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4.1 กิจกรรมวันไหวครู 
1. ความคิดรวบยอด 
 การไหวครูเปนประเพณีไทยที่สําคัญสืบทอดกันมาแตโบราณ  ถือเปนพิธีกรรมที่แสดง
ความเคารพระลึกถึงพระคุณของครูอาจารยและยอมรับนับถือครูที่จะประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูให
และเพื่อความเปนสิริมงคลแกนักเรียน 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 2.1 นักเรียนทุกคนไดแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครูอาจารย 
 2.2 นักเรียนปฏบิัติตนไดอยางถูกตองและเหมาะสมในพิธีการไหวครู 
 2.3 นักเรียนกลาวคําไหวครูและคําปฏิญาณตนไดอยางถูกตอง 
3. เปาหมาย 

นักเรียนทุกระดับชั้น 
4. ผูรับผิดชอบกิจกรรม   

  ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 วันพฤหัสบดี  สัปดาหแรกของเดือนมิถุนายน 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําปฏิทินและแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมวันไหวครู ขออนุมัติการดําเนินกิจกรรม
ตอผูบริหารสถานศึกษา 

6.2 แตงตั้งครูรวมเปนคณะทํางานรวมกันรับผิดชอบในการดําเนินการจัดกิจกรรม 
6.3 ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และขอความรวมมือในการ

ดําเนินกิจกรรม 
6.4 ประชาสัมพันธใหนักเรียน ไดรับทราบการดําเนินการจัดกิจกรรม 
6.5 ดําเนินการการจัดกิจกรรม โดยกําหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 กอนวันไหวครู  
 1) นักเรียนซักซอมระเบียบพิธี ขั้นตอนการไหวครู 
 2) นักเรียนจัดเตรียมพานดอกไม ธูปเทียน 
 3) จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธี 

ในวันไหวครู 
 1) เมื่อประธานมาถึง นักเรียนทั้งหมดยืนขึ้น และ ทําความเคารพ  
 2) จุดธูปเทียน นมัสการพระพุทธรูปที่แทนหมูบูชา  
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 3) เร่ิมพิธีโดยการสวดมนต  
 4) หลังจากนั้นกลาวคาถาไหวครู และวรรคแรกของคําไหวครู  
 5) เมื่อกลาวคําไหวครูเสร็จแลว ใหวาคาถาไหวครูตอนทาย  
 6) ตัวแทนนักเรียนกลาวคําปฏิญาณตน  
 7) ประธานเจิมหนังสือ เพื่อความเปนสิริมงคล  
 8) ประธานใหโอวาท เสร็จพิธี 
7. สื่อการเรียนรู 
 ใบความรู  
8. การวัดผลประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชแบบประเมินคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 60   กิจกรรมวันไหวครู 

 

