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ครูมืออาชีพยุคอาเซียน 
Professional Teacher to ASEAN 

 
มยุรี  ด้วงศรี๑ 

 
บทคัดยอ่ 

ครู คือ ผู้น าทางจิตวิญญาณและกัลยาณมิตรที่มีความส าคัญในการสั่งสอนและถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ศิษย์มาทุกยุคทุกสมัย ครูในแต่ละยุคต้องอาศัยวิชาความรู้ที่ตนเองถนัดและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์เพียงเพ่ือหวังว่าศิษย์จะน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริตและเป็นคนดี
ของสังคม ครูมืออาชีพในยุคอาเซียนต้องเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างมีประสิทธิภาพให้มีความพร้อมและ
เพ่ิมศักยภาพการสอน สามารถถ่ายทอดความรู้ของตนเองให้แก่ศิษย์ในยุคอาเซียน 
 
ค าส าคัญ : ครูมืออาชีพ, อาเซียน 
 

Abstract 
A teacher is a spiritual leader and a good friend in teaching and transferring 

knowledge to students. Teachers in all ages taught and transferred their knowledge 
and skills to students in hoping they their students could become good members of 
society and earn their living.  Professional teachers in the ASEAN age have to adjust 
their knowledge and teaching potential to students under the ASEAN criteria.  
 
Keywords: Professional teacher, ASEAN. 
 

                                                           
๑ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่. 
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บทน ำ 
ครูเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจาก

ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดในการจัดการเรียนรู้หรือการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๔ การพัฒนาตนการครองตนรวมถึงด้าน
การประสานงานชุมชนซึ่งเกียรติภูมิที่ได้รับนั้น
ย่อมเป็นคุณค่าทางจิตใจที่ประมาณราคามิได้
โดยเฉพาะเมื่อครูแกนน าครูต้นแบบได้มีโอกาส
เผยแพร่ผลงานความรู้ความสามารถในวิชาชีพตน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลต่างๆ ตลอดจนได้
แนะน าช่วยเหลือเ พ่ือนครู อ่ืนๆ ตามความ
เชี่ยวชาญของตนก่อให้เกิดความมั่นใจในความรู้
ความสามารถและศักยภาพของตนที่มีอยู่  

จากพระบรมราโชวาทเกี่ ยวกับ
การศึกษาตอนหนึ่งว่า “นอกจากการศึกษาจะ
สอนให้คนเก่งแล้วจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะอบรมให้ดี
พร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนที่มี
คุณภาพ คือ ทั้ งเก่ง ทั้ งดี  มาเป็นก าลั งของ
บ้านเมือง ให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังส าหรับ
สร้างสรรค์และให้ความดีเป็นปัจจัยเพ่ือประคับ
ประครองหนุนน าความเก่งให้เป็นไปในทางที่
อ านวยประโยชน์อันพึงประสงค์”  ดังนั้น 
พระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จึงได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข และการจัดการศึกษาดังกล่าวจะต้องมี
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม
สั่งสอน ให้เกิดความเจริญงอกงามของบุคคล เพ่ือ
สืบสานวัฒนธรรมของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – 

พ.ศ. ๒๕๔๙) ที่ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือมุ่งพัฒนา
คนและสังคมโดยรวม ๓ ด้าน คือ  

๑ )  พั ฒนา ชี วิ ต ใ ห้ เ ป็ น ม นุ ษย์ ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  

๒) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่
เข้มแข็ง และ  

๓) พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพ
ในการพัฒนาคนให้ เป็นคนดี มีลักษณะที่ พึง
ประสงค์ ทั้งด้านจิตใจและพฤตกรรมที่แสดง
ออกมา เช่น มีวินัย ประหยัด มีความเอ้ือเฟ้ือ
เกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่ ซื้อสัตย์ พากเพียรขยัน 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รักประเทศชาติ มีจิตใจ
เป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิ
ของคนอ่ืน มีความเสียสละ รักสิ่งแวดล้อมและ
สามารถอยู่กับผู้อ่ืนอย่างสันติ  ซึ่งก็สอดคล้องกับ
การตื่ นตั วของสั งคมไทยเรื่ องการน าหลั ก
คุณธรรมเข้ามาประกอบในการวางแผนพัฒนา
ประเทศ 

ครู  คื อ  ผู้ สั่ ง ส อน ศิ ษ ย์  ห รื อ  ผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่า “ครู” 
มาจากค าว่า ครุ คะ-รุ ที่แปลว่า “หนัก” อัน
หมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอน
ของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัส
ไม่น้อย กว่าคนๆหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ 
และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น "ครู" จะต้องทุ่มเท
แรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ ให้
ก า เ นิ ด เ ล ย  ซึ่ ง ใ น ชี วิ ต ข อ ง ค น ๆ  ห นึ่ ง 
นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน "ครูคน
แรก" ของเราแล้ว การที่เด็กๆ จะด ารงชีพต่อไป
ได้ในสังคม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี "ครู" ที่จะ
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพ่ือปูพ้ืนฐานไปสู่
หนทางท ามาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น 
"ครู" จึงเป็นบุคคลส าคัญที่เราทุกคนควรจะได้
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แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน๑ ครูจึงเป็นผู้
ยกระดับความคิดและจิตวิญญาณของการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้ค านึงถึงความเป็นไทย 
 
