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นางรภิสรา  ใยบัว 

ตำแหน่ง ครู    
 

โรงเรียนบ้านโคคลาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2 



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คำนำ  

 

 ข้าพเจ้าได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ปฏิบัติ 

หน้าท่ีครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรม และการทำงาน อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน

ให ้ครบทุกด้าน ท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพฒันาการทางจิตวิญญาณด้วย 

เพื่อให ้การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพท่ีมีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ

ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ท้ังความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีความมั่นคง

ทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติ หน้าท่ีครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน การ

ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

                                                                           นางรภิสรา  ใยบัว 
                                                                ตำแหน่ง ครู   โรงเรียนบ้านโคคลาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

การปฏบิัตหิน้าที่ของ 

นางรภิสรา  ใยบัว   ตำแหน่ง ครู   
 

นางรภิสรา  ใยบัว   ตำแหน่งครู  ปฏิบัติการสอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนบ้านโคคลาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ยึดหลักการปฏิบัติตน

แก่ศิษย์ โดยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนโดยเท่าเทียมกันเมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนสามารถขอคำแนะนำ

ได้ตลอดเวลา รับผิดชอบต่อการสอน สอนนักเรียนให้สามารถมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานรายวิชา

และจุดประสงค์รายวิชา โดยสรรหากระบวนการเรียนการสอนให้หลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้

และมีความรู้ดี ทักษะเย่ียม เป่ียมด้วยคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ ใช้ความรักความเมตตาในการสอน

เสมอ  ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคของผู้เรียนทุกคน ติดต่อกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาท่ีเกิด

ขึ้นกับนักเรียนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับมอบหมายหน้าท่ีพิเศษ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.2552 หมวด 1  หน้าท่ีและ การบริหารงานของ

สถานศึกษา  ดังนี้ 

1.งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นางรภิสรา  ใยบัว  ตำแหน่งครู  ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านโคคลาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2     

 โดยในภาคเรียนท่ี 1/2563 ปฏิบัติหน้าท่ีการสอน ดังนี้  

1. วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6    

     2. วิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6    

     3. วิชาแนะแนว ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/1 

    4. กิจกรรมชุมนุม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 

     5. วิชาลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/1 



     6. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/1 
 

รับผิดชอบจำนวนการสอนทั้งหมด  26  ชั่วโมง  / สัปดาห์ 

ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

- เจ้าหน้าท่ีการเงิน  

- ผู้รับผิดชอบโครงการสหกรณ ์

- ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน 

- ครูประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 
 

 

 

 

 

 

บทบาทหน้าที่ครูผู้สอน  

การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและ

วิชาชีพประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชน  และสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  

การบริการสังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติดังนี้คือ 

      1. เตรียมการสอน วิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้างรายวิชา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สอนซ่อมเสริม 

การใช้ ส่ือ การตรวจสอบจุดประสงค์ การเรียนรู้ของนักเรียนการวัดผลประเมินผล  

 2. สอนตามแผนการสอน คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มความสามารถ  

 3. กวดขันและติดตามให้นักเรียนมาเรียน สม่ำเสมอ  

 4. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 5. ผลิต และใช้ส่ือ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 6. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพท่ีแท้จริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดย

ปฏิบัติตาม ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  

 7. จัดทำเอกสารต่างๆ ข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติส่วนตัว สถิติการมาเรียนพฤติกรรม

ต่างๆ สุขภาพอนามัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งให้ผู้บริหารตรวจตามกำหนด  

 8. มีแผนปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน  

 9. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และข้อตกลงของโรงเรียนอย่างเคร่งครดั 

 10. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นระยะตามท่ีกำหนดไว้ในปฏิทินประจำปี  



 11. สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับ 

ความสามารถและความสนใจของนักเรียน  

 12.ให้บริการการแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย  

 13.พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจัดกิจกรรมซึ่งมีท้ังกิจกรรมการเรียนการ

สอนใน หลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร  

 14.ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เพื่อจะได้ทราบว่า ศิษย์ได้พัฒนาและมีความ

เจริญก้าวหน้ามาก น้อยเพียงใดแล้ว การประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรทำอย่างสม่ำเสมอ  

 15.อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมท่ีดีงามให้แก่ศิษย์ เพื่อศิษย์จะได้เป็น

