สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู Cop ที่ 3
หัวขอเรื่อง “โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู”
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. หองประชุมคณะศิลปศาสตร ชั้น 2
จัดโดย

คณะกรรมการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตร

1. อาจารยประภาศรี คุปตกานต (คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม)
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพงษ ทองกอน
ผูดําเนินรายการ
อาจารยอรรถสิทธิ์ สุนาโท
1. อาจารยอิสรี รอดทัศนา (คณะสาธารณสุขศาสตรและสิง่ แวดลอม)
2. อาจารยสุรียรัตน มาระโพธิ์
3. ผูชวยศาสตราจารยธีรโชติ เกิดแกว
4. อาจารย ดร.ธงชัย หงษจร
5. อาจารยอุมารังสี วงษสุบรรณ
แขกผูมีเกียรติที่เขารวม ไดแก
6. อาจารยอติวัตน พรหมาสา
7. ผูชวยศาสตราจารยจริยาวัฒน โลหะพูนตระกูล
8. อาจารยจันทนา ยิ้มนอย
9. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ชูเดช
10. อาจารยธนโชติ วีระธรรมานนท
11. นางสาววาสนา สนใจ
วิทยากร ไดแก

สรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดังนี้
อาจารยอรรถสิทธิ์ สุนาโท ผูดําเนินรายการ กลาวเปดประเด็นความรูเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใช
แบบจรรยาบรรณครู 9 ขอ ของคุรุสภา เมื่อ พ.ศ. 2539 ความวา
1. ครูตองรักและเมตตาตอศิษย ใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียน โดย
เสมอหนา อาทิ การสรางความรูสึกที่เปนมิตร เปนที่พึ่งและไววางใจไดของศิษย
2. ครูตองอบรม สั่งสอน ฝกฝนสรางเสริมความรู ทักษะ และนิสัยที่ ถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษยอยางเต็ม
ความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ อาทิ การตอบขอเสนอและการกระทําของศิษยในทางสรางสรรค
3. ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา และใจ

4. ครูตองไมปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย
5. ครูตองไมแสวงหาผลประโยชน อันเปนมิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไมใชให
ศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
6. ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งทางดานวิชาชีพครูและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู
7. ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู
8. ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค
9. ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ พัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
จรรยาบรรณตอผูเรียน ครูจะตองมีความประพฤติปฏิบัติตอผูเรียน 9 ประการ คือ
1. ตั้งใจถายทอดวิชา บทบาทของครูตองพยายามที่จะทําใหลูกศิษยเรียนดวยความสุข เรียนดวยความเขาใจ
