซ่ึงมีคุณคาทางจิตใจ) 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ปดการเสวนาเวลา 16.00 น.) 
 
 

 


