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นานาทัศนะ
เกียวกับครู

 ทัศนะเกียวกับครทีู ดีของพุทธทาสภิกขุ
๑. ครดีู คือ ผูน้าํทางวัตถ ุ
   - การเป็นผูน้าํใน ๔ ประการ 

เป็นผูน้าํในการแสวงหาอย่างถกูต้อง 
เป็นผูน้าํในการเสวยผล

อย่างถกูต้อง
     เป็นผูน้าํในการเป็นอยู่อย่างถกูต้อง
     เป็นผูน้าํในการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์
           ทังแก่ตนเองและผูอื้น

๒. เป็นผูน้าํทางวิญญาณ – ความเป็นผูน้าํในเรือง
    จิตใจ ๔ ประการ
   มีความเข้าใจในกฎอิทิปปัจจัยตา –
      มองเห็นตามความเป็นจริงว่า ทุกสิงเป็นตาม
      เหตุ-ปัจจัย 
   มีความเข้าใจกฎตถตา – ทุกสิงเป็นไป
      ตามธรรมชาติ
  มีความเป็นอยู่อย่างไม่มีอุปสรรค
  มีความเป็นอยู่อย่างไม่มีทุกข์

- นานาทัศนะเกี่ยวกับคร ู-
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๓. มีชีวิตเป็นธรรม - อยู่ด้วยธรรมและเพือธรรม
    มีธรรมทีพึงปรารถนา 
ฆราวาสธรรม - สัจจะ ความจริง ทมะ ความข่มใจ

       ขันติ ความอดทน     จาคะ การเสียสละ การให้
    อิทธิบาท ๔ - ฉันทะ ความพอใจ 
       วิริยะ- ความพากเพียร จิตตะ ความเอาใจใส่
      วิมังสา ความสอดส่อง

๔. มีอุดมคติ ๔ ประการ
   ทาํงานเกินค่า
   ทาํงานเพือหน้าทีมิใช่เพือตนเอง
   ทาํตนให้เป็นแบบอย่างทีดีแก่สังคม
   ทาํงานเพือให้ได้สิงทีดีทีสุดทีมนษุย์ควรจะได้
       - เป็นผูม้ีธรรมและมีชีวิตเป็นประโยชน์

หลักสิบประการของ
ความเป็นครดีู

- นานาทัศนะเกี่ยวกับคร ู-
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มุ่งมันวิชาการ : ศาสตร์ทีจะสอน ศาสตร์การสอน
  ศาสตร์การพฒันาคน

รักงานสอน อาทรศิษย์

คิดดี มีคุณธรรม

ชีนาํสังคม อบรมจิตใจ
ใฝ่ความก้าวหนา้ วาจางาม

รักความเป็นไทย

สมบัติทีครดีูควรมี

เสือ   กินของสะอาด ไม่กินของเน่า

สิงห์  หยิงในศักดิศรี นาํเป็นจ่าฝูง นาํชมุชนพัฒนา

กระทิง  ต่อสู้ไม่ย่อท้อ สู้งาน เอาการเอางาน

ครแูรด หนังเหนียว บึกบึน อดทน

คุณลักษณะของครู

ต้องเป็นเหมือน "ผงึ" - ขยัน

ต้องเป็นเหมือน "เหยียว" - สายตากว้างไกล

ต้องเป็นเหมือน "นกฮูก" - สุขุมลุ่มลึก 

ต้องเป็นเหมือน "แรด"   - อดทน

- นานาทัศนะเกี่ยวกับคร ู-
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ท่านเป็นครแูบบไหน

  ครมูาสาย คติประจาํใจ คือ
     สอนน้อยหน่อย สายมากหน่อย อร่อยกาํลังเหมาะ
  ครคู้าขาย คติประจาํใจ คือ
     ครทีูมีความเพียร ต้องทาํโรงเรียนให้เป็นตลาด 
     ครทีูมีความสามารถ ต้องทาํตลาดให้เป็นโรงเรียน
  ครคูุณนาย คติประจาํใจ คือ อยู่อย่างคุณนาย 
     สบายทุกอย่าง หนทางสะดวก พรรคมากมี

ท่านเป็นครแูบบไหน
  ครสูุราบาล คติประจาํใจ คือ ศุกร์เมา เสาร์นอน 
      อาทิตย์ถอน จันทร์เกียจคร้าน อังคารหยุด 
      พุธลา พฤหัสมาก้มหน้าไม่สู้คน
  ครเูกียจคร้าน คติประจาํใจ คือ
     สอนมัง ไม่สอนมัง สตางค์เท่าเดิม
  ครหัูวโบราณ คติประจาํใจ คือ
     คิดเป็นก็คิดไป แก้ปัญหาเป็นก็แก้ปัญหาไป
     แต่ฉันจะสอนอย่างไร ใครอย่ามายุ่งกับฉัน

ท่านเป็นครแูบบไหน

  ครปูากม้า คติประจาํใจ คือ
      นินทาวันละมาก ๆ ปากผอ่งใส
  ครหูน้าใหญ่ คติประจาํใจ คือ ใหญ่ทีโรงเรียน 
     ไปเป็นเสมียนทีอําเภอ เห่อเจ้านายได้สองขัน

  ครไูร้อบาย คติประจาํใจ คือ ทาํงานไม่เกียงงอน 
    สอนเต็มหลักสตูรอย่างเคร่งครัด

- นานาทัศนะเกี่ยวกับคร ู-
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สิ งทีครคูวรงดเว้น

