
ลักษณะของครูที่ดีตามแนวทางพระราชด ารัส 

 

ครูเป็นอาชีพที่ส าคัญยิ่งในระบบการศึกษา เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างนักเรียนและความรู้ต่าง ๆ 

ด้วยการใช้เทคนิควิธีการสอนในการประสานเสริมทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกัน ดังนั้นครูจึงมีบทบาทส าคัญในการ

ถ่ายทอดอารยธรรมของมนุษยชาติให้สืบทอดต่อไปผ่านการจัดการศึกษาซึ่งได้รับเกียรติและความเคารพใน

สังคมอย่างสูง การปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ดีนั้น จึงต้องมีหลักและแนวทางในการยึดปฏิบัติของการเป็นครูที่ดี เฉก

เช่นลักษณะของครูที่ดีตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 

(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ที่ได้พระราชทานแก่ครูอาวุโสประจ าปี 2522 เมื่อวัน

อังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2523 มีข้อความที่เก่ียวกับคุณลักษณะของครูดีตอนหนึ่งว่า 

“... ครูที่แท้นั้นต้องเป็นผู้กระท ำแต่ควำมดี ต้องขยันหมั่นเพียรและอุตสำหะพำกเพียร ต้อง

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดกลั่นและอดทน ต้องรักษำวินัยส ำรวมระวังควำมประพฤติของตน

ให้อยู่ในระเบียบแบบแผนอันดีงำม ต้องปลีกตัวปลีกใจจำกควำมสะดวกสบำยและควำมสนุกรื่นเริงที่ไม่สมควร

แก่เกียรติภูมิของตน ต้องตั้งใจให้มั่นคงและแน่วแน่ ต้องซื่อสัตย์รักษำควำมจริงใจ ต้องมีเมตตำหวังดี ต้อง

วำงใจเป็นกลำง ไม่ปล่อยไปตำมอ ำนำจอคติ ต้องอบรมปัญญำให้เพ่ิมพูนสมบูรณ์ขึ้น ทั้งในด้ำนวิทยำกำรและ

ควำมฉลำดรอบรู้ในเหตุและผล...” 

 

ครูจึงเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตน ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะพากเพียร ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ 

มีไมตรีจิตรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่นักเรียน เป็นพรหมวิหารแก่ศิษย์คือมีจิตเมตตา ให้ความกรุณา ประกอบด้วย

มุทิตาและด ารงตนอยู่ในอุเบกขา เมื่อครูปฏิบัติได้ดังนี้ครูจึงเป็นที่เคารพของศิษย์และบุคคลทั้งหลาย นั่นเพราะ

ครูเป็นผู้เสียสละอย่างยิ่งต่อการศึกษาของนักเรียนดังที่ได้กล่าวมาด้วยความรับผิดชอบและใจรัก แม้ว่าครูจะ

ปฏิบัติตนไดด้ังนั้นก็ตามยังคงมีอุปสรรคต่าง ๆ ประกอบกันอยู่โดยตลอด ซึ่งครูต้องใช้ความอดทนในการฟันฝ่า

อุปสรรคเหล่านั้นด้วยความแน่วแน่ในคุณความดี ไม่โอนเอนไปตามกิเลส ตัณหา ราคะ หรือจิตฝ่ายต่ าทั้งปวง 

ดังความตอนหนึ่งในพระราชด ารัสที่พระราชทานแก่คณะครูอาวุโส เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ว่า 

“... งำนของครูนั้น เป็นงำนที่ยำกและต้องใช้ควำมอดทนเสียสละมำกยิ่งในปัจจุบันยิ่งยำกขึ้นทุกที 

เพรำะเกิดมีควำมคิดใหม่อยู่เสมอ เช่นว่ำ เด็กต้องมีควำมคิดริเริ่มมำก แต่ควำมคิดริเริ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนั้น 

โดยมำกไปแปลเป็นว่ำ จะต้องมีควำมคิดที่จะล้ำงครู ควำมคิดอันนี้เป็นควำมคิดที่รู้สึกว่ำจะไม่ค่อยดีนัก แต่เรำ

ก็ต้องรับว่ำมี เพ่ือแก้ปัญหำนี้ มิใช่ว่ำครูจะต้องท ำตัวไม่ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรยุแหย่ ตรงข้ำมครูยังต้อง

เสียสละ ยิ่งต้องท ำงำนหนัก และท ำด้วยควำมเฉลียวฉลำดขึ้น ...” 

