
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู โรงเรียนบ้านโคคลาน 

 

 

 
 
 
 
 

 
นางรพีพร  มนตน์ารายณ์ 

ต าแหน่ง ครู 
 
 

โรงเรียนบ้านโคคลาน ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 

ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

 
 
 



ค าน า  
 

 ข้าพเจ้าได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ปฏิบัติ 
หน้าท่ีครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรม และการท างาน อันน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
ให้ ครบทุกด้าน ท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพฒันาการทางจิตวิญญาณด้วย 
เพื่อให ้การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพท่ีมีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ท้ังความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีความมั่นคง
ทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติ หน้าท่ีครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน  
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
  
        นางรพีพร  มนต์นารายณ์ 
                   ครูโรงเรียนบ้านโคคลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การปฏบิัตหิน้าที่ของ นางรพีพร  มนตน์ารายณ ์
 

นางรพีพร  มนต์นารายณ์ ต าแหน่งครู ปฏิบัติการสอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านโคคลาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ยึดหลักการปฏิบัติตน
แก่ศิษย์ โดยให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนโดยเท่าเทียมกันเมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนสามารถขอค าแนะน า
ได้ตลอดเวลา รับผิดชอบต่อการสอน  สอนนักเรียนให้สามารถมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานรายวิชา
และจุดประสงค์รายวิชา โดยสรรหากระบวนการเรียนการสอนให้หลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
และมีความรู้ดี  ทักษะเย่ียม  เป่ียมด้วยคุณธรรม  จริยธรรมท่ีพึงประสงค์  ใช้ความรักความเมตตาในการสอน
เสมอ ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคของผู้เรียนทุกคน ติดต่อกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นกับนักเรียนจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และได้รับมอบหมายหน้าท่ีพิเศษ  ตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 1 หน้าท่ีและ การ
บริหารงานของสถานศึกษา ดังนี้ 

งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
นางรพีพร  มนต์นารายณ์ ต าแหน่งครู ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนบ้าน
โคคลาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2     
 โดยในภาคเรียนท่ี 1/2563 ปฏิบัติหน้าท่ีการสอน 1 รายวิชา ดังนี้  

- คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
- สอนซ่อมเสริม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 และ 6/2 
- กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลุกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมแนะแนว ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 

 
 รับผิดชอบจ านวนการสอนทั้งหมด  ๒๕  ชั่วโมง  / สัปดาห์ 

ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
- ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
- หัวหน้างานวิชาการ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
- ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน 
- ผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียนนักเรียนและสถิติ 
- ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
- ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลนักเรียนข้อมูลรายบุคคล (DMC) 
- ผู้รับผิดชอบระบบจัดการผลการเรียน(Schoolmis) 



 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนา
ผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  
บุคคลในชุมชน  และสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการและด้าน
วิชาชีพและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติดังนี้คือ 
 1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

2) จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์   
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา  
4) ปฏิบติังานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพ   
 6)  ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 7) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ซ่ึงมีข้อปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ 
1.  มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด 
2.   มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต ยุติธรรม และจริงใจ 
3.   มีทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มก าลังและความสามารถ 
4.   ไม่ดุด่า กล่าวค าหยาบคาย ข่มขู่ดูถูกหรือเหยียดหยามผู้เรียนท้ังต่อหน้า และ ลับหลัง 
5.   ใช้ถ้อยค าและวาจาท่ีสุขภาพเรียบร้อยแก่ผู้เรียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
6.   ไม่เลือกผู้เรียน เพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี 
7.   ตรวจเช็คอุปกรณ์การสอนก่อนสอนทุกครั้ง 
8.   ไม่ควรให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท้อแท้ หดหู่ใจ วิตกกังวลขณะก าลังเรียนหรือเรียนจบแล้ว 
9.  ไม่ละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของผู้เรียนขณะท าการสอน 
10.  ไม่ฉกฉวยโอกาสพูดจาแทะโลมหรือเกี้ยวพาราสีผู้เรียนเพื่อหวังผลประโยชน์ตนเอง เกินอ านาจ

