
บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของครู 
              หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของครูเป็นส่วนส าคญัยิง่ในการประกอบวชิาชีพครูและการด ารงความ
เป็นครูของครูแต่ละคน  งานครูอาจก าหนดไดว้า่มีงานสอนงานอบรม และงานพฒันาศิษยใ์หบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและแผนการศึกษาแห่งชาติ ครูตอ้งมีหนา้ท่ีและรับผดิชอบมากมายกวา้งขวางยิง่  
งานสอนเป็นหนา้ท่ีครูท่ีมุ่งไปท่ีศิษยใ์นดา้นการใหข้อ้มูลการใหเ้น้ือหาความรู้  เป็นการเผชิญกนัระหวา่งครู
กบัศิษย ์ 
  งานอบรมเป็นการจดักระบวนการเรียนใหศิ้ษยไ์ดมี้ประสบการณ์ต่างๆ 
ท่ีครูวางแผนไวเ้พื่อใหศิ้ษยเ์ติบโตและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
ส่วนงานพฒันาศิษยน์ั้นครูมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบมากมายทั้งงานท่ีตอ้งสัมผสักบับุคคลภายนอก
โรงเรียนและรวมถึงตวัครูเองดว้ย 
      หนา้ท่ีความรับผดิชอบของครู  หมายถึง  กิจท่ีครูตอ้งกระท าใหไ้ดผ้ลดีโดยสม ่าเสมอ การกระท า
ของครูเพื่อให้เกิดผลดีไดน้ั้นตอ้งอาศยัพื้นฐานของกฎระเบียบ  แบบธรรมเนียม จริยธรรม จรรยาบรรณและ
คุณธรรมเป็นปัจจยัส าคญัดว้ย 
ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของครูเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องครูท่ีสังคมคาดหวงั  เป็นภารกิจท่ีสังคม
มอบหมายใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพครูกระท า  และเป็นพนัธกิจท่ีผูเ้ป็นครูมอบใหก้บัสังคม                
หนา้ท่ีของครูในแง่คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคส์รุปไวด้งัน้ี 
1.ครูเป็นผูท่ี้สามารถใหท้างแห่งความรอดแก่ศิษย ์ ความรอดมีอยูส่องทาง คือทางรอดทางกายและ 
ทางรอดทางใจ 
2.ครูตอ้งสามารถด ารงความเป็นครูอยูไ่ดทุ้กอริยาบท 
3.ครูตอ้งสามารถเป็นตวัอยา่งตามค าสอนแก่ศิษยไ์ด ้ สอนอยา่งไรท าอยา่งนั้น 
การพิจารณาหนา้ท่ีความรับผิดชอบของครูนั้น  อาจพิจารณาไดส้องดา้น คือ 
การพิจารณาหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในเชิงของกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีค่อนขา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือ
บทบญัญติัต่างๆเป็นลกัษณะท่ีค่อนขา้งบงัคบัวา่ครูตอ้งกระท ากิจเหล่านั้น ส่วนการพิจารณาหนา้ท่ี 
และความรับผดิชอบของครูในอีกดา้นหน่ึงนั้นก็เป็นการพิจารณาหนา้ท่ีของครูในเชิงคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคท่ี์เป็นไปตามแบบธรรมเนียมปฏิบติัมีลกัษณะเป็นวฒันธรรมและจารีตประเพณี 

หน้าที่และความรับผดิชอบของครู 
1. หมัน่อบรมเด็กอยูเ่สมอ                                         2. ตั้งใจสอน  รักการสอน 
3. จดัการปกครองให้เป็นท่ีเรียบร้อย                         4. เตรียมการสอน  และท าบนัทึกการสอน 
5. หมัน่วดัผลและติดตามผลการเรียน                       6. รับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 



