
 
 
 

 
 

 

บทที่ 3 
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของครู 

 ครู อาจารยในอดีตกับปจจุบันมีความแตกตางกันมาก ในสมัยกอน ผูท่ีเปนครูจะ
เปนผูมีฐานะดีท่ีสอนเด็กดวยความสมัครใจ หรือเปนคนเกง ๆ ท่ีไดรับคัดเลือกจาก
นักเรียนทุนที่เกงท่ีสุดของจังหวัดเขามาศึกษาวิชาครู มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู มี
ความรับผิดชอบในหนาท่ี และตองการอบรมคนใหเปนคนดี 
 ดังน้ัน ผูคนจึงยกยองครูไวในฐานะสูงเปนปูชนียบุคคล แตในปจจุบันน้ี สังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคม สถานะภาพและบทบาท
หนาท่ีความรับผิดชอบของครูจึงเปลี่ยนแปลงไปดวย 
 หนาท่ีสําคัญของคนเปนครู คือ การสอน และการสอนน้ันเปนกระบวนการที่ผสม
กันระหวาง ศาสตร กับ ศิลป จะเห็นไดวา ครูใหมบางคนที่ไมเคยเปนครูมากอนและเร่ิม
สอนหนังสือเปนคร้ังแรก จะขาดประสบการณ มีแตความรูตามหลักทฤษฎี แตครูพวกน้ีก็
สามารถใชวิธีบางอยางท่ีทําใหนักเรียนอานออกเขียนได เพราะฉะนั้น การเปนครู มิใชมี
แตความรูในหลักวิชาการเทาน้ัน ยังตองอาศัยแรงจูงใจในหลายดานประกอบกัน เชน 
ความมีศรัทธาในอาชีพครู ความรักเด็ก รักการสอน เปนตน  
 
ความหมายของบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ 
 บทบาท  หมายถึง การแสดงออกของคนซึ่งคนอื่นคาดคิด หรือหวังวาเขาจะ
กระทําเม่ืออยูภายใตสถานการณทางสังคมอยางหนึ่ง การที่ประชาชนคาดหมายหรือหวัง
ใหเขากระทําอยางน้ัน ถือเอาฐานะและหนาท่ีทางสังคมของเขาเปนมูลฐาน หรือ
พฤติกรรมที่แสดงออก ซ่ึงเหมาะสมสอดคลองกับตําแหนงหนาท่ี 
 หนาที่  หมายถึง งานการปฏิบัติ การบริหาร หรือธุรกิจท่ีตองกระทําตามคําส่ังให
เกิดผลดวยความดี หรือการปฏิบัติงานตามตําแหนง งานอาชีพ หรืองานวิชาชีพ หรือเปน
พฤติกรรมที่กําหนดใหกระทําโดยความจําเปนทางหลักศีลธรรม ความตองการตาม
ขนบธรรมเนียมหรือตามความพอใจ โดยอาศัยความรูสึกนึกถึงความถูกตองและความ
เหมาะสม 
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 ความรับผิดชอบ  หมายถึง การปฏิบัติงานและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุด
ท่ีจะสามารถทําได 
 จากความหมายขางตนน้ี จะเห็นไดวา บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ น้ัน  จะมี
ความหมายท่ีใกลเคียงกัน  จึงอาจสรุปรวมไดวา เปนภารกิจท่ีครูตองทําใหเสร็จส้ิน 
สมบูรณ โดยอาศัยหลักคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย หรือดวยสํานึกท่ีถูกตองเหมาะสม     
ก็ได 
 
