นายสําเร็จ แกวกระจาง
ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชาทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คนมาฝาก ( วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

บทบาทหนาที่ครูประจําชั้น และครูผูสอน
ทําการสอนวิชาที่ไดรับมอบหมาย สัปดาหละไมนอยกวา 18 คาบ
ทําโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู และเตรียมอุปกรณการสอน
เตรียมการสอน ทั้งดานสื่อ – อุปกรณ เทคโนโลยี่ กิจกรรม แหลงการเรียนรูแ ละวิทยากรหรือภูมิปญญา
ทองถิ่น(ในกรณีที่มี)
ผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น
ดําเนินการสอน โดยเนนกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชสื่อ – อุปกรณและแหลงการ
เรียนรู รวมทั้งกิจกรรมที่ทันสมัย สัมพันธกับเหตุการณบานเมืองและสาระการเรียนรู
จัดปายนิเทศ มุมการเรียนรูและบรรยากาศการเรียนรูที่สัมพันธกับบทเรียนและเหตุการณบานเมืองที่เปน
ปจจุบัน
รวมมือกับหัวหนากลุมสาระในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมเลือกเสรีที่สงเสริมการเรียนรูต าม
ความสามารถ ความตองการและความสนใจของนักเรียน
ตรวจแบบฝกหัดหรืองานของนักเรียนและแกไขขอผิดพลาดอยูเสมอ
จัดการประเมินผลระหวางภาค โดยเนนการประเมินผลที่หลากหลายและตามสภาพจริง
สรางแบบประเมินปลายภาคเรียนและปลายปการศึกษา รวมทั้งตรวจแบบประเมินและ จัดสงผลการประเมิน
ใหทันเวลาที่กําหนด
จัดทําเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาใหเรียบรอยและเปนปจจุบัน
ปฏิบัติหนาที่แทนครูที่ขาดการสอนและมีสวนรวมในการชวยงานดานตางๆของโรงเรียน
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยการเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน คนควาและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ทําหนาที่เวรดูแลนักเรียน ตามจุดตางๆที่ไดรับมอบหมาย ทั้งในเวลาปกติและเวลาพิเศษ
ดูแลความประพฤติของนักเรียน ทั้งในดานการเรียน การรักษาระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ควบคุมชั้นเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอยอยูเสมอ ตลอดจนปองกันแกไขปญหาของนักเรียน
ติดตามนักเรียนเพื่อแกไขในกรณีที่นักเรียนมาโรงเรียนสาย ขาดเรียนและมีปญหาในการเรียน การทําการบาน
ติดตอกับผูปกครองอยางใกลชดิ และรายงานความประพฤติ สุขภาพและอื่นๆใหผูปกครองทราบเปน
ประจํา ตลอดจนรวบรวม Portfolio ของนักเรียนนําเสนอตอผูปกครอง
ใหความรวมมือกับทุกฝายในกิจการที่จะกอใหเกิดประโยชนตอนักเรียนและโรงเรีย
ประชาสัมพันธ ใหคําปรึกษาและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนในแผนการเรียนตางๆของนักเรียน
เขารวมประชุมครู ประชุมภายในกลุมสาระ ประชุมภายในแผนก เพื่อปรึกษาหารือ วางแผน แกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน และจัดทําโครงการตางๆเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย

หนาที่ความรับผิดชอบของครู
นางสาวอารีรัตน ใจเที่ยง
ครู...