และเกิดความมานะที่จะรูในศาสตรนั้น ครูจึงตองตั้งใจอยางเต็มที่ที่จะศึกษาวิชาการทั้งทางศาสตรที่จะสอน ศาสตร
ที่จะถายทอดหรือวิธีการสอน ครูตองพยามที่จะหาวิธีการใหม ๆ มาลองทดลองสอน
2. รั ก และเข าใจศิษ ย ครูต อ งพยายามศึ ก ษาธรรมชาติ ข องวัย รุ น วา มี ปญ หามี ค วามไวตอ ความรู สึ ก
(Sensitive) และอารมณไมมั่นคง ครูจึงควรใหอภัย เขาใจ และหาวิธีการใหศิษยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไมพึง
ประสงค ครูตองพยายามทําใหศิษยรักและไวใจเพื่อที่จะไดกลาปรึกษาในสิ่งตางๆ แลวครูก็สามารถชวยใหศิษย
ประสบความสําเร็จในการเรียน และการดํารงชีวิตไดอยางถูกตอง
3. สงเสริมการเรียนรู ปจจุบันการสงเสริมใหผูเรียนคนควาหาคําตอบดวยตนเองหรือการเรียนรูจากการ
ชวยเหลือกันในกลุม อาจจะทําใหผูเรียนมีวิธีการหาความรูจากแหลงตางๆ ดวยตนเองมากขึ้นมากกวาจะคอยใหครู
บอกใหแตฝายเดียว ครูจึงจําเปนตองชี้ชองทางใหผูเรียนหาวิธีการศึกษาหาความรูดวยตนเองมากขึ้น
4. ยุติธรรม อาชีพครูเปนอาชีพที่จะตองฝกฝนตนเองใหเปนคนซื่อสัตย ยุติธรรม ไมมีอคติลําเอียงตอศิษย
ไมเห็นวาคนที่มีปญญาเปนคนนารังเกียจ หรือพอใจแตเฉพาะศิษยที่เรียนเกง ไมสรางปญหาเทานั้น ครูตองมีความ
เปนธรรมในการใหคะแนน และพรอมที่จะอธิบายวิธีการใหคะแนนและการตัดเกรดได ครูตองรอบคอบในการ
กรอกคะแนน เพราะถาผิดพลาดแลวบางครั้งก็จะทําใหผูเรียนที่ควรไดคะแนนดี ๆ กลับไดคะแนนเกือบจะสอบตก
ไป
5. ไมแสวงหาประโยชนจากผูเรียน ลักษณะของครูจะตองเปนผูไมแสวงหาอามิสสินจาง เงินไมใชสิ่งที่
สรางความสุขเสมอไป ครูจึงจะตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษในการกระทําใด ๆ อันจะกอใหเกิดความเขาใจได
วา ครูกําลังหาประโยชนจากศิษยอยางไมเปนธรรม
6. ทําตนเปนแบบอยางที่ดี ครูที่มีอิทธิพลตอศิษยทั้งดานวาจา ความคิด บุคลิกภาพ และความประพฤติ
ครูจึงจะตองพัฒ นาตนเองอยูเสมอ เพื่อใหลูก ศิษยไดซึมซับสิ่งที่ทําจากตัวครูไป เมื่ อศิษ ยเกิด ความศรัทธาใน
ความสามารถของครู ศิษ ยอาจจะเลี ยนแบบความประพฤติข องครูไปอยางไมไดเจตนา เชน การตรงตอเวลา
การพูดจาชัดแจน การแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา สุภาพเรียบรอย เปนตน
7. ใหเกียรติผูเรียน การยกยองใหเกียรติผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ และเกรงใจผูสอน ครูไมควร
ใชอํานาจในทางที่ผิด เชน พูดจาขมขู ใชคําพูด ไมสุภาพ เปลี่ยนชื่อผูเรียน เยาะหยันหรือดูถูก ผูเรีย น การเคารพ
ผูเรียนในฐานะปจเจกบุคคลเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเขาใจ และการเรียนรูที่ดีเมื่อผูเรียนไดรับการปฏิบัติอยางดี ยอม
กอใหเกิดพลังในการศึกษาตอไป

8. อบรมบมนิสัย ม.ล. ปน มาลากุล อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดสงเสริมสนับสนุนใหครูมี