 



อีกหนึ่งความประพฤติที่ครูจะต้องถือมาปฏิบัติให้ได้นั้นคือความซื่อตรงต่อหน้าที่ ไม่ลุ่มหลงอยู่ใน

เกียรติยศ ต าแหน่ง ชื่อเสียง อามิสสินจ้างหรือวัตถุตอบแทนใด ๆ เนื่องจากอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีทรงเกียรติด้วย

ความเสียสละตนเพ่ือคุณความดีนั้น ไม่ควรที่จะมุ่งเป้าเพ่ือผลตอบแทนในทางใด ๆ ดังนั้นก็เท่ากับว่า  ครูก าลัง

หมิ่นเกียรติแห่งตน ดังจะขอยกพระราชด ารัสที่พระราชทานแก่ครูอาวุโสในโอกาสที่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ความบางส่วนว่า 

“... งำนครูเป็นงำนพิเศษ ผิดแปลกกว่ำงำนอ่ืนๆ กล่ำวในแง่หนึ่งที่ส ำคัญ ก็คือว่ำ ครูจะหวัง

ผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ ควำมร่ ำรวย หรือประโยชน์ทำงวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ ผลได้ส่วนส ำคัญเป็นผลทำงใจ ซึ่ง

ครูแท้ก็พึงใจ และภูมิใจอยู่แล้ว ดูเหมือนจะภูมิใจยิ่งกว่ำข้ำวของเงินทอง และยศศักดิ์เสียอีก ... เพรำะควำมมั่ง

มีและควำมยิ่งใหญ่ไม่อำจบันดำล หรือซื้อหำควำมผูกพันทำงใจอันแท้จริงจำกผู้ใดได้ แต่ควำมเป็นครูนั้น 

ผูกพันใจคนไว้ได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องซื้อหำหรือใช้อ ำนำจรำชศักดิ์ข่มขู่เอำ ขึ้นชื่อว่ำครูกับศิษย์แล้ว ที่จะลืมกัน

ได้นั้นยำกนัก ...ในทุกวันนี้กำรปฏิบัติของครูบำงหมู่ ท ำให้รู้สึกกันทั่วไปว่ำ ครูไม่ค่อยห่วงผลประโยชน์ที่ควรจะ

ห่วง หันไปห่วงยศ ห่วงต ำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และที่ค่อนข้ำงร้ำยอยู่คือ ห่วงรำยได้ ควำมห่วงในสิ่งเหล่ำนี้ ถ้ำ

ปล่อยไว้จะค่อยๆ เข้ำมำท ำลำยครูทีละเล็กละน้อย ซึ่งเชื่อว่ำที่สุดจะสำมำรถบั่นทอนท ำลำยควำมมีน้ ำใจ ควำม

เมตตำ ควำมเสียสละทุกอย่ำงได้ ท ำให้กลำยเป็นคนขำดน้ ำใจ ละโมบ เห็นแก่ตัว ลืมประโยชน์ของศิษย์ กล่ำว

สั้นคือ จะไม่มีอะไรดีเหลือพอที่จะเคำรพนับถือกันได้ เป็นที่น่ำวิตกกว่ำครูเหล่ำนั้น จะผูกพันใจใครไว้ได้อย่ำงไร 

จะท ำงำนของตัวให้บรรลุผลส ำเร็จที่แท้จริงได้อย่ำงไร และจะมีอะไรเกิดข้ึนแก่กำรศึกษำของเรำ…” 

 