ผู้ใหญ่ท่ีดี ของสังคมในวันหน้า  

 16.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติครูและ

จรรยาบรรณครู เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์  

 17.ตรงต่อเวลา โดยการเข้าสอนและเลือกสอนตามเวลา ทำงานสำเร็จครบถ้วนตามเวลาและรักษา

เวลาท่ีนัด หมาย 

 18.ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของคน โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 

 19.ปฏิบัติงาน ทำงานในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

 20.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ซ่ึงมีข้อปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ 
 

1.  มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด 

2.   มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต ยุติธรรม และจริงใจ 
3.   มีทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มกำลังและความสามารถ 
4.   ไม่ดุด่า กล่าวคำหยาบคาย ข่มขู่ดูถูกหรือเหยียดหยามผู้เรียนท้ังต่อหน้า และ ลับหลัง 
5.   ใช้ถ้อยคำและวาจาท่ีสุขภาพเรียบร้อยแก่ผู้เรียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
6.   ไม่เลือกผู้เรียน เพราะจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี 
7.   ตรวจเช็คอุปกรณ์การสอนก่อนสอนทุกครั้ง 
8.   ไม่ควรให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท้อแท้ หดหู่ใจ วิตกกังวลขณะกำลังเรียนหรือเรียนจบแล้ว 
9.  ไม่ละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของผู้เรียนขณะทำการสอน 
10.  ไม่ฉกฉวยโอกาสพูดจาแทะโลมหรือเกี้ยวพาราสีผู้เรียนเพื่อหวังผลประโยชน์ตนเอง เกินอำนาจ

หน้าท่ีในการสอนของครูท่ีดีท่ีพึงมีต่อผู้เรียน 
11.   ห้ามครูผู้ใดทำการล่วงเกินผู้เรียนขณะกำลังสอนหรือช่วยเกินขอบเขตของครูท่ีพึงกระทำ 
12.   ห้ามครูสูบบุหรี่ ด่ืมสุรา เปิดวิทยุดังเกินไปขณะทำการสอน 



13.   ครูผู้สอนไม่สมควรใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็น ขณะสอน 
14.   เป็นผู้ท่ีตรงต่อเวลา รักษาเวลา มีกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ ไม่โกหกและรู้จักแยกแยะว่า ส่ิง

ใดควรกระทำ ส่ิงใดไม่ควรกระทำบนพื้นฐานของความถูกต้องและศีลธรรมอันดีงาน 
15.   ทำงานด้วยความรักงาน จะทำงานด้วยความสนุกและมีความสุขกับการทำงานมีสมาธิในการ

ทำงานไม่เครียดและวิตกกังวลจนเกินไป 
16.   ครูต้องรักศักดิ์ศรีและเกียรติของความเป็นครู 
17.   ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้แก่ตนเองและสำนักงาน 
18.   มีความรัก ความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ คิดร้าย เบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมี

สัมพันธภาพท่ีดี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราถนอมน้ำใจ 
19.   หลีกเล่ียงอบายมุข ยาเสพติด การพนัน ส่ิงไม่ดีท้ังปวง 
20.   พยายามทำหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด รู้จักแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 

งานครูที่ปรึกษา 

นางรภิสรา  ใยบัว ตำแหน่งครู ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบ้านโคคลาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
โดยได้รับมอบหมายหน้าท่ีให้เป็นครูท่ีปรึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ซึ่งมีหน้าท่ีดังนี ้

 

1. การดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน 

 ข้าพเจ้าใช้วิธีการดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน ของนักเรียนท่ีสอนในห้องเรียน  โดย

ทำการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมท่ีอยู่ในห้องเรียน หากนักเรียน

เกิดปัญหาก็จะเรียกนักเรียนมาให้คำปรึกษาและช่วยเหลือปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้กับนักเรียนต่อไป 

 

 

2. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยให้นักเรียนกรอกสมุดประวัตินักเรียน เพื่อทำการเก็บข้อมูล

พื้นฐานของนักเรียนในด้านต่างๆ หากนักเรียนมีปญัหาในด้านต่างๆครูสามารถท่ีจะทราบรายละเอียดของนักเรียน

