
 
 
 
 

 

บทที่ 4 
ลักษณะของครูที่ดี 

 ครูทุกคนมีความตองการจะเปนครูท่ีดี แตจะเปนครูท่ีดีมากนอยเพียงใดนั้น 
ยอมจะประเมินจากคุณลักษณะของครูท่ีปรากฏ โดยพิจารณาเกี่ยวกับคุณลักษณะของครู
ดี จากหลักธรรมทางศาสนา ผลการวิจัย และจากทัศนะของนักการศึกษาตาง ๆ ท้ังชาว
ไทยและชาวตางชาติ ในการศึกษาถึงคุณลักษณะของครูดีก็เพ่ือใหทราบวา ครูท่ีสังคม
สวนใหญปรารถนาน้ัน จะมีคุณลักษณะเปนอยางไร เพ่ือใหผูท่ีจะเปนครูในอนาคตไดใช
เปนแนวทางสําหรับการฝกปฏิบัติตาม หรือปรับปรุงตนเองใหเปนครูท่ีสังคมปรารถนา
ตอไป 

จากการศึกษาคนควาและรวบรวมเกี่ยวกับลักษณะของครูท่ีดี มีดังตอไปน้ี  
 
1.  ลักษณะครูที่ดีตามพระราชดํารัส 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแก
ครูอาวุโส เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2522 มีขอความที่เกี่ยวกับลักษณะครูท่ีดี 3 ประการ คือ  
 “ความเปนครูน้ันประกอบข้ึนดวยส่ิงท่ีมีคุณคาสูงหลายอยาง อยางหน่ึงไดแก 
ปญญา คือความรูท่ีดีท่ีประกอบดวยหลักวิชาอันถูกตอง ท่ีแนนแฟนกระจางแจงในใจ 
รวมทั้งความฉลาดที่จะพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตลอดจนกิจท่ีจะทํา คําท่ีจะพูดทุกอยางได
โดยถูกตอง ดวยเหตุผลอยางหน่ึงไดแก ความดี คือ ความสุจริต ความเมตตากรุณา เห็น
ใจและปรารถนาดีตอผูอื่นโดยเสมอหนา อีกอยางหน่ึงไดแก ความสามารถ ท่ีจะเผื่อแผ
และถายทอดความรูความดีของตนเองไปยังผูอื่นอยางไดผล ความเปนครูมีอยูแลว    ยอม
ฉายออกใหผูอื่นไดรับประโยชนดวย............ ผูท่ีมีความเปนครูสมบูรณในตัว นอกจากจะ
มีความดีดวยตนเองแลว ยังจะชวยใหทุกคนที่มีโอกาสเขามาสัมพันธเกี่ยวของบรรลุถึง
ความดีความเจริญไปดวย” 
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2.  ลักษณะครูที่ดีตามแนวความคิดทางศาสนา 
 แนวพระพุทธศาสนา 