ครูมืออำชีพและอำชีพครูต่ำงกันอย่ำงไร 

ค าว่า “ครูอาชีพ” หมายถึง  ครูที่เป็น
ครูด้วยใจรัก มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะเป็น
ครู ประพฤติตัวดีวางตัวดี เอาใจใส่และดูแลศิษย์
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู 

ส่วนค าว่า “ อาชีพครู”  คือ ครูที่ใช้
วิชาความรู้ที่ร่ าเรียนมา เป็นเครื่องมือในการหา
เลี้ยงชีพ  ไม่ได้เป็นครูด้วยใจรัก  หรือสมัคร
ใจ  ครูประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องเรียนวิชาชีพครู 
แค่สอนจบไปวันๆ หนึ่งก็พอแล้ว โดยไม่สนใจว่า
ศิษย์จะเข้ าใจ หรือไม่ เข้า ใจก็ตาม ขอให้มี
เงินเดือนตามวิทยฐานะก็พอ 

ในสังคมปัจจุบัน ภาวะวิกฤตคุณธรรม 
วัตถุนิยมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสวนทางกับจิตใจที่
ลดต่ าลงเรื่อยๆ ในระยะหลังมักจะมีข่าวที่ไม่ดีบ้าง
เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึ งข่าว
เกี่ยวกับครูที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ท าให้ผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่ดีทั้งหลายได้รับผลกระทบ
จากการดูถูกดูแคลนจากสังคมเป็นอย่างมาก 

เป็นไปได้หรือไม่ว่า ความประพฤติที่
ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในวงการวิชาชีพครูเพราะใน
ปัจจุบัน คนดี คนเก่ง ไม่เรียนครู  คนเป็นครูด้วย
แรงจูงใจในการเข้าสู่วิชาชีพที่ค่อนข้างต่ าไม่
ศรัทธาต่อวิชาชีพครู  จึงไม่สนใจรักษาเกียรติและ
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นครูของตน อีกทั้งในวงการ
วิชาชีพครูเอง  ระบบการพัฒนาบุคลากรยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอ จึงไม่สามารถสร้างเสริม
ความเป็นครูอาชีพให้งอกงามเข้มแข็งขึ้นในตัวครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ภูมิต้านทานต่อ
สภาพสังคมวัตถุนิยมที่วิกฤตคุณธรรมของคนใน
                                                           

 ๑ความหมายของครู, [ออนไลน์] 
แหล่งที่มา: kapook.com.[ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙] 

วงการจึงต่ า ความส าคัญของประเด็นนี้ก็คือ 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้เรียน  เพราะหากผู้เรียน
มีครูที่เป็นแค่ผู้ยึดอาชีพครูเพียงเพ่ือหาเลี้ยงชีพ
ตนเองแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมของชาติ 
 
ลักษณะของครูมืออำชีพ 

ค รู มื อ อ า ชี พ ต้ อ ง มี ค ว า ม รู้
ความสามารถเก่ียวกับจัดการเรียนการสอนตามที่
คาดหวังของสังคม ดังนี้ 

ก. สอนดี ประกอบด้วย  
๑. จัดกระบวนการเรียนรู้โดย

ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. จัดสาระและกิจกรรมให้

สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความ
ต้องการและตามสภาพของผู้เรียน 

๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิด 
ปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

๔ .  จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ น้ น
ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรมและกระบวนการ
เรียนรู้ 

๕. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุก
เวลาทุกสาถานที่ สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

๖. จัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้
พัฒนาตนเองจากเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

ข. มีคุณธรรมและวินัย 
๑. ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครูและจรรยาบรรณครู 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย

ข้าราชการครู 
ค. ใฝ่ก้ำวหน้ำและพัฒนำอย่ำง

ต่อเนื่อง 
๑. พัฒนาตนเอง 
๒. ศึกษาหาความรู้  เ พ่ิมพูน

ทักษะและมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 



  วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ           - ๓๕ –     ปีที่ ๒ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘ 

๓. พัฒนาการเรียนการสอน 
๔. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่บ่งชี้

ว่า สอนดี อย่างต่อเนื่อง 
๕. พัฒนาผู้เรียน 
๖. มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้ ดี เก่ง 

และมีสุข 
โดยมีกระบวนการพัฒนาการสอนสู่ครู

มืออาชีพ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ประเมินตนเองเพ่ือ
ตรวจสอบจุดเด่น–จุดด้อย ๒) พัฒนาความรู้
ความสามารถรอบด้าน ๓) จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ๔) สรุปผลงาน/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ๕) เสนอผลงานสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

และครูมืออาชีพพึงประพฤติตาม
หลักปฏิบัติ โดยตั้งตนอยู่ในธรรม ๕ ประการ คือ 
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีขั้นตอนถูกล าดับ 
๒) จับจุดส าคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผล ๓) ตั้ง
จิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี ๔) ไม่มีจิต
เพ่งเล็ง มุ่งเห็นแก่อามิส และ ๕) วางจิตตรงไม่
กระทบตนและผู้อ่ืน 

ครูมืออาชีพมี  ๔ รู้ คือ รู้จัก รักรู้ จัก
ให้ รู้อภัย รู้เสียสละ 

ครูมืออาชีพมี  ๕ ว. คือ วินัย วิชา 
วิธี วิจารณญาณ เวลา 

ครูมืออาชีพยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู  เป็นผู้ชี้ ทางแห่งความรู้ ครู  ต้อง เป็นนัก
เทคโนโลยี และครู ต้องรู้ภาษาอังกฤษ๒   