บทบาทของครูที่พึงประสงค 
 I.   บทบาทของครูตามหลักวิชาการ 
 มีนักวิชาการไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครูไวหลายทาน ดังน้ี 
 แฮวิงเฮิรสท และเลวิน (R. J. Havinghuerst & D. U. Levine)  ไดกลาวถึง
บทบาทครูไว 2 ดาน คือ 
 1.1  บทบาทของครูในชุมชน มีหลายบทบาท เชน 
 1.  ผูนําการเปลี่ยนแปลงและนักปฏิรูปสังคม 
 2.  ผูริเร่ิมบุกเบิกความคิด 
 3.  ผูผดุงรักษาวัฒนธรรม 
 4.  ผูควรแกการยกยอง 
 5.  ผูใหบริการสาธารณะ 
 1.2  บทบาทของครูในโรงเรียน มีหลายบทบาท เชน 
  1.  ผูอบรมเลี้ยงดูหรือสรางสังคมประกิต (Socialization Agent) 
  2.  ผูเปนตัวกลางหรือผูกอใหเกิดการเรียนรู 
  3.  ผูรักษาวินัย 
  4.  ผูเปนเสมือนพอแม 
  5.  ผูตัดสินหรือรักษากติกา 
  6.  ผูเปนที่พึ่งของเด็ก 
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 จอหนสัน (E. A. Johnson)  ไดเสนอบทบาทของครูไว 7 ประการ คือ 
  1.  ผูนําของเด็ก 
  2.  ท่ีปรึกษาของเด็ก 
  3.  ผูชํานาญในการสอน 
  4.  มิตรของเด็ก 
  5.  ผูกําหนดจุดประสงค 
  6.  ผูวัดผลและประเมินผล 
  7.  ผูกระตุนใหเด็กปรับตัวเขากับสังคม 
 บาร และคณะ (Barr A. S. & Others)  ไดพิจารณาในการวัดผลและพยากรณ
ประสิทธิผลของครูผานบทบาทหนาท่ี 4 ดาน คือ 
  1.  ครูในฐานะผูอํานวยการสอน 
  2.  ครูในฐานะเพื่อนและผูใหคําปรึกษาแกนักเรียน 
  3.  ครูในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของชุมชนโรงเรียน 
  4.  ครูในฐานะสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ 
 II.  บทบาทของครูตาม TEACHERS MODEL 
 ถาพิจารณาบทบาทของครูจากคําวา “TEACHERS” มีผูจําแนกบทบาทไว ดังน้ี 
 T – Teaching (การสอน)  หมายถึง บทบาทในการทําหนาท่ีส่ังสอนศิษยใหเปน

คนดีมีความรูในวิชาการทั้งปวง ซ่ึงถือวาเปนงานหลักของครูทุก
คน ทุกระดับช้ันท่ีสอน ดังน้ัน ครูทุกคนจึงควรตระหนักในเรื่อง
การสอนเปนอันดับแรก โดยถือวา หัวใจความเปนครู คือ การ
อบรมส่ังสอนศิษยใหเปนคนดีมีความรูในวิทยาการท้ังปวง 

 E – Ethics (จริยธรรม)  หมายถึง การที่ครูมีหนาท่ีและความรับผิดชอบใน
การสงเสริมจริยธรรมใหแกนักเรียน ซ่ึงถือวาเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของครู นอกจากครู 
อาจารยจะตองอบรมสงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีจริยธรรมแลว 
ครูทุกคนก็จะตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปนผูมีจริยธรรมอันดี
งามเหมาะสมดวย เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีแกลูกศิษย 
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 A – Academic (วิชาการ)  หมายถึง การที่ครูตองมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ในทางวิชาการ ท้ังของตนเองและของลูกศิษย ดังน้ัน ครู
อาจารยทุกคนตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเปนประจํา หาก
ไมทําเชนน้ัน ก็จะเปนคนท่ีลาสมัย ไมทันตอวิทยาการใหม ๆ 
ซ่ึงมีอยูมากมายในปจจุบันน้ี 

 C – Cultural Heritage (การสืบทอดวัฒนธรรม)  หมายถึง ครู อาจารยตองทํา
หนาท่ีและรับผิดชอบในการสืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหน่ึง
ไปยังคนอีกรุนหน่ึง ซ่ึงครูอาจทําได 2 ทาง คือ 

  1.  การปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของชาติ 
เชน แตงกายใหถูกตอง เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ หรือ 
การแสดงความเคารพและกริยามารยาทแบบไทย ๆ หรือการ
จัดงานพิธีตาง ๆ เชน งานแตงงาน งานบวช เปนตน 

  2. การอบรมส่ั งสอนให ลู กศิษย เข าใจในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท่ีดี ๆ   