รายบุคคล และแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการออกเย่ียมบ้านนักเรียนในท่ีปรึกษา เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน  และยังเป็นการเก็บประวัติด้านครอบครัวของนักเรียนอีกด้วย 
 

การดูแลควบคุมแถวและการทำกิจกรรมภาคเช้า 

 ข้าพเจ้าทำการดูแลควบคุมแถวและการทำกิจกรรมภาคเช้าโดยเป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ในตอนเช้าก็จะลงไปปฏิบัติหน้าท่ีทำกิจกรรม Home Room กับนักเรียนในช้ัน เพื่อ



สอบถามถึงปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนแต่ละคน หากพบปัญหาจะได้ช่วยเหลือและให้คำปรึกษา
อย่างทันท่วงทีและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน 
 การควบคุมแถวในการทำกิจกรรมภาคเช้า  ข้าพเจ้าจะลงไปดูแลการเข้าแถวในการทำกิจกรรมภาค
เช้าของนักเรียนในท่ีปรึกษา โดยจะดูแลอย่างใกล้ชิดและปล่อยให้นักเรียนนั้นปฏิบัติเอง เพื่อสร้างความมี
ระเบียบวินัยให้เกิดข้ึนกับนักเรียน หากนักเรียนคนใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวก็จะเรียก
นักเรียนมาตักเตือน เพื่อช้ีแจงถึงความสำคัญของการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อไป 
 

 
 

 ผลที่เกิดกับงานที่รับผิดชอบ 
 

 

 

ในการสรุปผลการปฏิบัติงานของนางรภิสรา  ใยบัว ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงานทุก

ส่วนท่ีรับผิดชอบ  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ท้ังงานสอนและอบรมนักเรียน  และงานท่ีได้ร่วม

ดำเนินการใน ฝ่าย / งาน/ กลุ่มสาระ ตลอดท้ังภารกิจอื่นท่ีได้รับมอบหมาย โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานท่ีได้กำหนดขึ้น  การเก็บรวบรวมหลักฐานข้อมูลการปฏิบัติงานได้รวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานท่ี

รับผิดชอบ เช่น งานโครงการ รายงานผลการจัดกิจกรรมการสอน และ รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
1.  ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน   
2.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรักษาสุขภาพปากและฟัน เช่น การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร

กลางวันทุกวัน 
3.  ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและความสะอาดของร่างกาย เช่น การกำจัดเหา 
4.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีโดยการจัดต้ังคณะทำงานดูแลความสะอาดเรียบร้อย

ของช้ันเรียน 
5.  ส่งเสริมการนั่งสมาธิก่อนเข้าช้ันเรียนในเวลาเรียนภาคบ่าย และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
6.  นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับท่ีดี 
7.  นักเรียนมีระเบียบวินัยระดับดี 
8. นักเรียนมีความประพฤติดี และปรับปรุงการปฏิบัติตนเองดีขึ้น 
9. นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 



 

ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
1. มีส่วนร่วม จัดทำ  ปรับปรุงโครงสร้างและมีการบริหารงานอย่างมีระบบ เช่นมีโครงสร้างการ 

บริหารงาน ,มีการบริหารงานแนวเชิงรุก,มีแผนงานท่ีสอดคล้องกับพันธะกิจของสถานศึกษา,มีการบริหารงาน
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ของผู้ร่วมงานและชุมชน 

2.  มีส่วนร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ได้แก่ สนามเด็กเล่น, ปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อ
เตรียมจัดสวนหย่อม, ปลูกไม้ประดับในสถานศึกษา 

3. มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม โครงการรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4. จัดทำแนวป้องกันเพื่อรักษาความสะอาดของโรงอาหารของนักเรียนเพื่อส่งเสริมด้านสุขอนามัยของ

นักเรียนในสถานศึกษา 
5. มีการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 

  - จัดให้มีการวางแผนการสอน 
  - จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  - จัดให้มีการตรวจสอบ วัดผลประเมินผล ในการดำเนินโครงการงานต่าง ๆ 
  - จัดให้มีการนำเทคโนโลยี และส่ือท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน  

6. จัดให้มีการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนและครู โดยให้ผู้เรียน ได้รับการอบรมในวัน
ศุกร์ และหน้าเสาธงทุกวัน 

 

ผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

ผลท่ีเกิดจากการทำงานด้านพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ได้แก่  กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนวนักเรียน  กิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียน ทำให้ตนเองเกิด