บทบาทหนาที่ในการอบรมบมนิสัยเด็ก โดยทานเชื่อวา “การอบรมบมนิสัยใคร ๆ นั้นเพียงแควันละนาทีก็ดีถม”
ดังนั้นครูควรแบงเวลาในการอบรมบมนิสัยผูเรียน เชน กอนการสอนแตละชั่วโมงอาจชี้แนะหรือใหความคิดที่ดีแก
ผูเรียนได ครูควรถือเปนหนาที่ที่จะตองสอนคนใหเปนคนดี
9. ชวยเหลือศิษย ผูเรียนมาอยูในสถานศึก ษาพรอมดว ยประสบการณและปญหาที่แตกตางกันออกไป
ดังนั้นครูจึงมีหนาที่ที่จะตองสังเกตความผิดปกติหรือขอบกพรองของศิษย และพรอมที่จะใหการชวยเหลือไดอยาง
ทัน ทว งที ไมใ หศิษยตองกาวถลําลึกลงไปในพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคน อกจากจรรยาบรรณตอศิษ ยแลว ครู
จะตองมีความประพฤติปฏิบัติตอตนเองดวยคือ จรรยาบรรณตอตนเอง ครูจะตองพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อใหมี
ลักษณะพฤติกรรม ดังนี้
- ประพฤติชอบ ครูตองตั้งตนไวในที่ถูกที่ควรสามารถบังคับตนเองใหประพฤติแตสิ่งที่ดีงาม
ถูกตอง
- รับผิดชอบ ครูตองฝกคําถามตนเองบอย ๆ ฝกความคิดวิเคราะหหาเหตุหาผล หาขอดีขอเสียของ
ตนเอง และเรื่องตางๆ เพื่อทําใหตนเองเปนคนมีเหตุผลที่ดี
- ใฝรู การติดตามขาวสารขอมูลอยูเสมอ ๆ ทําใหครูมีนิสัยใฝรู อยากทราบคําตอบในเรื่องตางๆ ครู
ควรมีความรูรอบตัวอยางดีทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อใหครูดํารงชีพในสังคมได
อยางเปนสุข ปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ได และชี้แนะสิ่งที่ถูกตองใหศิษยได
- รอบคอบ ครูตองฝกฝนตนเองใหเปนคนรอบคอบ ละเอียดและประณีต ในการดําเนินกิจการ
ตางๆ การทํากิจกรรม เชน ควบคุมบัญชีการเงินตองรอบคอบ ตองเห็นตัวเลขชัดเจนไมตกหลน
ทําใหเกิดความผิดพลาดที่เปนผลรายทั้งของตนเองและผูอื่น
- ฝกจิต การพัฒนาจิต ทําใหครูอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและสงผลทําใหครูทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ครูจึงตองหมั่นฝกจิตของตนใหสูงสง สูงกวามาตรฐาน ระงับอารมณไมดี
คิดอะไรไดสูงกวามาตรฐานและเปนคนคิดบวก มากกวาคิดลบหรือคิดราย
- สนใจศิษย การสนใจการพัฒนาการของผูเรียน เปนสวนหนึ่งที่จะทําใหวิชาชีพครูกาวหนา เพราะ
ถาไมมีผูเรียนก็ไมมีวิชาชีพครู ครูจึงจําเปนตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติผูเรียน
การแกปญหาผูเรียน การสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
สรุปไดวา จรรยาบรรณ คือ ประมวลพฤติกรรมที่กําหนด ลักษณะมาตรฐานการกระทําของครูอันทําให
วิชาชีพครูกาวหนาอยางถาวร โดยที่ครูจะตองดําเนินการเรียนการสอนโดยยึดจรรยาบรรณตอวิชาชีพตอผูเรียน และ
ตอตนเอง ในการทําหนาที่ของครูใหสมบูรณ

(ประเด็นความรูของวิทยากร)
 อาจารยประภาศรี คุปตกานต
อาจารยมีความตั้งใจในการที่จะประกอบอาชีพเปนอาจารย โดยที่ไมมีพื้นฐานของการเปนอาจารย