กล่าวได้ว่า ครูมืออาชีพต้องมีความรู้ 
รู้ จั ก ใช้ เทคโนโลยีและมีทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ 
ครูดีในมุมมองของพุทธศำสนำ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
กล่าวว่า ครูควรเดินตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้า
ผู้เป็นกัลยาณมิตรนั้นเองนี่คือจุดหรือต าแหน่ง
                                                           

 ๒ค รู อ า ชี พ กั บ อ า ชี พ ค รู
,[ออนไลน์]http://www.sobkroo.com [๗ มีนาคม 
๒๕๕๙ ๒๕๕๙] 

ของครูในกระบวนการของการศึกษา การที่จะ
เป็นกัลยาณมิตรอย่างเก่งนั้นต้องได้ทั้งด้านธรรม
และวินัย  ได้แก่ ๑) ด้านธรรม คือ การเข้าถึงเนื้อ
ตัวที่แท้ของการศึกษาที่เป็นธรรมตามความจริง
ของกฎธรรมชาติ ๒) ด้านวินัย คือ การสามารถ
จัดด าเนินกระบวนการของการศึกษา ด้วยการใช้
ความสามารถทางวินัยมาจัดการระบบวิธีและ
แบบแผนเชิงปฏิบัติการในสังคมให้ส าเร็จด้วย
เทคนิคในการน าการสื่อสารเป็นต้น ผู้วิจัยสรุปว่า 
คุณภาพและมาตรฐานของครู คณาจารย์ และ
บุ ค ล าก รทา งก า รศึ กษ านั้ น จ ะต้ อ ง เ ป็ น ผู้
ประกอบด้วยหลักธรรม ดังนี้ 

๑.  ผู้ สอนจะต้ องประกอบด้ ว ย
คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าด้านพระปัญญาคุณ คือ  
ทศพลญาณอันเป็นพระญาณอันเป็นก าลังของพระ
ตถาคตที่ท าให้พระองค์สามารถบันลือสีหนาท
ประกาศพระศาสนาได้มั่นคงในความหมายที่ผู้สอน
ทั่วไปพึงน ามาใช้ได้ ๑๐ ประการ ได้แก ่

๑) ฐานาฐานญาณคือ ผู้สอน
ต้องมีความรู้เข้าใจในเนื้อหาและขอบเขตของ
กฎเกณฑ์และหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องและที่จะ
น ามาใช้ในการสอนอย่างชัดเจนตลอดจนรู้ขีดขั้น
ความสามารถของบุคคลที่มีพัฒนาการอยู่ ใน
ระดับต่างๆ 

๒) กรรมวิปากญาณคือ ผู้สอน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนพฤติกรรม
ต่างๆของมนุษย์เป็นอย่างด ี

๓) สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ
คือ ผู้สอนต้องรู้วิธีการและกลวิธีปฏิบัติต่างๆที่จะ
น าเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

๔) นานาธาตุญาณคือ ผู้สอน
ต้องมีความรู้ในวิชาสรีรวิทยาและจิตวิทยาอย่าง
น้อยให้ทราบองค์ประกอบต่างๆและการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์ประกอบเหล่านั้นในกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคคลและถ้าเป็นไปได้ควรมีความรู้
ทั่ ว ไปอย่ า งกว้ า งขว า ง โ ดย เฉพาะ ในทา ง



  วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ           - ๓๖ –     ปีที่ ๒ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘ 

วิทยาศาสตร์เพ่ือรู้จักสภาวะของสิ่งทั้งหลายและ
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นอันจะเป็นเครื่อง
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการสอนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
  ๕) นานาธิมุตติกญาณคือ ผู้สอนต้องรู้
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความโน้มเอียง
แนวความสนใจและความถนัดโดยธรรมชาติ 
  ๖) อินทริยปโรปริยัตตญาณคือ 
ผู้สอนต้องรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
ระดับสติปัญญา ความสามารถพัฒนาการด้าน
ต่างๆและความพร้อมที่จะเรียนรู้ 
  ๗) ฌานาทิสั งกิ เลสาทิญาณคือ 
ผู้สอนต้องรู้ปัจจัยต่างๆที่ เป็นอุปสรรคหรือที่
ส่งเสริมเพ่ิมพูนผลส าเร็จของการเรียนรู้และการ
ฝึกอบรมในระดับต่างๆพร้อมทั้งรู้จักใช้เทคนิค
ต่างๆ เข้าแก้ไขหรือส่งเสริมเพื่อน าการเรียนรู้และ
การฝึกอบรมให้ด าเนินก้าวหน้าไปด้วยดี 
  ๘) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณคือ 
ผู้สอนต้องรู้ประวัติพ้ืนเพเดิม และประสบการณ์
ในอดีตของผู้เรียน 
  ๙) จุตูปปาตญาณคือ ผู้สอนต้อง
พิจารณาสังเกตดูผู้เรียนในขณะที่ผู้เรียนมีบทบาท
อยู่ในชีวิตจริงภายในกลุ่มชนหรือสังคมผู้สอนต้อง
สามารถรู้ เท่าทันและเข้าใจพฤติกรรมต่างๆที่
ผู้ เรียนแสดงออกในขณะนั้นว่า เป็นผู้มีปัญหา
หรือไม่อย่างไร เป็นผู้มองเห็นสาเหตุแห่งปัญหานั้น
และพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือแก้ไขได้ทันที 
  ๑๐) อาสวักขยญาณคือ ผู้สอนต้องรู้
ชัดเข้าใจแจ่มแจ้งและแน่ใจว่าผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
จุดหมายนั้นคืออะไรเป็นอย่างไร และตนเอง
สามารถกระท าผลสัมฤทธิ์นั้นให้เกิดขึ้นได้จริงด้วย 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้สอนที่จะต้องมี คือ 
ลีลาการสอน หรือ เทคนิคการสอน โดยมี
คุณลักษณะเรียกว่าเป็นลีลาในการสอน ๔ อย่าง
อาจเรียกโดยย่อได้ว่า “แจ่มแจ้งจูงใจหาญกล้าร่า

