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คำนำ 
 
 

ข้าพเจ้าได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนโดยผู้ปฏิบัติ 
หน้าที่ครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากิจกรรมเสริมประสบการณ์และการทำงาน อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 
ให้ครบทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญาซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนกาเพ่ือ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้านท้ังความดีความเก่งสุขภาพร่างกาย แข็งแรงมีความมั่นคงทาง 
อารมณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือมีแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 
 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ 
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 

กมลพัชร   สูงเรือง 



การปฏิบัติหน้าที่ของ 
นางกมลพัชร   สูงเรือง  ตำแหน่ง ครู อันดับ ค.ศ. 2 วิทยฐานะชำนาญการ 

 
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านโคคลาน  ที่        /2563  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  2563  เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 2563  ประจำปีดังนี้ 
งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 
1.  งานการเรียนการสอน   ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บริหาร ให้ปฏิบัติงานครู   
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1       เวลาสอน  30  ชั่วโมง / สัปดาห ์
  เป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 
   *     จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน 
   *     จำนวนนักเรียนชาย  13 คน 
   *     จำนวนนักเรียนหญิง           13 คน 
สอนสาระการเรียนรู้ สอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

• ด้านร่างกายได้จัดกิจกรรม เช่น การออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี  
 การทำท่าทางประกอบเพลง และเกมต่าง ๆ การร้อยลูกปัด การเขียนภาพด้วยสีเทียน สีน้ำ 

• ด้านอารมณ์ – จิตใจ  ได้จัดกิจกรรม เช่นการเล่นอิสระตามมุมเล่นในห้องเรียน การเล่นอิสระ         
กลางแจ้ง การเขียนภาพตามความคิดสร้างสรรค์ การเล่นบทบาทสมมุติ ฯลฯ  

• ด้านสังคม  ได้จัดกิจกรรม   การรับประทานอาหาร   การสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในนิทาน 
แสดงความคิดเห็น / รับฝังความคิดเห็นของเด็กอ่ืน ๆ  การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ 

• ด้านสติปัญญา ได้จัดกิจกรรม  เช่น  การชิมรส การสัมผัสผิววัตถุต่าง ๆ การเขียนภาพระบายสี การให้
เด็กแสดงความรู้สึกต่าง ๆ การอ่านนิทาน การเปรียบเทียบ การสำรวจต่าง ๆ  การเล่นทราย – น้ำ  การ
สังเกตต่าง ๆ ฯลฯ 

2  ปฏิบัติหน้าทีและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
* สนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย และประกันคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
*  กิจกรรมการ ผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย การจัดการบำรุงรักษาสื่อ 
* การกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ระดับปฐมวัย  การประเมินตนเองและหลักสูตร 
* งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
* งานรับนักเรียน 
*         เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
*  ปฏิบัติงานความสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมเยี่ยมบ้านประสานใจ เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนใน       
      โอกาสที่ชุมชนจัดขึ้น 
* ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยสั่งการด้วยหนังสือหรือวาจา 



 
 

3  การจัดทำแผนปฏิบัติการสอน 
 * จัดทำตารางวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ 
 * จัดทำหลักสูตรระดับปฐมวัย ( ปรับปรุง ) 
 * จดัทำหลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัย 
 * จัดทำกำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 * จัดทำกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  
 * จัดทำข้อมูลศึกษาเด็กเป็นรายกรณี 
 * จัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
 * จัดทำแบบประเมินการพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน  

*           จัดทำแบบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
4  การจัดการเรียนการสอน 
 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักเรียนศึกษาในห้องเรียน  เป็นรายบุคคล  เป็นคู่สนทนา  เป็นกลุ่ม 
2. นักเรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และชุมชน 
3. นักเรียนศึกษาจากใบความรู้  ใบงาน  บัตรคำ  แถบประโยค โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม  

เกม เพลง แผนภูมิ ของจริง  สื่อการเรียนวีซีดี 
4. นักเรียนเขียน  คัดไทย  และเลข ก่อนเข้าเรียนทุกวัน 
5. สอนซ่อมเสริมนักเรียนบางส่วน 
6. ประเมินผล  โดยการสังเกตความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  การสอบถาม  การทำ