หน้าท่ีในการสอนของครูที่ดีท่ีพึงมีต่อผู้เรียน 
11.   ห้ามครูผู้ใดท าการล่วงเกินผู้เรียนขณะก าลังสอนหรือช่วยเกินขอบเขตของครูที่พึงกระท า 
12.   ห้ามครูสูบบุหรี่ ด่ืมสุรา เปิดวิทยุดังเกินไปขณะท าการสอน 
13.   ครูผู้สอนไม่สมควรใช้โทรศัพท์โดยไม่จ าเป็น ขณะสอน 
14.   เป็นผู้ท่ีตรงต่อเวลา รักษาเวลา มีกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ ไม่โกหกและรู้จักแยกแยะว่า ส่ิง

ใดควรกระท า ส่ิงใดไม่ควรกระท าบนพื้นฐานของความถูกต้องและศีลธรรมอันดีงาน 
15.   ท างานด้วยความรักงาน จะท างานด้วยความสนุกและมีความสุขกับการท างานมีสมาธิในการ

ท างานไม่เครียดและวิตกกังวลจนเกินไป 
16.   ครูต้องรักศักดิ์ศรีและเกียรติของความเป็นครู 
17.   ร่วมมือร่วมใจกันท างานเพื่อสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้แก่ตนเองและส านักงาน 



18.   มีความรัก ความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัว ไม่คิดร้าย เบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมี
สัมพันธภาพท่ีดี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราถนอมน้ าใจ 

19.   หลีกเล่ียงอบายมุข ยาเสพติด การพนัน ส่ิงไม่ดีท้ังปวง 
20.   พยายามท าหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด รู้จักแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 
งานครูที่ปรึกษา 

นางรพีพร  มนต์นารายณ์ ต าแหน่งครู ปฏิบัติการสอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
โรงเรียนบ้านโคคลาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยได้รับมอบหมาย
หน้าท่ีพิเศษจากกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน ให้เป็นครูที่ปรึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ซึ่งมี
หน้าท่ีดังนี้ 

 
1. การดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน 

  ข้าพเจ้าใช้วิธีการดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน ของนักเรียนท่ีสอนในห้องเรียน  
โดยท าการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมท่ีอยู่ในห้องเรียน หาก
นักเรียนเกิดปัญหาก็จะเรียกนักเรียนมาให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้กับนักเรียนต่อไป 

2. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยให้นักเรียนกรอกสมุดประวัตินักเรียน เพื่อท าการเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในด้านต่างๆ หากนักเรยีนมีปัญหาในด้านต่างๆครูสามารถท่ีจะทราบรายละเอียดของ
นักเรียนรายบุคคล และแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการออกเย่ียมบ้านนักเรียนในท่ีปรึกษา เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน  และยังเป็นการเก็บประวัติด้านครอบครัวของนักเรยีนอีกด้วย 
 
 
การดูแลควบคุมแถวและการท ากิจกรรมภาคเช้า 
  ข้าพเจ้าท าการดูแลควบคุมแถวและการท ากิจกรรมภาคเช้าโดยเป็นครูท่ีปรึกษานักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ในตอนเช้าก็จะลงไปปฏิบัติหน้าท่ีท ากิจกรรม Homeroom กับนักเรยีนในช้ัน 
เพื่อสอบถามถึงปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนแต่ละคน หากพบปัญหาจะได้ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา
อย่างทันท่วงทีและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน 
 การควบคุมแถวในการท ากิจกรรมภาคเช้า  ข้าพเจ้าจะลงไปดูแลการเข้าแถวในการท ากิจกรรมภาค
เช้าของนักเรียนในท่ีปรึกษา โดยจะดูแลอย่างใกล้ชิดและปล่อยให้นักเรียนนั้นปฏิบัติเอง เพื่อสร้างความมี
ระเบียบวินัยให้เกิดข้ึนกับนักเรียน หากนักเรียนคนใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวก็จะเรียก
นักเรียนมาตักเตือน เพื่อช้ีแจงถึงความส าคัญของการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อไป 
 