 H – Human Relationship (มนุษยสัมพันธ)  หมายถึง ครูอาจารยตองทําตัวใหมี
มนุษยสัมพันธท่ีดีตอบุคคลทั่ว ๆ ไป เพราะการมีมนุษย-
สัมพันธท่ีดีจะชวยใหครูสามารถปฏิบัติหนาท่ีการงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพทั้งในสวนตัวและสวนรวม 

การมีมนุษยสัมพันธของครู สามารถจําแนกออกไดดังน้ี 
1. มนุษยสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  
ครูควรสอนใหลูกศิษยมีความรูในวิชาการตาง ๆ  มี
ความประพฤติ ท่ี ดี  เปนท่ีปรึกษาของลูกศิษย 
พยายามหาทางชวยเหลือถาลูกศิษยมีปญหา 

-  

2. มนุษยสัมพันธระหวางครูกับครู  
-  ครูทุกคนควรมีความสามัคคีกัน ถาสถานศึกษาใดมี

ครูอาจารยท่ีสมานสามัคคีกันการพัฒนาโรงเรียนและ
วิชาการก็จะเจริญกาวหนาไปรวดเร็ว 

3. มนุษยสัมพันธระหวางครูกับผูปกครองและชุมชน  
ผูปกครองนักเรียนเปนบุคคลกลุมหน่ึงท่ีมีบทบาท
สําคัญตอการเรียนการสอนและการพัฒนาโรงเรียน 
ถาโรงเรียนใดสามารถโนมนาวใหผูปกครองเขามา

-  
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 E – Evaluation  (การประเมินผล)  หมายถึง การประเมินผลการเรียนการสอน
ของนักเรียน หนาท่ีและความรับผิดชอบในดานน้ี ถือวามี
ความสําคัญยิ่งประการหนึ่ง เพราะการประเมินผลการเรียนการ
สอนเปนการวัดความเจริญกาวหนาของลูกศิษยในดาน ตาง ๆ 
หากครูสอนแลวไมมีการวัดผล ครูก็ไมสามารถรูไดวาลูกศิษย
ของตนเองจะมีความเจริญกาวหนามากนอยพียงใด ดังน้ัน ครู
จึงควรระลึกเสมอวา “ท่ีใดมีการสอน ท่ีน่ันตองมีการสอบดวย” 

สําหรับการประเมินผลของนักเรียน สามารถทําได       หลาย
แบบ 
1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ 
3. การสอบ 
4. การศึกษาเปนรายบุคคล 
5. การใชแบบสอบถามและแบบสํารวจ 
6. การบันทึกยอและระเบียนสะสม และอื่น ๆ อีก 

 R – Research (การวิจัย)  หมายถึง การท่ีครูตองเปนนักแกปญหา เพราะการ
วิจัยเปนวิธีการแกปญหาและการศึกษาหาความรูความจริงท่ี
เช่ือถือไดโดยใชวิธีการท่ีเช่ือถือได 

 S – Service (การบริการ)  หมายถึง การใหบริการแกศิษย ผูปกครองและ
ชุมชน เชน การใหบริการความรูแกคนในทองถิ่น ท้ังในดาน
ความรูทางอาชีพ สุขภาพอนามัย การใหคําปรึกษาหารือ และ
การรวมกันแกปญหาของชุมชน เปนตน 
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 III.  บทบาทของครูตามแนวคิดปรัชญาลัทธิตาง ๆ 
 กลุมลัทธิปรัชญาตาง ๆ ไดใหทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของครูไวดังน้ี 

1. ฝายจิตนิยม ถือวา “ครูคือแมพิมพ” (Paradigmatic Self) ยกใหครูมีอาวุโส
และวุฒิภาวะสูงกวานักเรียน ตองเปนแบบอยางท่ีดี ท้ังดานความรูและ
ความประพฤติ ตองมีความสามารถในการถายทอดความรูโดยใช
สัญลักษณไดดีมีประสิทธิภาพ 

2. ฝายสัจนิยม หรือ วัตถุนิยม ถือวา “ครูคือผูสาธิต” (Demonstrator) 
บทบาทของครู คือ เปนส่ือกลางระหวางนักเรียนกับความรู ท่ี เปน
ขอเท็จจริง 