เมื่อครูเป็นผู้ที่ประพฤติชอบ ปฏิบัติแล้วนั้น ครูจึงได้ชื่อว่าเป็นแบบอย่างของนักเรียน อาชีพครูนั้นมิใช่

แต่จะจ ากัดอยู่เฉาะในโรงเรียนหรือในเวลาเรียนเท่านั้น แต่ครูยังเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนทั้งในด้านความ

ประพฤติและวิถีการด าเนินชีวิตตามแบบอย่างที่ดีของสังคม เช่น การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน

และสังคม รวมทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวัน แม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตาม ดังนั้นครูจึงต้องพิจารณาการ

ประพฤติของตนอยู่เสมอด้วยจิตใจที่แน่วแน่อย่างยิ่ง เพราะนักเรียนจะได้รับแนวความคิดในการแสดง

พฤติกรรมเหล่านั้นไปด้วย อาทิ การเดินทางไปยังสถานที่อโคจร เป็นต้น สมดังพระบรมราโชวาทในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ความตอนหนึ่ง

ว่า 

“…ไม่ว่ำจะสอนเด็กวัยใด ลักษณะใด ผู้สอนจะต้องลงมือประพฤติเป็นตัวอย่ำงด้วยตนเองให้ได้เห็นอยู่

ตลอดเวลำ โดยไม่ละเลยควำมประพฤติปฏิบัติที่ต้องกำรจะให้เกิดมีในตัวเด็กเป็นอันขำด…” 

 



เรื่องส าคัญในการจัดการเรียนการสอนของครูนั้น จะต้องมุ่งหวังเพ่ือพัฒนาคุณธรรมให้กับศิษย์ ควบคู่

ไปกับการจัดการเรียนการสอนในด้านความรู้ ความสามารถ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าจะต้องให้ความส าคัญกับทั้ง

ด้านพุทธพิสัย (Knowledge) ด้านทักษะพิสัย (Practice) และด้านจิตพิสัย (Attitude) เท่า ๆ กัน มิใช่ให้

ความส าคัญไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเกินไป แต่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่ง ดังจะขอยกพระบรม -

ราโชวาท ที่กล่าวถึงความส าคัญในการสอนของครูที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและ

นักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2505 ความว่า 

“...กำรศึกษำเป็นเรื่องใหญ่ และส ำคัญยิ่งที่มนุษย์คนเรำเมื่อเกิดมำได้รับกำรสั่งสอนจำกบิดำมำรดำอัน

เป็นควำมรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้ำที่ของครูและอำจำรย์สั่งสอนให้ได้รับควำมรู้สูง และอบรม

จิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพ่ือจะได้เป็นพลเมืองดีของชำติสืบไป งำนของครูจึงเป็นงำนที่ส ำคัญยิ่ง ท่ำน

ทั้งหลำยซึ่งจะออกไปท ำหน้ำที่ครู จะต้องยึดมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมและพยำยำมถ่ำยทอดวิชำควำมรู้แก่เด็กให้ดี

ที่สุดที่จะท ำได้ นอกจำกนี้ จงวำงตนให้สมกับที่เป็นครูให้แก่นักเรียนมีควำมเคำรพนับถือ และเป็นที่เลื่อมใส

ไว้วำงใจของผู้ปกครองนักเรียนด้วย...” 

 

เมื่อครูยึดมั่นและปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรม

โกศอันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทยแล้วนั้น ย่อมจะร่วมกันสถาปนาพระราชอุดมการณ์ที่ทรง

พระราชวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาโดยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ สมดังพระปฐมบรมราช

โองการที่ว่า 

“ เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม” 

 

ครูทั้งหลายจึงควรปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีตามพระราชด ารัสที่พระราชทานมาโดยตลอดนั้น เพ่ือสืบสาน

ธรรมแห่งพระองค์ให้สถิตถาวรในแผ่นดินไทย ดังที่ทรงได้รับพระราชสมัญนามวง่า “พระผู้ทรงเป็นครูแห่ง

แผ่นดิน” 

 
 


