
                                                                                                    นายสําเร็จ  แกวกระจาง 
ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชาทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

                                                                                       คนมาฝาก     ( วันท่ี ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๓ ) 

บทบาทหนาที่ครูประจําชั้น และครูผูสอน 
1. ทําการสอนวิชาท่ีไดรับมอบหมาย  สัปดาหละไมนอยกวา 18 คาบ 
2. ทําโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู และเตรียมอุปกรณการสอน 
3. เตรียมการสอน ท้ังดานส่ือ – อุปกรณ เทคโนโลยี่  กิจกรรม  แหลงการเรียนรูและวิทยากรหรือภูมิปญญา

ทองถิ่น(ในกรณีท่ีมี) 
4. ผลิตสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหดีข้ึน 
5. ดําเนินการสอน โดยเนนกระบวนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชสื่อ – อุปกรณและแหลงการ

เรียนรู  รวมท้ังกิจกรรมท่ีทันสมัย  สัมพันธกับเหตุการณบานเมืองและสาระการเรียนรู 
6. จัดปายนิเทศ มุมการเรียนรูและบรรยากาศการเรียนรูท่ีสัมพันธกับบทเรียนและเหตุการณบานเมืองท่ีเปน

ปจจุบัน 
7. รวมมือกับหัวหนากลุมสาระในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และกิจกรรมเลือกเสรีท่ีสงเสริมการเรยีนรูตาม

ความสามารถ  ความตองการและความสนใจของนักเรียน 
8. ตรวจแบบฝกหัดหรืองานของนักเรียนและแกไขขอผิดพลาดอยูเสมอ 
9. จัดการประเมินผลระหวางภาค  โดยเนนการประเมินผลท่ีหลากหลายและตามสภาพจริง 
10. สรางแบบประเมินปลายภาคเรียนและปลายปการศึกษา  รวมท้ังตรวจแบบประเมินและ จัดสงผลการประเมิน

ใหทันเวลาท่ีกําหนด 
11. จัดทําเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาใหเรียบรอยและเปนปจจุบัน 
12. ปฏิบัติหนาท่ีแทนครูท่ีขาดการสอนและมีสวนรวมในการชวยงานดานตางๆของโรงเรียน 
13. พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  โดยการเขารับการอบรม  ศึกษาดูงาน คนควาและวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 
14. ทําหนาท่ีเวรดูแลนักเรียน ตามจุดตางๆท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังในเวลาปกติและเวลาพิเศษ 
15. ดูแลความประพฤติของนักเรียน  ท้ังในดานการเรียน  การรักษาระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
16. ควบคุมช้ันเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอยอยูเสมอ  ตลอดจนปองกันแกไขปญหาของนักเรียน 
17. ติดตามนักเรียนเพื่อแกไขในกรณีท่ีนักเรียนมาโรงเรียนสาย  ขาดเรียนและมีปญหาในการเรียน การทําการบาน 
18. ติดตอกับผูปกครองอยางใกลชิด และรายงานความประพฤติ สุขภาพและอื่นๆใหผูปกครองทราบเปน

ประจํา  ตลอดจนรวบรวม Portfolio ของนักเรยีนนําเสนอตอผูปกครอง 
19. ใหความรวมมือกับทุกฝายในกิจการท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอนักเรียนและโรงเรีย 
20. ประชาสัมพันธ ใหคําปรึกษาและสรางความเขาใจเก่ียวกับการเรียนในแผนการเรียนตางๆของนักเรียน 
21. เขารวมประชุมครู ประชุมภายในกลุมสาระ ประชุมภายในแผนก  เพื่อปรึกษาหารือ วางแผน แกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอน และจัดทําโครงการตางๆเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
22. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆตามท่ีโรงเรยีนมอบหมาย 



หนาที่ความรับผิดชอบของครู  
นางสาวอารรีัตน ใจเท่ียง  

ครู... 
               คงไมตองพรรณนาถึงคุณงามความดีอะไรอีก เพราะมักมผีูสรรเสริญทุกคร้ังอยูแลวเมื่อพูดถึงครูในยาม
ปกติ  ทุกๆคนมักกลาววา ครูมีความดีมากมาย ควรแกการเคารพนับถือยกยองใหเทียบเทาบิดามารดาผูใหกาํเนิด …
แตเมื่อครูทําผิด ทําไมถึงกลายเปนวา ครูเปนแคคนๆหนึ่ง ยอมพลาดพลั้งกันได ฟงแลวเหมือนปดความรับผิดชอบ
อยางไรชอบกล เพราะข้ึนชื่อวา “ครู” ก็นาจะมีจิตวิญญาณและจรรยาบรรณแหงความเปนครูดวย หรืออยางนอยๆ 
นาจะมีคาแหงความเปนคน หลงเหลืออยูบาง ไมใชสักแตทําไปเพราะเปนอาชีพ  

