
 

 
 

  

บทที่ 2 
ความหมายและความสําคัญของครู 

ความหมายของคําวา “ครู” 
 ครูคือใคร ?  คําวา “ครู” มีความหมายลึกซ้ึงกวางขวางมาก แตถาดูจากรากศัพท
ภาษาบาลีวา “ครุ” หรือ ภาษาสันสกฤตวา “คุรุ” น้ัน  มีความหมายวา “ผูส่ังสอนศิษย หรือ 
ผูควรไดรับการเคารพ” 
 ไดมีผูใหความหมายของคําวา “ครู” ไวหลายอยาง เชน  
 “ครู ” คือ  ผู ทําหนา ท่ีสอนและใหความรูแก ศิษย  เ พ่ือให ศิษย เกิดความรู
ความกาวหนาในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
 ยนต  ชุมจิต (2541: 29) ไดอธิบายคําวา “ครู” ดังน้ี 
 1.   ครู  เปนผูนําทางศิษยไปสูคุณธรรมช้ันสูง 

ครู  คือ ผูอบรมส่ังสอนถายทอดวิชาความรูใหแกศิษย เปนผูมีความหนักแนน 
ควรแกการเคารพของลูกศิษย 

2.   

3.   ครู  คือผูประกอบอาชีพอยางหน่ึงท่ีทําหนาท่ีสอน มักใชกับผูสอนในระดับตํ่า
กวาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

รังสรรค  แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง (2550: 38) ไดใหความเห็นวา 
“ครู” คือ ผูให ผูเติมเต็ม และผูมีเมตตา 

ครู คือ ผูท่ีใหความรูไมจํากัดทุกท่ีทุกเม่ือ ครูตองเต็มไปดวยความรู และรูจัก
ขวนขวายหาองคความรูใหม ๆ สะสมความดี มีบารมีมาก และครูท่ีดีจะตองไมปดบัง
ความรู ควรมีจิตและวิญญาณของความเปนครู 

ครู คือ ผูเติมเต็ม การที่ครูจะเปนผูเติมเต็มได ครูควรจะเปนผูแสวงหาความรู ตอง
วิเคราะห วิจัย วิจารณ และมาบูรณาการความรูตาง ๆ เขาดวยกัน 

ครู คือ ผูท่ีมีเมตตา จะตองสอนเต็มท่ีโดยไมมีการขี้เกียจหรือปดบังไมใหความรู
เต็มที่ ครูตองไมลําเอียง ไมเบียดเบียนศิษย 
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ในหนังสือ พจนะ - สารานุกรมไทย  เปลื้อง  ณ นคร (2516: 89) ไดใหความหมายของคําวา 
“ครู” ไวดังน้ี 

1. ผูมีความหนักแนน 
2. ผูควรแกการเคารพของศิษย 
3. ผูส่ังสอน 
คารเตอร วี กูด (Carter V. Good. 1973: 586)  ไดใหความหมายของคําวา “ครู” 

(teacher) ไวดังน้ี คือ 
1.  person employed in an official capacity for the purpose of guiding and 

directing the learning experience of pupils or students in an educational institution 
whether public or private. 

2.  person who becomes of rich or unusual experiencing or education or 
both in given field is able to contribute to the growth or development of other 
person who comes to contact with him. 

3.  person who has completed a professional curriculum in a teacher 
education institution and whose training has been officially recognized by the 
award of an appropriate teaching certificate. 

4.  person who instructs the other. 
จากคําภาษาอังกฤษขางบนน้ัน จะเห็นไดวา ความหมายของคําวา “ครู” 

(Teacher) คือ 
1.  ครู  คือ ผูท่ีมีความสามารถใหคําแนะนํา เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการเรียน

สําหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท้ังของรัฐและเอกชน 
2.  ครู  คือ ผูท่ีมีความรูประสบการณและมีการศึกษามากหรือดีเปนพิเศษ หรือมี

ท้ังประสบการณและการศึกษาดีเปนพิเศษในสาขาใดสาขาหนึ่งท่ีสามารถชวยใหผูอื่นเกิด
ความเจริญกาวหนาได 

3.  ครู  คือ ผูท่ีเรียนสําเร็จหลักสูตรวิชาชีพจากสถาบันการฝกหัดครู และได
ใบรับรองทางการสอนดวย 

