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คู่มือ
การปฏิบัติงานข้าราชการครู

นางสาวประลิตา วงษ์พรม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านโคคลาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
ข้าพเจ้าได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรม และการทางาน อันนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
ให้ ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย
เพื่อให้ การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ทั้งความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกาย แข็งแรง มี ความมั่นคง
ทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวทางในการปฏิบัติง าน จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น
ข้าพเจ้าหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวประลิตา วงษ์พรม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคคลาน

กำรปฏิบัตหิ น้ำที่ของ
นำงสำวประลิตำ วงษ์พรม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวประลิต า วงษ์ พรม ต าแหน่ง ครูผู้ ช่ วย ปฏิ บัติ การสอนประจ าชั้ นประถมศึ กษาปีที่ 3/2
โรงเรียนบ้านโคคลาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ยึดหลักการปฏิบัติตน
แก่ศิษย์ โดยให้คาปรึกษาแก่นักเรียนโดยเท่าเทียมกันเมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนสามารถขอคาแนะนา
ได้ตลอดเวลา รับผิดชอบต่อการสอน สอนนักเรียนให้สามารถมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานรายวิชา
และจุดประสงค์รายวิชา โดยสรรหากระบวนการเรียนการสอนให้หลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
และมีความรู้ดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ใช้ความรั กความเมตตาในการสอน
เสมอ ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคของผู้เรียนทุกคน ติดต่อกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษ ตามระเบียบสานักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 1 หน้าที่ และการบริหารงานของ
สถานศึกษา ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติงำน
1. เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2. เพื่อให้งานการจัดการศึกษาประสบผลสาเร็จตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และของโรงเรียน
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียน
2. เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน
1. เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรถานศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียน
แบบองค์รวม เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสานึก ในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการทางาน เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
3. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีทักษะ กระบวนการทางาน และการจัดการปัญหา การทางานเป็น
กลุ่ม เป็นทีม รู้รักสามัคคีในการทางานร่วมกัน การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทางาน รักการ
เรียน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
4. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ และการดารงชีวิต เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง จากสภาพแวดล้อมที่ใกล้ตัว เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการดารงชีวิต การอยู่ร่วมกันกับสังคม
ได้อย่าสงบสุข

3. ภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย
3.1 งำนกำรสอน ได้ปฏิบัติหน้าที่สอน ดังนี้
รำยวิชำที่สอน
ที่

รหัสวิชำ

รำยวิชำ

ชั้น/ห้อง

จำนวนชั่วโมง/
สัปดำห์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ท 13101
ค 13101
ว 13101
ส 13101
ส 13102
พ 13101
ศ 13101
อ 13101
ง 13101

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
รวม

ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2
ป.3/2
ป.1 - ป.3
ป.3/2

5
5
3
2
1
1
2
2
1
1
1
5

รวม

5
5
3
2
1
1
2
2
1
1
1
5
29 ชม.

3.2. งำนครูที่ปรึกษำ ประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จานวนนักเรียน 24 คน
นักเรียนชาย 9 คน
นักเรียนหญิง 15 คน
3.3. งำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
1) ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน
2) รายงานผลการประเมิน การอ่านออกเขียนได้ ผ่านระบบ E-MES
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
3) งานโครงการภาษาไทยวันนี้
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
- ผู้ดูแลโครงการ
- นานักเรียนทากิจกรรมหลังเคารพธงชาติ
- จัดทา และจัดเตรียมบัตรคาศัพท์เพื่อนาเสนอ
- จัดเวรนักเรียน เพื่อสับเปลี่ยนกันมานาเสนอคาศัพท์
- บันทึก และรายงานผลกิจกรรมเป็นรายเดือน
4) ปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน รับ-ส่ง และวัดอุณหภูมิ / เวรปฏิบัติการดูแลความเรียบร้อย
ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านโคคลาน