 
 
 



 ผลที่เกิดกับงานที่รับผิดชอบ 
 

 

ในการสรุปผลการปฏิบัติงานของนางรพีพร  มนต์นารายณ์ ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงานทุกส่วนท่ีรับผิดชอบ  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  ท้ังงานสอนและอบรมนักเรียน  และงานท่ี
ได้ร่วมด าเนินการใน ฝ่าย / งาน/ กลุ่มสาระ ตลอดท้ังภารกิจอื่นท่ีได้รับมอบหมาย โดยได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีได้ก าหนดขึ้น  การเก็บรวบรวมหลักฐานข้อมูลการปฏิบัติงานได้รวบรวมหลักฐาน
การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ เช่น งานโครงการ รายงานผลการจัดกิจกรรมการสอน และ รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
1.  ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน   
2.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรักษาสุขภาพปากและฟัน เช่น การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร

กลางวันทุกวัน 
3.  ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและความสะอาดของร่างกาย เช่น การก าจัดเหา  
4.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีโดยการจัดต้ังคณะท างานดูแลความสะอาดเรียบร้อย

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

 
ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 

1. มีส่วนร่วม จัดท า  ปรับปรุงโครงสร้างและมีการบริหารงานอย่างมีระบบ เช่นมีโครงสร้างการ 
บริหารงาน ,มีการบริหารงานแนวเชิงรุก,มีแผนงานท่ีสอดคล้องกับพันธะกิจของสถานศึกษา,มีการบริหารงาน
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ของผู้ร่วมงานและชุมชน 

2.  มีส่วนร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ได้แก่ สนามเด็กเล่น, ปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อ
เตรียมจัดสวนหย่อม, ปลูกไม้ประดับในสถานศึกษา 

3. มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม โครงการรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4. จัดท าแนวป้องกันเพื่อรักษาความสะอาดของโรงอาหารของนักเรียนเพื่อส่งเสริมด้านสุขอนามัยของ

นักเรียนในสถานศึกษา 
5. มีการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

  - จัดให้มีการวางแผนการสอน 
  - จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  - จัดให้มีการตรวจสอบ วัดผลประเมินผล ในการด าเนินโครงการงานต่าง ๆ 



  - จัดให้มีการน าเทคโนโลยี และส่ือท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน  

6. จัดให้มีการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนและครู โดยให้ผู้เรียน ได้รับการอบรมในวัน
ศุกร์ และหน้าเสาธงทุกวัน 

 
ผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

 ผลท่ีเกิดจากการท างานด้านพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ได้แก่  กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนวนักเรียน  กิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียน ท าให้ตนเองเกิด
การเรียนรู้เพิ่มขึ้นมีประสบการณ์ในด้านพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้ังในด้านผู้เรียนและตนเอง  นอกจากนั้น
มีการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอกับการท างานในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวการเคล่ือนไหว
ทางการศึกษา  รับฟังความข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ ค าวิพากษ์วิจารณ์ จากเพื่อนครูและผู้บริหาร เพื่อการ
ปรับปรุงและการท างานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ตนเองและสังคม  ตามกิจกรรม  ดังนี้ 

- การเข้าร่วมประชุมประจ าเดือน 
- การศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
- กิจกรรมการประเมินชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอน 
- ได้รับมอบหมายในการจัดสถานท่ีในกิจกรรมของโรงเรียนและกลุ่มเครือข่าย 
- จัดท าขบวนแห่ต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น 

การพัฒนาแผนการสอน  สือ่ อปุกรณ์  และนวัตกรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้/ รูปแบบการสอน/ นวัตกรรม สอนวิชา / ระดับช้ันท่ีสอน 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ป. 6 

 