ครู  คือ ผูท่ีทําหนาท่ีสอนใหความรูแกศิษย 4.  
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นอกจากน้ี คําวา “ครู” ยังมีความหมายอื่น ๆ ไดอีก เชน 
1.  “ครู คือ ปูชนียบุคคล” หมายถึง ครูท่ีเสียสละ เอาใจใสเพ่ือความเจริญ

ของศิษย ซ่ึงเปนบุคคลท่ีควรเคารพเทิดทูน 
2.  “ครู คือ แมพิมพของชาติ” หมายถึง การเปนแบบอยางท่ีดีของลูกศิษยท่ีจะ

ปฏิบัติตัวตามอยางครู 
3.  “ครู คือ ผูแจวเรือจาง” หมายถึง อาชีพครูเปนอาชีพท่ีไมกอใหเกิดความ

รํ่ารวย ครูตองมีความพอใจในความเปนอยูอยาง
สงบเรียบรอย อยาหว่ันไหวตอลาภ ยศ ความ
สะดวกสบาย 

โดยสรุปอาจกลาวไดวา ครู คือ ผูท่ีทําหนาท่ีสอนใหศิษยเกิดความรู และมี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี นําประโยชนใหแกสังคมไดในอนาคต 
 
ความหมายของคําวา “อาจารย” 
 ปจจุบันคําวา “ครู” กับ “อาจารย” มักจะใชปะปนหรือควบคูกันเสมอ จนบางคร้ังดู
เหมือนวา จะมีความหมายเปนคําคําเดียวกัน แตในความเปนจริงแลว รากศัพทเดิมของ
คําวา “อาจารย” ไมเหมือนกับคําวา “ครู” และเม่ือพิจารณาถึงความหมายด้ังเดิมแลวยิ่งไม
เหมือนกัน 
 ทานพุทธทาสภิกขุ (2529: 93)  ไดจําแนกความหมายของ “อาจารย” เปน 2 แบบ คือ 
 1.  ความหมายด้ังเดิม  หมายถึง ผูฝกมารยาท หรือเปนผูควบคุมใหอยูในระเบียบ
วินัย เปนผูรักษาระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ  
 2.  ความหมายปจจุบัน  หมายถึง ฐานะช้ันสูงหรือช้ันหน่ึงของผูท่ีเปนครู 
 ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรมของพระราชวรมุนี 
(ประยุกต  ปยุตฺโต) (2528: 185)  อธิบายความหมายของอาจารยไวดังน้ี 

1. ผูประพฤติการอันเกื้อกูลแกศิษย 
2. ผูท่ีศิษยพึงประพฤติดวยความเอื้อเฟอ 
3. ผูส่ังสอนวิชาและอบรมดูแลความประพฤติ 
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แตความหมายของคําวา “อาจารย” ตามทัศนะของชาวตะวันตก จะหมายถึง
ผูสอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงตํ่ากวาระดับศาสตราจารย และเปนผูสอน
ท่ีตองรับผิดชอบตอการสอนนักศึกษาใหเกิดความกาวหนาตามประสงคเฉพาะของ
การศึกษาท่ีกําหนดไว 

เม่ือพิจารณาความหมายของคําวา “อาจารย” ตามทัศนะของคนไทยกับทัศนะ
ของชาวตะวันตกแลวจะเห็นไดวา อาจารยของชาวตะวันตกจะเนนความสําคัญไปท่ีการ
สอน คือเปนผูมีความเชี่ยวชาญในการสอนเฉพาะดาน และเปนผู ท่ีทําการสอนใน
สถาบันการศึกษาช้ันสูง  แตความหมายของคําวา “อาจารย” ตามทัศนะของคนไทย จะมี
ความหมายกวางกวา คือเปนท้ังผูสอนวิชาความรู อบรมดูแลความประพฤติ และเปนผูท่ีมี
ฐานะสูงกวาผูเปนครู ดังน้ันจึงพอสรุปความหมายของคําวา “อาจารย” ไดวา “เปนผูสอน
วิชาความรูและอบรมความประพฤติของลูกศิษย เปนผูมีสถานะภาพสูงกวา “ครู” และมัก
เปนผูท่ีทําการสอนในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย” 