เริง ”หรือ  “ชี้ชัดเชิญชวนคึกคักเบิกบาน ”๓ โดย
ครูผู้สอนอาจประยุกต์ใช้ลีลาการสอนได้ดังนี้ 
  ๑) สันทัสสนา การอธิบายให้ เห็น
ชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตากล่าวคือ 
ครูผู้สอนแนะน าเด็กให้ท าความดี โดยชี้น าชีวิตที่ดี
งาม๔ การสอนให้เด็กต้องเรียนรู้ความจริงของโลก
และชีวิตที่มีอยู่ทุกวัย๕ การเป็นตัวกลางที่จะช่วย
เชื่อมโยงผู้เรียนไปสู่การตระหนักรู้และปฏิบัติต่อ
ความเป็นจริงของโลกและชีวิต๖ 
  ๒) สมาทปนา การจูงใจให้เห็นจริง
ด้วยชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับและน าไป
ปฏิบัติกล่าวคือ ครูผู้สอนแนะน าเด็กที่เกิดศรัทธา
ในครู ใ ห้ ท า ค ว ามดี ส ร้ า ง ส ร รค์ สั ง คมกา ร
เปลี่ยนแปลงคนจากการที่มีแต่ชอบใจ -ไม่ชอบใจ 

ให้งามารถชอบใจหมด ทั้งสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบ
ใจ๗ การพัฒนาความต้องการใหม่ให้เด็กต้องการรู้
และต้องการท า๘ 

๓) สมุตเตชนา การเร้าใจให้
แกล้วกล้าบังเกิดก าลังใจปลุกให้มีอุตสาหะแข็ง
                                                           

๓.พระพรหมคุณาภรณ์ .(ป.อ. ปยุตฺโต). รู้
ห ลั ก ก่ อ น แ ล้ ว ศึ ก ษ า แ ล ะ ส อ น ใ ห้ ไ ด้ ผ ล .   
(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๑), หน้า ๒๒๒. 

๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), แง่คิด
ข้ อ สั ง เ ก ต  เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า  , 
(กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๑),หน้า๖-๗. 

๕พระเทพเวที  )ประยุทธ์ ปยุตฺโต  ,( . หลัก
การศึกษาในพระพุทธศาสนา , (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หน้า ๗, 

๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),ถึงเวลา 
มาร้ือปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่   , พิมพ์ครั้งที่ ๕. 
(กรุงเทพมหานคร:มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๓),หน้า ๙๑-
๙๒,  

๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),โลก
ขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ , พิมพ์
ครั้งที่ ๗. (กรุงเทพมหานคร:  แอคทีฟพริ้น, ๒๕๕๖), 
หน้า ๑๘. 

๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ถึงเวลา 
มาร้ือปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่ , หน้า ๘๔. 
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ขันมั่นใจว่าจะท าให้ส าเร็จได้ไม่หวั่นใจต่อความ
เหนื่อยยากกล่าวคือ ครูผู้สอนปลุกเร้ากระตุ้นให้มี
การน าเสนอปัญหาต่างๆ เพ่ือเป็นการสอนให้
เรียนรู้ปัญหาการกระตุ้นให้คิด หรือกระตุ้นให้เกิด
พลังทางจิตใจ เช่น ปลุกเร้าคุณธรรมให้มีความ
เข้มแข็ง๙ 

๔) สัมปหังสนา การชโลมใจให้
แช่มชื่นร่าเริงเบิกบานฟังไม่เบื่อและเปี่ยมด้วย
ความหวังเพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการปฏิบัติ กล่าวคือ ครูผู้สอนสร้างความสุข
จัดตั้งในห้องเรียน หรือสร้างบรรยากาศการเรียน
ในชั้นอย่ างมีความสุข โดยครูมีสื่ อ ให้ เด็กมี
ความสุข หรือมีความสุขจากการเรียน เพ่ือให้
พัฒนาจากปัจจัยภายนอกไปสู่ปัจจัยภายในคือ
โยนิโสมนสิการ๑๐ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
กล่าวไว้ว่า ครูผู้สอนนั้นมีหน้าที่หลักในการศึกษา 
๒ อย่าง ได้แก่ ๑) สิปปทายก เป็นการถ่ายทอด
หรือสืบทอดศิลปวิทยา ให้ความรู้วิชาการ ความรู้
ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์ ๒) กัลยาณมิตร 
เป็นการชี้แนะแนวทางด าเนินชีวิตที่ถูกต้องและ
ท าให้เขาฝึกพัฒนาตนให้เจริญงอกงามจนถึง
ความสมบูรณ์๑๑ คุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดของครู 
คื อ  ค ว า ม เ ป็ น กั ล ย า ณ มิ ต ร  เ พ ร า ะ
พระพุทธศาสนาถือว่าความสัมพันธ์ของผู้สอนที่มี
ต่ อผู้ เ รี ยนนั้ นอยู่ ในฐานะเป็นกัลยาณมิตร 
กล่าวคือเป็นผู้ช่วยเหลือแนะน าผู้เรียนให้ด าเนิน
ก้าวหน้าไปในมรรคาแห่งการฝึกอบรมองค์คุณทั้ง

