
“บทบาท ” 
“ หนาที่ ” 

และ
“ ความรับผิดชอบ”

ครู



วัตถุประสงค

1. เขาใจความหมาย “บทบาท หนาที่ และ ความรับผิดชอบครู”

2. บอก “บทบาท หนาที่ และ ความรับผิดชอบครู”ตามทัศนะตาง ๆ

3. นํา “บทบาท หนาที ่และ ความรับผิดชอบคร”ู
   ไปใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู



พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542

บทบาท (ROLE) เปนการกระทําหนาที่   ที่กาํหนดให

•บทบาทของพอแม

•บทบาทของผูนํา

•บทบาทของครู



งาน หรือ ภาระกิจที่ตองกระทําตามสถานภาพที่ไดรับ

อํานวย  อุเทศ , 2527

ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกของแตละบุคคล
     ภายในกลุมที่กําหนด

Dictionary of  Education



บทบาท

สรุป

คือ ภาระทีต่องรับผิดชอบตามสถานภาพของแตละบุคคล 

หมายความวา บุคคลมสีถานภาพหรือตําแหนงอยางใด 
ตองรับผิดชอบตามสถานภาพหรือตําแหนงที่ไดมา   
ไมวาจะไดมาโดยกําเนดิ โดยการกระทํา หรือโดยการ
แตงตั้งใหเปนไปตามทีส่ังคมคาดหวัง



บทบาทของครู

คือ ภาระที่ผูเปนครูตองรับผิดชอบ

ภาระที่ตองพัฒนาเยาวชน 
ภาระทีพ่ัฒนาสังคม ชุมชน 
ภาระที่จะตองพฒันาการเมืองปกครอง
ภาระในการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม
ภาระในการอนรุักษ



หนาที ่ กิจที่ควรกระทําหรือกิจที่ตองกระทํา

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 2542

ความรับผิดชอบ ยอมตามผลที่ดีหรือไมดี
                             ในกิจไดกระทําไป



หนาที ่ สิ่งที่ทุกคนตองจํายอมกระทํา  โดยภาระจํายอมนั้น
 หลักศีลธรรม  กฎหมายหรือขอตกลง

Dictionary  of  Education

ความรับผิดชอบ  
1. หนาที่ประจําของแตละบุคคลเมื่อไดรับมอบหมาย
2. การปฏิบัติงานและหนาที่โดยเฉพาะ ซึ่งไดรับมอบหมาย
   ใหดีที่สุดตามความสามารถของตน



หนาที่  
1. งานการปฏิบัติ การบริการหรือกิจธุระที่ตองกระทําตามคําสั่ง
ใหเกิดผลดวยความยินดี   หรือการปฏิบัติงานตามตําแหนงงาน
อาชีพชีพ   
 
2. พฤติกรรมที่ไดกําหนดใหกระทําโดยความจําเปนทางหลัก
ศีลธรรม  ขนบธรรมเนียม หรือตามความพึงพอใจ  โดยอาศัย
ความรูสึกถึงความถูกตองและความเหมาะสม

Webster’s   Third   New   International   Dictionary



ความรับผิดชอบ
1. เปนคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่บุคคลจะตองรับผิดชอบ  เชน 
ความรับผิดชอบทางดานศีลธรรม กฎหมาย หรือทางดานจิตใจ 
ความเชื่อใจได     ความเชื่อถือได  

2. เปนบางสิ่งบางอยางที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะตองรับผิดชอบ 
เชน   ความเปนผูนําจะตองมีความรับผิดชอบอยางสูง

Webster’s   Third   New   International   Dictionary



ความรับผิดชอบ : พฤติกรรมที่บุคคลจะตองกระทําใหสําเร็จตาม
หนาที่ที่กําหนดให  หรือเปนการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จอยางดีที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได  ทั้งนี้อาจจะอาศัย
ความสํานึกตามหลักศีลธรรม    กฎหมาย    คําสั่ง   หรือจาก
ความรูสึกในความถูกตองเหมาะสมก็ได

สรุป

บทบาท : ภาระที่ตองกระทําตามสถานภาพของแตละบุคคล

หนาที่ : กิจที่ตองกระทํา  หรือสิ่งที่บุคคลจําเปนตองกระทํา  
อาจเปนความตามหลักศีลธรรม กฎหมาย หรือดวยความสํานึก
ที่ถูกตองเหมาะสม



ความรับผิดชอบ

บทบาท

หนาที่



บทบาท    หนาที่   และความรับผิดชอบ  :
กิจที่บุคคลตองกระทําใหสําเร็จตามคําสั่ง ตามกฎหมาย 
ตามหลักศีลธรรมคณุธรรม หรือดวยสํานึกในความถูกตอง
เหมาะสม

บทบาท  หนาที่ และความรับผิดชอบของครู  :
กิจที่ผูเปนครูจําเปนตองกระทําใหเสร็จสิน้สมบรูณ    
ซึ่งอาจเปนความจําเปนโดยอาศัยหลักศีลธรรม คุณธรรม     
จริยธรรม  กฎหมาย  หรือดวยความสํานึกในความถูกตอง
เหมาะสม



บทบาท  หนาที่  
และความรับผดิชอบของครู



ยนต ชุมจิต : 2550

แยกตามคําในภาษาอังกฤษวา  

TEACHERS 



T = Teaching การสั่งสอน

E = Ethics Instruction    การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