คําสอนในพระพุทธศาสนากลาวถึง ครูหรือภาระหนาท่ีของครู การสอนของครู
และลักษณะครูไวหลายหมวด  สวนท่ีกลาวถึงลักษณะของครูท่ีดี คือ คําสอนเร่ือง        
กัลยาณมิตตธรรม 7  ซ่ึงถือวาเปนหลักธรรมพื้นฐานสําหรับความเปนครู หลักธรรมน้ันมี 
7 ประการ คือ 
 1.  ปยะ หรือ ปโย  แปลวา นารัก หมายถึง ครูตองทําตนใหเปนคนนารักของลูก
ศิษย คือ ตองเปนผูมีเมตตา รักเด็กมากกวารักตนเอง มีหนาตายิ้มแยมแจมใส ใหความ
สนิทสนมแกศิษยเพ่ือใหลูกศิษยมีความสบายใจ และกลาท่ีจะเขาไปปรึกษาหารือเร่ือง  
ตาง ๆ พูดจาออนหวาน เอาใจใสอบรมส่ังสอนใหศิษยเกิดความรูและเปนเพื่อนรวมทุกข
รวมสุขกับเด็กไดตลอดเวลา 
 2.  ครุ  แปลวา นาเคารพ หมายถึง ครูจะตองดูแลและปกครองศิษยใหศิษยมี
ความรูสึกอบอุนใจ เปนท่ีพึ่งไดและรูสึกปลอดภัย ครูตองประพฤติตนใหเปนแบบอยาง  
แกเด็ก มีเหตุผลและเปนคนใจคอหนักแนน ไมเจาอารมณ เปนคนเสมอตนเสมอปลาย     
ในทุก ๆ เร่ือง 
 3.  ภาวนีโย  แปลวา นาเจริญใจ นายกยองในฐานะผูทรงคุณ หมายถึง ครูจะตอง
เปนผูท่ีมีความรูและภูมิปญญาแทจริง สนใจหาความรูเพ่ิมเติม ท้ังเปนผูท่ีฝกอบรมและ
ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ ครูจะตองฝกตนใหเช่ียวชาญในวิชาการและใหมีสมรรถภาพใน
การทํางานอยูเสมอ 
 4.  วัตตา  แปลวา รูจักพูดใหไดผล รูจักช้ีแจงใหเขาใจ หมายถึง ครูจะตองรูจักพูด
ใหศิษยเขาใจไดตรงตามเปาหมายท่ีวางไว สอนในสิ่งท่ีถูกตองไมบิดเบือน และครูจะตอง
รูจักสอนดวยความสนุกสนานเหมาะสมกับวัยของผูเรียนดวย 
 5.  วจนักขโม  แปลวา อดทนตอถอยคํา หมายถึง ครูตองพรอมท่ีจะรับฟง
คําปรึกษาการซักถาม คําเสนอแนะและคําวิพากษวิจารณได โดยไมฉุนเฉียว และสามารถ
ควบคุมอารมณได ปกติเด็กยอมมีความซุกซน นารําคาญ ครูจะรําคาญไมได ตองอดทน
ตอส่ิงท่ีมากระทบ 
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 6.  คัมภีรรัญจะ กถัง กัตตา  แปลวา แถลงเรื่องลึกล้ําได หมายถึง ครูตอง
สามารถอธิบายเร่ืองยุงยากซับซอนใหเขาใจไดดวย และชวยใหศิษยเรียนรูไดอยางลึกซ้ึง
มากข้ึนดวย รวมท้ังการอธิบายสาระสําคัญตาง ๆ ของวิชาไดถูกตองแมนยํา 
 7.  โน จักฐาเน นิโยชเย  แปลวา ไมชักนําในเร่ืองเหลวไหล หมายถึง ครูไมชักจูง
ศิษยไปในทางที่เส่ือมเสีย ครูไมประพฤติช่ัว ควรละเวนอบายมุขท้ัง 6 อยาง ไดแก การติด
สุราและของมึนเมา เท่ียวกลางคืน เท่ียวดูการละเลน ติดการพนัน คบคนช่ัว และเกียจ
ครานในการงาน 
 แนวของศาสนาอิสลาม 
 ในหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ไดกําหนดลักษณะครูท่ีดีไวดังน้ี 
 1.  ครูตองเปนผูซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีไวเน้ือเช่ือใจของบุคคลท่ัวไป ไมพูดจากลับ
กลอกหรือหนาไหวหลังหลอก จะตองหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต ไมฉอโกงหรือเบียดบังเอาของ
ผูอื่นมาเปนของตนในทางที่ไมชอบ หรือฉอราษฎรบังหลวง 
 2.  ครูตองใหอภัยซ่ึงกันและกัน ไมผูกพยาบาทกัน เม่ือคูกรณียอมรับผิด ตองให
อภัยดวยความยินดี จะตองไมกลาวรายปายสีซ่ึงกันและกัน เพราะการกลาวรายปายสี
เพ่ือนมนุษยมีโทษรายแรงยิ่งกวาการฆามนุษย 
 3.  ครูตองวางตนใหเปนคนซ่ือสัตยและเท่ียงธรรม แมวาเขาไดแตงต้ังใหเปนผู   
ช้ีขาดในเรื่องหน่ึงเร่ืองใด ก็จงวินิจฉัยดวยความเที่ยงตรง ไมลําเอียงเพราะเห็นแกของ
กํานัล 
 4.  ครูตองใหเกียรติแกผูท่ีใหเกียรติแกตนใหมากกวา หมายความวา เม่ือผูหน่ึงให
ความคารวะแกเรา เราตองใหความคารวะตอบแกผูน้ันใหมากกวาท่ีเขาใหแกเราหรือ
เทากัน 
 5.  ครูตองมีความอดทนในส่ิงท่ีประสบ หมายความวา เปนผูมีความหนักแนนไม
ใจเบาหรือใจเร็วดวนได ความอดทนน้ีจะทําใหเขาบรรลุผลสําเร็จในผลงานแนนอน 
 6.  ครูตองไมดูถูกดูแคลนระหวางเพื่อนครูพี่นอง และเพื่อนรวมงานดวยกัน อยา
กลาวตําหนิติเตียน และใหรายซ่ึงกันและกัน ตลอดจนนินทากาเลทุกส่ิงทุกอยาง เพราะ
การประพฤติดังกลาว เปนเสมือนการรับประทานเนื้อสัตวท่ีตายเนาเหม็น ครูตองไมใช
คําพูดท่ีไมเหมาะสมกับเด็กโดยเฉพาะเด็กกําพรา จงใชคําพูดท่ีออนโยนและละมุนละไม 
จงอยาใชคําพูดท่ีดุตะคอกตอผูท่ีมาขอและเมื่อครูไดรับโชคดี วาสนาดี จงบอกเลาใหเพื่อน
ฝูงทราบสาเหตุท่ีเขาไดรับโชคนั้น เพ่ือเพ่ือนฝูงจะไดนําเอาไปเปนตัวอยาง 
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 7.  ครูตองหม่ันหาวิชาเพ่ิมเติมอยูเสมอ การศึกษาถือวาเปนอาหารของชีวิต 
เพราะอิสลามบัญญัติวา การศึกษาหาความรูเปนความจําเปนของมนุษยทุกผูทุกนาม   ท้ัง
ชายและหญิง ต้ังแตอยูในเปลจนถึงหลุมฝงศพ หมายความวา ตองศึกษาตลอดชีวิต ตรง
กับหลักการศึกษาปจจุบันที่เรียกวา “การศึกษา คือชีวิต” 
 8.  ครูตองมีความเพียรพยายามในกิจการงานทุกส่ิงทุกอยางใหสําเร็จ ซ่ึงอิสลาม
ไดบัญญัติการสงเสริมความเพียร มีความวา “ผูใดมีความเพียรพยายาม ผูน้ันจะพบกับ
ความสําเร็จ” 
 9.  ครูตองมีความละอายตอบาป ไมพยายามทําในสิ่งที่เปนบาปเล็กบาปใหญ   
ท้ังในที่ลับและท่ีแจง ไมวาบาปน้ันจะเปนบาปที่เกิดจากกาย วาจา หรือใจก็ตาม 
 10. ครูตองมีความสํานึกผิด ทุกคนยอมมีความผิด เม่ือเขาสํานึกผิดไดแลว 
ศาสนาสอนใหรับผิด ถาความผิดเกี่ยวกับบุคคล เขาจะตองไปสารภาพผิดตอบุคคลน้ัน ถา
เปนความผิดท่ีเกี่ยวกับพระเจา เขาจะตองขอลุแกโทษตอพระเจา พระเจาก็จะอภัยโทษให
เขา 
 11. ครูตองมีความสันโดษ หมายความวา ตองมีความรูสึกพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู ไม
โลภโมโทสันในส่ิงท่ีไมใชของตน คําวา “สันโดษ” ไมไดหมายถึงวาอยูอยางโดดเดี่ยวไม
ประกอบอาชีพเชนน้ันก็หาไม แตหมายความวาตองประกอบอาชีพโดยสุจริต ตามที่พระ
เจากําหนดไวให พรอมท้ังมีใจกุศลเผื่อแผตอผูอื่นดวย คือพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู 
 12. ครูตองเปนผูรูคุณ ตองวาใครเปนผูมีพระคุณตอตน เชน บิดามารดา ครู
อาจารยของตน รวมท้ังคนอื่นที่มีพระคุณแกตน แลวหาทางตอบแทนใหสมเจตนารมณ จึง
เปนผูมีความเจริญในชีวิตและทําใหชีวิตมีความกาวหนา 
 13. ครูตองมีวิญญาณครู คือ มีนํ้าใจรักการเปนครู เปนผูท่ีเสียสละทุกอยางเพ่ือ
ศิษยและบุคคลท่ัวไป หาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ เพ่ือท่ีจะเผยแพรแกกุลบุตรธิดาตอไป 
ดังท่ีอิสลามสอนวา “จงเปนคนหน่ึงในสาม คือ เปนผูสอน (ครู) หรือเปนผูเรียน (นักเรียน
หรือนักศึกษา) หรือเปนผูฟงท่ัว ๆ ไป จงอยาเปนคนท่ีส่ี หมายถึงเปนผูท่ีไมไดอะไรเลย 
ท้ังสามอยางน้ีเปนการแสดงใหเห็นวา ตองหาความรูเสมอ ไมมีเวลาหยุด ดังคําสุภาษิต
ท่ีวา “ไมมีใครแกเกินเรียน” 
 