7. ช่วยใหค้  าแนะน าแก่เด็กดว้ยความเตม็ใจ               8. สอนใหเ้ด็กเป็นประชาธิปไตย 
9.ท าบญัชีเรียกช่ือและสมุดประจ าชั้น                       10. ดูแลบ ารุงรักษาห้องเรียนและอาคารสถานท่ี 
11. เก่ียวกบัการสอน  การอบรม  การวดัผล              12. เก่ียวกบัธุรการและระเบียบวนิยั 
13. คน้ควา้เพิ่มเติมและหาความรู้ใหม่ๆ มาสอน       14. สอนใหเ้ด็กเป็นคนดี 
15. หมัน่หาความรู้และวธีิการหาความรู้                   16. เป็นตวัอยา่งแก่เด็ก 
17. จดัการแนะแนวท่ีดีแก่เด็ก           18. ช่วยงานสารบรรณและธุรการโรงเรียน 
19. เอาใจใส่เด็ก                                20. บริการโรงเรียน 
21. เป็นครูประจ าชั้น                         22.ท าระเบียบและสมุดรายงานนกัเรียน 
23. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี                     24. ร่วมกิจกรรมชุมชน 
25. สอนใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้                 26.เอาใจใส่และพยายามเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของเด็ก 
27.ช่วยประชาสัมพนัธ์กิจการของโรงเรียนไดดี้ 
  หน้าทีต่ามภาระกจิของงานครู   หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของครู 
จากค าวา่ TEACHERS  สรุปไดด้งัน้ี 
          T  = Teaching and Training    การสั่งสอนและการฝึกฝนอบรม 
          E  =  Ethics Instruction     การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
          A  =   Action Research    การคน้ควา้วิจยัหรือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
          C  =  Cultural Heritage    การถ่ายทอดวฒันธรรม 
          H  = Human Relationship    การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
          E  = Extra Jobs              การปฏิบติัหนา้ท่ีพิเศษต่างๆ 
          R  = Reporting and Counselling      การรายงานผลและการแนะแนว 
          S  = Student Activities               การจดักิจกรรมนกัเรียน 
               
  หนา้ท่ีการสั่งสอนและฝึกฝนอบรม  (Teaching and Training)  การสอนท่ีดี  กิลเบิร์ดไฮเอท  
 กล่าววา่  การสอนดีมีลกัษณะดงัน้ี 
1.       ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีสอนอยา่งลึกซ้ึง  แม่นย  าเน้ือหา 
2.       ตอ้งมีอารมณ์ขนั  สอนไดส้นุกสนานไม่น่าเบ่ือ 
3.       ตอ้งมีความแม่นย  า และมีความมัน่ใจในการสอน 
4.       สอนดว้ยความรักและเมตตานกัเรียน ไม่ข่มขู่บงัคบักรรโชก 
5.       ตอ้งมีความอดทนและอดกลั้นต่อความไม่รู้ของนกัเรียน 
6.       ตอ้งมีความเขา้ใจในพฒันาการและความสนใจของนกัเรียน 
7.       ตอ้งรู้จกัยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน 



  การสอนเป็นศาสตร์ท่ีมีกฎเกณฑล์ าดบัและระบบ  ทั้งยงัเป็นศิลป์ท่ีตอ้งมีลีลา  และเทคนิค ซ่ึงทั้ง
ศาสตร์แห่งการสอนและศิลป์แห่งการสอนเป็นวทิยาการท่ีศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนให้แกร่งกลา้ได ้
  หนา้ท่ีอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  (Ethics Instruction)  มีหลกัการส าคญัคือ  ครูตอ้งสั่งสอนส่ิงท่ี
ควรกระท า  ส่ิงท่ีควรปฏิบติัใหก่้อน  ครูตอ้งปฏิบติัใหดู้  ใหเ้ขา้ใจวธีิการกระท าส่ิงต่างๆท่ีถูกท่ีควรแลว้ให้
ศิษยไ์ดป้ฏิบติัไดฝึ้กฝนจนไดรั้บรู้ผลจากการปฏิบติัดีตามนั้น  ใหมี้ประสบการณ์ตรงวา่การประพฤติดีนั้นท า
ใหมี้ความสุขไดอ้ยา่งไร 
  หนา้ท่ีวจิยัและศึกษาคน้ควา้  (Action Research)  ครูตอ้งศึกษาคน้ควา้และวจิยังานทุกดา้นท่ีเก่ียวกบั
หอ้งนกัเรียน  โรงเรียนและตวันกัเรียน  
ตลอดจนความเขา้ใจของครูเองในส่ิงท่ีตนประพฤติปฏิบติั  ครูตอ้งแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบและพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอโดยการลงมือ  (Action)  กระท า 