3. ฝายประสบการณนิยม ถือวา “ครูเปนเสมือนผูอํานวยการโครงการวิจัย” 
กําหนดใหครูเปนเพียงผูมีสวนรวมในกระบวนการเรียนของเด็ก ครูมิใช
ตัวกลางหรือมิใชผูนําสารแตอยูในฐานะผูดูแลใหแตละคนดําเนินไปสู
เปาหมายเปนสําคัญ 

4. ฝายอัตถิภาวนิยม ถือวา “ครูคือผูคอยกระตุนหรือยั่วยุ” คือเปนผูกระตุน
ใหเด็กแตละคนไดเรียนรู คนพบความจริงดวยตนเอง  

5. ฝายโทมัสนิยมใหม ถือวา “ครูคือผู รักษาวินัยทางความคิด” (Mental 
Disciplinarian) กําหนดใหครูเปนนายทางปญญา หรือ ผูอํานวยการฝกฝน
ทางปญญา และความคิด เปนพิธีกรทางปญญา หรือผูพัฒนาอํานาจทาง
ความคิด ในการนี้ ครูตองเปนผูมีความสามารถในการใหเหตุผล มี
เจตจํานงอันแนวแนและมีความจําดี 

 
หนาที่และความรับผิดชอบของครู 
 1.  หนาที่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการครู  หนวยงานบริหาร
บุคคลกลางสําหรับขาราชการครูของคุรุสภาไดวางมาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการ
ครูในสวนท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีรับผิดชอบไว 6 ขอ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

CU503 30 



 1)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การอบรม การปกครองดูแลให
คําแนะนําและแนะแนวตาง ๆ 
 2)  ศึกษาวิจัย วิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
 3)  ใหบริการแกสังคมในดานวิชาการและดานอื่น ๆ  
 4)  นิเทศในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 5)  ชวยงานธุรการและงานบริการและสถานศึกษา 
 6)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 2.  หนาที่ตามจรรยาและวินัยขาราชการครู 
 2.1 หนาท่ีตามจรรยาและวินัยขาราชการใน พรบ. ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2518 มาตรา 65 ถึงมาตรา 81 มีความโดยสรุปดังน้ี 
 มาตรา 65 ตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ 
 มาตรา 66 ตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม

รัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 มาตรา  67 ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม 

มาตรา 68   ตองสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ และมติคณะรัฐมนตรี 

 

 มาตรา 69 ตองสนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอันอาจเปน
ภยันตรายตอประเทศชาติ และตองปองกันภยันตรายซ่ึงจะ
บังเกิดแกประเทศชาติ 

 มาตรา 70 ตองรักษาความลับของทางราชการ 
 มาตรา 71 ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนาท่ีราชการ

โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
 มาตรา 72 ตองปฏิบั ติ ราชการ  โดยมิ ให เปนการกระทํ าการข าม

ผูบังคับบัญชาเหนือตน 
 มาตรา 73 ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 
 มาตรา 74 ตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ 
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 มาตรา 75 ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ี
ราชการมิได 

 มาตรา 76 ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีระหวางขาราชการและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

 มาตรา 77 ตองสุภาพเรียบรอย ตอนรับใหความสะดวกความเปนธรรม
และใหสงเคราะหแกประชาชนที่มาติดตอไมดูหม่ิน กดข่ี      
ขมเหงราษฎร 

มาตรา 78 ตองไมกระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอัน
จะทําใหเสียความเท่ียงธรรมและเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนง
หนาท่ี 

 

 มาตรา 79 ตองไมเปนกรรมการผู จัดการ หรือตําแหนงท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกันในหางหุนสวนหรือบริษัท 

มาตรา 80 ตองไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 

 