                                                           
๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ถึงเวลา 

มาร้ือปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่ , หน้า -๙๕. 
๑๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 

พุทธธรรมกับการฝึกหัดครู, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อ
และสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา, ๒๕๕๑), หน้า ๑๓๓ 

๑๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พุทธธรรมกับการฝึกหัดครู, หน้า ๕๐.  

๗นี้ เป็นคุณลักษณะที่ผู้สอนหรือครูผู้มีความ
ก รุ ณ า โ ด ย ทั่ ว ไ ป จ ะ มี ไ ด้ ไ ม่ จ า กั ด เ ฉ พ า ะ
พระพุทธเจ้าเท่านั้น๑๒ โดยองค์ความประพฤติ ๗ 
ประการที่จัดเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของครูหรือ
ธรรม ๗ประการของกัลยาณมิตรได้แก่ ๑) น่ารัก 
๒) น่าวางใจ ๓) น่าเจริญใจ ๔) รู้จักพูดหรือพูด
เป็น ๕) รู้จักฟังหรือฟังเก่ง ๖) แถลงเรื่องลึกซึ้งได้ 
๗) ไม่ชักจูงไปนอกเรื่อง๑๓ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑ )  ปิ โ ย น่ า รั ก ค รู เ ป็ น ผู้ มี
บุคลิกภาพที่ชวนให้เข้าหาครูผู้แนะแนวควรต้องมี
ลักษณะที่ว่าเมื่อเด็กมีปัญหาเกิดความทุกข์ก็
อยากเข้าไปหาหรือเข้าไปปรึกษาเพราะว่าผู้ที่มี
ปัญหาก็คิดหาที่ปรึกษาเมื่อเห็นผู้ แนะแนวที่มี
คุณสมบัติดีแล้วก็อยากจะเข้าไปปรึกษาด้วย 

๒) ครุ น่าวางใจครูผู้แนะแนว
ต้องมีลักษณะที่น่าไว้วางใจได้หนักแน่นน่าเคารพ
นับถือน่าเชื่อถือท าให้รู้สึกว่าไม่มีภัยอันตราย
อบอุ่นม่ันคงปลอดภัยควรเข้าไปขอค าปรึกษาได้ 

๓) ภาวนีโย น่าเจริญใจครูเป็นผู้
บุ คลิ กท่ าทางที่ แสดงออกดูแล้ วท า ให้ เ กิ ด
ความรู้สึกว่าเป็นผู้มีภูมิรู้มีภูมิธรรมภูมิปัญญาสูง
เป็นคนมีการศึกษาพัฒนาตนดีแล้วซึ่งผู้เข้าหานั้น
รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าใกล้ชิดและเห็นว่าควรยึดถือ
เป็นแบบอย่างคือชวนให้อยากปฏิบัติตาม 

๔) วตฺตา รู้จักพูดหรือพูดเป็น
ข้อนี้เป็นลักษณะส าคัญมากสามข้อแรกนั้นเป็น
บุคลิกภาพที่จะท าให้เกิดการปรึกษาและการแนะ
แนวขึ้นโดยน ามาสู่การพบปะและการท ากิจกรรม
อ่ืนๆผู้แนะแนวควรน าวิธีใช้การเป็นนักพูดโดย
เป็นผู้ช่วยให้เขาพูดจนกระทั่งท าให้เขาตอบ

                                                           
๑๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), รุ่งอรุณ

ของการศึกษาเบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ย่ังยืน , พิมพ์ครั้ง
ที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์สวย, ๒๕๔๖), หน้า ๙๑ 

๑๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธ
ศ า ส น า กั บ ก า ร แ น ะ แ น ว  , พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่  ๗ . 
(กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ, ๒๕๔๕), หน้า ๔๑-๔๒,  
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ปัญหาของตนเองได้หากเขาหาค าตอบไม่ได้จริงๆ
ครูควรมีวิธีการที่จะเสนอแนะให้เขาพบค าตอบได้
ให้เห็นทางออกในการแก้ปัญหา 

๕) วจนกฺขโม รู้จักฟังหรือฟัง
เก่งหมายถึงความเก่งในการฟังการจับเรื่องได้ไว
และชัดเจน รวมถึงการมีความอดทนในการฟัง
อดทนต่อการรับฟังปัญหาอดทนต่อการระบาย
ความทุกข์เพ่ือจะได้รู้เหตุปัจจัยและคิดค้นวิธีการ
แก้ปัญหาโดยเฉพาะการรู้จักตัวผู้เรียนและปัญหา
ของผู้เรียนอย่างแท้จริงเช่นรู้ว่าท าอะไรบกพร่อง
อย่างไรจุดที่จะแก้ไขอยู่ตรงไหนเป็นต้น 

