พระราชดารัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๙)
พระราชทานแก่คณะครู
๑. “ ถ้าครู ไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอานาจ ห่วงตาแหน่ง ห่ วงสิ ทธิ์ และ ห่วงรายได้กนั มาก
เข้า ๆ แล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู ้ ความดี ความเจริ ญของเด็ก ความห่วงในสิ่ งเหล่านั้น
ก็จะค่อย ๆ บัน่ ทอนทาลายความเป็ นครู ไปจนหมดสิ้ น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตวั เองจะภาคภูมิใจ
หรื อผูกใจใครไว้ได้ ความเป็ นครู ก็จะไม่มีค่าเหลืออยูใ่ ห้เป็ นที่เคารพบูชาอีกต่อไป ”
พระราชดารัสแก่ ครู อาวุโส ในโอกาสเข้ าเฝ้ าฯ วันเสาร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๑
๒. “......ครู ที่แท้จริ งนั้นต้องเป็ นผูท้ าแต่ความดี คือ ต้องหมัน่ ขยันและอุตสาหะพากเพียร
ต้องเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และเสี ยสละ ต้องหนักแน่นอดทน และอดกลั้น สารวม ระวังความประพฤติปฏิบตั ิของตน
ให้อยูใ่ นระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่ อสัตย์ รักษาความจริ งใจ วางใจเป็ นกลาง ไม่ปล่อยไปตาม
อานาจอคติ…...”
พระราชดารัส พระราชทานแก่ ครู อาวุโส ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๓
๓. “.....ครู จะต้องตั้งใจในความดีอยูต่ ลอดเวลา แม้จะเหน็ดเหนื่ อย เท่าไรก็จะต้องอดทน เพื่อพิสูจน์
ว่าครู น้ ี เป็ นที่เคารพสักการะได้ แต่ถา้ ครู ไม่ต้ งั ตัวในศีลธรรม ถ้าครู ไม่ทาตัวเป็ นผูใ้ หญ่ เด็กจะเคารพได้
อย่างไร……”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะครู โรงเรี ยนราษฎร์ ทวั่ ราชอาณาจักร ณ ศาลาผกาภิรมย์
๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓
๔. “...ครู น้ นั จะต้องให้ความรู ้แก่เด็ก ๆ ด้วยความเมตตา ด้วยความหวังดี คือ ด้วยความเมตตาต่อผูท้ ี่
เป็ นลูกศิษย์ และด้วยความหวังดีต่อส่ วนรวม เพราะถ้าส่ วนรวมประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู ้ดี ส่ วนรวมก็
ไปรอด....”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะ อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ณ พระราชวัง
ไกลกังวล หัวหิน ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓
๕. “…… ผูท้ ี่เป็ น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็ นครู แล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้
ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็ นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”
พระราชดารัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสั มพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒
/๖...

๒
๖. “... ผูท้ ี่เป็ นครู อาจารย์น้ นั ใช่วา่ จะมีแต่ความรู ้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่
จะต้องรู ้จกั อบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสานึ กรับผิดชอบในหน้าที่
ด้วย…. ”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยวิชาการศึกษา ๑๕ ธันวาคม
๒๕๐๓
๗. “...มหาวิทยาลัย มุ่งสัง่ สอนนักศึกษาให้เป็ นคนเก่ง ซึ่ งเป็ นการดี แต่นอกจากจะสอนให้เก่งแล้ว
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อมคือ ทั้งเก่งและทั้งดี
มาเป็ นกาลัง ของบ้านเมือง…. ”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะผู้บริ หาร และสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยต่ าง ๆ ณ ศาลาดุสิ
ดาลัย ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓
๘. “…… การศึกษาเป็ นเครื่ องอันสาคัญในการพัฒนา ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ
ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็ นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ เมื่อบ้านเมืองประกอบไป
ด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ยอ่ มทาให้ได้โดยสะดวกราบรื่ น ได้ผลที่
แน่นอนและรวดเร็ ว … ”
พระราชดารัส พระราชทานแก่ ครู ใหญ่ และนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐
๙. “...งานด้านการศึกษาเป็ นงานสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริ ญและความเสื่ อม
ของชาติน้ นั ขึ้น อยูก่ บั การศึกษาของพลเมืองเป็ นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้น....”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๒