มากอน และเริ่มมองถึงคําวาจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเริ่มตนจากตนเองโดยการวางกรอบตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา (ศีล 5) มองพฤติกรรมของเด็กและปรับไปตามพฤติกรรมของเด็ก และการดูตาม
กรอบจรรยาบรรณของอาจารยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ (10 ขอ) ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 036/2549 ในการ
ปฏิบัติตนตอศิษยใหถูกตองสมเหตุสมผล และมีความเสมอภาคยุติธรรม ระมัดระวังการสนิทสนมกับเด็กเพื่อไมให
เกิดความไมเสมอภาคเกิดขึ้น
จรรยาบรรณเปนเรื่องของกรอบ และหมายถึง ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม แตการประพฤติที่
ออกมาจากจิต ใจของอาจารยตองมองถึ งตนเอง “ต องรัก ในวิ ชาชีพ ” ผู บริหารตองควบคุ มการประพฤติผิ ด
จรรยาบรรณ ซึ่งตองมีกระบวนการและวิธกี ารในการควบคุม
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพงษ ทองกอน
อาจารย ต อ งมี ค วามรั ก ในวิ ช าชี พ นี้ และการเริ่ ม ที่ จ ะเป น ครู ที่ ดี นั้ น ต อ งเป น แบบอย า งที่ ดี
ตามหลักการดังนี้
การครองตน ---- อยากใหลูกศิษยเปนอยางไรเราตองเปนแบบอยางใหลูกศิษยดู ครองตนให
ถูกตอง
การครองงาน ---- ตองแสดงบทบาทในการสอนใหเต็มที่ มีการเตรียมการสอน
การครองชีวิต ---- เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
การดํารงตน ---- มีศีลธรรม 5 ขอ
อาจารยตองดําเนินการตามกรอบจรรยาบรรณขององคกร หมั่นพัฒนาตนเอง ตองมีเสรีภาพทาง
วิชาการ การใหความรักความเมตตา ปฏิบัติงานดวยความบริสุทธใจ มีการอบรมขัดเกลาจิตใจศิษย ตองมีความ
เขาใจตอบุคคลที่สอน ตองสามารถครองใจศิษย ตองทําใหศิษยรักเวลาที่เราสอน ไมเอาเปรียบศิษย ซึ่งเปนเรื่อง
สําคัญมาก เชน การปลอยเกรดโดยมีขอแลกเปลี่ยน เปนตน
การอางอิงผลงาน ---- ตองระมัดระวังและมีความบริสุทธิใจ
การปฏิบัติตนตอผูรวมงาน ---- ตองเปนผูนําและผูตามที่ดี
อาจารย จ ะใชบ ทเพลงในการประกอบการสอนให เ ขา กั บวิ ช าที่ ส อน (เพลงตี น เท าฝาหอย)
ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องของจรรยาบรรณ และใชบทเพลง “รางวัลใหครู” มาใชกับการบูรณาการการเรียนการสอน
การอธิบาย และการปลูกฝงจรรยาบรรณและจริยธรรม
“ปฏิบัติไดถาเรามีความเชื่อมั่น และการสอนหนังสือเปนการทําบุญ
สอนลูกศิษยโดยไมปดบังเรื่องของธรรมะ”
“เราตองเปนครู ไมใชคนรับจางสอนหนังสือ” ซึ่งการสอนเปนทั้งศาสตรและศิลป

(ประเด็นแนวคิดของผูรวมเสวนา)
ผศ.จริยาวัฒน โลหะพูนตระกูล ไดตั้งประเด็นคําถามขึ้นมา 4 ขอ คือ
1. อะไรคือเหตุปจจัยที่ทําใหรักในความเปนครู เหตุปจจัยที่ทําใหมีความภาคภูมิใจ
2. อะไรเปนเหตุปจจัยในการสนับสนุนที่ทําใหเราเปนครูที่ดี
3. อะไรที่ทําใหเกิดความมั่นใจในการเปนครู