หนา้ท่ีของครูในการถ่ายทอดวฒันธรรม  (Cultural Heritage)  ครูเป็นผูถ่้ายทอดวฒันธรรมของ
สังคมใหก้บัเยาวชน  โดยครอบคลุมถึงการอนุรักษว์ฒันธรรมท่ีดีในสังคม  เช่น การมีสัมมาคารวะ ความมี
น ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ฯลฯ  การส่งเสริมวฒันธรรมท่ีดี  เช่น การใชภ้าษา  กิริยามารยาททางสังคม  ฯลฯ และ
การพฒันาวฒันธรรมรวมถึงการรณรงคส์ร้างสรรคว์ฒันธรรมท่ีดีแก่สังคม 

หนา้ท่ีในดา้นการสร้างมนุษยสัมพนัธ์   (Human Relationship)  ครูตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบับุคคล
ในสังคมมากมายตั้งแต่นกัเรียน  ผูป้กครอง  
เพื่อนครู  ผูบ้งัคบับญัชา  บุคลากรในหน่วยงาน  บุคลากรในชุมชน และเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานอ่ืนๆ   

ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งดว้ย  เพื่อประโยชน์ของนกัเรียนและสถานศึกษา 
               
  หนา้ท่ีในการรายงานผลและการใหค้  าปรึกษา (Reporting and Counselling)  
ครูตอ้งรายงานผลการพฒันาการของศิษยทุ์กๆดา้นต่อผูป้กครองและผูบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ ครูตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการวดัผลและประเมินผลทั้งสามารถรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้ง
ทางดา้นการศึกษาเล่าเรียน  ความประพฤติ สุขภาพอนามยั และลกัษณะนิสัยของนกัเรียน นอกจากการ
รายงานผลซ่ึงเป็นระเบียบปฏิบติัแลว้ ครูยงัตอ้งเป็นผูช่้วยร่วมแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหศิ้ษยล์ม้เหลวใน
การศึกษาและพฒันาการดา้นต่างๆ  โดยการเป็นผูท่ี้คอยใหค้  าแนะน าช่วยเหลือทั้งกบัตวัศิษยแ์ละผูป้กครอง
ดว้ย ทั้งการรายงานผลและแนะแนวตอ้งท าสม ่าเสมอและตรงเวลา 
 
   หนา้ท่ีจดักิจกรรมนกัเรียน   (Student Activities)  ครูตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการ
ต่างๆของศิษย ์ครูตอ้งเป็นผูจ้ดัสภาพการณ์หรือกิจกรรมใหเ้หมาะสม มีตั้งแต่กิจกรรมในชั้นเรียนท่ีเก่ียวกบั
การเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อใหศิ้ษยมี์โอกาสน าส่ิงท่ีเรียนในห้องเรียนไปใช ้และกิจกรรม
นอกหลกัสูตรเพื่อใหน้กัเรียนมีประสบการณ์โลกทศัน์และวสััยทศัน์ท่ีกวา้งขวางซ่ึงจะช่วยใหอ้ยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความส าเร็จในชีวติ 



 
  ผูด้  าเนินอาชีพครูจึงจะตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งทางดา้นวชิาชีพ บุคลิกภาพและวสิัยทศัน์ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ทางวชิาการ
ตลอดจนเทคโนโลยต่ีางๆ และครูยงัตอ้งประพฤติปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติของอาชีพ 