 มาตรา 81 ตองไมกระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 
 2.2 หนาท่ีตามระเบียบคุรุสภา วาดวยจรรยามรรยาทและวินัยตามระเบียบ
ประเพณีของครู พ.ศ. 2526 มีดังน้ี 
 1.  เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 2.  ยึดม่ันในศาสนาท่ีตนนับถือ ไมลบหลูดูหม่ินศาสนาอื่น 
 3.  ต้ังใจส่ังสอนศิษยและปฏิบัติหนาท่ีของตนเองใหเกิดผลดีดวยความ
เอาใจใส อุทิศเวลาของตนใหแกศิษย จะละทิ้งหรือทอดท้ิงหนาท่ีการงานมิได 
 4.  รักษาช่ือเสียงของตนมิใหข้ึนช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวหามประพฤติ
การใด ๆ อันอาจทําใหเส่ือมเสียเกียรติและช่ือเสียงของครู 
 5.  ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา 
และปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซ่ึงส่ังในหนาท่ีการงานโดยชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา 
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 6.  ถายทอดวิชาความรูโดยไมบิดเบือนและปดบังอําพราง ไมนําหรือยอม
ใหนําผลงานทางวิชาการของตนเองไปใชในทางทุจริตหรือเปนภัยตอมนุษยชาติ 
 7.  ใหเกียรติแกผูอื่นทางวิชาการโดยไมนําผลงานของผูใดมาแอบอางเปน
ผลงานของตนและไมเบียดบังใชแรงงานหรือนําผลงานของผูอื่นไปเพื่อประโยชนสวนตน 
 8.  ประพฤติตนอยูในความซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาท่ีของตนดวย
ความเที่ยงธรรม ไมแสวงหาประโยชนสําหรับตนเอง หรือผูอื่นโดยมิชอบ 
 9.  สุภาพเรียบรอยประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยรักษาความลับของ
ศิษยของผูรวมงานและของสถานศึกษา 
 10. รักษาความสามัคคีระหวางครูและชวยเหลือกันในหนาท่ีการงาน 
 3.  หนาที่ครูดานจริยศึกษา มีทานผูรูในดานจริยศึกษาเสนอไว ดังน้ี 
 1.  ครูทุกคนตองพรอมท่ีจะสอนจริยศึกษาได ตองมีจริยธรรมอยูในตัว 
ประพฤติตัวเปนแบบอยางแกศิษยได 
 2.  ครูตองเคารพความจริง มุงแสวงหาความจริง เขาถึงความจริง แลวนําไป
สอนใหสอดคลองกับจริยธรรม 
 3.  ครูตองทําความเขาใจศัพท และถอยท่ีใช และเกี่ยวของกับคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือจะไดนําไปใชสอนใหถูกตองเหมาะสม 
 4.  ครูตองรูจักคิด รูจักทําตนเปนมิตรที่ดี หรือกัลยาณมิตร 
 5.  ครูตองสอนจริยศึกษาดวยการปฏิบัติและใหเด็กเห็นตัวอยาง 
 6.  ครูตองวัดและประเมินผลการสอนอยูเสมอ โดยการสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
 
 4.  หนาที่ความรับผิดชอบของครูจากผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยของ เฉลียว  บุรีภักดีและคณะ พอจะกลาวถึงหนาท่ีความ
รับผิดชอบของครู ดังน้ี 

1. หม่ันอบรมเด็กอยูเสมอ  
2. ต้ังใจสอน รักการสอน 
3. จัดการปกครองไดเปนที่เรียบรอย 
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4. เตรียมการสอนและทําบันทึกการสอน 
5. หม่ันวัดผลและติดตามผลการเรียน 
6. รับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
7. ชวยใหคําแนะนําแกเด็กดวยความเต็มใจ 
8. สอนใหเด็กเปนประชาธิปไตย 

5.  หนาที่ความรับผิดชอบของครูตามทัศนะของบุคคลทั่วไป 
 ไกรนุช  ศิริพูล (2531)  ไดกลาวถึงหนาท่ีความรับผิดชอบของครูในดาน    
ตาง ๆ ดังน้ี 

1) หนาท่ีความรับผิดชอบของครูตอศิษยตามพระไตรปฎก 
1. แนะนําส่ังสอนดี 
2. ใหศึกษาเลาเรียนดี 
3. บอกศิลปะใหส้ินเชิงไมปดบังอําพราง 
4. ยกยองใหปรากฏในเพื่อนฝูง 
5. ทําความปองกันในทิศท้ังหลาย กลาวคือ จะไปในทิศทางใดก็ไมอดอยาก 