ถาอยางนั้นก็ขอใหเปลี่ยนสรรพนามใหมเปน “ผูรับจางสอน” แทน 
  
หนาที่ความรับผิดชอบของครู 

    ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ใหความหมายไววา 
    “หนาที่” หมายถึง กิจที่ควรกระทําหรือกิจที่ตองกระทํา  
    สวนคําวา  “ความรับผิดชอบ” หมายถึง หนาที่ประจําของแตละบุคคลเมือ่ไดรับมอบหมาย และการ

ปฏิบัติงานและหนาที่โดยเฉพาะ ซ่ึงไดรับมอบหมายใหดีที่สุดตามความสามารถของตน 
          ครูยอมมีความรับผิดชอบมากมายดวยเหตุผลเพราะครูเปนคนท่ีผูปกครองไววางใจวาจะดูแลลูกหลานของ
พวกเขาได ถาครูรับเด็กมาดูแลแลวจําเปนตองดูแลใหถึงท่ีสุด  ถาทําไมได ถือวาครูบกพรองในหนาท่ี  ขาดความ
รับผิดชอบ  เมื่อครูบกพรอง และเปนผูควรรบัผิดตามจรรยาบรรณของครู 
          ครูตองรับหนาที่ตางๆมากมาย ความรับผิดชอบของครูก็ตองทวีขึ้นตามหนาที่ทามกลางส่ิงแวดลอมตางๆของ
สังคมรอบตัวครู  หนาที่ความรับผิดชอบดังกลาว  ไดแก 

•   หนาที่ความรับผิดชอบของครูตอศิษย  เชน การแนะนําสั่งสอนด ีมีความรักความเมตตาเปนพ้ืนฐาน  
• หนาที่ความรับผิดชอบของครูตอสถานศึกษา   เชน   ชวยสรางศรัทธาจากประชาชนใหกับสถาบัน  ชวย

พัฒนาโรงเรียนในทุกๆดาน  
•  หนาที่ความรับผิดชอบของครูตอเพ่ือนครู เชน รักษาชื่อเสียงของคณะครู และใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 
• หนาที่ความรับผิดชอบของครูตอผูปกครองนักเรียน เชน รวมมือกับผูปกครองเพ่ือแกไขปญหาของเด็ก 

ซ่ึงอาจเกิดจากการเรียน หรือความประพฤติ 
• หนาที่ความรับผิดชอบของครูตอผูบังคับบัญชา เชน สนับสนุนนโยบายที ่ ผูบังคับบัญชากําหนดไวดวย

ความสุจริตใจ ไมกลาววาจาเทจ็หรือรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 
• หนาที่ความรับผิดชอบของครูตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย   ผูเปนครูจะตองพยายามรักษาหนาที่ 

และความรับผดิชอบเหลานี้ดวยความสํานึก เต็มใจ เครงครัด และมีประสิทธิภาพ 
             ครูท่ีมีความรับผิดชอบในตัวเอง  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี  และมีความอดทน ใฝรูใฝเรียนอยูตลอดเวลา  
มีจิตใจสูง มีศีลธรรม  คุณธรรม  มีเมตตาแกผูเรียน  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว  จะทําใหครูเปนครูดี

มีคุณภาพ 



สุดทายนี้...ขอฝากกลอนซึ่งไมไดเกี่ยวกับหัวขอนี ้ คือวาชอบเปนการสวนตัว  ของคุณเนาวรตัน    พงษไพบูลย     
มาฝากคุณครูทุกทานดวยคะ 