4. อะไรคือเหตุปจจัยที่ทําใหตองการออกจากงาน (การเปนครู)
 อ.ดร.ธงชัย หงสจร
อาจารยมีแรงจูงใจที่ทําใหรักในความเปนครู เนื่องจากมีความชอบในรายวิชา จนกระทั้งศึกษาตอเพื่อที่จะ
เปนครู ซึ่งอาจารยเคยมีตําแหนงของผูบริหาร แตอาจารยกลาววา “ผูบริหารติดโตะแตไมติดตัว” และ“ตองใชครูที่ดี
ไมใชใชครูที่เกง” การสอนเด็กทําใหมีความสุข เรื่องของการจะออกจากความเปนครูก็ตอเมื่อประสบความสําเร็จทั้ง
ศิษยและมหาวิทยาลัยฯ
 ผศ.ธีรโชติ เกิดแกว
- เหตุปจ จัยที่ทํ าใหรัก ในความเปน ครู คืออาจารย มีค วามรัก ในอาชีพนี้ เพราะมีภ าพลัก ษณใ นอดีต ที่
ประทับใจกอใหเกิดเปนแรงบันดาลใจ
- เหตุปจจัยในการสนับสนุนที่ทําใหเปนครูที่ดี คือในตอนที่อาจารยกําลังศึกษาอยูนั้นครูจะทุมเทกับการ
สอนและสอนแบบทําใหเรามีความสุข, ครูไมไดทําหนาที่แคสอนแตยังบําเพ็ญประโยชนใหกับผูอื่นได
- สิ่งที่ทําใหเกิดความมั่นใจในการเปน ครู คืออาจารยชอบเรื่องของการเขียน ซึ่งเอกสารผลงานที่เขียน
ออกมาทําใหเกิดแรงบันดาลใจ เปนยาชูกําลัง และสามารถทําใหดํารงชีวิตความเปนครูอยูได
- เหตุปจ จัยที่ ทําใหตอ งการออกจากงาน คือ 1. ระบบในการบริห าร เชน การใหทุ น เรี ยนของสาขา
มนุษยศาสตรฯ 2. ปจจัยสภาพแวดลอมของการวางกรอบ การควบคุมจรรยาบรรณ 3. การประเมินตนเองที่ไม
สามารถทําได 4. กัลยาณมิตรที่มีตอกัน
*** ผศ.ดร.วุฒิพงษ ทองกอน กลาวแสดงความคิดเห็นเสริมการเสวนาของ
ผศ.ธีรโชติ เกิดแกว***
เนื่องจากสาขามนุษยศาสตรฯ ไมไดเปนสาขาวิชาหลัก แตในทางกลับกันคือเปนสาขาวิชาที่รับนักศึกษา
มากที่สุด ไมอยากใหอาจารยทอ เพราะตอไปสาขาวิชานี้จะมีตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงของอาจารยมากขึ้น
 อาจารยธีรโชติ วีระธรรมานนท
อาจารยมีปมของการที่ไมชอบอาชีพครู เพราะเนื่องจากคุณแมเปนครู ซึ่งไมคอยมีเวลาใหกับครอบครัว
และการเปนครูนั้นเหนื่อย แตเมื่อเริ่มศึกษาในระดับปริญญาตรีก็ไดเห็นอาจารยหลาย ๆ ทานทุมเทกับการสอน เห็น
รอยยิ้มในดวงตาของทาน ทําใหอาจารยเขาใจคําวา “เรือจาง” มากขึ้น ซึ่งการเปนครูนั้นตองมีความรับผิดชอบสู ง
ตนแบบครูของอาจารยคือ อาจารยอนุลักษณ ปงยศ และทําใหอาจารยเริ่มมีความรูสึกวาการเปนครูไมใชส่งิ ที่นากลัว
เพราะทําใหเรามีความสุขได การเริ่มตนการเปน ครูข องอาจารยนั้น เริ่มจากความจําใจกอน และพอเริ่มสอนได
สักระยะก็ทําใหเกิดความรูชอบ

การเปนครูที่ดีควรจะมีมากกวาครูที่มีหนาที่สอนเพียงอยางเดียว ตองสอนวิชาชีวิตใหกับศิษยดวยเพื่อที่จะ
ไดใหเขาเกิดแรงบันดาลใจ พยายามพูดคุยกับเขา เราจะไดรูวาเขาคิดอะไรอยากทําอะไร แนวทางการสอนของครูไม
เหมือนกันแตมีวัตถุประสงคเหมือนกัน และในที่สุดอาจารยก็มีความเต็มใจในการประกอบชีพครู ซึ่งอาจารยก็ตอง
ดูแลนักศึกษาจํานวนมากพรอมกับดูแลเรื่องของกิจกรรมตางๆ ดวย