นอกจากน้ีครูพึงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอศิษยในลักษณะอื่น ๆ อีก คือ 
1. มีความรัก ความเมตตาตอศิษยเปนพื้นฐาน 
2. อบรมส่ังสอนใหศิษยเปนพลเมืองดี ปองกัน หามปรามมิใหทําความ

ช่ัวทั้งปวง 
3. แสวงหาวิธีสอนใหม ๆ เพ่ือใหศิษยมีความแจมแจงในวิชาการ 
4. เปนที่ปรึกษาหารือ แนะนําในดานการศึกษาและอาชีพแกศิษย 
5. ดูแลสงเสริมใหมีสุขภาพอนามัยดี สรางสุขนิสัยที่ดี 
6. ไมนําศิษยไปในทางที่เส่ือมเสีย 
7. ไมแสดงความใจดี เอื้ออาทรเปนพิเศษแกศิษยท่ีมีฐานะดี บิดา

มารดามีตําแหนงหนาท่ีราชการสูง หรือเปนผูมีอิทธิพล 
8. ชวยเหลือศิษยในการแกปญหาตาง ๆ  
9. ชวยเหลือศิษยในทุกสถานะเทาท่ีสามารถจะทําได 
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10. สรางอาชีพใหแกศิษยในอนาคต โดยสามารถนําความรูท่ีไดศึกษา
เลาเรียนไปใชไดในชีวิตจริง ๆ 

 2)  หนาท่ีความรับผิดชอบของครูตอสถานศึกษา 
 หนาท่ีความรับผิดชอบของครูตอสถานศึกษา ซ่ึงครูควรปฏิบัติ ไดแก 

1. ชวยสรางศรัทธาจากประชาชนใหกับโรงเรียนของตน 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน และเทคโนโลยีใหม ๆ ใหกับ

โรงเรียนของตน 
3. ชวยพัฒนาโรงเรียนใหสะอาด สวยงาม นาอยู 
4. เอาใจใสรักษาผลประโยชนของโรงเรียน 
5. ชวยปองกันภัยพิบัติอันอาจจะเกิดข้ึนกับโรงเรียน 
6. ชวยกิจการตาง ๆ ของโรงเรียนใหลุลวงไปดวยดี 
7. ชวยรักษาช่ือเสียงของโรงเรียน ใหมีความเจริญกาวหนาท้ังดาน

วิชาการ และกิจกรรมตาง ๆ 
8. ชวยสงเสริมจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามใหแกบุคลากรของ

โรงเรียน 
 3)  หนาท่ีความรับผิดชอบของครูตอเพ่ือนครู 
 หนาท่ีความรับผิดชอบตอเพ่ือนครู ซ่ึงครูควรปฏิบัติ ไดแก 

1. เอื้อเฟอชวยเหลืองานสวนตัวเทาท่ีสามารถจะกระทําได 
2. รักษาช่ือเสียงของคณะครูและใหเกียรติแกกัน 
3. ปฏิบัติหนาท่ีแทนเม่ือเพ่ือนครูตองมีภาระอื่นทางราชการ หรือ

เจ็บปวยหรือมีภารกิจจําเปนสวนตัว 
4. ชวยปองกันอันตรายท้ังปวง อันอาจมีแกเพ่ือนครู 
5. รักษาความสามัคคีระหวางเพื่อนครู ไมแบงแยกสถาบันท่ีตางกัน 

หรือมาจากภาคเดียวกัน 
6. ชวยรักษาผลประโยชนใหแกเพ่ือนครูดวยกัน 
7. แนะนําความรูและวิทยาการใหม ๆ ให 
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8. เปนท่ีปรึกษา แนะนําเ ม่ือเพื่อนครูมีปญหาหรือประสบความ
เดือดรอน 

 4)  หนาท่ีความรับผิดชอบของครูตอผูบังคับบัญชา 
 ผูบังคับบัญชาโดยตรง และใกลชิดของครูก็คือ ครูใหญหรืออาจารยใหญ 
ผูอํานวยการและอธิการในสถาบันครู ผูบังคับบัญชายอมเปนผูนําในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาน้ัน ๆ ผูบังคับบัญชาแตละสถาบันยอมมีลักษณะแตกตางกันไป ท้ังน้ี
ยอมข้ึนอยูกับความรอบรู ประสบการณ และความชํานาญงานในหนาท่ีของผูบังคับบัญชา 
ครูผูอยูในฐานะผูใตบังคับบัญชา ควรจะไดปฏิบัติตนดังน้ี 