 
 
 
 

CU503 44 



 14. ครูตองประพฤติตนใหเปนตัวอยางที่ดี มีมารยาทท้ังกาย วาจา และใจ มีสัมมา
คารวะ ซ่ึงเปนการแสดงถึงผูมีวัฒนธรรมอันสูงสง ดังพระวัจจนะพจน ของศาสดา
มะหะหมัดกลาวไวมีความหมายวา “บุคคลที่มีความประเสริฐเลิศในพวกทาน คือ บุคคลท่ี
มีมารยาทอันดีงาม” และอีกตอนหนึ่งกลาววา “เส้ือผาอาภรณอันมีราคาที่ตกแตงรางกาย
น้ัน ไมไดทําใหผูสวมใสเกิดความสวยงามเลยแมแตนอย อันท่ีจริงส่ิงที่จะทําใหผูน้ันมี
ความสวยงามคือ ความรูและมารยาทอันสวยงามที่มีอยูในตัวเขา” (บุญเชิด  รัตตนนท. 
2520: 94-97) 
 
3.  ลักษณะครูที่ดีตามทัศนะของบุคคลตาง ๆ  

ทัศนะภายในประเทศ  
 ดร. ธนู  แสวงศักด์ิ (2505: 85-100)  มีความเห็นวา ลักษณะของครูท่ีดีมี 5 ประการ คือ 
 1.  มีความสัมพันธอันดีกับนักเรียน คือ ครูตองสนใจ เอาใจใสปญหาของนักเรียน   
คอยตอบปญหาตาง ๆ ใหชัดเจน แนะแนว ไมแสดงอารมณรุนแรง ไมเยาะเยย รูจักระงับ
อารมณ มีนํ้าใจเปนนักกีฬา อดทน วางตัวเหมาะสมกับเด็ก ไมสนิทสนมเกินไป ชมเชยเม่ือเด็ก
ทําความดี และตัดสินความดีงามของนักเรียนดวยเหตุผล  
 2. มีความรักในอาชีพครู  มีสวนชวยแนะนําเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนเสมอ 
รับฟงคําแนะนํา ปรับปรุงตนเองเสมอ ทันสมัยตอความรูและกิจกรรมของครู เห็นวาอาชีพ
ครูดี สอนไมอมภูมิ รวมมือสนับสนุนสมาคมการศึกษาหรือวิชาชีพท่ีสนใจ ทําตนใหเปน
ประโยชนตอทางราชการ มีความสามารถในอาชีพ และใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการ
สอน 
 3.  มีจรรยาครู ไมแพรขาวลือ ซ่ือสัตยตออาชีพ ไมขโมยผลงานของผูอื่น ไมใหราย
ผูอื่น มีมารยาทในการติดตอราชการตามลําดับสายงาน ไมอางอิงศาสนามาทําใหศาสนาอื่น
เสียหาย ปรับปรุงตัวเองเสมอ ไมกวดวิชานักเรียนตนเอง รักษาความลับของนักเรียน           
ไมโฆษณาชวนเช่ือ ไมนําผูอื่นมานินทาใหนักเรียนฟง ไมเรียกรองเงินเดือนเพื่อตัวเอง ไมใช
อิทธิพลสวนตัวในทางราชการและปฏิบัติตามสัญญาท่ีทําไวกับราชการอยางเครงครัด 
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 4.  มีคุณสมบัติสวนตัวดี มีความซ่ือตรง สติปญญาดี เช่ือม่ันในตัวเอง มีความคิดริเร่ิม 
กระตือรือรน คิดปรับปรุงโรงเรียน เปนกันเองกับนักเรียน รูจักผอนหนักเปนเบา มีนํ้าใจจริง 
สุภาพออนโยน สุขภาพดี รูจักรวมมือ ไมทํากริยาอาการอันนารําคาญ พูดชัดแตไมตะโกน ตรง
ตอเวลา ใหคะแนนเที่ยงตรง เขาใจกฎระเบียบ และปฏิบัติโดยเครงครัด รูจักรักษากลิ่นปากและ
กลิ่นตัว 
 5.  มีรูปรางทาทางดี มีใบหนาสะอาด ตัดผมเรียบรอย สุภาพ โกนหนวดโกนเคราให
เรียบรอย เส้ือผาสะอาดเรียบรอย รองเทาขัดมันสะอาด สวมเส้ือผาเหมาะสมกับกาลเทศะ รักษา
ทาทางใหสงางาม ไมสูบบุหร่ีหรือเคี้ยวหมากฝรั่งหรืออาหารระหวางสอน รักษาน้ิวมือ เล็บ ให
สะอาดอยูตลอดเวลา รักษาฟน ซอมฟนใหสะอาดเรียบรอย แตงกายสุภาพ รูปทรงสีสัน
เหมาะสมกับการเปนครู 
 สุรินทร  สรสิริ (2515: 3-4)  เห็นวาครูดีจะตองมีคุณลักษณะ 6 ประการ คือ 
 1.  บุคลิกภาพดี  คือ รูปรางหนาตาหมดจด แตงกายสะอาด เรียบรอย พูดถูกตอง 
ชัดเจนและปรับตัวดี 
 2.  การจัดช้ันเรียนดี  คือ จัดถูกหลักวิชา มีบรรยากาศดี ถูกสุขลักษณะ อากาศ
ถายเทสะดวก และใชอุปกรณใหเกิดประโยชน 
 3.  มีความสัมพันธอันดีกับนักเรียน  คือ ใชจิตวิทยาใหเกิดประโยชน ใกลชิดกับ
นักเรียน ทําใหอบอุนใจ เปนที่พึ่งแกศิษยได 
 4.  การสอนดี  คือ มีการเตรียมการสอนสม่ําเสมอ ทําโครงการสอน สอนตาม
หลักสูตรและสอนไดถูกตอง 
 5.  มีเจตคติท่ีดีตออาชีพครู  คือ มีจรรยามารยาท และวินัยตามระเบียบประเพณี
ของครู 
 6.  มีความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครอง  คือ ติดตอใกลชิดกับผูปกครอง เพ่ือรูความ
เปนไปของเด็กทางบาน เพ่ือผลการศึกษาและความเจริญของโรงเรียน 
 เกรียง  กีรติกร (อางใน ไกรนุช  ศิริพูล 2531: 30)  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดบรรยายไวในการประชุมปฏิบัติการคร้ังท่ี 29 วันที่ 16 พฤษภาคม 2529  ณ หองประชุมโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  ถึงลักษณะของครูดี มีอยู 3 เต็ม คือ 
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 1.  สอนเต็มเวลา  หมายถึงวา ตองไมเขาหองสอนชากวาปกติ ถึงเวลาก็ตองเขาหองเลย 
และไมเลิกกอนเวลา ครูบางคนมัวโอเอแลวเลิกกอนเวลา เปนการเบียดบังผลประโยชนของเด็ก 
โรงเรียนควรจะสอนตั้งแตวันแรกท่ีเปดเรียน มิใชเอาเวลาไปใหเด็กซ้ือหนังสือ หรือจัดช้ันเรียน 
ซ่ึงส่ิงตาง ๆ  เหลาน้ี ควรตองเรียบรอยกอนวันเปดเรียน น่ีคือสอนเต็มเวลา 
 2.  สอนเต็มหลักสูตร  ครูจะตองศึกษาหลักสูตรท่ีตนสอนวา จะตองสอนอะไรบาง 
จะสอนเร่ืองใดกอนหลังก็ได แตตองสอนใหครบเต็มหลักสูตร 
 3.  สอนเต็มความสามารถ  ครูทุกคนมีความสามารถประจําตน ยิ่งสอนนาน
ประสบการณก็มากข้ึน ความสามารถของครูยอมมากข้ึน ตองสอนใหเต็มความสามารถ
ของตน เพราะผลของการศึกษาออกมาท่ีตัวเด็ก 