เอกลกัษณ์ของครู          
เอกลกัษณ์ของครูตามผลการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไดแ้ก่ 
1. อดทน รู้จกัผอ่นปรนต่อปัญหา สามารถควบคุมอารมณ์ไดท้ั้งในเวลาและนอกเวลาสอน 
2.รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและต่อตนเอง สามารถร่วมงานเป็นหมู่คณะได ้
3.เอาใจใส่ต่อการเรียน ความประพฤติ ความเป็นอยูแ่ละพิจารณาคุณค่าของศิษยแ์ต่ละคนดว้ยเหตุผล 
4.ใฝ่หาความรู้ ส ารวจ ปรับปรุงแกไ้ขตนเองอยูเ่สมอและมีเชาวน์ในดา้นการ  อบรมสั่งสอน 
5. ขยนัหมัน่เพียร รู้จกัคิดริเร่ิม 
6.มีความยติุธรรมและท าใหศิ้ษยเ์กิดความอบอุ่นใจ 
7.ด ารงตนอยา่งเรียบง่าย ประหยดัเหมาะสมกบัสภาพอาชีพ 
8.เป็นผูมี้วฒันธรรมและศีลธรรมตามศาสนาท่ีตนนบัถือ 
9.สุภาพเรียบร้อย ประพฤติดีสม ่าเสมอ เหมาะสมเป็นตวัอยา่งท่ีดีของศิษย ์

ลกัษณะของครูทีด่ ี
ลกัษณะของครูท่ีดีตามแนวพระพุทธศาสนา   ลกัษณะของครูท่ีดีคือค าสอนเร่ือง 
กลัยาณมิตรธรรม 7 ซ่ึงมีสาระดงัน้ี 
1. ปิโย แปลวา่ น่ารัก หมายถึง ครูตอ้งเป็นผูใ้หค้วามสนิทสนมแก่ศิษยเ์พื่อใหศิ้ษยมี์ความสบายใจและกลา้ท่ี
จะเขา้ไปปรึกษาหารือเร่ืองต่างๆ 
2. ครุ แปลวา่ น่าเคารพ หมายถึง ครูจะตอ้งดูแลและปกครองศิษย ์
ใหศิ้ษยมี์ความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นท่ีพึ่งได ้และรู้สึกปลอดภยั 
3. ภาวนีโย แปลวา่ น่าเจริญใจ น่ายกยอ่งในฐานะผูท้รงคุณ หมายถึง 
ครูจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และภูมิปัญญาแทจ้ริงเป็นผูท่ี้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ 
4. วตัตา แปลวา่ รู้จกัพดูใหไ้ดผ้ล หมายถึง ครูจะตอ้งรู้จกัพดูใหศิ้ษยเ์ขา้ใจไดต้รงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
5. วจนักขโม แปลวา่ อดทนต่อถอ้ยค า หมายถึง ครูตอ้งพร้อมท่ีจะรับฟังค าปรึกษา 
6. คัมภีรัญจะ กถัง กตัตา แปลวา่ แถลงเร่ืองล ้าลึกได ้หมายถึง ครูตอ้งสามารถอธิบายเร่ืองยุง่ยากซบัซอ้นให้
เขา้ใจไดง่้าย 
7. โน จัฏฐาเน นิโยชเย แปลวา่ ไม่ชกัน าในเร่ืองเหลวไหล หมายถึง ครูไม่ชกัจูงศิษยไ์ปในทางท่ีเส่ือมเสีย 
ลกัษณะของครูท่ีดีตามแนวคิดในวงการการศึกษาตะวนัตก 
1.เป็นผูมี้ความรอบรู้                        2.เป็นผูมี้อารมณ์ขนั              3.เป็นผูมี้ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 