คงไมตองพรรณนาถึงคุณงามความดีอะไรอีก เพราะมักมีผูสรรเสริญทุกครั้งอยูแลวเมื่อพูดถึงครูในยาม
ปกติ ทุกๆคนมักกลาววา ครูมีความดีมากมาย ควรแกการเคารพนับถือยกยองใหเทียบเทาบิดามารดาผูใหกาํ เนิด …
แตเมื่อครูทําผิด ทําไมถึงกลายเปนวา ครูเปนแคคนๆหนึ่ง ยอมพลาดพลั้งกันได ฟงแลวเหมือนปดความรับผิดชอบ
อยางไรชอบกล เพราะขึ้นชื่อวา “ครู” ก็นาจะมีจิตวิญญาณและจรรยาบรรณแหงความเปนครูดวย หรืออยางนอยๆ
นาจะมีคาแหงความเปนคน หลงเหลืออยูบาง ไมใชสักแตทําไปเพราะเปนอาชีพ
ถาอยางนั้นก็ขอใหเปลี่ยนสรรพนามใหมเปน “ผูรับจางสอน” แทน
หนาที่ความรับผิดชอบของครู
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายไววา
“หนาที่” หมายถึง กิจที่ควรกระทําหรือกิจที่ตองกระทํา
สวนคําวา “ความรับผิดชอบ” หมายถึง หนาที่ประจําของแตละบุคคลเมือ่ ไดรับมอบหมาย และการ
ปฏิบัติงานและหนาที่โดยเฉพาะ ซึ่งไดรับมอบหมายใหดีที่สุดตามความสามารถของตน
ครูยอมมีความรับผิดชอบมากมายดวยเหตุผลเพราะครูเปนคนที่ผูปกครองไววางใจวาจะดูแลลูกหลานของ
พวกเขาได ถาครูรับเด็กมาดูแลแลวจําเปนตองดูแลใหถึงที่สุด ถาทําไมได ถือวาครูบกพรองในหนาที่ ขาดความ
รับผิดชอบ เมื่อครูบกพรอง และเปนผูควรรับผิดตามจรรยาบรรณของครู
ครูตองรับหนาที่ตางๆมากมาย ความรับผิดชอบของครูก็ตองทวีขึ้นตามหนาที่ทามกลางสิ่งแวดลอมตางๆของ
สังคมรอบตัวครู หนาที่ความรับผิดชอบดังกลาว ไดแก
•
หนาที่ความรับผิดชอบของครูตอศิษย เชน การแนะนําสั่งสอนดี มีความรักความเมตตาเปนพื้นฐาน
• หนาที่ความรับผิดชอบของครูตอสถานศึกษา เชน ชวยสรางศรัทธาจากประชาชนใหกับสถาบัน ชวย
พัฒนาโรงเรียนในทุกๆดาน
•
หนาที่ความรับผิดชอบของครูตอเพื่อนครู เชน รักษาชื่อเสียงของคณะครู และใหเกียรติซึ่งกันและกัน
• หนาที่ความรับผิดชอบของครูตอผูปกครองนักเรียน เชน รวมมือกับผูปกครองเพื่อแกไขปญหาของเด็ก
ซึ่งอาจเกิดจากการเรียน หรือความประพฤติ
• หนาที่ความรับผิดชอบของครูตอผูบังคับบัญชา เชน สนับสนุนนโยบายที่ ผูบังคับบัญชากําหนดไวดวย
ความสุจริตใจ ไมกลาววาจาเท็จหรือรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
• หนาที่ความรับผิดชอบของครูตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ผูเปนครูจะตองพยายามรักษาหนาที่
และความรับผิดชอบเหลานี้ดว ยความสํานึก เต็มใจ เครงครัด และมีประสิทธิภาพ
ครูที่มีความรับผิดชอบในตัวเอง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีความอดทน ใฝรูใฝเรียนอยูตลอดเวลา
มีจิตใจสูง มีศีลธรรม คุณธรรม มีเมตตาแกผูเรียน เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว จะทําใหครูเปนครูดี