ทัศนะของชาวตะวันตก 
 กิลเบิรต (Gilbert)  เสนอความเห็นวา ครูท่ีดีจะตองประกอบดวยลักษณะดังนี้ คือ 

1. รูวิชาท่ีสอนเปนอยางดี 
2. ชอบวิชาท่ีสอน 
3. ชอบเด็ก 
4. รูจักเด็ก 
5. ใจกวาง 
6. ความรูกวางขวาง 
7. มีอารมณขัน 
8. จําแมน 
9. มีความหวัง 
10. มีเมตตาธรรม 
โทรว (Trow, W. C.)  ไดเสนอวา ครูดีท่ีเด็กชอบน้ัน มีลักษณะ 4 ประการ คือ 
1.  เปนคนชอบเด็กหรือรักเด็ก (like children) 
2.  เปนคนชอบชวยเหลือ  (like to help) 
3.  เปนคนชอบศึกษาหาความรู (like to learn) 
4.  เปนคนชอบนําผูอื่น  (like to lead) 
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ค็อมส (Combs, A. W.)  ไดเสนอทัศนะวา ครูดีควรมีลักษณะ 5 ประการ คือ  
1. เปนผูท่ีชอบติดตอสัมพันธกับผูอื่น 
2. เปนผูมีความพรอมท่ีจะเผชิญปญหาตาง ๆ ได 
3. เปนผูท่ีเช่ือม่ันในตัวเองและเปนตัวของตัวเอง 
4. เปนผูท่ีเช่ือวาตนเองเปนที่พึงประสงคและยอมรับของสังคม 
5. เปนผูท่ีเห็นวาตัวเองถึงพรอม สงา มีคา และเห็นการณไกล 
 

4.  ลักษณะครูที่ดีจากการวิจัย 
ผลการวิจัยในประเทศ  

 มัณฑนา  ปยะมาดา (2511)  ไดสํารวจลักษณะของครูในกรุงเทพมหานคร พบวา 
มีลักษณะสําคัญ 9 ประการ คือ 

1. สงเสริมใหกําลังใจ ยกยองชมเชยนักเรียน 
2. เมตตากรุณา 
3. การสอนดี 
4. ใหคําแนะนําปรึกษาแกนักเรียน 
5. มีเหตุผลเปนประชาธิปไตย 
6. มีความยุติธรรม ซ่ือตรง 
7. ใหความอุปการะนักเรียน 
8. บุคลิกภาพดี 
9. มีสัมพันธภาพอันดีแกนักเรียน 
จากลักษณะท้ัง 9 น้ี แบงเปน 3 อันดับตามความสําคัญ ดังน้ี 
อันดับท่ี 1 - ก.  การสอนดี 
  ข.  มีเหตุผล เปนประชาธิปไตย 
อันดับท่ี 2 - ก.  เมตตากรุณา 
  ข.  ใหคําแนะนําปรึกษาแกนักเรียน 
  ค.  มีความยุติธรรม ซ่ือตรง 
  ง.  ใหความอุปการะนักเรียนและมีสัมพันธภาพอันดีกับนักเรียน 
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อันดับท่ี 3 - ก.  สงเสริมใหกําลังใจ 
  ข.  ยกยองชมเชยกับนักเรียน 
  ค.  บุคลิกภาพดี 

 เฉลียว  บุรีภักดีและคณะ (2520: 363-465)  ไดวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของครู ท่ี
ดี โดยรวบรวมขอมูลจากนักเรียน ผูปกครอง ครูอาจารย ผูบริหาร พระภิกษุ และ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7,762 คน  ไดลักษณะครูท่ีดี เรียงลําดับความสําคัญดังน้ี 

1. มีความประพฤติเรียบรอย 
2. มีความรูดี 
3. มีบุคลิกลักษณะและการแตงกายดี 
4. สอนดี 
5. ตรงตอเวลา 
6. มีความยุติธรรม 
7. หม่ันหาความรูอยูเสมอ 
8. ราเริงแจมใส 
9. ซ่ือสัตย 
10. เสียสละ 
จากการวิจัยเร่ืองเดียวกันน้ี ทําใหทราบความบกพรองของครู เรียงตามลําดับ

ความสําคัญจากมากไปหานอย ดังน้ี 
ความบกพรองของครูชาย 
1. ความประพฤติไมเรียบรอย 
2. มัวเมาในอบายมุข 
3. การแตงกายไมสุภาพ ไมสะอาด 
4. การพูดจาไมสุภาพ หยาบคาย 
5. ไมรับผิดชอบการงานหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
ความบกพรองของครูหญิง 
1. แตงกายไมสุภาพ 
2. เปนคนเจาอารมณ 
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3. ความประพฤติไมเรียบรอย 
4. ไมรับผิดชอบในการสอนและงาน 
5. ชอบนินทา 
6. จูจ้ีข้ีบน 
7. วางตัวไมเหมาะสมและคุยมากเกินไป 
ผลการวิจัยในตางประเทศ 
บาร และคณะ (Barr A.S. and Others) ไดทําการวิจัยท่ีวิสคอนซิน (Wisconsin 