๖) คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา แถลง
เรื่องลึกซึ้งได้เมื่อผู้เรียนมีปัญหาที่ยากหรือลึกซึ้ง
ครู ก็ สามารถคลี่ คลายให้ เข้ าใจได้ เพราะใน
การศึกษาและในการแก้ปัญหานั้น ครูจะต้องพบ
กับปมและเรื่องที่ยากหรือลึกซ้ึงอยู่เรื่อยๆครูที่ท า
หน้าที่แนะแนวต้องสามารถอธิบายเนื้อหาเรื่องราว
และคลี่คลายปมประเด็นต่างๆให้เห็นชัดเจนและ
เข้าใจได้ง่ายปัญหาที่ซับซ้อนก็ต้องจับเอามาหรือ
หยิบยกออกมาพูดให้เห็นและอธิบายให้กระจ่างอัน
นี้เป็นความสามารถในการปฏิบัติของครู 

๗) โนจฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักจูง
ไปในทางที่ผิดหรือนอกเรื่องครูจะต้องมีทิศทางที่
ชัดเจนในการแนะแนวโดยมีเป้าหมายและน าไปสู่
จุดหมายซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องหากครู
แนะแนวปฏิบัติไม่ถูกต้องออกนอกเรื่องราวหรือชัก
จูงไปในทางเสียหายโดยแนะน าผิดๆหรือแนะน า
วิธีการที่ไม่ถูกต้องแล้ว แทนที่จะแก้ปัญหาได้ อาจ
กลายเป็นการสร้างปัญหาขึ้นอีก๑๔ 
 
ควำมเป็นมำของประชำคมอำเซียน 

ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้ง
อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of Southeast 
                                                           

๑๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธ
ศาสนากับการแนะแนว, หน้า ๔๒-๔๔. 

AsianNations; ASEAN) ตามกรอบ "ปฏิญญา
กรุงเทพ" เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๒๕๑๐ โดยประเทศผู้
ร่วมก่อตั้งอาเซียนประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์  รวมทั้งเป็น
ประเทศหลักประเทศหนึ่งที่ร่วมจัดท าแผนงานการ
เพ่ือจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้ส าเร็จภายในปี 
พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) พร้อมสมาชิกที่เพ่ิมเข้า
มาใหม่ ในภายหลั ง ได้ แก่  บรู ไนดารุ สลาม 
เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา รวมเป็น ๑๐ 
ประเทศ โดยการลงนามรับรอง "ปฏิญญาชะอ า-หัว
หิน" ในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๕๒ทั้งนี้ 
ประชาคมที่ "อาเซียน" มุ่งเน้น มี ๓ ประการคือ  
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
(ASEAN Political Security Community; 
APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community;  AEC) และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community; ASCC) 

จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะขยายครอบคลุมในทุกด้านไม่ว่าจะ
เป็ น  สั งคม  เศรษฐกิ จการ เมื อ ง  แร งงาน 
การศึกษา อุตสาหกรรมภาคธุรกิจและศาสนา 
วัฒนธรรม ประเทศไทยจ าต้องสร้างองค์ความรู้
และวางยุทธศาสตร์เพื่อปรับตัวในทุกภาคส่วน ใน
การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ใน
อนาคตเนื่องจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรบุคคล  อย่างไรก็
ตาม จากการประเมินผลเรื่องการรับรู้การเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกลับพบว่า คนไทยมี
ความรู้เรื่องอาเซียนอยู่อันดับที่ ๘จากทั้งหมด 
๑๐ประเทศต่างจากประเทศลาวที่ประชาชน
ตื่นตัวเรื่องประชาคมอาเซียนอยู่ในอันดับ ๑ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจุบันนี้ ลาวใช้ความตื่นตัวเรื่องการ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซียนเป็นแรงผลักดันไปสู่การ
ปรับยุทธศาสตร์ประเทศให้เป็นแลนด์ลิงค์ (Land 
Link) เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ
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อาเซียนส าหรับประเด็นด้านการศึกษา ได้มี
หลักฐานปรากฏชัดว่า ผลการประเมินการศึกษา
ของประเทศกลุ่มอาเซียน  พบว่าการศึกษาของ
ประเทศไทย อยู่ในเกณฑ์ ๓.๖คะแนนจาก ๑๐
คะแนนในขณะที่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา และเวียดนามมีคะแนน
ในการประเมินการศึกษาสูงกว่าประเทศไทย๑๕ 
จากแนวคิดดังกล่าว ผลกระทบที่ตามมาคือ ครู
ต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
ยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

ยุทธศาสตร์การ เข้ าสู่ ประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ของประเทศไทยรัฐบาลได้
มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) บูรณาการ
แนวทางการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศใน
การร่วมผลักดันให้ เกิดการสร้างประชาคม
อาเซียนภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘  เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน  ในการเตรียมการรองรับผลกระทบและ
แผนการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและใช้โอกาสจากความร่วมมือ
ในอาเซียนเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนประกอบกับความ
ตื่นตัวในการรับรู้เรื่องประชาคมอาเซียนที่มากขึ้น
ในทุกภาคส่วน 

การเตรียมความพร้อมและใช้โอกาส
จากการ รวมตั ว ทา ง เศรษฐกิ จสั ง คมและ
วัฒนธรรมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
และการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน กฎระเบียบและประชาชนจะเป็นการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของ
                                                           

๑๕http://www.enn.co.th/๒ ๕ ๕ ๘ 
[สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภา ๒๕๕๙] 