 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 338

ใบความรู 
 

ประเพณีไหวครูของนักเรียน 

 การไหวครูเปนประเพณีไทย ที่สืบทอดกันมาแตโบราณ ถือวากอนเริ่มการศึกษาเลา
เรียนตองมีการไหวครูกอนเพื่อแสดงความกตัญูและยอมรับนับถือครูผูที่จะประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรูให  และเพื่อความเปนสิริมงคลแกผูเปนนักเรียน โดยนักเรียนจะเตรียมพานดอกไม พานธูป
เทียนมาบูชาครู ซ่ึงในพานดอกไมไหวครูนั้น จะตองมีส่ิงสําคัญ 4 รายการที่จะตองมีในพิธีไหว
ครู  เพื่อใหไดความหมายครบถวนตามที่ถือปฏิบัติสืบมาแตโบราณ คือ  ดอกมะเขือ   ดอกเข็ม  หญา
แพรก และขาวตอก 
 ความหมายของสิ่งของสักการะในพิธีไหวครู     
 ดอกมะเขือ  เปนสัญลักษณของความเคารพ  กลาวคือโดยธรรมชาติ  ดอกมะเขือเมื่อมี
ดอก ที่ใหผลมะเขือไดตองโคงลง  เหมือนผูอยูในอาการแสดงความเคารพ หรือ คารวะผูที่ตนเคารพ
ยกยอง  ถาดอกมะเขือใดที่ชี้ดอกขึ้น  เหมือนดอกไมชนิดอื่น ดอกนั้นจะไมใหผล  เพราะจะเนาและ
รวงหลนๆไปเหมือนบุคคลที่ขาดความออนนอมถอมตน ขาดความเคารพ ก็จะหมดโอกาสที่ไดรับ
การถายทอดความรูจากครู 
 ดอกเข็ม   เปนสัญลักษณของสติปญญาที่ฉลาดหลักแหลม  รูจักใชปญญาแยกแยะสิ่ง
ตางๆ เหมือนชื่อของดอกเข็ม        
 หญาแพรก เปนสัญลักษณของความอดทน คุณสมบัติพิเศษของหญาแพรก คือ  ความ
อดทนหญาแพรกที่เราเห็นตามสนาม  ตามทางเดิน  ตามคันนา  เมื่อถึงหนาแลง   แมวาอากาศจะ
แหงแลงจัดจนตนไมทั้งหลายทนไมไหว เหี่ยวเฉา แตหญาแพรกก็ยังทนอยูได  คร้ันถึงฤดูฝนตกมาก
เกิดน้ําทวมขัง ตนไมที่ชอบน้ําก็ชูยอดเขียวชอุม สวนตนไมที่ไมชอบน้ําก็เนาตาย แตหญาแพรกก็ยัง
อยูไดไมตายนี่คือคุณสมบัติของความอดทนที่ครูตองการใหเกิดแกศิษย  
 ขาวตอก  เปนสัญลักษณของ  ความมีระเบียบวินัย   ขาวเปลือกที่คั่วทําขาวตอก  จะเห็น
วากระทะที่ตั้งบนเตาไฟรอน ๆ ตองมีตะกรากนร่ัวหรือ ปบกนร่ัวคอยครอบไวเพื่อสอดไมยาว ๆ ลง
ไปคนขาวที่คั่วในกระทะ  ขาวเปลือกทุกเม็ดเมื่อไดรับความรอนเต็มที่ก็จะดีดออกมาจากขาวเปลือก 
กลายเปนขาวตอกขาว ๆ หอม ๆ กรอบ ๆ    ขาวเปลือกเม็ดใดที่ไดรับความรอนแลวดีดตัวออกมา
ลอดชองที่สอดไมไว  ขาวเปลือกเม็ดนั้นก็จะไมมีโอกาสเปนขาวตอก  มีความหมาย แทน การอบรม 
ส่ังสอนเพื่อใหศิษย เปนคนดี 
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พิธีไหวครูสําหรับนักเรียน 
 การไหวครูเปนประเพณีอยางหนึ่ง  ที่นยิมกันมาแตโบราณ  ถือวาเมื่อจะเริ่มกิจการใดๆ 
เชนเมื่อศึกษาเลาเรียน  เปนตน  ตองเร่ิมไหวครูกอน  เรียกวาขึ้นครู เพื่อการงานที่ริเร่ิมนั้นๆจะสําเร็จ
ดวยดี  ในเรื่องการเรียนหนังสือของโรงเรียนตางๆ นั้น  กระทรวงศึกษาธิการก็มิไดทอดทิ้งประเพณี
โบราณ  ไดวางระเบียบปฏิบตัิในการนีไ้วเพื่อใหโรงเรียนตางๆ ปฏิบัติเปนแบบเดยีวกัน ดังตอไปนี ้

ระเบียบพิธีของนักเรียน 
 ก. จัดสถานที่ 

 1. ตั้งโตะหมูที่บูชาพระพุทธไวในที่สูง  บนเวทีทางดานหนาของที่ประชุม  ขาง
หนาที่บูชามีกระถางธูป  เชิงเทียน และโตะเล็กเพื่อวางพานดอกไมและธูปเทียนที่นักเรียนนํามาบูชา 