Studies) และแนะถึงลักษณะของครูท่ีดี คือ 
1. ราเริง 
2. เอาใจใส 
3. ใหความรวมมือ 
4. นาเช่ือถือ 
5. มีอารมณม่ันคง 
6. มีศีลธรรมจรรยา 
7. มีความสุขุมรอบคอบ 
8. มีความยืดหยุน 
9. มีความมานะ 
10. มีการตัดสินใจดี 
11. มีประสาทวองไว 
12. ไมเอาเร่ืองสวนตัวมาปนกับงาน 
13. บุคลิกภาพมีเสนห 
14. มีความกระตือรือรน 
15. มีความเปนนักวิชาการ 
มัสโกรฟและเทยเลอร (Musgrove F. and Taylor. อางใน โกสินทร  รังสยาพันธ, 

2530)  ไดศึกษาลักษณะครูดีในความคาดหวังของนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 1,379 
คน จากเรียงความส้ัน ๆ เร่ืองครูดี สรุปได 4 ดาน คือ 

1. มีวิธีการสอนดี 
 
 
 
 
 

CU503 50 



2. รักษาวินัยและปกครองดี 
3. บุคลิกภาพดี 
4. จัดหองเรียนและบริหารชั้นเรียนดี 
กลาวโดยสรุป ลักษณะของครูท่ีดีจากผลการวิจัย มีลักษณะ 5 ประการ คือ 
1. เปนคนมีความรูดี มีความรอบรู ใฝศึกษาหาความรู  
2. เปนคนมีทักษะในการสอน สามารถใชภาษาส่ือสารไดอยางดี 
3. เปนคนมีสุขภาพดี 
4. เปนคนมีความประพฤติดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
5. เปนคนมีนํ้าใจ เปนประชาธิปไตย 
นอกจากน้ี อุทุมพร  ทองอุไทย (2523: 74-86) ไดศึกษาลักษณะอาจารยมหาวิทยาลัย

ในอุดมคติโดยเก็บขอมูลจากอาจารยและนิสิต ปรากฏวา ลักษณะอาจารยในอุดมคติของ
อาจารยมี 5 ประการ ดังนี้ 

1. มีความรู ทันสมัย กวางขวางและถูกตอง 
2. ขวนขวายหาความรูสูตนเอง 
3. มีการเตรียมการสอนที่ดี 
4. มีการกําหนดจุดมุงหมายในการสอนอยางชัดเจน 
5. มีการสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาคิดเอง 
สวนลักษณะอาจารยในอุดมคติของนิสิต สรุปไดดังน้ี 
1. มีการเตรียมการสอนดี 
2. ใชตัวอยางที่เปรียบเทียบและความจริงใจในการอธิบายไดเหมาะสม 
3. มีความปรารถนาดีตอนิสิตนักศึกษา 
4. มีความรูเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาอยางทันสมัย กวางขวางถูกตอง 
5. มีความสนใจและสนุกในการสอน 
6. บรรยายเรื่องท่ีเกี่ยวของแมวาอยูนอกเน้ือหา 
7. ใหความรูใหม ๆ เพ่ือเปดความสนใจใหกวางขวาง 
8. จูงใจใหนิสิตนักศึกษาทํางานอยางดีท่ีสุด 
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สน  ชัยสรรค (2538: 11-13)  ไดเขียนถึง คุณลักษณะสําคัญของอาจารยในยุค
โลกาภิวัฒนวาจะตองมี Teaching Spirit  ซ่ึงเปนตัวยอ 14 หัวขอดังตอไปน้ี 

1. มีความนาเช่ือถือได  (Trustworthy)  
2. มีกริยามารยาทดี   (Etiquette) 
3. ใฝสูง    (Ambition) 
4. เนนความสําคัญของนักเรียน (Children)  เนนการเรียนการสอนแบบให

เด็กนักเรียนเปนศูนยกลาง  (Child – Centered – Learning) 
5. ดูแลสุขภาพของตนใหดีเสมอ (Health) 
6. มีอุดมคติ    (Idealistic) 
7. ไมเลนพรรคเลนพวก เปนกลาง (Non – partisan) 
8. รวมกิจกรรมสม่ําเสมอ  (Games) 
9. รักโรงเรียน   (School) 
10. มีความอดทน   (Patience) 
11. มีความโปรงใส   (Integrity) 
12. กอบกูช่ือเสียงความเปนครู (Rehabilitation) 
13. ไหวพริบดี   (Intelligence) 
14. รวมแรงรวมใจทํางานเปนทีม (Teamwork) 
รวมแลวท้ังหมดวาเปนลักษณะสําคัญของอาจารยได - Teaching Spirit = ทํางานดี 

 
5.  ลักษณะครูที่ดีตามอุดมคติ 
 ลักษณะของครูดีตามอุดมคติ หมายถึง การเปนครูท่ีสมบูรณ (perfect) เทาท่ีคนท่ี
เปนครูจะทําได ถาผูใดสามารถบรรลุความสมบูรณในระดับท่ีไมมีความจําเปนจะตอง
ปรับปรุงส่ิงใดอีกแลวน้ัน คือ คนท่ีไดช่ือวาเปนครูท่ีสมบูรณตามอุดมคติน่ันเอง 
 เฮลซอง และวีคส (Hessong and Weeks. 1987: 457-463)  ไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับครูในอุดมคติวา ครูในอุดมคติน้ัน ควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ คือ 
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1.  มีความรอบรู (Being Knowledgeable)  หมายถึง เปนผูมีความรู ความเขาใจ
ในวิชาการตาง ๆ ท่ีไดศึกษาเลาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยเปนอยางดี และมีความแมนยําใน
วิชาท่ีจะสอน 

2.  มีอารมณขัน (Being Humorous)  หมายถึง เปนผูมีความสามารถแสดง
ความรูสึกในส่ิงท่ีทําใหขําขันหรือทําใหการสอนสนุกสนาน 

3.  มีความยืดหยุนผอนปรน (Being Flexible)  หมายถึง เปนผูมีความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลง แกไขปรับหรือเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ 

4.  มีวิญญาณความเปนครู (Being Upbeat) หมายถึง เปนผูมีความรักในตัวเด็ก
และยินดีเต็มใจในภารกิจทางการสอน 

5.  มีความซ่ือสัตย (Being Honest)  หมายถึง เปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริตตอคน
ทุกคน ตอหนาท่ีการเรียนการสอน 