ในปจจุบันน้ี ผูท่ีทําหนาท่ีการสอนไมวาจะมีคุณวุฒิระดับใด ทําการสอนในระดับ
ไหน จะนิยมเรียกวา “อาจารย” เหมือนกันหมด ซ่ึงมิใชเร่ืองเสียหายอะไร ในทางตรงกัน
ขาม กลับจะเปนการยกยองและใหความเทาเทียมกันกับคนท่ีประกอบวิชาชีพเดียวกัน  
ดังน้ัน ส่ิงสําคัญท่ีสุดมิใชเปนคําวา “ครู” หรือ “อาจารย” แตอยูท่ีการทําหนาท่ีของตนให
สมบูรณท่ีสุด 
 
ความหมายของคําที่เก่ียวกับ ครู-อาจารย 
 คําที่มีความหมายคลายกับ ครู มีหลายคํา เชน 

1.  อุปชฌาย -  ทานพุทธทาสภิกขุ อธิบายความหมายของ “อุปชฌาย” วา 
หมายถึง ผูสอนวิชาชีพ แตในปจจุบันน้ี หมายถึง พระเถระ
ผูใหญ ท่ีทําหนาท่ีเปนผูบวชกุลบุตรในพระพุทธศาสนา 

ทิศาปาโมกข -  หมายถึง อาจารยท่ีมีความรูและช่ือเสียงโดงดัง ในสมัยโบราณ
ผูมีอันจะกินจะตองสงบุตรหลานของตนไปสู สํานัก ทิศา
ปาโมกข เพ่ือใหเรียนวิชาท่ีเปนอาชีพ หรือ วิชาช้ันสูงใน
สาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือกลับไปรับหนาท่ีทําการงานที่สําคัญ ๆ 

2.  
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3.  บุรพาจารย หรือ บูรพาจารย คือ อาจารยเบื้องตน หมายถึง บิดา มารดา  ซ่ึง
ถือวาเปนครูคนแรกของบุตร ธิดา 

4.  ปรมาจารย  คือ อาจารยผูเปนเอกหรือยอดเยี่ยมในทางวิชาใดวิชาหน่ึง 
5.  ปาจารย   คือ อาจารยของอาจารย 

 สวนคําศัพทในภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายคลายกับคําวา ครู หรือ Teacher          
มีหลายคํา คือ 

1.  Teacher หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีประจําในโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา
ตาง ๆ ตรงกับคําวา ครู หรือ ผูสอน 

2.  Instructor หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีเปนผูสอนโดยเฉพาะในวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัย ตรงกับคําวา อาจารย 

3.  Professor (ในประเทศอังกฤษ) หมายถึง ตําแหนงผูสอนที่ถือวาเปน
ตําแหนงสูงสุดในแตละสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยตาง ๆ แตใน
อเมริกาและแคนาดาใชเปนคํานําหนานามสําหรับผูสอนใน
วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน 

 ผูชวยศาสตราจารย ใชคําวา Assistant  Professor 
 รองศาสตราจารย ใชคําวา Associate Professor 
 ศาสตราจารย ใชคําวา Professor 

หมายถึง บุคคลผูสอนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ตรงกับคําวา 
ผูบรรยาย 

4.  Lecturer 

5.  Tutor หมายถึง ผู ท่ี ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาเปนกลุมเล็ก ๆ หรือ
รายบุคคล โดยทํางานเปนสวนหน่ึงของผูบรรยาย คลาย ๆ กับ
ผูสอนเสริมหรือสอนกวดวิชา 
เปนภาษากรีกโบราณ หมายถึง ปราชญผูสอนวิชาตาง ๆ 
คลายกับคําวา “ทิศาปาโมกข” 