มีคุณภาพ

สุดทายนี้...ขอฝากกลอนซึ่งไมไดเกี่ยวกับหัวขอนี้ คือวาชอบเปนการสวนตัว ของคุณเนาวรัตน พงษไพบูลย
มาฝากคุณครูทุกทานดวยคะ
ครูคือครู
ครูคือใคร
ในวันนี้
ใชอยูที่
ปริญญา
มหาศาล
ใชอยูที่
เรียกวา
ครูอาจารย
ใชอยูนาน
สอนนาน
ในโรงเรียน
ครูคือผู
ชี้นํา
ทางความคิด
ใหรูถูก
รูผิด
คิดอานเขียน
ใหรูทุกข
รูยาก
รูพากเพียร
ใหรูเปลี่ยน
แปลงสู
รูสรางงาน
ครูคือผู
เสริมสราง
วิญญาณมนุษย
ใหสูงสุด
กวาสัตว
เดรัจฉาน
ครูคือผู
สรางสม
อุดมการณ
ครูทํางาน
เหนื่อยเพื่อใคร
ใชตนเอง
ครูจึงเปน
นักสราง
ที่ใหญยิ่ง
สรางคนจริง
สรางคนกลา
สรางคนเกง
สรางคนให
ไดเปนตัว
ของตัวเอง
ขอมอบเพลง
นี้มา
บูชาครู
ครูอาชีพ กับ อาชีพครู
ครูอาชีพ หมายถึง ครูที่เปนครูดวยใจรัก มีความพรอมในทุก ๆ ดานที่จะเปนครู ประพฤติตัวดี วางตัวดี
เอาใจใสและดูแลศิษย ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตวิญญาณของความเปนครู
สวนคําวา “ อาชีพครู” คือ ครูที่ใชวิชาความรูที่ร่ําเรียนมา เปนเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพ ไมไดเปนครู
ดวยใจรัก หรือสมัครใจ ครูประเภทนี้ไมจําเปนตองเรียนวิชาชีพครู แคสอนจบไปวัน ๆ หนึ่งก็พอแลว โดยไม
สนใจวาศิษยจะเขาใจ หรือไมเขาใจก็ตาม ขอใหมีเงินเดือนตามวิทยฐานะก็พอ
ในสังคมปจจุบัน ภาวะวิกฤตคุณธรรม วัตถุนยิ มพัฒนาไปอยางรวดเร็วสวนทางกับจิตใจที่ลดต่ําลงเรื่อย ๆ
ในระยะหลังมักจะมีขาวที่ไมดีนักเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงขาวเกี่ยวกับครูที่ประพฤติตัวไมเหมาะสม
ทําใหผูประกอบวิชาชีพครูที่ดีทั้งหลายไดรับผลกระทบจากการดูถูกดูแคลนจากสังคมเปนอยางมาก เปนไปได
หรือไมวา ความประพฤติที่ไมเหมาะสมที่เกิดขึ้นในวงการวิชาชีพครู เพราะในปจจุบัน คนดี คนเกง ไมเรียนครู คน
เปนครูดวยแรงจูงใจในการเขาสูวิชาชีพที่คอนขางต่ํา ไมศรัทธาตอวิชาชีพครู จึงไมสนใจรักษาเกียรติและศักดิ์ศรี
แหงความเปนครูของตน อีกทั้งในวงการวิชาชีพครูเอง ร ะบบการพัฒนาบุคลากรยังไมมีประสิทธิภาพมากพอ จึง
ไมสามารถสรางเสริมความเปนครูอาชีพใหงอกงามเขมแข็งขึ้นในตัวครูและบุคลากรทางการศึกษาได ภูมิตานทาน
ตอสภาพสังคมวัตถุนิยมที่วิกฤตคุณธรรมของคนในวงการจึงต่ํา

ความสําคัญของประเด็นนี้ก็คือ ผลลัพธที่เกิดขึ้นตอตัวผูเรียน เพราะหากผูเ รียนมีครูที่เปนแคผูยึดอาชีพครู
เพียงเพื่อหาเลีย้ งชีพตนเองแลว อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา
สุดทายนี้ ผูเขียนในฐานะที่เปนครูคนหนึ่งขอฝากถามเพื่อนๆ ครูทั้งหลายวาเราจะเปน