ประชาชนที่ดีขึ้นรวมทั้งสร้างความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความมั่นคงใน
รูปแบบต่างๆเป็นหลักการส าคัญที่น ามาซึ่งการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี
๒๕๕๘ภายใต้แนวทางการพัฒนา ๘ ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นสมาชิก
ที่ เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนอาเซียนร่วมกัน” 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำ บริกำร 
กำรค้ำ และกำรลงทุนมีเป้าหมายในการพัฒนา
ศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้าและการ
ลงทุน เพ่ือรองรับการเปิดเสรีและใช้โอกาสจาก
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

ยุทธศำสตร์ที่๒กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและกำรคุ้มครองทำงสังคม มีเป้าหมายให้
ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมและ
ประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ที่มั่นคงและปลอดภัย 

ยุ ท ธศ ำสตร์ ที่  ๓  ก ำ ร พัฒน ำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและโลจิสติกส์ มีเป้าหมายใน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยง
และมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้งมี
กฎ ระเบียบที่อ านวยความสะดวกทั้งการค้าและ
การลงทุน 

ยุ ท ธศ ำสตร์ ที่  ๔  ก ำ ร พัฒน ำ
ทรัพยำกรมนุษย์ มี เป้าหมายในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือ
แล ะภ าษากลุ่ ม เ ป้ า หม ายที่ ส า คั ญ  ไ ด้ แ ก่ 
การศึกษาแรงงาน/ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่
รัฐ 

ยุ ท ธศ ำสตร์ ที่  ๕  ก ำ ร พัฒน ำ
กฎหมำย กฎ และระเบียบ มีเป้าหมายในการ
ปรับปรุงกฎหมายกฎ ระเบียบที่อ านวยความ
สะดวกการค้ า  การลงทุน  และสอดรับกับ
พันธกรณีและข้อตกลงต่างๆ 

http://www.enn.co.th/๒๕๕๘%20%5bสืบค้น
http://www.enn.co.th/๒๕๕๘%20%5bสืบค้น
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ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของอำเซียน มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกกลุ่ม
เข้าใจและตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเป็น
ประชาคมอาเซียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ 
ได้แก่ ภาคประชาชนภาคแรงงาน/ผู้ประกอบการ 
และภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๗ กำรเสริมสร้ำง
ควำมม่ันคง มีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือ

ด้านการเมืองและความมั่นคงเพ่ือน าไปสู่ภูมิภาค
ที่มีบรรทัดฐาน เอกภาพ และสันติภาพร่วมกัน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๘ กำรเพิ่มศักยภำพ
ของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกำสจำกอำเซียน มี
เป้าหมายในการพัฒนาเมืองให้มีศักยภาพที่จะ
เชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในด้าน
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวบริการ การลงทุน 
และการค้าชายแดน 

 

 
 

ภำพยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ปี ๒๕๕๘ 
แหล่งที่มา : เรียบเรียงจากเอกสารประกอบการประชุมประจ าปี ๒๕๕๖ สศช. เอกสำร

ประกอบ : เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนประเทศ. 

 
จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

ประเทศไทยประกอบกับ การก้าวเข้าสู่ ยุค
โลกาภิวัฒน์และการทะลักเข้ามาของวัฒนธรรม
ตะวันตก มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
สถาบันทางศาสนา เช่น ปัญหาการใช้จ่ายอย่าง
ฟุ่มเฟือยของประชาชน ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยา เสพติ ดของประ เทศกลุ่ มอา เ ซี ยน 
เนื่องจากเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจาก

สาเหตุ ปัญหาสังคม ครอบครัว การเงิน การขาด
ความเอาใจใส่ และอิทธิพลจากคนรอบข้าง 
รวมถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในขณะเดียวกัน 
องค์กรทางพระพุทธศาสนา ก็มีปัญหาทางด้าน
การปกครองคณะสงฆ์ กล่าวคือ การบิณฑบาต
ของพระสงฆ์ขาดความส ารวมมีการ เรี่ยไรโดย
ไม่ได้รับอนุญาตการเที่ยวเร่ร่อนเพ่ือหาลาภ
สักการะ การพักค้างแรมตามบ้านเรือน การปัก

http://asean.bangkok.go.th/images/asean/strategy_THA.pdf
http://asean.bangkok.go.th/images/asean/strategy_THA.pdf
http://asean.bangkok.go.th/images/asean/strategy.JPG
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กลดในย่านชุมชนการนุ่งห่มไม่เรียบร้อย การเข้า
ร่วมพิธีสงฆ์โดยไม่ได้รับฎีกา การกล่าวถ้อยค าไม่
เหมาะสมการตั้งส านักทรง การพักอาศัยอยู่ในที่อ
โคจร การเล่นการพนัน การเสพยาเสพติด การ
ดื่มสุราก่อความวุ่นวายในสถานที่ราชการ และ
อ่ืนๆ และเมื่อมีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
พระภิกษุ สงฆ์ จากกลุ่มประเทศอาเซียนย่อมมี
การเดินทางเข้าประเทศไทย  

แนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนว่า
ครูต้องพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นผู้น าทางด้านความรู้ 
ค ว ามส ามา รถและ เ พ่ิ มทั กษะหล ายด้ า น 
โดยเฉพาะภาษาครูจ าเป็นต้องเรียนรู้ให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
ครูมืออำชีพยคุอำเซียน 