6.  Sophist 
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ความสําคัญของครู 
 อาชีพทุกอาชีพยอมมีความสําคัญตอบุคคลและสังคมดวยกันท้ังน้ัน เปนการยากที่
จะบงบอกวา อาชีพใดสําคัญกวาอาชีพใด แตในที่น้ีเราจะพิจารณาเฉพาะอาชีพครูวา มี
ความสําคัญตอสังคมและประเทศชาติเพียงใด จึงขออัญเชิญพระราโชวาทของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคารใหมสวนอัมพร  วันพุธท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 
ความตอนหนึ่งวา 
 “ .....อาชีพครูถือวาสําคัญอยางยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ใหเจริญม่ันคง และกอนท่ีจะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดน้ัน จะตองพัฒนาคน ซ่ึงไดแก 
เยาวชนของชาติเสียกอน เพื่อใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณคาสมบูรณทุกดาน จึง
สามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได........” 
 จากพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพฯ ตามท่ีไดอัญเชิญมากลาวไวขางตน เปน
เคร่ืองยืนยันใหเห็นถึงความสําคัญของครูท่ีมีตอความเจริญของบุคคล และชาติบานเมือง
เปนอยางยิ่ง ชาติบานเมืองจะเจริญไดเพราะประชาชนในชาติไดรับการศึกษาท่ีดี และมีครู
ท่ีมีคุณภาพ 
 ในอดีตครูมีความสําคัญตอบุคคลและสังคมมาก แตในปจจุบันความสําคัญของครู
เปลี่ยนไป มีสาเหตุหลายประการที่ทําใหความสําคัญของครูในอดีตกับครูในปจจุบัน
แตกตางกัน เชน 
 1.  จํานวนครู 
 ในอดีต  จํานวนครูมีนอย คนท่ีจะมาเปนครูไดน้ันจะตองมีการคัดเลือกผูท่ีมี
สติปญญาดี และมีนิสัยเหมาะสมท่ีจะเปนครู สามารถประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง
แกลูกศิษยได ดังน้ัน ความสําคัญของครูจึงมีมาก 
 ในปจจุบัน  การศึกษาขยายตัวอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิม
จํานวนครูใหมากข้ึน และมีคนเปนจํานวนมากท่ีมิไดศรัทธาที่จะเปนครู แตจําเปนตอง
ประกอบอาชีพน้ีเพียงเพื่อใหมีโอกาสไดงานทํา จึงทําใหครูบางคนมีพฤติกรรมที่         ไม
เหมาะสมกับการเปนครูไมมีศรัทธาในวิชาชีพท่ีทําอยู 
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 2.  หลักสูตรการสอน 
 ในอดีต  “ตัวครู” คือ “หลักสูตร” ครูมีความสามารถในเรื่องใด หรือมีวิธีการ
สอนอยางใดก็สอนกันไปเชนน้ัน ครูมีความสําคัญมากในการท่ีจะดูแลปรับปรุงพฤติกรรม
ของเด็ก 
 ในปจจุบัน  หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับตาง ๆ มีมาก และแตละ
สาขาวิชาก็จะมีครูเฉพาะสาขาวิชาทําการสอนในวิชาน้ัน ๆ อยู นักเรียนจะมีโอกาสได
เรียนกับครูหลาย ๆ คน ทําใหความผูกพันระหวางครูกับนักเรียนลดนอยลง นักเรียนจะ 
ไมคอยเห็นคุณคาความสําคัญของครูเทาใดนัก 
 3.  จํานวนนักเรียน 
 ในอดีต  จํานวนประชากรมีนอยกวาปจจุบันมาก ผูท่ีสนใจจะเรียนหนังสือก็
มีจํานวนไมมาก ครูผูสอนแตละคนสามารถดูแลอบรมนักเรียนไดอยางท่ัวถึง มีความ
ผูกพันซ่ึงกันและกัน 
 ในปจจุบัน  จํานวนนักเรียนในแตละระดับ แตละหองมีมากข้ึน ครูบางคน
ตองสอนนักเรียนหลายหอง เม่ือสอนหมดช่ัวโมงหน่ึงก็ตองรีบไปสอนตออีกหองตอไป  ทํา
ใหความผูกพันใกลชิดกันระหวางครูกับลูกศิษยลดนอยลงตามลําดับ 
 4.  อนาคตของศิษย 