 อาจารยอุมารังสี วงศสุบรรณ
อาจารยไมเคยคิดที่จะประกอบอาชีพเปนครู เนื่องจากในความคิดตนนั้น คิดวาการเปนครูจะตองมีความเกง
มากๆ ตองมีวาทศิลปและจิตวิทยา เลยทําใหตอนที่กําลังศึกษาอยูนั้นไดเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แตพอจบมา
คุณแมของอาจารยก็ไดไปสมัครงานในตําแหนงอาจารยใหเลย ก็เลยลองสอนดู และตอมาทําใหไดรูวาอาชีพครูนั้น
มีแตให และดวยที่ความเปนแมของตัวอาจารยการสอนหนังสือใหกับเด็กก็เหมือนกับการสอนลูกตนไปดวยในตัว
เรื่องของการสอนนั้นตองสอนใหเด็กมีความอดทน เชน ไมตองมีพักเบรกถาไมจําเปน “ครูมีหนาที่ไมใชแคสอน
หนังสือ แตมีหนาที่มาสอนใหเปนคนดี”
 อาจารยจันทนา ยิ้มนอย
อาจารยกลาววาเมื่อตอนเด็ก ๆ อาจารยไดใกลชิดอยูกับครู และมีครูในดวงใจที่คอยดูแลทุกอยาง เชน ไมมี
เงินเรียน แตครูก็ใหเรียนฟรีแตตองชวยเหลือครู และอาจารยกไ็ ดจบครุศาสตรมา เรื่องของการประกอบอาชีพการ
สอนนั้นตองดําเนินไปตามจรรยาบรรณ ตองเปนแบบอยางใหแกศิษย เชน การเขาสอนตรงเวลา อาจารยจะเขาไปรอ
เด็กกอน เพื่อใหเคาดูเปนแบบอยาง
 อาจารยอรรถสิทธิ์ สุนาโท
อาจารยจะใหความชวยเหลือแกศิษย ซึ่งผลลัพธที่ไดทําใหอาจารยเกิดความภาคภูมิใจที่ทําใหเด็กเปนคนดี
ขึ้น “คําวาครูนั้นเปนไดทั้งครูและฆาตรกร”
 อาจารยปราโมทย ชูเดช
อาจารยกลาววา “ครูนั้นผลเปนนิจนิรันด” ซึ่งครูก็มีผลตอเราวันนี้ “การทําใหดูและเปนอยูใหเห็น” เชน
เรื่องของการแตงกาย การเขาเรียนตรงตอเวลา โรงเรียนจะดีหรือไมดีตองขึ้นอยูกับครู ในความเขาใจของอาจารยนั้น
ครูที่ดุคือคนที่ไมเกง ในลักษณะของตัวอาจารยนั้นจะทําใหเด็กดูเปนแบบอยาง ใจดีและเปนกันเองกับเด็ก การที่
อาจารยดุมากๆ ไมใชการแกปญหา เรื่องการสอนนั้นอาจจะไมตองสอนทางตรงแตใชวิธีการสอนทางออมแทนได
เชน การเลานิทานใหเด็กฟง เปนตน
 ผศ.จริยาวัฒน โลหะพูนตระกูล
- เหตุปจจัยที่ทําใหรักในความเปนครู คืออาจารยมตี นแบบที่มีผลตอการเลือกวิชาชีพครูคือ บุคคลแวดลอม
(พอ, แม, และครู ซึ่งเปนบุคคลสําคัญทางสังคม)
- เหตุปจจัยในการสนับสนุนที่ทําใหเปนครูที่ดีและทําใหเกิดความมั่นใจในการเปนครู คือ 1. นักเรียนคือ
แรงบันดาลใจที่สําคัญ “การสรางคนเพียง 1 คน ก็ทําใหประสบความสําเร็จ และความภาคภูมิใ จ” 2. ตรงกับ
ความสามารถ ความชอบ และสามารถพัฒนาตนได 3. ความเชื่อเรื่อง “บุญ” การเปนผูให ซึง่ ผลนั้นจะยอนกลับไปสู
ครอบครัวและคนที่เรารัก 4. การเปนครูตองระมัดระวังเรื่องของความเอ็นดู เมตตา และศีลธรรม

- เหตุปจจัยทีท่ ําใหตองการออกจากงาน คือ ระบบที่ปฏิบัติตอครูไมเทาเทียมกัน
*** อาจารยจันทนา ยิ้มนอย กลาวแสดงความคิดเห็นเสริมการเสวนาของ
ผศ.จริยาวัฒน โลหะพูนตระกูล***
เมื่ออยูในหองสอนจะทําใหเห็นความสดใสของเด็กแลวทําใหเกิดความสุข และการทําบุญใหกับเด็ก โดย
ใหความชวยเหลือเคาเปนบางกรณีไป
