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ค าน า  
 

 ข้าพเจา้ไดจ้ดัท าคูม่ือปฏบิตัิงานขา้ราชการคร ูทีป่ฏบิัตหินา้ที่ในการจดัการเรยีนการสอน โดยผูป้ฏบิัติ 

หนา้ทีค่รจูะตอ้งจดัใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ ์กจิกรรม และการท างาน อนัน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียน

ให ้ครบทกุดา้น ทั้งรา่งกาย จติใจ อารมณ ์สงัคม และสตปิญัญา ซึ่งรวมไปถึงพฒันาการทางจติวิญญาณดว้ย 

เพื่อให ้การปฏบิัตงิานของครพูัฒนาไปสู่ครอูาชพีทีม่ีความมุ่งมั่นในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เพื่อ

สง่เสริมใหผู้้เรยีน เกดิการพฒันาใหค้รบทุกดา้น ทัง้ความด ีความเกง่ สุขภาพรา่งกาย แขง็แรง มคีวามมัน่คง

ทางอารมณ ์ผูป้ฏบิัติ หนา้ที่ครจูงึควรมีคูม่ือ มแีนวทางในการปฏบิตังิาน จงึไดจ้ดัท าคู่มือการปฏบิตัิงานขึน้ 

ข้าพเจา้หวงัเปน็อยา่งยิ่งวา่คู่มอืปฏบิตัิงานข้าราชการคร ูฉบบันี ้จะเป็นประโยชนแ์กผู่้เกีย่วข้องทกุฝ่ายใน การ

ปฏบิตัิงานใหเ้กิดประสทิธภิาพ และถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกีย่วข้องต่อไป 
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การปฏบิตัหินา้ที่ของ 

นางอัจฉรนิทร ์ แกว้อว่ม  ต าแหนง่ คร ู อันดับ ค.ศ. 3 

 ตามค าสัง่…….. 

 

1. ครปูระจ าชัน้ประถมศกึษาปีที ่2/1 

 

 บทบาทหนา้ทีค่รปูระจ าชัน้ 

 1. ส ารวจการมาเรียนโรงเรียนของนักเรียนทุกวัน 

 2. ติดตามผลการเรียน คะแนนทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียน 

 3. เอาใจใส่ตรวจตราการท างานของนักเรียน การท าความสะอาดเขตบริเวรรับผิดชอบ ห้องเรียน 

 4. เอาใจใส่ ดูแลนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

 5. ส่งเสริม สนับสนุนการท าความหรือตามความสามารถของนักเรียน 

 6. เป็นที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนสอบถามในเรื่องการเรียน ทุกข์สุข สวัสดิการ พร้อมทั้งให้ค าแนะน า

และช่วยเหลือที่ดีแก่นักเรียน 

 7. ครูประจ าชั้นต้องติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนในเรื่องการเรียนแจ้งผลการเรียนหรือความ

เจริญก้าวหน้า ของศิษย์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ อันเกี่ยวกับความประพฤติหรือเรื่องอ่ืน ๆ 

สัมพันธ์เกี่ยวข้อง กัน ถ้านักเรียนมาสายหรือขาดเรียนเกิน 3 วัน ต้องแจ้งหรือติดต่อผู้ปกครองให้ทราบ หาก

ขาดเกิน 5 วัน ติดต่อกัน 5 วันให้แจ้งงานทะเบียน เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. ครผููส้อนรายวชิา  

 1. วิชาภาษาไทย  

 2. วิชาคณิตศาสตร์ 

 3. วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวน) 

 4. วิชาภาษาอังกฤษ 

 5. ศิลปะ 

 6. การงานอาชีพ 

 7. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  

 8. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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 9. วิชาประวัติศาสตร์ 

 10. วิชาลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 11. วิชาชุมนุม 

 12. วิชาลูกเสือ-เนตรนารี 

           13. วิชาหน้าที่พลเมือง 

           14. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 บทบาทหนา้ทีค่รผููส้อน  

 1. เตรียมการสอน วิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้างรายวิชา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สอนซ่อมเสริม 

การใช้ สื่อ การตรวจสอบจุดประสงค์ การเรียนรู้ของนักเรียนการวัดผลประเมินผล  

 2. สอนตามแผนการสอน คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มความสามารถ  