ครูคือครู   ครูคือใคร  ในวันนี้  
ใชอยูท่ี   ปริญญา   มหาศาล  
ใชอยูท่ี   เรียกวา   ครูอาจารย  
ใชอยูนาน  สอนนาน  ในโรงเรยีน  
ครูคือผู    ช้ีนํา    ทางความคิด  
ใหรูถูก   รูผิด    คิดอานเขียน  
ใหรูทุกข   รูยาก    รูพากเพียร  
ใหรูเปลี่ยน  แปลงสู              รูสรางงาน  
ครูคือผู    เสริมสราง  วิญญาณมนุษย  
ใหสูงสุด   กวาสัตว    เดรัจฉาน  
ครูคือผู    สรางสม   อุดมการณ  
ครูทํางาน   เหนื่อยเพื่อใคร  ใชตนเอง  
ครูจึงเปน   นักสราง   ท่ีใหญยิ่ง  
สรางคนจริง   สรางคนกลา  สรางคนเกง  
สรางคนให   ไดเปนตัว   ของตัวเอง  
ขอมอบเพลง  นี้มา   บูชาครู 

 
 ครูอาชีพ กับ อาชีพครู 

 ครูอาชีพ  หมายถึง  ครูท่ีเปนครูดวยใจรัก มีความพรอมในทุก ๆ ดานท่ีจะเปนครู ประพฤติตัวดี   วางตัวดี    
เอาใจใสและดูแลศิษย  ปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตวญิญาณของความเปนครู 
 สวนคําวา “ อาชีพครู”  คือ ครูท่ีใชวิชาความรูท่ีร่ําเรียนมา เปนเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพ  ไมไดเปนครู
ดวยใจรัก  หรือสมัครใจ  ครูประเภทน้ีไมจําเปนตองเรียนวิชาชีพครู แคสอนจบไปวัน ๆ หนึ่งก็พอแลว โดยไม
สนใจวาศิษยจะเขาใจ หรือไมเขาใจก็ตาม ขอใหมีเงินเดือนตามวิทยฐานะก็พอ 
 ในสังคมปจจุบัน ภาวะวิกฤตคุณธรรม วัตถุนยิมพัฒนาไปอยางรวดเร็วสวนทางกับจิตใจท่ีลดตํ่าลงเรื่อย ๆ 
ในระยะหลังมักจะมีขาวท่ีไมดีนักเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงขาวเกี่ยวกับครูท่ีประพฤติตัวไมเหมาะสม 
ทําใหผูประกอบวิชาชีพครูท่ีดีท้ังหลายไดรับผลกระทบจากการดูถูกดูแคลนจากสังคมเปนอยางมาก เปนไปได
หรือไมวา ความประพฤติท่ีไมเหมาะสมท่ีเกิดข้ึนในวงการวิชาชีพครู  เพราะในปจจุบัน คนดี คนเกง ไมเรียนครู  คน
เปนครูดวยแรงจูงใจในการเขาสูวิชาชีพท่ีคอนขางตํ่า   ไมศรัทธาตอวิชาชีพครู  จึงไมสนใจรักษาเกียรติและศักดิ์ศรี
แหงความเปนครูของตน  อีกท้ังในวงการวิชาชีพครูเอง  ร ะบบการพัฒนาบุคลากรยังไมมีประสิทธิภาพมากพอ  จึง
ไมสามารถสรางเสริมความเปนครูอาชีพใหงอกงามเขมแข็งข้ึนในตัวครูและบุคลากรทางการศึกษาได   ภูมิตานทาน
ตอสภาพสังคมวัตถุนิยมท่ีวิกฤตคุณธรรมของคนในวงการจึงตํ่า   



 ความสําคัญของประเด็นนี้ก็คือ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอตัวผูเรียน  เพราะหากผูเรียนมีครูท่ีเปนแคผูยึดอาชีพครู
เพียงเพื่อหาเลีย้งชีพตนเองแลว อะไรจะเกิดข้ึนกับพวกเขา 
 สุดทายนี้  ผูเขียนในฐานะท่ีเปนครูคนหน่ึงขอฝากถามเพื่อนๆ ครูท้ังหลายวาเราจะเปน  
                        “ครูอาชีพ” หรอืจะยึด “อาชีพครู” เพื่อตนเองดี 
 จาก  นาง ณัฐินี  กิตติพลภักด ี 
นางสาวมัสยา คิดเห็น  
อาชีพครู....นี้แหละที่หนูอยากเปน 