*** ผศ.ธีรโชติ เกิดแกว กลาวแสดงความคิดเห็นเสริมการเสวนาของ
ผศ.จริยาวัฒน โลหะพูนตระกูล***
การใหธรรมะและคําชี้แนะความรู เปนบุญพิเศษที่ให ซึ่งไมมีใครในโลกที่สามารถทําใหทุกคนเปนคนดีได
แตแคเพียงคนเดียวก็ประสบความสําเร็จแลว
 อาจารยอิสรี รอดทัศนา
อาจารยกลาววาเหตุปจจัยที่ทําใหรักในความเปนครู เริ่มที่ครอบครัวของอาจารยประกอบอาชีพเปนครู เวลา
ที่อาจารยเดินทางไปพรอมกับคุณพอและคุณแม ก็ทําใหอาจารยเห็นพฤติกรรมของการเปนครู ทําใหเกิดความคิด
ที่วาตนนั้นตองการที่จะประกอบอาชีพนี้เชนกัน เพราะเปนการทําประโยชนใหกับลูกศิษย
 อาจารยประภาศรี คุปตกานต
อาจารยกลาววาเหตุปจจัยที่ทําใหรักในความเปนครู เริ่มที่ครอบครัวของอาจารยประกอบอาชีพเปนครู
แตตนเองเปนพยาบาล เคยมีคนที่ทักและมองเห็นวาบุคลิกของอาจารยนั้นเหมาะที่จะครูได และตอมาเมื่ออาจารย
ไดมาเปนครูจริง ๆ แลว ก็ทําใหเกิดความผูกพัน แตเดิมไมไดมีความมุงมั่นที่จะเปน แตเมื่อไดมาเปนแลวก็จะทําให
ดีที่สุด
 อาจารยอติวัตน พรหมาสา
อาจารยกลาววาตนนั้นอยากเปนสถาปนิก แตเริ่มมาเปนครูสอนศิลปะในชั้นประถมศึกษาที่ 2 และก็เริ่มที่
จะสนใจเรื่องของจิตวิทยา และก็ไดสอบติดครุศาสตร จุดประกายเริ่มที่ ตอนเขาปฐมนิเทศอาจารยไดพบกับคําวา
“ความรูคูคุณธรรม” คํานี้ทําใหอาจารยมองเห็นถึงความเปนเหตุและผล ในเรื่องของการสอนนั้น “อยาสอนใหเด็ก
เปน ในสิ่งที่เราคิด วาจะเปน” ควรใหโ อกาสเวลาเมื่อเขาทําผิด และไม แคน เคืองศิษ ย ความเปนครูจ ะเริ่มจาก
ประสบการณและจะทําใหเกิดการมองเห็นคุณคาของการที่จะเปนครู เหตุปจจัยที่ ทําใหตองการออกจากอาชีพนี้
ขึ้นอยูกับความคิดและเหตุผล
 อาจารยสุรียรัตน มาระโพธิ์
อาจารยกลาววา จุดประกายของความเปนครูเริ่มจาก “มีหมอยิปซีทักวา อาจารยเกิดมาเปนครู ” เรื่องของ
ปญหาที่เกิดจากการมาสอนที่นี่ คือเรื่องของระบบ เคยคิดที่จะออกหลายครั้งแตก็อดทน แตพอเขาสอนแลวก็ทําใหมี
ความสุข และเมื่อเรียนกับอาจารยแลวหามได F เนื่องจากอาจารยไดอิทธิพลมากจากการไปเรียนตอที่ตางประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา การเขาเรียนก็ตองตรงเวลา มีการเรียกคุยตลอดไมใหติด F และอาจารยผูสอนก็คอนขาง

เขมงวด ปจจัยที่ทําใหอาจารยไมมีความสุข คือ เรื่องของระบบ และอาชีพอาจารยยากจน (ซึ่งประเทศไทยยังขาดการ
ดูแลเรื่องนี)้
อาจารยสรุปถึงเรื่องของจรรยาบรรณ
- การหามาตรการในการควบคุมเรื่องจรรยาบรรณ
- การเปนผูบริหารจะมองกลับกันวาจะทําอยางไรใหครูมีความสุข
- ตองการใหนักศึกษาเปนพลเมืองดี
สรุปประเด็นความรูเ รื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู (กลาวสรุปโดย ผูดําเนินรายการ)
ครูคือตนแบบและไดตนแบบมาจากครู
ครูคือผูให
ครูคือผูชี้ทางสวาง
ครูคือผูนําทางจิตวิญญาณ (ซึ่งมีคุณคาทางจิตใจ)

(ปดการเสวนาเวลา 16.00 น.)