A = Academic การแสวงหาความรูใหมๆ

C = Cultural Heritage การถายทอดวัฒนธรรม

H = Human Relationship การสรางมนุษยสัมพันธ

E = Evaluation การประเมินผล

R = Research การวิจัย

S = Service การบริการ



T = Teaching  การสัง่สอน

การสอน   เปนงานอันดับแรก  

หัวใจของความเปนครู  คือ  การอบรมสั่งสอนศิษยใหเปนคนดี
มีความรูในวิทยาการทั้งปวง

•ปลุกใหราเริง  : ราเริง

•ช้ีใหชัด : แจมแจง

•ชวนใหปฏิบัติ : จูงใจ

•เราใจกลา : แกลวกลา



E = Ethics  การอบรมจริยธรรม

ถือวาเปนหนาที่หลักอีกประการหนึ่งของความเปนคร ู 
ครูอาจารยทุกคนจะตองประพฤตปิฏิบัติตนใหเปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรมอันดีงามเหมาะสมดวย  เพื่อสราง
ศรัทธาใหศิษย  เพื่อศษิยจะไดนําเอาไปเปนแบบอยาง
สําหรับการประพฤตปิฏบิัติตอไป



A = Academic  การแสวงหาความรูใหมๆ

ครูอาจารยจะตองหมั่นศึกษาหาความรูเพื่อพฒันาตนเอง
อยูเสมอ  หากไมเปนเชนนัน้จะทําใหความรูตาง ๆ 
ที่อาจารยมีอยูลาสมัย  ไมทนักับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกภิวัตนหรือโลกไรพรมแดนในปจจุบัน



C = Cultural Heritage การถายทอดวัฒนธรรม

เปนหนาทีโ่ดยตรงของผูเปนครูอีกประการหนึง่ ตองมี
หนาที่และความรับผิดชอบตอการสืบทอดวฒันธรรม

ประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมใหถูกตองเหมาะสม

ศึกษาใหเกิดความเขาใจอยางถองแท

การอบรมสั่งสอนศิษยใหเขาใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอยางถูกตอง
กระตุนปลุกเราจิตสํานึกใหนักเรียนรักและหวงแหนในมรดก
ทางวัฒนธรรมของตน  เต็มใจที่จะปฏิบัติ



H = Human Relationship  การสรางมนุษยสัมพนัธ

ครูจําเปนตองสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ดังตอไปนี้

•กับนักเรียน

•เพื่อนครู

•ผูบริหาร

•ผูปกครอง

•ชุมชน



E = Evaluation  การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนการสอนเปนการวัดความเจริญ
กาวหนาของนักเรียน

•การสังเกต

•การสัมภาษณ

•การทดสอบ

•การจัดอันดับคณุภาพ



•การใหปฏิบัติและนําไปใช

•การใชแบบสอบถามและแบบสํารวจ  

•การบันทึกยอและระเบยีนสะสม

•การศึกษาเปนรายบุคคล

•การใชวิธีสังคมมิติ  



ประเมินผลใน 3 ดาน

•ดานประชาชนวิสัยหรือพุทธิวิสัย  (Cognitive Domain)
การวัดทางดานความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช 
การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินผล

•ดานวิภาววิสัยหรือจิตวิสัย (Affective Domain)
การวัดดานความรูสึกคานิยม คุณภาพคุณธรรม จริยธรรม
เชน การตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัย ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  
และความขยันขันแข็งในการทํางาน 



•ดานจลนวิสัยหรือทักษะวิสัย (psychomtor  domain)  
การวัดดานการปฏิบัติงานเพื่อตองการทราบวานักเรียนทํางาน
เปนหรือไมหลังจากที่ไดศึกษาทฤษฎีไปแลว



R = Research  การวิจัย

หาความรูความจริงในการแกปญหาการเรียนการสอน
และแกปญหาที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน 

ขั้นตอนการวิจัย    
1)  การตั้งปญหา
2)  การตั้งสมมุติฐาน
3)  การรวบรวมขอมูล
4)  การวิเคราะหขอมลู
5)  การสรุปผล



S = Service การบริการ

การบริการศิษยและผูปกครอง และจําเปนตอง
ใหบริการแกประชาชนในชุมชน



•ยกยองใหปรากฏในหมูคณะ

หนาที่ของครูอาจารยที่พึงกระทําตอศิษย

•ฝกฝนแนะนําใหเปนคนดี

•สอนใหเขาใจแจมแจง

•สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง



•เรียนวิทยาการโดยเคารพ

หนาที่ของศิษยพึงปฏิบัติตอครูอาจารย

•ลุกขึ้นตอนรับเมื่อครูมา

•เขาไปหาเพื่อบํารุง

•ใฝใจเรียน ใหเกิดปญญา

•ปรนนิบัติ  ชวยบริการ



หนาที่และความรับผิดชอบของครูตามทัศนะของบุคคลทั่ว ๆ ไป

•สอนศิลปวิทยาการตาง ๆ ใหแกศิษย

•ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามใหแกศิษย

•การประเมินผลความเจริญกาวหนาของศิษย

•แนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักเรียน

•การปกครองดูแลความทุกขสุขของศิษย



•จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเจริญงอกงามของศิษย

•ปฏิบัติงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอย
และมีคุณภาพ

•ดูแลสอดสองปองกันภัยพิบัติมิใหบังเกิดแกทรัพยสินของโรงเรียน

•รักษาวินัยและประพฤติตนใหเปนแบบแยางที่ดีแกศิษยและ
บุคคลทั่วไป



www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament.../article_20150401102120.pdf

เอกสาร : สืบคน

www.sahavicha.com/UserFiles/File/ta2(2).doc

m.eduzones.com/content.php?id=155107



ครูมีวิธีการสรางมนุษยสัมพันธกับ
กิจกรรมทายบทเรียน

อยางไรบางครับ

•กับนักเรียน

•เพื่อนครู

•ผูบริหาร

•ผูปกครอง

•ชุมชนรอบโรงเรียน