ขาพเจาเปนบุคคลหนึ่ง ที่เปนเรือจาง....แตเปนเรือจางที่ยังไมมีความชํานาญในการพายมากนัก แตก็ไดมี
การพัฒนาฝมือในการพายในทุกๆ คร้ังใหดuขึน้เร่ือยๆ เพ่ือทีจ่ะทําใหเรือลํานอยของขาพเจาไปถึงฝงไดตาม
ปรารถนา แตก็อาจมีโคลงแคลงบาง... เปยกน้ําบาง... พบเจอลมพายุบาง... แตสุดทาย  แตสุดทายก็ถึงฝง.... และ
สามารถนําผูโดยสารขึ้นฝงในที่สุด ขาพเจาเปนบุคคลหนึ่งที่มีความใฝฝนต้ังแตเด็กวา อยากเปน “ครู” ฟงดูแลวอาจ
เปนเร่ืองธรรมดาที่เดก็ๆมักจะคิดแบบนั้น   

ตอนสมัยที่ขาพเจายังเปนเด็กมักจะชอบชวนนองๆ มาเลนเปนครูกับนักเรียน โดยที่ขาพเจานั้นเลนเปนครู 
และชอบสอนหนังสือใหกับนองๆ ที่เปนนักเรียน  โดยคิดวาครูนั้นมีหนาที่สอนหนังสือเพียงอยาเดยีวแตพอขาพเจา
โตขึ้น... สิ่งตางๆไดทําใหขาพเจาเปลี่ยนแนวความคิด หันเหไปเรียนสาขาอื่น โดยที่ไมมีความเกี่ยวของกับอาชีพ ครู 
เลยสักนดิเดียว เมื่อขาพเจาเรียนจบ ขาพเจากไ็ดงานทําเลย และงานที่ทําอยูนั้นตรงกับส่ิงที่ขาพเจาไดเรียนมา  และ
ที่สําคัญงานน้ันกําลังรุงเลยที่เดยีว แตไมรูวาอะไรมาดลใจ...  ที่ทําใหขาพเจาลาออกจากงาน  แลวมาสมัครเปนครู นี้
แหละคะ  คือ  จุดเร่ิมตน การเปนครูจริงๆ นั้น แตกตางจากที่คิดไวมาก ขาพเจาเคยคิดวา  ครู คือ ผูที่ใหความรู   แต
พอขาพเจามาสัมผัสจริงๆ ทําใหขาพเจารูวา ครู คือ ผูที่ปนดนิใหเปนดาว ผูที่สรางคนใหเปนมนุษย  และถามตัวเอง
อยูบอยคร้ังวาทําไปทําไม  เราทําเพ่ืออะไร (ถาเพ่ือเงิน... ไมใชอยางแนนอน เพราะงานเกาไดเงินมากกวาต้ังเยอะ) 
แตขาเจามีความสุขที่จะทํา  มีความสุขที่จะเหนื่อย  และยอมแลกกับอะไร หลายๆ อยาง กับการเปนครู หนาที่ของครู
นั้นชางหนักสมชื่อวา คุรุ  จริงๆ หลายคร้ังที่ขาพเจานึก ทอ เหนื่อย และรองไห อยูหลายหน แตขาพเจาก็สามารถลุก
ขึ้นกลับมายืนไดอีกคร้ังและอกีคร้ัง  ได  เพราะ ลูกศิษย ทําใหขาพเจาไดมีแรงบันดาลใจในการทํางาน  ทําใหรูวาเรา
ทําเพ่ือใคร  อยูเพ่ือใคร  ทุมเทเพ่ือใคร  ถึงแมวาขาพเจาจะเหน่ือยแคไหน  แตพอไดยินคําวา “อยาทอนะคะ  อาจารย  
หนูรักอาจารยคะ” ความเหนื่อยเหลานั้นก็หายไปทันท ี ถาผูอานเปนครูเชนเดียวกับขาพเจา...คงจะเขาใจวาเปน
อยางไร  และคงมีความรูสึกคลายๆ กัน 

สุดทายน้ีขาพเจาขอขอบคุณทานผูอานที่สละเวลาให  และขอเปนกําลังใจแกครูทุกทาน รวมถึงผูที่กําลังจะ
ตัดสินใจเปนครูดวยวาจงภูมิใจเถอะคะวา  
 

 
“ครูคือผูสรางคน“ 

“ความกาวหนาของครู  อยูที่ความสําเร็จของศิษย” 
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