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ค าน า  

 

 ข้าพเจา้ไดจ้ดัท าคูม่ือปฏบิัตงิานข้าราชการคร ูทีป่ฏบิัตหินา้ทีใ่น

การจดัการเรียนการสอน โดยผูป้ฏบิัติ หนา้ทีค่รจูะต้องจดัใหผู้เ้รียนได้

เรียนรูจ้ากประสบการณ์ กจิกรรม และการท างาน อนัน าไปสูก่ารพฒันา

ผูเ้รียนให ้ครบทกุดา้น ทัง้รา่งกาย จติใจ อารมณ ์สงัคม และสตปิญัญา 

ซึง่รวมไปถงึพัฒนาการทางจติวญิญาณดว้ย เพื่อให้ การปฏบิัตงิานของ

ครูพฒันาไปสูค่รอูาชีพที่มคีวามมุง่มั่นในการจดักจิกรรมการเรียนการ

สอน เพื่อสง่เสริมใหผู้้เรยีน เกดิการพฒันาให้ครบทุกดา้น ทัง้ความด ี

ความเกง่ สขุภาพรา่งกาย แขง็แรง มีความมัน่คงทางอารมณ ์ผูป้ฏบิัติ 

หนา้ทีค่รจูงึควรมคีูม่ือ มแีนวทางในการปฏบิัตงิาน จงึไดจ้ดัท าคูม่ือการ

ปฏบิัตงิานขึน้ ข้าพเจา้หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่คูม่ือปฏิบตังิานข้าราชการคร ู

ฉบบันี ้จะเปน็ประโยชนแ์กผู่เ้กี่ยวขอ้งทุกฝา่ยใน การปฏบิัตงิานใหเ้กดิ

ประสิทธิภาพ และถกูต้องตามระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 
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การปฏิบตัิหนา้ที่ของ 

นางกญัญาภคั สขุใจ ต าแหนง่ คร ู อนัดบั ค.ศ. 3 

 ตามค าสัง่…….. 

 

1. ครูประจ าชัน้ประถมศึกษาปีที ่4/2 

 

 บทบาทหนา้ทีค่รปูระจ าชัน้ 

 1. ส ารวจการมาเรียนโรงเรียนของนักเรียนทุกวัน 

 2. ติดตามผลการเรียน คะแนนทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียน 

 3. เอาใจใส่ตรวจตราการท างานของนักเรียน การท าความสะอาด

เขตบริเวรรับผิดชอบ ห้องเรียน 

 4. เอาใจใส่ ดูแลนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ

ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

 5. ส่งเสริม สนับสนุนการท าความดีหรือตามความสามารถของ

นักเรียน 

 6. เป็นที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนสอบถามในเรื่องการเรียน ทุกข์

สุข สวัสดิการ พร้อมท้ังให้ค าแนะน าและช่วยเหลือท่ีดีแก่นักเรียน 

 7. ครูประจ าชั้นต้องติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนในเรื่องการ

เรียนแจ้งผลการเรียนหรือความเจริญก้าวหน้า ของศิษย์ให้ผู้ปกครอง

นักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ อันเกี่ยวกับความประพฤติหรือเรื่องอื่น ๆ 

สัมพันธ์เกี่ยวข้อง กัน ถ้านักเรียนมาสายหรือขาดเรียนเกิน 3 วัน ต้อง
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แจ้งหรือติดต่อผู้ปกครองให้ทราบ หากขาดเกิน 5 วัน ติดต่อกัน 5 วันให้

แจ้งงานทะเบียน เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. ครผูู้สอนรายวิชา  

          1. วิชาคณิตศาสตร์ ป.4  5   6 

          2. วิชาลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

   3. วิชาชุมนุม 

   4. วิชาลูกเสือ-เนตรนารี 

 

 บทบาทหนา้ทีค่รผููส้อน  

 1. เตรียมการสอน วิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้างรายวิชา จัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ สอนซ่อมเสริม การใช้ สื่อ การตรวจสอบ