การเรียนรู้เพิ่มขึ้นมีประสบการณ์ในด้านพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้ังในด้านผู้เรียนและตนเอง  นอกจากนั้น

มีการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอกับการทำงานในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวการเคล่ือนไหว

ทางการศึกษา  รับฟังความข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ คำวิพากษ์วิจารณ์ จากเพื่อนครูและผู้บริหาร เพื่อการ

ปรับปรุงและการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ตนเองและสังคม  ตามกิจกรรม  ดังนี้ 

- การเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 

- การศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

- กิจกรรมการประเมินชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอน 

- ได้รับมอบหมายในการจัดสถานท่ีในกิจกรรมของโรงเรียนและกลุ่มเครือข่าย 

- จัดทำขบวนแห่ต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น 



การพัฒนาแผนการสอน  สือ่ อปุกรณ์  และนวัตกรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้/ รูปแบบการสอน/ นวัตกรรม สอนวิชา / ระดับช้ันท่ีสอน 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5,6 

งานศึกษาพัฒนาตนเอง 

- การทำวิจัยในช้ันเรียน 

- จัดทำส่ือการเรียนการสอน 

- เข้ารับการอบรมต่าง ๆ 
 

  ผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/1 การปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาตาม

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วยได้ดำเนินการในหน้าท่ี  ดังต่อไปนี ้

1. ได้จัดทำสมุดบันทึกการมาเรียน และการให้คำปรึกษา  อบรมนักเรียนในช่ัวโมงแนะแนว 
2. ได้จัดทำสมุดบันทึกการทำเวรประจำวัน , เวรบริเวณรับผิดชอบท่ีโรงเรียนกำหนด โดยแต่งต้ัง

หัวหน้าเวรรับผิดชอบตรวจสอบการทำเวรของนักเรียน และรายงานครูท่ีปรึกษาให้ทราบทุกวัน 
3. ได้จัดทำข้อมูลนักเรียนในท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนตัว  ด้านการเรียน  สุขภาพ 
4. ได้จัดทำบันทึกการเย่ียมบ้านนักเรียน 
5. ได้ดำเนินการสำรวจและคัดกรองนักเรียนในแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  

กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา 
6. ติดตามดูแลนักเรียนท่ีมีปัญหาอย่างใกล้ชิดจนสามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี 

ผลที่เกิดจากงานสอน 

               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  มีการสร้างส่ือการการสอน  และนวัตกรรมการสอน  มี
จุดเด่นคือ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  มีการศึกษาค้นคว้า  มีทักษะในการทำงาน  มีความพยายามใน 

การเรียนรู้    มีความรู้ด้านเนื้อหาและทักษะการปฏิบัติและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

แนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ปีการศึกษา 2563 
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน คือ ไปปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจ เต็มใจ เต็มความสามารถ มีความ

เสียสละ ท้ังด้านแรงกายแรงใจ และสติปัญญา เพื่อดูแลอบรมส่ังสอนนักเรียนท้ังในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 



อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ด้วยการทำงานล่วงเวลา คือหลังเลิกเรียนและในบางครั้งวันหยุดราชการ เพื่อให้

งานสำเร็จลุล่วงตามกำหนดของทางราชการ  

 

 

การปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 จรรยาบรรณข้อที่ 1 รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจใน

การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดย เสมอหน้า  

 จรรยาบรรณข้อที่ 2 อบรม ส่ังสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยท่ีถูกต้องดีงามให้ 

แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

 จรรยาบรรณข้อที่ 3 ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ท้ัง ทางกายวาจา ใจ  

 จรรยาบรรณข้อที่ 4 ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ 

และสังคมของศิษย์  

 จรรยาบรรณข้อที่ 5 ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการ ปฏิบัติหน้าท่ี 

ตามปกติ และไม่ให้ศิษย์กระทำ การใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ  

 จรรยาบรรณข้อที่ 6 พัฒนาตนท้ังในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อ

พัฒนาการทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ  

 จรรยาบรรณข้อที่ 7 รักและศรัทธาในวิชาชีพครุ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครู  

 จรรยาบรรณข้อที่ 8 ช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์  

 จรรยาบรรณข้อที่ 9 ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และ

วัฒนธรรมไทย 

 
 