งานศึกษาพัฒนาตนเอง 

- การท าวิจัยในช้ันเรียน 
- เข้ารับการอบรมต่าง ๆ 

 
  ผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4/1 การปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูที่ปรึกษาตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วยได้ด าเนินการในหน้าท่ี  ดังต่อไปนี ้

1. ได้จัดท าสมุดบันทึกการมาเรียน และการให้ค าปรึกษา  อบรมนักเรียนในช่ัวโมงแนะแนว 
2. ได้จัดท าสมุดบันทึกการท าเวรประจ าวัน , เวรบริเวณรับผิดชอบท่ีโรงเรียนก าหนด โดยแต่งต้ัง

หัวหน้าเวรรับผิดชอบตรวจสอบการท าเวรของนักเรียน และรายงานครูที่ปรึกษาให้ทราบทุกวัน 



3. ได้จัดท าข้อมูลนักเรียนในท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนตัว  ด้านการเรียน  สุขภาพ 
4. ได้จัดท าบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
5. ได้ด าเนินการส ารวจและคัดกรองนักเรียนในแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  

กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา 
6. ติดตามดูแลนักเรียนท่ีมีปัญหาอย่างใกล้ชิดจนสามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี 

 

ผลที่เกิดจากงานสอน 

               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  มีการสร้างส่ือการการสอน  และนวัตกรรมการสอน  มี
จุดเด่นคือ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  มีการศึกษาค้นคว้า  มีทักษะในการท างาน  มีความพยายามใน
การเรียนรู ้   มีความรู้ด้านเนื้อหาและทักษะการปฏิบัติและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท าให้เกิด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

แนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ปีการศึกษา 2563 

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน คือ ไปปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจ เต็มใจ เต็มความสามารถ มีความ
เสียสละ ท้ังด้านแรงกายแรงใจ และสติปัญญา เพื่อดูแลอบรมส่ังสอนนักเรียนท้ังในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 
อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ด้วยการท างานล่วงเวลา คือหลังเลิกเรียนและในบางครั้งวันหยุดราชการ เพื่อให้
งานส าเร็จลุล่วงตามก าหนดของทางราชการ  

โดยการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าอยู่ในหลักมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 12 ข้อ และตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ กล่าวคือ การปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อ
พัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองค์กรหรือหน่วยงาน 
หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ท้ังนี้ต้องมี
ผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน 

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือก

อย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
อื่น ๆ  ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 
การมุ่งมั่นพฒันาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความ
ต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน ปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมท้ังการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

 
 



มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
  การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือ
สร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสือ่การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น ผลิต เลือกใช้

ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุป
ความรู้ท้ังหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียน
ตลอดไป 

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการ

พัฒนาผู้เรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดย 

ครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนท่ีต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
(2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และ 

ขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 
(3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอตนตามวิธีการท่ีก าหนดท่ีเกิดกับผู้เรียน 
(4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้าน
บุคลิกภาพท่ัวไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ท่ีท าให้
ผู้เรียนเล่ือมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 

มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค์ 
การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญรับ

ฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อน
ร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 

มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 
การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักในความส าคัญ รับฟัง

ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของ
สถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกนัด้วยความเต็มใจ 

มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจ า และ

รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถ



วิเคราะห ์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พฒันางาน และพัฒนา
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอา

ปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรยีนมา
ก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพฒันาของผู้เรียนท่ีถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครู
อีกแบบหนึ่งท่ีจะน าเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจ าเป็นต้องมอง มุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้ว
ผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวก
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าท่ีจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วย 
อารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมใน ทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผลก้าวหน้าของ
ผู้เรียน 

การปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและ

วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เป็น 

สมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
(1) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ 

ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 
(2) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยท่ีถูกต้องดีงาม 

แก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(3) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา 

และจิตใจ 
(4) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 

สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
(5) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ 

หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
(6) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นใน 

ระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

จรรยาบรรณต่อสังคม 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 



ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 