แบบทดสอบ 
  
5.  สำรวจการมาโรงเรียนของนักเรียนและสรุปส่งทุกวันศุกร์  
เอาใจใส่ตรวจตราการทำงานของนักเรียน การทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ ห้องเรียน  
6.  เอาใจใส่ ดูแลนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 
7.  แจ้งกำหนดการสอบให้นักเรียนทราบ ตรวจตราดูแลการแต่งกาย ความสะอาด 
การรักษาสุขภาพ อนามัยของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  
8.  เมื่อรับนโยบายหรือการประชุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของนักเรียนจากฝ่ายบริหาร ต้องนำไปแจ้งให 
นักเรียนในชั้นได้ทราบทุกครั้ง 
9.  เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในเรื่องการเรียน ทุกข์สุขงให้คำแนะนำที่ดีแก่นักเรียนสวัสดิการพร้อมทั้  
10  ส่งเสริม สนับสนุนการทำความดีหรือตามความสามารถของนักเรียน แต่ถ้าจะทำโทษควรทำโทษอย่างมี 
เหตุผล 
 



11. ครูประจำชั้นต้องติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนในเรื่องการเรียนแจ้งผลการเรียนหรือความ 
เจริญก้าวหน้าของศิษย์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเป็นระยะ อันเกี่ยวกับความประพฤติหรือเรื่องอ่ืนๆ ๆ 
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ถ้านักเรียนมาสายหรือขาดเรียนเกิน 3 วัน ต้องแจ้งหรือติดต่อผู้ปกครองให้ ขาดเกิน 5 
วันติดต่อกัน 5 วันให้แจ้งงานทะเบียน เพ่ือดำเนินการต่อไป  
12.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนบ้านโคคลาน  ที่        /2563  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  
2563  เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 2563  
 
ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 3  
บทบาทหน้าที่ครูผู้สอน  

1. เตรียมการสอน วิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้างรายวิชาจัดทำแผนการจัดการประสบการณ์ 
2. การใช้สื่อ การตรวจสอบจุดประสงค์ การเรียนรู้ของนักเรียนการวัดผลประเมินผล 
3. สอนตามแผนการสอน คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มความสามารถ 
4. กวดขันและติดตามให้นักเรียนมาเรียน สม่ำเสมอ  
5. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ผลิต และใช้สื่อ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
6. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดย 
ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
7. จัดทำเอกสารต่างๆ ข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติส่วนตัวพฤติกรรมสถิติการมาเรียน 

ต่างๆ สุขภาพอนามัย  และส่งให้ผู้บริหารตรวจตามกำหนด 
8. มีแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน 
9. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และข้อตกลงของโรงเรียนย่างเคร่งครัด 
10. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะตามท่ีกำหนดไว้ในปฏิทินประจำปี  

     สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับ 
ความสามารถและความสนใจของนักเรียน  
   11.ให้บริการการแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย  
   12.พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจัดกิจกรรมซึ่งมีทั้งกิจกรรมการเรียนก ในหลักสูตร 
และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร 
   13.ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เพื่อจะได้ทราบว่า ศิษย์ได้พัฒนาและมีความเจริญก้าว 

มากน้อยเพียงใดแล้ว การประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรทำอย่างสม่ำเสมอ 

   14.อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ศิษย์ เพ่ือศิษย์จะได้เป็นผู้ให 
ที่ดีของสังคมในวันหน้า 
   15.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติครูและจรรยาบรรณ ครู 
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 
   16.ตรงต่อเวลา โดยการเข้าสอนและเลือกสอนตามเวลา ทำงานสำเร็จครบถ้วนตามเวลาและรักษาเวลาที่ 
นัดหมาย 
 
   17.ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของคน โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  



   18.ปฏิบัติงาน ทำงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   19.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
   1.งานฝ่ายวิชาการ 
      มีหน้าที่  
 
     .     รว่มจัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ 
 
   2. งานรับนักเรียน 
       มีหน้าที ่     

- ประสานงานกับการดำเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเห็นชอบ 

- กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับพ้ืนที่การศึกษา 
-  ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด 