4. บทบำทครูผู้สอน และครูประจำชั้นประถมศึกษำปีที่ 3/2
4.1.บทบำทหน้ำที่ครูผู้สอน
1) เตรียมการสอน วิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้างรายวิชา จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สอนซ่อมเสริม
การใช้ สื่อ การตรวจสอบจุดประสงค์ การเรียนรู้ของนักเรียนการวัดผลประเมินผล
2) สอนตามแผนการสอน คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มความสามารถ
3) กวดขันและติดตามให้นักเรียนมาเรียน สม่าเสมอ
4) จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5) ผลิต และใช้สื่อ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6) วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอโดย
ปฏิบัติตาม ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
7) จัดทาเอกสารต่างๆ ข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติส่วนตัว สถิติการมาเรียนพฤติกรรม
ต่างๆ สุขภาพอนามัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งให้ผู้บริหารตรวจตามกาหนด
8) มีแผนปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน
9) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และข้อตกลงของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
10) รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะตามที่กาหนดไว้ในปฏิทินประจาปี
11) สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ทาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและความสนใจของนักเรียน
12) ให้บริการการแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย
13) พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจัดกิจกรรมซึ่งมีทั้ง กิจกรรมการเรียน
การสอนใน หลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร
14) ประเมิ น ผลความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของศิ ษ ย์ เพื่ อ จะได้ ท ราบว่ า ศิ ษ ย์ ไ ด้ พั ฒ นาและมี ค วาม
เจริญก้าวหน้ามาก น้อยเพียงใดแล้ว การประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรทาอย่างสม่าเสมอ
15) อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ศิษย์ เพื่อศิษย์จะได้เป็น
ผู้ใหญ่ที่ดี ของสังคมในวันหน้า
16) ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค รู แ ละ
จรรยาบรรณครู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
17) ตรงต่อเวลา โดยการเข้าสอนและเลือกสอนตามเวลา ทางานสาเร็จครบถ้วนตามเวลาและรักษา
เวลาที่นัด หมาย
18) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของคน โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
19) ปฏิบัติงาน ทางานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
20) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2. บทบำทหน้ำที่ครูประจำชั้น
1) สารวจการมาเรียนข้องนักเรียนทุกวัน
2) สารวจร่างกาย และการแต่งกายของนักเรียนทุกวัน
3) ติดตามผลการเรียน คะแนนทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียน
4) เอาใจใส่ตรวจตราการทางานของนักเรียน การทาความสะอาดเขตบริเวรรับผิดชอบ ห้องเรียน
5) เอาใจใส่ ดูแลนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
6) ส่งเสริม สนับสนุนการทาความหรือตามความสามารถของนักเรียน
7) เป็นที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนสอบถามในเรื่องการเรียน ทุกข์สุข สวัสดิการ พร้อมทั้งให้
คาแนะนาและช่วยเหลือที่ดีแก่นักเรียน
8) ครูประจาชั้นต้องติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนในเรื่องการเรียนแจ้งผลการเรียนหรือความ
เจริญก้าวหน้า ของศิษย์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ อันเกี่ยวกับความประพฤติหรือเรื่องอื่น ๆ
สัมพันธ์เกี่ยวข้อง กัน ถ้านักเรียนมาสายหรือขาดเรียนเกิน 3 วัน ต้องแจ้งหรือติดต่อผู้ปกครองให้ทราบ หาก
ขาดเกิน 5 วัน ติดต่อกัน 5 วันให้แจ้งงานทะเบียน เพื่อดาเนินการต่อไป
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู
จรรยำบรรณข้อที่ 1 รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดย เสมอหน้า
จรรยำบรรณข้อที่ 2 อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้
แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
จรรยำบรรณข้อที่ 3 ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้ง ทางกายวาจา ใจ
จรรยำบรรณข้อที่ 4 ไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์
และสังคมของศิษย์
จรรยำบรรณข้อที่ 5 ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการ ปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติ และไม่ให้ศิษย์กระทา การใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
จรรยำบรรณข้อที่ 6 พัฒนาตนทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อ
พัฒนาการทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
จรรยำบรรณข้อที่ 7 รักและศรัทธาในวิชาชีพครุ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
จรรยำบรรณข้อที่ 8 ช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
จรรยำบรรณข้อที่ 9 ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมไทย

6. หลักกำรปฏิบัติตน
ข้าพเจ้ายึดหลักการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับวิชาชีพครูโดยมี
หลักในการปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้
1. มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด
2. มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต ยุติธรรม และจริงใจ
3. มีทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มกาลังและความสามารถ
4. ไม่ดุด่า กล่าวคาหยาบคาย ข่มขู่ดูถูกหรือเหยียดหยามผู้เรียนทั้งต่อหน้า และ ลับหลัง
5. ใช้ถ้อยคาและวาจาที่สุขภาพเรียบร้อยแก่ผู้เรียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
6. ไม่เลือกผู้เรียน เพราะจะทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี
7. ตรวจเช็คอุปกรณ์การสอนก่อนสอนทุกครั้ง
8. ไม่ควรให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท้อแท้ หดหู่ใจ วิตกกังวลขณะกาลังเรียนหรือเรียนจบแล้ว
9. ไม่ละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของผู้เรียนขณะทาการสอน
10. ไม่ฉกฉวยโอกาสพูดจาแทะโลมหรือเกี้ยวพาราสีผู้เรียนเพื่อหวังผลประโยชน์ตนเอง เกินอานาจ
หน้าที่ในการสอนของครูที่ดีที่พึงมีต่อผู้เรียน
11. ห้ามครูผู้ใดทาการล่วงเกินผู้เรียนขณะกาลังสอนหรือช่วยเกินขอบเขตของครูที่พึงกระทา
12. ห้ามครูสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เปิดวิทยุดังเกินไปขณะทาการสอน
13. ครูผู้สอนไม่สมควรใช้โทรศัพท์โดยไม่จาเป็น ขณะสอน
14. เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา รักษาเวลา มีกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ ไม่โกหกและรู้จักแยกแยะว่า สิ่ง
ใดควรกระทา สิ่งใดไม่ควรกระทาบนพื้นฐานของความถูกต้องและศีลธรรมอันดีงาน
15. ทางานด้วยความรักงาน จะทางานด้วยความสนุกและมีความสุขกับการทางานมีสมาธิในการ
ทางานไม่เครียดและวิตกกังวลจนเกินไป
16. ครูต้องรักศักดิ์ศรีและเกียรติของความเป็นครู
17. ร่วมมือร่วมใจกันทางานเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ตนเองและสานักงาน
18. มีค วามรั ก ความสามัค คี ไม่ เ ห็น แก่ตั ว ไม่ คิ ดร้ า ย เบี ยดเบี ยนหรือ เอารั ด เอาเปรี ย บผู้ อื่ น มี
สัมพันธภาพที่ดี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราถนอมน้าใจ
19. หลีกเลี่ยงอบายมุข ยาเสพติด การพนัน สิ่งไม่ดีทั้งปวง
20. พยายามทาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด รู้จักแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