1. แสดงความเคารพผูบังคับบัญชาดวยใจจริง 
2. สนับสนุนนโยบายที่ผูบังคับบัญชากําหนดไวดวยความสุจริตใจ หากไม

เห็นดวยกับนโยบายก็มิควรนําเร่ืองราวหรือนโยบายท่ีตนไมเห็นชอบ
ดวยไปกลาวกับบุคคลภายนอก หรือแนะนําผูอื่นใหคลอยตาม 

3. ไมกลาววาจาเท็จหรือรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 
4. ไมรวมกลุมสนับสนุนผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติผิดตอระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ หรือทําลายคุณธรรมอันดีเพ่ือประโยชนแหง
ฝายตน 

5. ปกปองอันตรายท้ังปวงอันอาจจะเกิดข้ึนกับผูบังคับบัญชา 
6. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาโดยชอบดวยความ

เต็มใจ กระตือรือรนใหงานประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ 
7. ไมแสวงหาประโยชนจากผูบังคับบัญชาในฐานะเปนเพ่ือนรุนเดียวกัน 

เปนญาติพี่นองกัน เปนเพ่ือนรักกัน หรือเปนคนบานเดียวกัน 
8. ไมนําอามิสของขวัญอันมีราคาแพงมอบใหผูบังคับบัญชาดวยหวัง

ลาภสักการและผลประโยชนแหงตน 
9. ไมผูกขาดความรัก ความเคารพ ความใกลชิดตอผูบังคับบัญชา     

มากจนเกินไป 
10. ไมกระทําใหผูบังคับบัญชาตองเส่ือมเสียในดานความประพฤติและ

ศีลธรรมจรรยา 
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 5)  หนาท่ีความรับผิดชอบของครูตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 ครูในฐานะขาราชการพลเรือนสามัญภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มี
หนาท่ีพิทักษชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังน้ี 
 ในดานชาติ 

1. อบรมส่ังสอนใหศิษยมีความรักและความภาคภูมิใจที่ไดเกิดมาเปน
คนไทยในผืนแผนดินที่รมเย็นเปนสุขและอุดมสมบูรณ 

2. อบรมส่ังสอนใหศิษยมีความเขาใจในประวัติศาสตรความเปนมาของ
ชาติไทยยกยองและเทิดทูน บรรพบุรุษของไทย วีรชนไทยที่ไดสละ
เลือดเนื้อและชีวิต ปกปองรักษาผืนแผนดินไทยไว เพื่อเปนมรดกแก
ลูกหลานไทย เปนชาติไทยมาไดจนทุกวันน้ี 

3. อบรมส่ังสอนใหศิษยมีความรักและหวงแหนในผืนแผนดินไทย 
4. อบรมส่ังสอนใหอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

ซ่ึงเปนเอกราชของชาติไทย เชน การแตงกาย มารยาทไทย เปนตน 
5. สอดสองดูแลผองภัยอันอาจจะเกิดข้ึนแกชาติ 
6. เคารพยกยองผูทําคุณประโยชนแกชาติ 
7. นิยมไทย เชน ใชของไทย รับประทานอาหารไทย ฟงเพลงไทย 

สงเสริมศิลปะไทย 
8. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของชาติดวยตั้งใจศึกษาเลาเรียน เสียภาษี

ตามที่เปนจริง และรับใชชาติดวยการเปนทหาร 
9. ไมเปนตัวเรงยุยงสงเสริมใหเกิดการแตกความสามัคคีของคนในชาติ 
10. ศึกษาถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดความม่ันคงของชาติไทย และปฏิบัติตาม

ในสวนท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีครู 
 ในดานศาสนา 

1. ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการดูหม่ินเหยียดหยามศาสนา 
2. ศึกษาประวัติและคําสอนในศาสนาใหเขาใจอยางถูกตอง 
3. สงเสริม สนับสนุนใหศิษยยึดม่ันและปฏิบัติตนตามคําสอนในศาสนา 

และนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
4. ปองกันภัย การบอนทําลาย และแกไขความเสียหายอันอาจจะเกิดข้ึน