 3. กวดขันและติดตามให้นักเรียนมาเรียน สม่ าเสมอ  

 4. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 5. ผลิต และใช้สื่อ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 6. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดย

ปฏิบัติตาม ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  

 7. จัดท าเอกสารต่างๆ ข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติส่วนตัว สถิติการมาเรียนพฤติกรรม

ต่างๆ สุขภาพอนามัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งให้ผู้บริหารตรวจตามก าหนด  

 8. มีแผนปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน  

 9. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และข้อตกลงของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

 10. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะตามท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินประจ าปี  

 11. สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ท าการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับ 

ความสามารถและความสนใจของนักเรียน  

 12.ให้บริการการแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย  

 13.พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจัดกิจกรรมซึ่งมีทั้งกิจกรรมการเรียนการ

สอนใน หลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร  

 14.ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เพ่ือจะได้ทราบว่า ศิษย์ได้พัฒนาและมีความ

เจริญก้าวหน้ามาก น้อยเพียงใดแล้ว การประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรท าอย่างสม่ าเสมอ  

 15.อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ศิษย์ เพ่ือศิษย์จะได้เป็น

ผู้ใหญ่ที่ดี ของสังคมในวันหน้า  
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 16.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติครูและ

จรรยาบรรณครู เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์  

 17.ตรงต่อเวลา โดยการเข้าสอนและเลือกสอนตามเวลา ท างานส าเร็จครบถ้วนตามเวลาและรักษา

เวลาที่นัด หมาย 

 18.ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของคน โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 

 19.ปฏิบัติงาน ท างานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

 20.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. งานอืน่ทีเ่กีย่วข้องและไดร้บัมอบหมาย  

 - งานเวรยามประจ าวันและวนัหยุดราชการ มหีน้าที ่ 

 1. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยมีการ 

มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและรายงานต่อผู้บริหารรับทราบ  

 2. อบรม ให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธง โดยการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าอยู่ในหลักมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของครู 12 ข้อ และตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ กล่าวคือ การปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของครูดังนี้  

  (๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  

  (๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  

  (๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

  (๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  

  (๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

  (๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  

  (๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  

  (๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  

  (๙) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  

  (๑๐) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  

  (๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  

  (๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  

       3. ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

       4. ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษามีหน้าที่ 
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             4.1  รับผิดชอบดูแลการด าเนินการเพ่ือจัดบริการและหารายได้จากการจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์การ

เรียน ให้บริการสถานที่จัดระบบสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 

             4.2 สรุปบัญชีรายรับรายจ่าย ก าไร ขาดทุน เพื่อน ารายได้มาจัดสรรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

             4.3 ส ารวจและจัดท าข้อมูลทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในเขตพ้ืนที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรใน

สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน 

             4.4 ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่

พัสดุของโรงเรียน 

             4.5 ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอาคารหอประชุมของโรงเรียน 

             4.6 ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอาคารรัฐประชาคุรุพัฒน์ 

             4.7 ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

             4.8 ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่งานปฏิคม มีหน้าที่ก ากับติดตาม ตรวจสอบดูแล การด าเนินงาน

ปฏิคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     

  

4 .การปฏบิตัิหนา้ที่ตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู  

 จรรยาบรรณข้อที ่1 รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจใน

การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดย เสมอหน้า  

 จรรยาบรรณข้อที ่2 อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้ 

แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

 จรรยาบรรณข้อที ่3 ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้ง ทางกายวาจา ใจ  

 จรรยาบรรณข้อที ่4 ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ 

และสังคมของศิษย์  

 จรรยาบรรณข้อที ่5 ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ 

ตามปกติ และไม่ให้ศิษย์กระท า การใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ  

 จรรยาบรรณข้อที ่6 พัฒนาตนทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อ

พัฒนาการทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ  

 จรรยาบรรณข้อที ่7 รักและศรัทธาในวิชาชีพครุ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครู  

 จรรยาบรรณข้อที ่8 ช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์  

 จรรยาบรรณข้อที ่9 ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และ

วัฒนธรรมไทย 



นางอัจฉรินทร์  แก้วอ่วม 

 

 