“ครูอาชีพ” หรือจะยึด “อาชีพครู” เพื่อตนเองดี
จาก นาง ณัฐินี กิตติพลภักดี
นางสาวมัสยา คิดเห็น
อาชีพครู....นี้แหละที่หนูอยากเปน
ขาพเจาเปนบุคคลหนึ่ง ที่เปนเรือจาง....แตเปนเรือจางที่ยังไมมีความชํานาญในการพายมากนัก แตก็ไดมี
การพัฒนาฝมือในการพายในทุกๆ ครั้งใหดuขึน้ เรื่อยๆ เพื่อทีจ่ ะทําใหเรือลํานอยของขาพเจาไปถึงฝงไดตาม
ปรารถนา แตก็อาจมีโคลงแคลงบาง... เปยกน้ําบาง... พบเจอลมพายุบาง... แตสุดทาย แตสุดทายก็ถึงฝง.... และ
สามารถนําผูโดยสารขึ้นฝงในที่สุด ขาพเจาเปนบุคคลหนึ่งที่มีความใฝฝนตัง้ แตเด็กวา อยากเปน “ครู” ฟงดูแลวอาจ
เปนเรื่องธรรมดาที่เด็กๆมักจะคิดแบบนั้น
ตอนสมัยที่ขาพเจายังเปนเด็กมักจะชอบชวนนองๆ มาเลนเปนครูกับนักเรียน โดยที่ขาพเจานั้นเลนเปนครู
และชอบสอนหนังสือใหกับนองๆ ที่เปนนักเรียน โดยคิดวาครูนั้นมีหนาที่สอนหนังสือเพียงอยาเดียวแตพอขาพเจา
โตขึ้น... สิ่งตางๆไดทําใหขาพเจาเปลี่ยนแนวความคิด หันเหไปเรียนสาขาอื่น โดยที่ไมมีความเกี่ยวของกับอาชีพ ครู
เลยสักนิดเดียว เมื่อขาพเจาเรียนจบ ขาพเจาก็ไดงานทําเลย และงานที่ทําอยูน ั้นตรงกับสิ่งที่ขาพเจาไดเรียนมา และ
ที่สําคัญงานนั้นกําลังรุงเลยที่เดียว แตไมรูวาอะไรมาดลใจ... ที่ทําใหขาพเจาลาออกจากงาน แลวมาสมัครเปนครู นี้
แหละคะ คือ จุดเริ่มตน การเปนครูจริงๆ นั้น แตกตางจากที่คิดไวมาก ขาพเจาเคยคิดวา ครู คือ ผูที่ใหความรู แต
พอขาพเจามาสัมผัสจริงๆ ทําใหขาพเจารูวา ครู คือ ผูที่ปนดินใหเปนดาว ผูท ี่สรางคนใหเปนมนุษย และถามตัวเอง
อยูบอยครั้งวาทําไปทําไม เราทําเพื่ออะไร (ถาเพื่อเงิน... ไมใชอยางแนนอน เพราะงานเกาไดเงินมากกวาตั้งเยอะ)
แตขาเจามีความสุขที่จะทํา มีความสุขที่จะเหนื่อย และยอมแลกกับอะไร หลายๆ อยาง กับการเปนครู หนาที่ของครู
นั้นชางหนักสมชื่อวา คุรุ จริงๆ หลายครั้งที่ขาพเจานึก ทอ เหนื่อย และรองไห อยูหลายหน แตขาพเจาก็สามารถลุก
ขึ้นกลับมายืนไดอีกครั้งและอีกครั้ง ได เพราะ ลูกศิษย ทําใหขาพเจาไดมีแรงบันดาลใจในการทํางาน ทําใหรูวาเรา
ทําเพื่อใคร อยูเพื่อใคร ทุมเทเพื่อใคร ถึงแมวาขาพเจาจะเหนื่อยแคไหน แตพอไดยินคําวา “อยาทอนะคะ อาจารย
หนูรักอาจารยคะ” ความเหนื่อยเหลานั้นก็หายไปทันที ถาผูอานเปนครูเชนเดียวกับขาพเจา...คงจะเขาใจวาเปน
อยางไร และคงมีความรูสึกคลายๆ กัน
สุดทายนี้ขาพเจาขอขอบคุณทานผูอานที่สละเวลาให และขอเปนกําลังใจแกครูทุกทาน รวมถึงผูที่กําลังจะ
ตัดสินใจเปนครูดวยวาจงภูมิใจเถอะคะวา

“ครูคือผูสรางคน“
“ความกาวหนาของครู อยูที่ความสําเร็จของศิษย”