6.  มีความสามารถทําใหเขาใจไดชัดเจนและรวบรัด (Being Clear and Concise)  
หมายถึง เปนผูมีปฏิภาณไหวพริบดีหรือเปนผูมีความสามารถในการใชภาษา ท้ังภาษาพูด
และภาษาเขียน รวมทั้งการแสดงออกทางภาษาทาทาง หรือกริยาอาการ เพ่ือใหเกิดการ
ส่ือสารความหมายท่ีถูกตอง 

7.  เปนคนเปดเผย (Being Open)  หมายถึง เปนผูท่ีเต็มใจเปดเผยเร่ืองราวให
ผูอื่นรับรูและรูจักรับความคิดของผูอื่นดวย 

8.  มีความอดทน (Being Patient)  หมายถึง เปนผูท่ีมีความเพียรพยายามหรือ
ขยันขันแข็งในการงาน 

9.  ทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี (Being a Role Model)  หมายถึง เปนผูท่ีกระทําตนให
เปนแบบอยางท่ีดีงามแกศิษยและสังคม ลูกศิษยตองมีแบบอยางท่ีถูกตองดีงามเพ่ือเปน
แนวทางในการดํารงชีวิตของตน 

10. สามารถนําความรูทางทฤษฎีไปปฏิบัติได (Being Able to Relate Theory to 
Practice)  หมายถึง เปนผูนําเอาความรูท่ีไดรับจากการศึกษาเลาเรียนในสถาบันการศึกษา
ไปใชในโรงเรียนจริง ๆ ใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบางครั้งสภาพความจริงอาจจะไม
เหมือนกับทฤษฎีท่ีเรียนมา ครูตองสามารถประยุกตทฤษฎีไปใชไดอยางเหมาะสม 
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11. มีความเช่ือม่ันในตนเอง (Being Self-Confident)  หมายถึง การทดสอบตัวเอง
และพัฒนาความเช่ือม่ันในตนเอง โดยการส่ังสมประสบการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสอน
ใหมากท่ีสุด ครูตองเช่ือม่ันในสิ่งท่ีตนสอนดวย 

12. มีความสามารถพิเศษในศิลปะและวิทยาการหลาย ๆ ดาน (Being Diversified)  
หมายถึง เปนผูมีความสามารถพิเศษในหลาย ๆ ดาน เชน การเขียนภาพระบายสี ดนตรี 
กีฬา ความรูเคร่ืองยนตกลไก การใชคอมพิวเตอร หรืองานอดิเรกอื่น ๆ ความรูพิเศษเปน
ความสามารถเฉพาะตัวท่ีจะชวยใหผูประกอบวิชาชีพครูอาจจะตองใชเพ่ือชวยใหงานใน
หนาท่ีครูมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

13. แตงกายเรียบรอย สะอาด สงาผาเผย และมีสุขอนามัยสวนตัวดี (Being Well 
Groomed and Having Good Personal Hygiene)  หมายถึง การแตงกายสุภาพเรียบรอย 
สะอาดอยูเสมอ ใสเส้ือผาถูกตองตามกาลเทศะ และมีความเหมาะสมกับการเปนครู หรือ 
ตามรูปแบบที่ทางสถานศึกษาไดกําหนดไว นอกจากน้ีสุขภาพทางรางกายและจิตใจของครูก็
มีผลทําใหการสอนประสบความสําเร็จดวย 
 
6.  ลักษณะครูที่ดีตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะ พฤติกรรมหลัก และพฤติกรรมบงช้ีตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครู ซ่ึงแบงออกเปน 3 หมวด มีดังตอไปน้ี 
 หมวดที่ 1  รอบรู สอนดี  ประกอบดวย คุณลักษณะ พฤติกรรมหลัก และ
พฤติกรรมบงช้ี ดังตอไปน้ี 
 1.  ดานความรูและความสามารถในวิชาชีพครู ไดแก 
 1)  รูแผนการศึกษาแหงชาติ:   รูนโยบายการศึกษาท่ีตนรับผิดชอบ,             
  รูจุดมุงหมายของการศึกษา 
 2)  รูหลักสูตร คือ 
 - รูหลักการ รูจุดมุงหมาย และโครงสรางของหลักสูตร 
 - รูแผนพัฒนาและนโยบายหลักของทองถิ่น หรือจังหวัดท่ีปฏิบัติ 
 - สามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบาย       

การพัฒนา และสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 - เขาใจหลักสูตรและสามารถเช่ือมโยงหลักสูตรกับการสอนในระดับ  

ตาง ๆ ได 
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 3)  รูเน้ือหาวิชาท่ีสอน คือ 
 - มีความแมนยําและละเอียดลึกซ้ึงในเนื้อหาวิชา  และปรับปรุง          

ใหทันสมัยอยูเสมอ 
 - ผานการศึกษาหรือผานการอบรมในวิชาท่ีสอน 
 - จัดทําเอกสารประกอบการสอนและคูมือในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
 - ศึกษาหาความรูใหม ๆ ท่ีเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาท่ีสอน 
 - สามารถประยุกตความรูไปใชในการสอน 
 4)  ทําการสอนอยางมีประสิทธิภาพ คือ 
 - เตรียมการสอนลวงหนาอยางเปนระบบ ครบทุกข้ันตอน 
 - วางแผนและจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนไดเหมาะกับการเรียนรู

ของผูเรียน 
 - นําหลักจิตวิทยามาใชในการเรียนการสอน สอดคลองกับพัฒนาการ

ของผูเรียน 
 - ใชภาษาไทยส่ือความหมายไดอยางถูกตอง ท้ังการพูด การเขียน         การ

ถายทอดความรู การใชคําถาม การออกความคิดเห็น และการอภิปราย 
 - ใชส่ือการเรียนการสอนไดสอดคลองกับจุดประสงคและเน้ือหาวิชาท่ีสอน 
 - รูวิธีสอนหลายรูปแบบและเลือกมาสอนไดถูกตองและเหมาะสมกับผูเรียน 
 - ใชคําถามทําใหเด็กคิดเปน 
 - จัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - ใชเทคนิคการเสริมแรงอยางถูกตอง 
 5)  รูหลักการวัด และประเมินผล คือ 
 - มีความรูเกี่ยวกับลักษณะแบบทดสอบตามหลักการวัดผล ประเมินผล 

และสามารถออกขอสอบและปรับปรุงแบบทดสอบ รวมท้ังนํามาใชได
จริง เหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน 