 ไร้มารยาท

 ขาดการเตรียมตัว

 มั วในหน้าที

 มีจิตห่างธรรม

สิ งทีครคูวรงดเว้น

 ชอบถลาํล่วงวินัย

 มีใจรวนเร

 เสเพลไม่สร้างสรรค์

 ขยันละเมิดศิษย์

ครตู้องก้าวพน้บาปเจ็ดประการ
(ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑรูย์ สินลารัตน์)

เน้นแต่วิชาการ ไม่เน้นชีวิตจริง
เน้นแต่เนือหา ไม่เน้นกระบวนการ
เน้นแต่ความจาํ ไม่เน้นการคิด
เน้นแต่ความคงที ไม่เน้นความเปลียนแปลง
เน้นแต่อดีต ไม่เน้นอนาคต
เน้นแต่ตัวเอง ไม่เน้นสังคม
เน้นแต่ความง่าย ไม่เน้นความเป็นเลิศ

- นานาทัศนะเกี่ยวกับคร ู-
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คุณลักษณะด้านจิตวิญญาณของครู

รักเด็ก เมตตา กรุณา

อารมณ์ดี ใจเย็น

อดทน อดกลัน ซือสัตย์

ขยัน มมีนษุยสัมพันธ์

มีวินัย มีความเป็นระเบียบ

วาจาสุภาพ ชอบความสุนทรีย์

ยุติธรรม
เข้าใจธรรมชาติและ

ความต้องการของเด็ก

สุขภาพดี
มีความคล่องแคล่ว

ว่องไว

คุณลักษณะด้านความสามารถของครู

การวางแผนการจัดประสบการณ์

การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีอบอุ่น

การจัดกิจกรรมทีหลากหลาย

การจัดกิจกรรมโดยให้ฝึกทักษะการคิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

- นานาทัศนะเกี่ยวกับคร ู-
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การจัดกิจกรรมในรปูแบบการบรูณาการ

การปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมทีดีงาม คุณลักษณะทีพึงประสงค์ 

การจัดหาและผลิตสือ

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

 การมีทักษะการพูดและการสือสารทีดี

การประเมินผลพัฒนาการของผูเ้รียน

คุณลักษณะด้านอุดมการณ์ในวิชาชีพครู

รักและศรัทธาต่ออาชีพครู

อุทิศเวลา กาํลังกาย กาํลังใจ
และกาํลังสติปัญญา

มีความสาํนึกในหน้าทีของ
ความเป็นครู

มีความภมูิใจในความเป็นครู

มีความมุ่งมันไม่ทอดทิง และ
เบือหน่ายต่อการสอน

มีความเชือว่าเด็กแตกต่างกัน
การจัดประสบการณ์จึงเน้นเด็กเป็นสาํคัญ

มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ

- นานาทัศนะเกี่ยวกับคร ู-
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คุณลักษณะด้านจริยธรรมคุณธรรมของครู

มีความเมตตา กรุณา ซือสัตย์สุจริต

มีความโอบอ้อมอารี เอือเฟือเผอืแผ ่
มีความขยันหมันเพียร

มีความเชืออย่างมีเหตุผล ไม่หลงงมงาย

มีสติมันในการคิดและการกระทาํ

มีความรับผดิชอบ ปฏิบัติตามสิทธิ
และหน้าทีของพลเมืองดี

มีความเป็นกัลยาณมิตรกับเด็ก เพือนร่วมงาน
ผูป้กครองและบุคคลอืน

รักเด็กเอาใจใส่ให้ความดแูลช่วยเหลือ
เมือเด็กมีปัญหา

ปฏิบัติตนในจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๗ ลักษณะของครใูนศตวรรษที  ๒๑
(ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑรูย์ สินลารัตน์)

รู้ลึก สร้างความรู้ บรูณาการความรู้ทังเนือหา
การสอน และผูเ้รียน

มีความคิดสังเคราะห์ วิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ ทางการสอนได้
มีวิสัยทัศน์ ตกผลึกทางความคิด
คาดการณ์และสอนเพืออนาคตได้

- นานาทัศนะเกี่ยวกับคร ู-
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ตามทันแนวความคิดของโลก ใช้เทคโนโลยีใหม่
และชีแนะข้อดีข้อเสียให้กับผูเ้รียนและสังคมได้
สอนให้เด็กเติบโตเต็มตามศักยภาพ

ส่งเสริมให้คิดและสร้างสิงใหม่ๆ ได้
พร้อมผลักดันสู่โลกภายนอก

เข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม
และชักชวนให้คนอืนๆ ทาํเพือสังคม
มีบทบาทมีความเป็นผูน้าํในด้าน
การทาํงานการสอนและในวิชาชีพ

คร ู“ปรกติทัวไป” ได้แค่ “บอกเล่า”
คร ู“ทีดี” ทาํหน้าที “อธิบาย”
คร ู“ทีเหนือกว่า” ใช้วิธี “แสดงให้เห็น”
ส่วนครทีู “ยิงใหญ่” นัน “สร้างแรงบันดาลใจ”
 วิลเลียม อาร์เธอร์ วอร์ด

   นักเขียนชาวอเมริกัน
      (ค.ศ. 1921-1994)

ครทีูดีย่อมไม่ฆ่าเวลาศิษย์
สาํนึกผดิทิงเด็กไว้มิได้สอน
หนึงนาทีนันมีค่าอย่าตัดรอน

เมือศิษย์อ่อนจะโทษใครให้คิดดู
  ม.ล.ปิน มาลากุล

- นานาทัศนะเกี่ยวกับคร ู-
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ด้วยความปรารถนาดี
ขอให้ทุกท่านโชคดี 

มีความสุขในการเป็นครู
ตลอดไป

- นานาทัศนะเกี่ยวกับคร ู-