4.เป็นผูมี้ความตั้งใจในการท างาน   5.เป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์         6.เป็นผูมี้ความสามารถสร้างความชดัเจน 
7.เป็นคนเปิดเผย                             8.เป็นผูมี้ความอดทน             9.เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
10.เป็นผูส้ามารถประยกุตท์ฤษฏีไปปฏิบติัได ้                             11.เป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
12.เป็นผูมี้ความสามารถในศิลปะวทิยาการหลายๆ ดา้น    
13.เป็นผูแ้ต่งกายเหมาะสมและมีสุขอนามยัส่วนบุคคลดี 
ลกัษณะของครูทีด่ีจากผลการวจัิยต่างๆ          
1.คุณลกัษณะทางด้านส่วนบุคคล 
1.1 ความประพฤติดี    1.2 มีความรู้ในวธีิสอนดี   1.3 สุขภาพกายดี              1.4 มีสุขภาพจิตดี 
1.5 บุคลิกภาพดี          1.6 ความตรงต่อเวลา         1.7 เจตคติท่ีดีต่อศิษย ์      1.8 ความสามารถในการพดู 
2.คุณลกัษณะทางด้านวชิาการและงานครู 
       2.1 รอบรู้วทิยาการกวา้งขวาง        2.2 มีความรู้ในวชิาท่ีสอนดี 2.3 มีความรู้ในวธีิสอนดี                 
       2.4  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     2.5 เจตคติดีต่ออาชีพ ครูตอ้งมีศรัทธาต่องานครู 
       2.6 มีความสามารถในการปรับบทเรียนใหก้บันกัเรียน             2.7  มีความเขา้ใจศิษย ์    
       2.8 มีความสามารถในการใชก้ลวธีิการสอนต่างๆ 
3. คุณลกัษณะทางด้านสังคม 
        3.1 สัมพนัธภาพท่ีดีกบัศิษย ์             3.2สัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนครู 
        3.3 สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูป้กครอง     3.4 สัมพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลทัว่ไปในชุมชนและทอ้งถ่ิน 

 
ลกัษณะของครูทีด่ีจากการศึกษาวเิคราะห์ประวตัิครูดีเด่น 

1. มีความตั้งใจท างานอยา่งจริงจงัดว้ยความรักและรับผิดชอบ 
2.มีความขยนัขนัแขง็       
3.มีความเสียสละ      
4.เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน 
5. อุทิศเวลาใหแ้ก่งานราชการ    
6.มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
7. มีความเมตตากรุณา มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
8. มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริง มีอารมณ์ขนั มีอธัยาศยัดี 
9. มีจิตใจโอบออ้มอารี ประกอบแต่กรรมดี เป็นคนท่ีเฉลียวฉลาดเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิม 
10. เป็นคนไม่ถือตวั 
11.มีความคิดกวา้งไกล มีความสุขมุรอบคอบ มีความกตญัญูมีความยติุธรรมแก่ทุกคน 
12.ท างานโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน เป็นคนตรงต่อเวลา 



สรุป 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของครูในปัจจุบนัไดว้า่ ควรมีอยู ่5 ดา้น คือ 

1.บทบาทหนา้ท่ีต่อศิษย ์ ครูจะตอ้งเป็นผูอ้บรมสั่งสอนแนะน า  และเป็นตวัแบบท่ีดี  ท าใหศิ้ษยพ์ฒันา
เจริญกา้วหนา้ไปในทางท่ีพึงประสงค ์
2.บทบาทหนา้ท่ีต่อโรงเรียน  ครูจะตอ้งเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน  เป็นผูร่้วมงานท่ีดีของบุคลากรใน
โรงเรียน  ท าหนา้ท่ีในโรงเรียนใหส้มบูรณ์  และเป็นก าลงัส าคญัท่ีจะท าใหโ้รงเรียนเจริญกา้วหนา้ 
3.บทบาทต่อตวัเอง  ครูจะตอ้งเป็นผูท่ี้สมบูรณ์พร้อม  เป็นสมาชิกท่ีมีค่าของครอบครัวและวงศต์ระกลู  เป็นผู ้
ท่ีรักความเจริญกา้วหนา้  และมีคุณธรรม 
4.บทบาทต่อชุมชน  ครูจะตอ้งเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีความรับผดิชอบ  ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพลเมืองดี  มี
ส่วนในการพฒันาสร้างสรรคค์วามเจริญให้แก่ชุมชนท่ีตนอาศยั 
5.บทบาทต่อวงการอาชีพ  ครูจะตอ้งเป็นสมาชิกท่ีดีของวงการครู  มีส่วนสร้างสรรคจ์รรโลงอาชีพครูใหมี้
ศกัด์ิศรี  มีเกียรติภูมิ  และช่วยยกระดบัฐานะอาชีพครูใหสู้งข้ึน   
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