 
- ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน 
- ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.งานงบประมาณ 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
2. ร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลงาน 
3. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ 
นโยบาย และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
4. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
5. ประสานงานเกี่ยวกับงานสำนักงานและจัดทำสารสนเทศกลุ่ม 
7. ประสานงานเกี่ยวกับงานการเงิน – การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
8. ประสานงานเกี่ยวกับจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ 
9. ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
10. ประสานงานกับงานสำนักงานผู้อำนวยการ งานสัมพันธ์กับส่วนราชการโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน 
11. บริหารงาน วางแผน กำกับ และติดตามผลของกลุ่ม 
12. ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
13. จัดทำแผนการจัดทำข้อตกลงและการปฏิบัติราชการ 



14. ประสานทุกกลุ่มงานทีมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดตัวชี้วัด 
15. กำกับ ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ให้เข้าถึงเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด 
16. จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
17. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
18. รวบรวมและจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
19. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
20. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

4.งานพัสดุและสินทรัพย์ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      1. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากร สำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพ
การใช้งาน 
      2. จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
      3. จัดทำทะเบียนคุมทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนได้รับการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา 
วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
     4. จดทะเบียนเป็นราชพัสดุสำหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการ และที่ยังไม่สมบูรณ์
ให้ประสานกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือดำเนินการให้เป็นปัจจุบันและให้จักทำทะเบียนคุมใน
ส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
     5. จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา 
     6. จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     7. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นมาตรฐาน 
     8. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการของ
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
     9. จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะ ประกาศ จ่าย-ขายแบบรูป รายการหรือ 
คุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาของโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องให้แก่เจ้าหน้าที่
การเงินวางฎีกาเบิกเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
     10. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
     11. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ 
     12. กำหนดให้ผู้มีความรับผิดชอบในการจัดเก็บ ควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ 
     13. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอ 



 
     14. ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษา และซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งาน สำหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่
สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
     15. ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน/และจำนวนเงินงบประมาณที่แต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
ได้รับตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
     16. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระเกี่ยวกับการเซ็นใบตรวจรับใบเบิก 
     17. ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน 
     18. จัดทำบัญชีควบคุมการขออนุมัติใช้เงินประเภทต่างๆ ของหมวด/ฝ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
     19. จัดทำแบบฟอร์มงานพัสดุประเภทต่างๆ 
     20. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
     21. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานควบคุมภายใน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     1. จัดทำแผนการตรวจสอบการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา 
     2. ตรวจสอบการดำเนินงานให้มีความถูกต้องตามระเบียบและมีความโปร่งใส 
     3. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในในการดำเนินการตรวจสอบตามแผนและรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
     4. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มและและหัวหน้างานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานต่างๆ 
     5 วางแผนจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษาเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
     6. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
     7. ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายใน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
     8. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.งานฝ่ายบริหารทั่วไป 
   ครูเวรประจำวัน มีหน้าที่ 
     1.อบรมนักเรียนหน้าแถวในตอนเช้า 
     2.ดูแลการทำความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน 
     3.ดูแลการเล่น และความเรียบร้อยของนักเรียน  
     4.จัดทำบันทึกเวรประจำวัน และสถิตินักเรียน 
     5.อบรมนักเรียนเข้าแถวกลางวัน 



     6.ดูแลการทำความสะอาดกลางวัน  
     7.ดูแลการเล่นของนักเรียนและรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน 

     8.ดูแลนักเรียนช่วงหลังเลกิเรียน 
 
 ครูเวรประจำโรงอาหาร มีหน้าที่ 
 
     1.ควบคุม ดูแลให้นักเรียนรับประทานอาหารตามเวลาที่กำหนด- ออกของนักเรียนที่ใช้การเข้า 
บริการโรงอาหาร ห้ามไม่ให้นักเรียนนำอาหารรับประทานนอกเขตโรงอาหาร  
     2.ควบคุม ดูแลนำภาชนะไปวางไว้ในที่ ที่ทางโรงเรียนกำหนด ไม่ทิ้งไว้ตามโต๊ะ 
 
     3.ควบคุมให้นักเรียนมีวินัยในการเข้าแถวรับอาหาร ตามลำดับก่อน หลัง และมีมารยาทในกา 
รับประทานอาหาร 
     4.ดูแลเรื่องอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือความปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

โดยการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าอยู่ในหลักมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู12ข้อ และ ตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ กล่าวคือการปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือ 
 
ตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์กรหรือหน่วยงาน หรือ 
สมาคมจัดข้ึน เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้อ 
ผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

มาตรฐานที่ 2ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย 
 
ฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ื 
ครูต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 
 

มาตรฐานที่ 3มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 

การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนหมายถึง 
เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความ 
ต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริน ต่าง ๆ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
 

มาตรฐานที่ 4พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้ 

 
แผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 



มาตรฐานที่ 5พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้นเลือกใช้ ผลิต 

 
ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสง เรียนรู้ 
 
 

มาตรฐานที่ 6จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร หมายถึง การจัดการเรสอียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

 
ประสบผลสำเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุป 
ความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตั ตลอดไป 
 
 

มาตรฐานที่ 7รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนา 

 
ผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการดำเนินงานที่เก่ีย 
ครูนำเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียดนี้ดัง  

(1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
 

(2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นำมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 
 

(3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอตนตามวิธีการที่กำหนดที่เกิดกับผู้เรียน 
(4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

 
มาตรฐานที่ 8ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพ 

 
ทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ำเสมอ ที่ทำให้ผู้ เลื่อมใสศรัทธา 
และถือเป็นแบบอย่าง 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 9ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญรับฟัง 

 
คิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพ่ือนร่วมงานด ้วย 
ความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น 
 

มาตรฐานที่ 10ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน การร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
หมายถึง การตระหนักในความสำคัญ รับฟังความ 

 
คิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานขอ 
สถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 



 
มาตรฐานที่ 11แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจำ และรวบรวม 

 
ข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้ 
อย่างเหมาะสม 
 
 

มาตรฐานที่ 12สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนำเอาปัญหา 

ความจำเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมากำหนดเป็น 
กิจกรรมการเรียนรู้อนำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวรเพื่ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหน 
ที่จะนำเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจำเป็นต้องมอง มุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมข 
ปัญหาไปในทางการพัฒนา กำหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ 
อารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมใน ทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นำสู่ผลก้าวหน้ 
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและ 
 
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ริตซื่อสัตย์สุจและรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เป็น 
สมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 
 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

(1) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรักเมตตาเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ 
ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

(2) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต 
แก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(3) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา 
และจิตใจ 

(4) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 

(5) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ 
 
หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอ
บ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 

(6) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นใน ระบบคุณธรรม 

สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

จรรยาบรรณต่อสังคม  
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  

สังคม   ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกคร 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 



จิตวิญญาณของการเป็นครูที่ดี 
                            ครูดีมีค่ากว่าสิ่งใด ครูที่ดีต้องมี 11 ข้อและต้องไม่ 12 ข้อ  

จึงถือว่าเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของการเป็นครูที่ดี 

 
11  ข้อที่ครูควรปฏิบัติ   

1. ต้อง รู้ก่อน 2. ต้องสอนทวนซ้ำ 
3. ต้อง ทำให้เห็น 4. ต้อง เน้นปฏิบัติ 
5. ต้อง จัดเสริมกำลังใจ 6. ต้อง ชี้พิษภัยให้กลัว 
7. ต้อง ทำตัวใกล้ชิดศิษย์ 8. ต้อง กล่อมจิตให้เกิดศรัทธา 
9. ต้อง รักษากติกาอย่างเคร่งครัด          10. ต้องวัดและประเมินผลอย่างเที่ยงตรง 
11. ต้อง มั่นคงในอารมณ์ 

 
12  ข้อที่ครูที่ดีไม่ควรปฏิบัติ   

1. หน้าบึ้ง หน้างอ 2. ด่าทอ หยาบคาย 
3. มาสอนสายเป็นประจำ 4. ชักนำให้เชื่อโชคลาง 
5. พูดอย่างทำอย่าง 6. วางท่าหรือเซื่องซึม 
7. ลืมเตรียมการสอน 8. ลืมนำอุปกรณ์มาใช้ 
9. แต่งกายหวือหวา 10. วิ่งหาอบายมุข 
11. ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น 12. ฝืนใจเวลาสอน                  

 
 
ลงชื่อ          
       (นางกมลพัชร    สูงเรือง) 
         ครูโรงเรียนบ้านโคคลาน 

ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ลงชื่อ   
         (นายเอนก     ผ่องแผ้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน 



 