ในอดีต  คนท่ีมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนเกือบทุกคนจะไดดีมีงานทํา  
 ในปจจุบัน  คนท่ีเรียนหนังสือมีมากข้ึน เม่ือเรียนสําเร็จแลวตองแยงกันหา
งานทํา แตงานมีจํานวนนอย เพราะฉะนั้น คนท่ีเรียนสําเร็จแลวไมมีงานทําจะมีมากและ
เปนพวกที่ไมเห็นความสําคัญของครูเทาไรนัก 
 5.  ความรูสึกของศิษยและผูปกครอง 
 ในอดีต  ลูกศิษยเรียนจบมีงานทําดี ๆ ท้ังลูกศิษยและผูปกครองมักจะ     
นึกถึงบุญคุณครูท่ีเคี่ยวเข็ญและส่ังสอนมา 
 ในปจจุบัน  ลูกศิษยมักจะไมนึกถึงบุญคุณครูเทาไรนัก เพราะครูไมได
ใกลชิดส่ังสอนอบรมลูกศิษยเชนครูในอดีต 
 จากเหตุผลดังกลาว ทําใหความสําคัญของครูในอดีตและปจจุบันมีความแตกตางกัน 
ท้ัง ๆ ท่ีในความเปนจริงความสําคัญของครูมิไดลดนอยลงไปเลย ครูยังคงมีบทบาทและ
ความสําคัญอยูเสมอ เพียงแตคนบางกลุมมิไดเห็นวาครูมีความสําคัญตอตนเชนเดียวกับ     ลูก
ศิษยในสมัยกอน 
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ประเภทของครู 
 การแบงครูเปนประเภทตาง ๆ ยอมข้ึนอยูกับความรูความสามารถและหนาท่ีของ
แตละบุคคล การแบงประเภทของครูอาจจะเปนการชวยกระตุนความเปนครูใหผูประกอบ
วิชาชีพครูดวย 
 ยนต  ชุมจิต (2541: 22-23)  ไดแบงประเภทครูตามลักษณะของงานออกเปน 4 
ประเภท คือ 
 1.  ครูประจําบาน  ไดแก พอ แม ซ่ึงถือวาเปนครูคนแรกของลูก เพราะท้ังสอง
ทานยอมจะมีความใกลชิดคอยดูแลปกปองลูกตลอดเวลา จึงมีการยกยองให พอ แม เปน
บูรพาจารยของลูก 
 2.  ครูประจําโรงเรียน  ไดแก ครูอาจารยท่ีทําการสอนนักเรียนตามโรงเรียน หรือ
สถานศึกษาตาง ๆ จะกระทําโดยสํานึกหรือดวยวิญญาณของความเปนครูอยางแทจริง 
หรือกระทําตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากทางราชการ 

3.  ครูประจําวัด  ไดแก พระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาหรือนักบวชในศาสนา
น้ัน ๆ ท่ีมีความรูความเขาใจในหลักคําสอนในศาสนาของตนเพียงพอ และทําหนาท่ี
เผยแพรหลักธรรมคําสอนเพื่อใหประชาชนมีศีลธรรมคุณธรรมประจําใจ 

4.  ครูประจําโลก  ไดแก พระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา และศาสดาของ
ศาสนาตาง ๆ ท่ีไดคนพบหลักธรรมคําสอนอันประเสริฐ แลวนําหลักธรรมน้ัน ๆ มา
เผยแพรอบรมใหมนุษยในโลกไดรูไดเขาใจ และนําไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือความสุขความ
เจริญและความรมเย็นแหงชีวิต 

ภาวิไล  นาควงษ (2545: 6-9) ไดแบงครูตามคุณสมบัติ ความสามารถและลักษณะการ
ทํางานออกเปน 3 ประเภท คือ 

1.  ครูท่ีดี  คือ ครูท่ีมีความรูและเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตน มีทักษะทางการ
สอน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบสูง เอาใจใสปรับปรุงตนเองทั้งในดานความรู 
การสอน และคุณธรรมอยางสมํ่าเสมอ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของลูกศิษย 
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2.  ครูท่ีพอใชได  คือ ครูท่ีมีความรูดี สอนใชไดแตไมทุมเทในการสอน ไม
เครงครัดในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไมสนใจในการพัฒนาตนเอง และมีความประพฤติท่ี
เปนแบบอยางไดในบางเรื่อง  

3.  ครูท่ีไมควรเปนครู  คือ ครูท่ีรูไมจริงในวิชาท่ีสอน และสอนไมดี ไมต้ังใจ
ทํางาน ขาดคุณธรรม ไมสนใจปรับปรุงพัฒนาตนและประพฤติตนไมเหมาะสม ไมสมควร
เอาเปนตัวอยาง 

นอกจากน้ียังอาจแบงประเภทครูตามลัทธิปรัชญาการศึกษาท้ัง 6 คือ 
1.   สารัตถนิยม (Essentialism) คือ ครูประเภทที่ถายทอดเกง และประพฤติเปนแบบอยางได 
2.  นิรันตรนิยม (Perennialism)  คือ ครูประเภทที่สอนความรูเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาปญญา

และความมีเหตุผล 
3.  พิพัฒนาการนิยม (Progressivism)  คือ ครูประเภทที่เปนผูใฝรู มีประสบการณกวางขวาง 

สอนตามความสนใจของผูเรียน และใหผูเรียนแกปญหาดวยตนเอง 
4.  ปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)  คือ ครูประเภทที่ทันสมัย จะกระตุนใหผูเรียนคิด

วิเคราะหแกปญหาสังคมและสรางสรรคประชาธิปไตย 
5.  อัตถิภาวนิยม (Existentialism)  คือ ครูประเภทที่ใหเสรีภาพแกผูเรียนอยางเต็มท่ี 

ชวยใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สามารถพัฒนาตนเองและนําศักยภาพของตนมาใชใหเกิด
ประโยชน 

6.  พุทธปรัชญา (Buddhism)  คือ ครูประเภทที่มีปญญา เปนพหูสูตรและกัลยาณมิตร
ของผูเรียน มีคุณธรรมและประพฤติตนนาเลื่อมใส 

รุง  แกวแดง (2540: 147-149)  ไดแบงครูเปน 5 ประเภท คือ  
1.  ครูโดยอัธยาศัย หรือครูโดยวัฒนธรรม  หมายถึง ผูส่ังสอนเยาวชนในรูปแบบ

การศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงมีมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และจะมีตอไปในอนาคต ไดแก พอ แม 
ปู ยา ตา ยาย พี่ ปา นา อา พระภิกษุ และผูมีความรูในทองถิ่น เปนตน 

2.  ครูโดยอาชีพ  หมายถึง ผูท่ีประกอบอาชีพครูซ่ึงสําเร็จการศึกษามาจากสถาบัน
การฝกหัดครูหรือสถานศึกษาอ่ืน ๆ ซ่ึงตอไปบุคคลท่ีจะเปนครูได ตองมีใบประกอบวิชาชีพครู
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
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3.  ครูโดยธรรมชาติ  หมายถึง ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรอบตัวท่ีกอใหเกิดการเรียนรู
และประสบการณแกมนุษย 

4.  ครูโดยเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ท่ีชวย
ใหเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว กวางขวาง หลากหลาย และไรพรมแดนพรอมท้ังจะกอใหเกิด
เครือขายการเรียนรู และทําใหบุคคลไดเรียนเร็วหรือชาตามอัตราความสามารถของตนเอง 

5.  ครูโดยตนเอง  หมายถึง ความใฝรู ใฝเรียน และการที่แตละคนสามารถสอนหรือ
เรียนรูดวยตนเองได อันจะกอใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

เนาวรัตน  พงษไพบูลย  ไดเขียนกลอนยกยองครูไวในช่ือวา “ใครคือครู”        มี
ใจความดังน้ี 

ใครคือครู 
   ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ 
  ใชอยูท่ีปริญญามหาศาล 

ใชอยูท่ีเรียกวาครู-อาจารย   
  ใชอยูนานสอนนานในโรงเรียน 
   ครูคือผูช้ีนําทางความคิด 
  ใหรูถูกรูผิดคิดอานเขียน 
  ใหรูทุกขรูยากรูพากเพียร 
  ใหรูเปลี่ยนแปลงสูรูสรางงาน 
 
   ครูคือผูยกระดับวิญญาณมนุษย 
  ใหสูงสุดกวาสัตวเดียรัจฉาน 
  ครูคือผูส่ังสอนอุดมการณ 
  ปณิธานเพื่อคนอื่นเพ่ือตนเอง 
   ครูจึงเปนนักสรางผูยิ่งใหญ 

สรางคนจริงสรางคนกลาสรางคนเกง   
  สรางคนใหเปนตัวของตัวเอง 
  ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู 
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สรุป 
ครูและอาจารยคือผูใหความรู ดูแลความประพฤติของศิษย มีหนาท่ีพัฒนาให

ศิษยเปนคนมีคุณภาพตอประเทศ และสังคม  นอกจากน้ีไมวาจะมีครูกี่ประเภท สังคมใน
ปจจุบันและในอนาคต ยอมตองการครูดีหรือครูแทท้ังส้ิน 
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