 - ใชการวัดและประเมินผลหลาย ๆ วิธีใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู 
 - ดําเนินการวัดผลและประเมินผลไดถูกตอง มีคุณภาพ 
 - นําผลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
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 6)  สอนซอมเสริม คือ 
 - วิเคราะหวินิจฉัยปญหาและความตองการจําเปนของผูเรียน 
 - สามารถใชวิธีสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
 7)  การพัฒนาการสอน คือ 
 - ใชระบบขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนใหเปนประโยชน 
 - วิจัยการเรียนการสอน และหรือนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุงวิธีการ

สอน แกปญหาการเรียนการสอน 
 - เผยแพรเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ ตลอดจนผลงานทางวิชาการใหแก

เพ่ือนครูตามสมควร 
 2.  ดานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 1)  บริการเชิงแนะแนว 
 - สังเกตและรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
 - บันทึกระเบียนประวัตินักเรียน 
 - จัดกิจกรรมเพื่อสรางประสบการณในการแกปญหา 
 - ใชเทคนิคตาง ๆ ในการใหคําปรึกษา และแกปญหาใหนักเรียน 
 - ใหความสนใจดูแลและชวยเหลือดานสุขภาพ อนามัย และความ

ปลอดภัยของนักเรียน 
 - บริการสนเทศ 
 2)  บริการดานกิจการนักเรียน 
 - เปนอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมชมรมของนักเรียน และกิจกรรมพิเศษ 
 - จัดกิจกรรมเพื่อสรางคุณลักษณะประชาธิปไตย 
 - จัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมจริยธรรม 
 - จัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 3)  บริการดานส่ือการเรียนการสอน 
 - ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนใหอยูในลักษณะ         

ใชการได 
 - จัดมุมหองสมุดหรือมุมเสริมประสบการณ 
 - จัดส่ือท่ีสงเสริมความถนัด ศิลปะ ดนตรี กีฬา แกผูเรียน 
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 4)  งานธุรการ 
 - ทําเอกสารประจําช้ันไดดี และเปนปจจุบัน 
 - จัดเก็บระเบียนสะสมนักเรียน เอกสาร เปนหมวดหมูและเปนระบบ 
 - มีเอกสารหลักฐานการติดตอระหวางครูกับผูปกครอง 
 3.  ดานรอบรูสถานการณบานเมืองและความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
 1)  ติดตามความเคลื่อนไหวและสถานการณของบานเมืองในปจจุบัน 
 - ติดตามขาวความเคลื่อนไหวตาง ๆ ท้ังดานการศึกษา การเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม 
 2)  จับประเด็นปญหาและความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของสังคมได 
 - วิเคราะหและใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับขาวสารและประเด็นปญหาตาง ๆ ได 
 - พยายามใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร และการสรุปประเด็นปญหา       

ท่ีสําคัญมาใชในการเรียนการสอน 
หมวดที่ 2  มีคุณธรรม จรรยาบรรณ  ประกอบดวย คุณลักษณะ พฤติกรรมหลัก 

และพฤติกรรมบงช้ี ดังตอไปน้ี 
1.  มีความเมตตากรุณา 
 - มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเพื่อนรวมงานและสังคม ไมน่ิงดูดายและ

เต็มใจชวยเหลือตามกําลังความสามารถ 
 - มีความสนใจและหวงใยในการเรียนและความประพฤติของผูเรียน แนะนํา

เอาใจใสชวยเหลือเด็ก และเพื่อนรวมงานใหไดรับความสุข และพนทุกข 
เปนกันเองกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกเปดเผย ไววางใจและเปนที่
พึ่งของผูเรียนได 

2.  มีความยุติธรรม 
- มีความเปนธรรมตอนักเรียน เอาใจใสและปฏิบัติตอผูเรียนและเพื่อน
รวมงานทุกคนอยางเสมอภาคและไมลําเอียง ตัดสินปญหาของผูเรียนดวย
ความเปนธรรม มีความเปนกลาง ยินดีชวยเหลือผูเรียน ผูรวมงานและ
ผูบริหาร โดยไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
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 3.  มีความรับผิดชอบ 
 - มุงม่ันในผลงาน มีวิธีการที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค วางแผนการ

ใชเวลาอยางเหมาะสมและปฏิบัติงานไดทันเวลา ใชเวลาอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ 

 4.  มีวินัย 
 - มีวินัยในตนเอง ควบคุมตนเองใหปฏิบัติตนอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

มีวิธีทํางานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคคลอื่นได 
 - ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหนวยงานและสถานศึกษา 
 5.  มีความขยัน 
 - มีความต้ังใจ กระตือรือรน และปฏิบัติงานเต็มความสามารถอยาง

สมํ่าเสมอ ไมทอถอยตออุปสรรคในการทํางาน 
 - มีความพยายามที่จะสอนเด็กใหบรรลุจุดมุงหมาย 
 6.  มีความอดทน 
 - อดทนเมื่อเกิดอุปสรรค ปฏิบัติงานเต็มท่ีไมท้ิงขวางกลางคัน 
 - มีความสามารถในการควบคุมอารมณ ไมโกรธงายและสามารถควบคุม

อารมณไดอยางเหมาะสม อดทน อดกลั้น ตอคําวิพากษวิจารณ 
 7.  มีความประหยัด 
 - รูจักประหยัดอดออม ชวยรักษาและใชของสวนรวมอยางประหยัด ไมใชจาย

ฟุมเฟอยเกินฐานะของตน รูจักเก็บออมทรัพย เพื่อความมั่นคงของฐานะ 
 - ใชของคุมคา ชวยรักษาและใชของสวนรวมอยางประหยัด 
 8.  มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 
 - เห็นความสําคัญของอาชีพครู สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพ

ครู เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพครู รวมมือและสงเสริมใหมีการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพครู 

 - รักษาช่ือเสียงวิชาชีพครู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดีและเกิดประโยชนตอ
สวนรวมเปนสําคัญ รักษาความสามัคคีและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในหนาท่ี
การงาน ปกปองและสรางความเขาใจอันดีตอสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

 - เกิดความสํานึกและตระหนักท่ีจะเปนครูท่ีดี ปฏิบัติตนใหเหมาะสมท่ีเปน     
ปูชนียบุคคล 
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 9.  มีความเปนประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต 
 - รับฟงความคิดเห็นและขอโตแยงของผูอื่น เปดโอกาสใหผูอื่นแสดงความ