ครูมืออาชีพนั้นต้องมีความพร้อมใน
การปรับตัว เ พ่ือพัฒนาตนเอง จะต้องมีจิต
วิญญาณความเป็นครูคือต้องประพฤติ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมของความเป็นครู คือ 
ครุธรรม ๗ ประการเป็นพ้ืนฐานของการด าเนิน
ชีวิตและสิ่งที่ส าคัญในการเสริมสร้างให้ครูเป็นครู
มืออาชีพในยุคอาเซียน คือ ภาษา เทคโนโลยี 
และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ซึ่ง
ผู้ที่จะเป็นครูมืออาชีพยุคอาเซียนนั้นจะต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

๑ .  ก า ร รั บ รู้   ( Perception)  
หมายถึง  การที่ผู้เรียน “รับ”  ข้อมูลข่าวสาร
และองค์ความรู้ต่ างๆ  จากแหล่ งความรู้ที่
หลากหลาย รวมทั้งจากผู้สอน  โดยผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้า  ได้แก่  ตา  หู  จมูก  ปากและ
ผิวหนัง  ซึ่งการรับรู้ของบุคคลจากประสาทสัมผัส 
พบว่ามีประสิทธิผลในการเรียนรู้ต่างกันจากน้อย
ไปมาก  ซึ่งสุวิทย์  มูลค า  และอรทัย  มูลค า  ได้
สรุปไว้  ดังนี้๑ 

                                                           
๑สุวิทย์  มูลค าและอรทัย  มูลค า อ้างใน 

อาภรณ์ ใจเที่ยง, หลักการสอน ฉบับปรับปรุง, พิมพ์

  กา ร เ รี ย น รู้ จ า กก า ร อ่ าน   เ กิ ด
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ ๑๐  % 
  การ เ รี ยนรู้ จ ากการได้ ยิ น   เกิ ด
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ ๒๐ % 
  การเรียนรู้ จากการได้ เห็น  เกิด
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ ๓๐ % 
  การเรียนรู้จากการได้เห็นและได้ยิน 
เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ๕๐ % 
  การเรียนรู้จากการได้พูดและได้ยิน  
เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ๗๐ % 
  การเรียนรู้จากการได้พูดและได้ท า  
เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ๙๐ % 
  จึงกล่าวไว้ว่า  การจัดการการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด  
ควรเป็นการจัดให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  
สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
(Learning  by  Doing)  ของ  จอนห์นดิวอ้ี 
(John  Dewey) 
  ๒. การเข้ าใจ  (Comprehension)  
หมายถึง  การที่ผู้เรียนสามารถแปลความหมาย  
ตีความ  หรือสรุปความส าคัญในสิ่งที่รับรู้ได้โดยเกิด
การเชื่อมโยงประสบการณ์ หรือความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิมสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ  ที่ตนเองรับรู้  และสามารถอธิบายโดยให้
เหตุผล 
  ๓. การปรับเปลี่ยน (Transformation)  
หมายถึง  การที่ผู้เรียนน าความเข้าใจที่เกิดจากการ
รับรู้มาสร้างแบบแผนพฤติกรรมของตนขึ้น เช่น  
ผู้เรียนรับรู้ว่าหนูเป็นพาหะน าโรค  ก็จะไม่กล้าเข้า
ใกล้ถึงแม้ผู้เรียนบางคนจะเป็นว่าลูกหนูเป็นสัตว์ที่
น่ารักก็ตาม 
  การเรียนรู้จึงเป็นการะบวนการที่เกิดขึ้น
ตามล าดับตั้งแต่การรับรู้  สร้างสรรค์ความเข้าใจ
ต่อจากนั้นจึงน ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะ
                                                                                 

ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 
๒๕๔๖), หน้า ๑๖. 
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กระท าหรือไม่กระท าเกี่ยวกับสิ่งที่ เรี ยนรู้มานั้น
ต่อไป 
บทสรุป  

ครูมืออาชีพครูเป็นผู้ที่มีอาชีพครูด้วย
ใจรัก มีความพร้อมในทุกๆ ด้านที่จะเป็นครู 
ประพฤติตัวดี วางตัวดี เอาใจใส่และดูแลศิษย์ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูด้วย
คุณธรรมของครูตามหลักพุทธศาสนา คือ ปฏิบัติ
ตนเป็นครูตามครุธรรม ๗ ประการ ได้แก่ น่ารัก 
ครูเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ชวนให้เข้าหาครูน่าวางใจ 

ครูผู้แนะแนวต้องมีลักษณะที่น่าไว้วางใจน่าเจริญ
ใจ รู้จักพูดหรือพูดเป็น รู้จักฟังหรือฟังเก่ง แถลง
เรื่องลึกซึ้งได้เมื่อผู้เรียนมีปัญหาที่ยากไม่ชักจูงไป
ในทางที่ผิด ครุธรรมเหล่านี้เป็นหลักธรรมพื้นฐาน
ที่ครูจะต้องประพฤติปฏิบัติและสิ่งที่เสริมให้ครูมี
ความโดดเด่นและมีเสน่ห์ในการดึงดูดนักเรียนให้
สนใจการเรียนได้ก็คือ เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ 
ทั้ง ๒ อย่างนี้ช่วยให้ครูมืออาชีพในยุคอาเซียนมี
ความโดดเด่นและเป็นครูมืออาชีพในยุคประชาคม
อาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ 
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