2. จัดหาหนังสือ  สําหรับใหผูเปนประธานเจิมไวบนพาน และวางไวบนโตะเล็ก
หนาที่บูชา 

3. ขางที่บูชาบนเวที  จัดที่นั่งของผูเปนประธานและครูอาจารย 
  4. จัดใหนักเรียนนั่งในหองประชุมกอนพิธี  เมื่อผูเปนประธานและครูอาจารยเขา
นั่งยังที่เรียบรอยแลว  เร่ิมพิธี 
 ข. สิ่งท่ีตองเตรียมลวงหนาสําหรับนักเรียน 

 1. พานดอกไม  มีดอกไมประกอบดวย ดอกเข็ม ดอกมะเขือและ หญาแพรก  จัดให
สวยงามตามสมควร ชั้นละ 1 พาน (หรือมากกวา) 

2. ธูปเทียนชั้นละ 1 ชุด (หรือมากกวา) 
3. กําหนดตัวนักเรียนผูถือพานดอกไมและธูปเทียน  ช้ันละ  1 คน (หรือมากกวา) 
4. ใหนักเรียนทองจําคําไหวครูและบทสวดมนต 
5. เลือกนักเรียน  1 คน  เปนผูกลาวนําคําไหวครู 

ค. การจัดนักเรียน 
 1. จัดนักเรียนใหนั่งเปนแถว  แบงเปนสองซีก  ซายและขวาของที่ประชุม  เพื่อให

มีทางเดินตรงกลาง 
2. ใหนักเรียนที่ถือพานดอกไม (แทนชั้นตางๆ)  นั่งที่ขวาสุดและซายสุดของแถว

ทั้ง 2  ซีกขางหนา 
3. ขางหลังนักเรียนที่ถือพานดอกไม  จัดระยะพอประมาณใหนักเรียนที่ถือธูป

เทียน (แทนชั้น) นั่งสลับกันไปแบบนี้  จนครบจํานวนนักเรียนที่ถือพานดอกไมและถือธูปเทียน 
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ง.  พิธี 
 1. เมื่อผูเปนประธานมายังที่ประชุมบนเวทีใหนักเรียนยืนขึ้นพรอมกันเพื่อทําความ

เคารพ 
2. เมื่อผูเปนประธานนั่งลง  ใหครูหรืออาจารยผูหนึ่ง  เขาไปเชิญใหจุดธูปเทียน

นมัสการพระพุทธรูป  แลวผูเปนประธานกลับที่นั่ง 
3. เมื่อผูเปนประธานนั่งเรียบรอยแลว  เร่ิมพิธี  โดยครูหรืออาจารยผูหนึ่ง  ออกมา

ยืนเบื้องหนานักเรียน  เพื่อนําสวดมนตไหวพระใหนักเรียนวาตามเปนวรรคๆไป  ตามแบบสวดขาง
ทายนี้  อาจารยพนมมือเปนอาณัติสัญญาณ ใหนักเรียนทําตาม และทําอยูจนเสร็จการไหวครู 

4. เมื่อสวดมนตไหวพระเสร็จแลว  ครูหรืออาจารยผูนําสวดกลับไปยังที่เดิมและ
นักเรียนผูที่เลือกใหเปนผูกลาวนําคําไหวครูออกมาแทนเพื่อกลาวนําไหวครู  เมื่อพรอมกันแลวก็
กลาววรรคแรกของคําไหวครูตามบทที่แสดงไวขางทายนี้ 

5. เมื่อนักเรียนผูกลาวนํา  วาจบวรรคแรกของบทแลว  นักเรียนทั้งหมด รับตามบท
พรอมกันจนจบคําไหวครู  เมื่อจบบทแลวนักเรียนผูที่กลาวนําซึ่งยังคงยืนอยูทางดานหนาของ
นักเรียนอ่ืนวาคาถาสรุปทายของคําไหวครู คือ 