คิดเห็น  
 - มีเหตุผล ยอมรับและปฏิบัติตามความคิดเห็นที่ มีเหตุผลโดยคิดถึง

ประโยชนสวนรวมเปนหลัก ใชหลักการและเหตุผลในการตัดสินใจและ
แกปญหา 

หมวดที่ 3  มุงมั่นพัฒนา  ประกอบดวยคุณลักษณะ พฤติกรรมหลักและ
พฤติกรรมบงช้ี ดังตอไปน้ี 

1.  การพัฒนาตนเอง 
1)  รูจักสํารวจและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 

- รับฟงคําวิพากษวิจารณและนํามาปรับปรุงตนเอง 
- ประเมินผลและปรับปรุงการทํางานของตนเองตลอดเวลา 
- ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมอยางมีเหตุผล
ทางคุณธรรม 

2)  สนใจใฝรู 
ศึกษาหาความรูดวยตนเองจากแหลงความรูตาง ๆ  - 

- เขารวมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิด 
- สนใจติดตามเหตุการณปจจุบัน และติดตามความเคล่ือนไหวทาง
การศึกษา 

3)  เพ่ิมพูนวิทยฐานะ 
- สนใจกระตือรือรนในการที่จะเขารับราชการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูท่ี
จะนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอน 

 4)  คิดคนควาวิทยาการใหม ๆ 
 - คิดเทคนิควิธีการสอนหรือประดิษฐผลงานแปลกใหมมาใชในการเรียน

การสอน 
 - นําผลที่ไดจากการทดลองมาปรับปรุงใชพัฒนางานและเผยแพรใหเปน

ประโยชนตอการเรียนการสอน 
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 2.  การพัฒนาชุมชน 
 บําเพ็ญประโยชนแกชุมชน 

- เขารวมประชุมกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม 
- สงเสริมการดําเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยแกชุมชน โดย

ประพฤติตนเปนแบบอยางและชักชวนผูอื่นใหปฏิบัติตามในโอกาส
อันควร 

- มีสวนรวมใหโรงเรียนเปนแหลงวิทยาการชุมชน พรอมท้ังพยายาม
ใชแหลงวิทยาการชุมชนใหเปนประโยชน 

- ประสานงานกับผูปกครองนักเรียนเพื่อทําประโยชนตอชุมชน 
- นําความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมมาสูชุมชน 
- เปนผูนําในการริเร่ิมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 

 
7.  ลักษณะครูที่ดีตามเกณฑประเมินสรรหาครูดีเดนของคุรุสภา 
 คุณลักษณะของครูดีเดนของคุรุสภานั้น คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาได
กําหนดเกณฑคุณลักษณะของครูไวดังตอไปน้ี 
 1.  คุณลักษณะตามหลักเกณฑทั่วไป  ประกอบดวย 
 1)  ดานจรรยามารยาทและคุณธรรม  จะตองเปนผูมีความยุติธรรม เมตตากรุณา 
รับผิดชอบงานและตรงตอเวลา มีความรักและเอาใจใสตอศิษย มีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีนา
ไววางใจ รักษาความลับของศิษย และมีความศรัทธาตอวิชาชีพครูอยางมาก 
 2)  ดานบุคลิกภาพ  จะตองเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพที่ดี แตงกายสะอาดเรียบรอย
เหมาะสมกับกาลเทศะ มีทวงทีวาจาสุภาพเรียบรอย มีกริยามารยาทดี ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดีแกศิษย และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 3)  ดานมนุษยสัมพันธและสัมพันธภาพในครอบครัว  ตองเปนผูท่ีมีมนุษย-
สัมพันธดีเยี่ยมตอบุคคลท่ัวไปและมีความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว 
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 4)  ดานความรวมมือในการพัฒนาชุมชน  จะตองเปนผูมีลักษณะเปนผูนํา โดย
ผลงานหรือโครงการที่เกิดจากความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาชุมชน และใหความรวมมือ
อยางดีตอชุมชนเพื่อยังประโยชนใหแกชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมที่ชาวบานในทองถิ่นจัดข้ึน 
มีความสามารถปรับตัวใหเขากับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่นไดเปน
อยางดี ประชาชนใหความศรัทธาและนับถือเปนท่ียอมรับของคนโดยท่ัวไป 
 5)  ดานธุรการ  จะตองเปนผูมีความสนใจในงานธุรการ เชน จัดทําระเบียนให
เรียบรอยเปนปจจุบันอยูเสมอ จัดทําบัญชีเรียกช่ือ รายงานผลการเรียนการสอน 
 6)  ดานอุปนิสัย  จะตองเปนผูท่ีมีอุปนิสัยเปนท่ีรักของศิษย และบุคคลทั่วไป มี
อารมณดี และมีความสามารถควบคุมอารมณไดดี 
 7)  ดานสุขภาพอนามัย  จะตองเปนผูท่ีมีความสนใจและเอาใจใสตอสุขภาพของ
ตนใหเปนแบบอยางท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจ 
 8)  ดานความเสียสละ  จะตองเปนผูอุทิศเวลาใหกับงานสอน เสียสละกําลังกาย 
กําลังทรัพยเพ่ือประโยชนตอการศึกษา 
 
สรุป 
 ลักษณะของครูท่ีดีน้ันมีมากมายหลายแบบ และการท่ีจะยอมรับวา ครูท่ีดีจะตองมี
ลักษณะอยางไรน้ัน ข้ึนอยูกับความคิดเห็นของแตละบุคคล แตเม่ือพิจารณาโดยทั่วไปแลว
ก็สามารถสรุปไดวา ครูท่ีดีควรจะประกอบดวยคุณลักษณะท่ีสําคัญ ๆ คือ 
 1.  บุคลิกภาพดี  คือ รูปรางทาทางดี แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย พูดจา
ไพเราะ และมีลักษณะเปนผูนํา 
 2.  มีความรูดี มีความคิดสรางสรรค เช่ือม่ันในตนเอง กระตือรือรนและสุขภาพ
แข็งแรง 
 3.  การสอนดีและปกครองดี  คือ อธิบายไดแจมแจงชัดเจนครบทุกกระบวนความ 
สอนสนุกสนาน ปกครองดูแลนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยท่ีดีงาม 
 4.  ความประพฤติดี  คือ เวนจากอบายมุขทุกอยาง ทําแตความดีท้ังกาย วาจา ใจ 
มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง มีความซ่ือสัตย เสียสละ มีเมตตากรุณา มีความยุติธรรม และ
มีมานะอดทน 
 5.  มีมนุษยสัมพันธอันดี  คือ มีอัธยาศัยไมตรีกับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกฐานะ 
และมีนํ้าใจเปนประชาธิปไตย 
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