จุดประสงค์ การเรียนรู้ของนักเรียนการวัดผลประเมินผล  

 2. สอนตามแผนการสอน คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร 

เต็มความสามารถ  

 3. กวดขันและติดตามให้นักเรียนมาเรียน สม่ าเสมอ  

 4. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

 5. ผลิต และใช้สื่อ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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 6. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพท่ี

แท้จริงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดยปฏิบัติตาม ระเบียบของ

กระทรวงศึกษาธิการ  

 7. จัดท าเอกสารต่างๆ ข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติ

ส่วนตัว สถิติการมาเรียนพฤติกรรมต่างๆ สุขภาพอนามัย ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และส่งให้ผู้บริหารตรวจตามก าหนด  

 8. มีแผนปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง

กับสภาพปัญหาของนักเรียน  

 9. ปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และ

ข้อตกลงของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  10. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ี

ได้รับมอบหมายเป็นระยะตามท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินประจ าปี  

 11. สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ท าการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มี

การพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับ ความสามารถและความสนใจของ

นักเรียน  

 12.ให้บริการการแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน และ

รักษาสุขภาพอนามัย  

 13.พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจัด

กิจกรรมซึ่งมีท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนใน หลักสูตร และกิจกรรม

การเรียนการสอนนอกหลักสูตร  

 14.ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เพ่ือจะได้ทราบว่า 

ศิษย์ได้พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ามาก น้อยเพียงใดแล้ว การ

ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรท าอย่างสม่ าเสมอ  

 15.อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมท่ีดี

งามให้แก่ศิษย์ เพ่ือศิษย์จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ของสังคมในวันหน้า  
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 16.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติครูและจรรยาบรรณครู เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ศิษย ์ 

 17.ตรงต่อเวลา โดยการเข้าสอนและเลือกสอนตามเวลา ท างาน

ส าเร็จครบถ้วนตามเวลาและรักษาเวลาท่ีนัด หมาย 

 18.ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของคน โดยการศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  19.ปฏิบัติงาน ท างานในหน้าท่ี ท่ี

ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

 20.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3. งานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและไดร้บัมอบหมาย  

 - งานเวรยามประจ าวนัและวนัหยดุราชการ มีหนา้ที ่ 

 ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีครูเวร ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ตามจุดต่างๆ 

ตามความเหมาะสม โดยมีการ มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและ

รายงานต่อผู้บริหารรับทราบ  

 2. อบรม ให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธง โดยการปฏิบัติงานของ

ข้าพเจ้าอยู่ในหลักมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 12 ข้อ และตาม

จรรยาบรรณ วิชาชีพ กล่าวคือ การปฏิบัติตนตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของครูดังนี้  

  (๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ

ครูอยู่เสมอ  

  (๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิด

แก่ผู้เรียน  

  (๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
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  (๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  

  (๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

  (๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่

ผู้เรียน  

  (๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี

ระบบ  

  (๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน  

  (๙) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  

  (๑๐) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  

  (๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  

  (๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  

4 .การปฏบิัตหินา้ทีต่ามจรรยาบรรณวชิาชีพครู  

 จรรยาบรรณข้อที ่1 รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่

ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจใน    

                                          การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดย เสมอหน้า  

 จรรยาบรรณข้อที ่2 อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ 

ทักษะ และนิสัยท่ีถูกต้องดีงามให้  

                                          แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ  

 จรรยาบรรณข้อที ่3 ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่

ศิษย์ท้ัง ทางกายวาจา ใจ    

จรรยาบรรณข้อที ่4 ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 

สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์  
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 จรรยาบรรณข้อที ่5 ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้าง

จากศิษย์ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติ และไม่ให้ศิษย์กระท า การใดๆ 

อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตน  โดยมิชอบ  

 จรรยาบรรณข้อที ่6 พัฒนาตนทั้งในด้านวิชาชีพ ด้าน

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อ                                       

พัฒนาการทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ  

 จรรยาบรรณข้อที ่7 รักและศรัทธาในวิชาชีพครุ และเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครู    

จรรยาบรรณข้อที ่8 ช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทาง

สร้างสรรค์  

 จรรยาบรรณข้อที ่9 ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ 

และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 

 

 