ปญญาวุฑฒิกะเรเตเต  ทินโนวาเท  นะมามิหัง ฯ  (ทํานองสรภัญญะ) 
6. เมื่อกลาวเสร็จแลว นักเรียนผูกลาวนํากลับที่เดิม นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพ

และนั่งลงตอนนี้ถามีพิณพาทยใหเร่ิมบรรเลงเพลงสาธุการ 
7. ใหนักเรียนที่ถือธูปเทียนเร่ิมจุดธูปเทียน เมื่ออาจารยผูดําเนินพิธีเห็นวาเสร็จ

เรียบรอยแลวใหอาณัติสัญญาณใหนักเรียนผูถือพานดอกไมและถือธูปเทียน ยืนขึ้นพรอมกัน
ทั้งหมดใหถือพานดอกไมเดินมากอน 4  คน   เดนิรวมเปนแถวเรียง 4  ขึ้นไปบนเวทีนําพานดอกไม
ไปวางยังโตะเล็กหนาบูชา  แลวกราบลงพรอมกัน  3  ครั้ง ถอยออกมาทําความเคารพผูเปนประธาน
แลวลงจากเวทีกลับที่เดิมใหนักเรียนที่ถือธูปเทียน  4  คน ทําเชนเดียวกัน  เวนระยะหางกันพองาม  
ทําสลับกันไปดังนี้จนครบจํานวนนักเรียนที่ถือพานดอกไมและธูปเทียน (พิณพาทยคงบรรเลงเพลง
สาธุการตอไป) 

8.  เมื่อนักเรียนเขาที่หมดแลว  ครูหรืออาจารยผูหนึ่งไปเชิญผูเปนประธานเจิม
หนังสือซ่ึงไดเตรียมไวแลว  เมื่อผูเปนประธานลุกขึ้น ใหนักเรียนลุกขึ้นยืนพรอมกัน  ผูเปนประธาน
เจิมหนังสือเสร็จแลวนั่งลง  ใหนักเรียนนั่งลงพรอมกัน เพลงสาธุการจบเปนอันเสร็จพิธี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, หนา 32-34) 
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บทสวดมนตไหวพระกอนไหวครู 
 (อาจารยวานํา  นักเรียนวาตาม) 
 อรหํ     สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ภควา, 
 พุทฺธํ   ภควนฺต ํ  อภิวาเทมิ    (กราบ) 
 สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม, 
 ธมฺมํ   นมสฺสามิ.           (กราบ) 
 สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ 
 สงฺฆํ  นมามิ.       (กราบ) 

คําไหวครู 
   (นํา)    ปาเจราจริยา      โหนฺติ    (รับพรอมกัน)    คุณุตฺตรานุสาสกา 
  (สวดทํานองสรภัญญะ) 
 (นํา)   ขาขอประณตนอมสักการ      (รับ)  บูรพคณาจารย 
  ผูกอปรประโยชนศึกษา 
   ทั้งทานผูประสาทวิชา อบรมจริยา 
  แกขาในกาลปจจุบัน 
   ขาขอเคารพอภิวันท ระลึกคุณอนันต 
 ดวยใจนิยมบูชา 
 ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา 
 ปญญาใหเกิดแตกฉาน 
 ศึกษาสําเร็จทุกประการ อายุยืนนาน 
 อยูในศีลธรรมอันดี 
  ใหไดเปนเกียรติเปนศรี ประโยชนทวี 
 แกชาติและประเทศไทย  เทอญ ฯ 
 (นําสรุป)      ปฺญาวุฑฺฒิกเรเตเต   ทินฺโนวาเท   นมามิหํ ฯ  