แกศาสนา 
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5. สงเสริมความเจริญม่ันคงทางศาสนา เชน 
- รวมพิธีกรรมทางศาสนา เชน การเวียนเทียน ฉลองเทียนเขาพรรษา
หรือรวมทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา 

- ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหดํารงอยู เชน ทอดกฐิน ทอดผาปา 
6. ชวยอนุรักษและปกปองแกปูชนียสถานทางศาสนา รวมทั้งศิลปกรรม 

ตาง ๆ ทางศาสนา 
7. ยดึม่ันคุณธรรมทางศาสนาใหเปนที่ประจักษแกคนท่ัวไป 
ในดานพระมหากษัตริย 
หนาท่ีความรับผิดชอบของครูเกี่ยวกับสถาบันกษัตริยท่ีครูควรปฏิบัติคือ 
1. ไมนําเร่ืองราวเกี่ยวกับสถาบันกษัตริยมาวิพากษวิจารณ 
2. ปกปองและแกไขขาวลืออันจะนําความเสียหายมาสูสถาบันกษัตริย 
3. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในวันสําคัญ ๆ เชน       

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
4. จัดพิธีเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
5. ต้ังโตะหมูบูชาหรือประดับธงชาติในวันสําคัญหรือในขณะท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จผาน 
6. สละทรัพย หรือบริจาคโลหิต โดยเสด็จพระราชกุศล 
7. ร วมกิ จกรรมเทิ ดพระเกี ยรติพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว 

พระบรมราชินีนาถ เชน เดินเทิดพระเกียรติ รวมถวายพระพร เปนตน 
8. อบรมสั่งสอนศิษยใหรูคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยไทย        

ซ่ึงเปนศูนยรวมแหงความมั่นคงของชาติ 
ยนต  ชุมจิต (2541: 87)  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของครูวาควรจะอยูในขอบเขตตอไปน้ี 
1. การสั่งสอนศิลปะวิทยาการตาง ๆ ใหแกศิษย 
2. การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามใหแกศิษย 
3. ปกครองดูแลความทุกขสุขของศิษย 
4. การประเมินผลความเจริญกาวหนาของศิษย 
5. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
6. การจัดกิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย 
7. การปฏิบัติงานในหนาท่ีและการงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและ

มีคุณธรรม 
8. ดูแลสอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหเกิดแกทรัพยสินของโรงเรียน 
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9. การสรางเสริมสมรรถภาพทางวิชาการใหแกตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
10. การรักษาวินัยและประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคลทั่วไป 
 

สรุป   
ในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ีของครูในปจจุบันไดวา ควรมีอยู 5 ดาน คือ 
1.  บทบาทหนาที่ตอศิษย  ครูจะตองเปนผูอบรมส่ังสอนแนะนํา และเปน      

ตัวแบบท่ีดี ทําใหศิษยพัฒนาเจริญกาวหนาไปในทางที่พึงประสงค 
2.  บทบาทหนาที่ตอโรงเรียน  ครูจะตองเปนสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน         

เปนผูรวมงานท่ีดีของบุคลากรในโรงเรียน ทําหนาท่ีในโรงเรียนใหสมบูรณ และเปนกําลัง
สําคัญท่ีจะทําใหโรงเรียนเจริญกาวหนา 

3.  บทบาทตอตัวเอง  ครูจะตองเปนผูท่ีสมบูรณพรอม เปนสมาชิกท่ีมีคาของ
ครอบครัวและวงศตระกูล เปนผูท่ีรักความเจริญกาวหนา และมีคุณธรรม 

4.  บทบาทตอชุมชน  ครูจะตองเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม มีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาท่ีเปนพลเมืองดี มีสวนในการพัฒนาสรางสรรคความเจริญใหแกชุมชนท่ีตน
อาศัย 

5.  บทบาทตอวงการอาชีพ  ครูจะตองเปนสมาชิกท่ีดีของวงการครู มีสวน
สรางสรรคจรรโลงอาชีพครูใหมีศักด์ิศรี มีเกียรติภูมิ และชวยยกระดับฐานะอาชีพครูให
สูงข้ึน 
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