คําปฏิญาณของนักเรียน 

 เราคนไทย  ใจกตัญ ู รูคุณชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย 
เรานักเรียน  จะตองประพฤติตนใหอยูในระเบียบวินยัของโรงเรียน 
มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 
เรานักเรียน  จะตองปฏิบัติตนไมใหเปนที่เดือดรอนตอตนเองและผูอ่ืน 
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 ความหมาย 

        ปาเจราจริยา  โหนติ  คุณุตตรานุสาสกา 

        ครูอาจารยเปนผูทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง   เปนผูพรํ่าสอนศิลปวิทยา 

         ปญญาวุฒิ กเร เตเต ทินโนวาเท นมามิหัง 

           ขาพเจาขอนอบนอมเหลานัน้ ผูใหโอวาท ผูทําใหปญญาเจริญ ขาพเจาขอกราบไหวครู
อาจารยเหลานัน้ดวยความเคารพ 

เพลงพระคุณท่ีสาม  
    ครูบาอาจารยที่ทานประทานความรูมาให         

 อบรมจิตใจใหรูผิดชอบชั่วดี 
    กอนจะนอนสวดมนตออนวอนทุกที            

 ขอกุศลบุญบารมีสงเสริมครูนี้ใหรมเย็น 
    ครูมีบุญคุณจะตองเทิดทูนเอาไวเหนือเกลา       

ทานสั่งสอนเราอบรมใหเราไมเวน 
    ทานอุทิศไมคิดถึงความยากเย็น                       
     สอนจนรูจัดเจนเฝาเนนเฝาแนะมิไดอําพราง 
      ***(ซํ้า) พระคุณที่สามงดงามแจมใส              

แตวาใครหนอใครเปรียบเปรยครูไววาเปนเรือจาง 
พลาดจากความจริงยิ่งคิดยิ่งเห็นวาผิดทาง         

    มีใครไหนบางแนะนําแนวทางอยางครู 
บุญเคยทํามาแตปางใดใด เรายกใหทาน       
 ตั้งใจกราบกรานระลึกคุณทานกตัญู 
โรคและภัยอยามาแผวพานคุณครู                       
ขอกุศลผลบุญค้ําชู ใหครูมีสุขช่ัวนิรันดร 
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แบบประเมนิคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
กิจกรรม วันไหวครู 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
ช่ือ ....................................................................เพศ               ชาย                หญิง 
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ....................................... 

ตอนที่ 2  สังเกตคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่แสดงออก 
ตอนที่ 3  ขอใหทานเติมขอความหรือ   ลงในชองตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ขอที่ 

 

คุณธรรมและจริยธรรมที่แสดงออก 

ระดับพฤติกรรม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
นอย 
 (2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

1 นักเรียนมีการเตรียมตัวกอนเขารวมกิจกรรม      
2 ในขณะการรวมกิจกรรมนกัเรียนมีความกระตือรือรน      
3 นักเรียนมีระเบียบวนิัย มีความตรงตอเวลา      
4 นักเรียนใหความสนใจ และความตั้งใจในการจัดทํา

กิจกรรม 
     

5 นักเรียนบอกความหมายของดอกไมท่ีใชในพิธีไหวครูได      
6 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสม

ในพิธีไหวครู 
     

7 นักเรียนมีความตระหนกัและรูพระคุณของครูอาจารย      
8 นักเรียนกลาวคําไหวครู และคําปฏิญาณตนได      
9 นักเรียนสามารถปฏิบัติไหวครูไดอยางถูกตอง      
10 นักเรียนมีความเคารพ นับถือครูอาจารย      

รวมผลการประเมิน      

คิดเปนรอยละ  

                สรุปผลการประเมิน                  ผาน             ไมผาน  
 

เกณฑการประเมิน 70 %    ถือวา   ผาน     
มากที่สุด  คุณภาพระดับ    5 
มาก  คุณภาพระดับ    4 
ปานกลาง  คุณภาพระดับ    3 
นอย  คุณภาพระดับ    2 
นอยที่สุด  คุณภาพระดับ    1 


