
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติงานในสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

นางรภิสรา  ใยบัว 

ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านโคคลาน 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนบ้านโคคลาน 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๒ 



คำนำ 
 

 ข้าพเจ้าได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์กิจกรรม และการทำงาน อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้
ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วยเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ทั้งความดีความเก่ง สุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีความมั่นคง   ทางอารมณ์ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน

การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ข้าพเจ้า  นางรภิสรา  ใยบัว   ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนบ้านโคคลาน  ได้รับมอบหมาย              
จาก  นายธีรพล  วรคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน  ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 

๑. ปฏิบัติหน้าที่   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑  
 บทบาทหน้าทีค่รูประจำชั้น 

๑. วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด 

๒. อบรม  ดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบ ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและควบคุมความประพฤติ 
ที่ไม่พึงประสงค ์

๓. พบปะนักเรียนที่รับผิดชอบและดูแลนักเรียนขณะเข้าแถวตอนเช้าทุกเช้า 
๔. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหานักเรียนที่รับผิดชอบ   

ตลอดจนรายงานพฤติกรรมนักเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชาเพ่ือแก้ปัญหาต่อไป 
๕. สำรวจการมาเรียน  ขาดเรียน  ตลอดจนรวบรวมสถิติ  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่รับผิดชอบ   

และจัดทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.) ประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามบทบาทท่ีได้รัมอบหมาย 
๖. ติดตามเยี่ยมบ้านเมื่อนักเรียนมีปัญหา 
๗. สอดส่องดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ 
๘. ควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียนและบริเวณพ้ืนที่ 

ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 

๒. รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๔-๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

บทบาทหน้าที่ครูผู้สอน  
๑. เตรียมการสอน วิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้างรายวิชา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สอนซ่อมเสริม  

การใช้สื่อ การตรวจสอบจุดประสงค์ การเรียนรู้ของนักเรียนการวัดผลประเมินผล  
 ๒. สอนตามแผนการสอน คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มความสามารถ  
 ๓. กวดขันและติดตามให้นักเรียนมาเรียน สม่ำเสมอ  
 ๔. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 ๕. ผลิต และใช้สื่อ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 ๖. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยปฏิบัติ  
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  



 ๗. จัดทำเอกสารต่างๆ ข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติส่วนตัว สถิติการมาเรียนพฤติกรรม
ต่างๆ สุขภาพอนามัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งให้ผู้บริหารตรวจตามกำหนด  
 ๘. มีแผนปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน  
 ๙. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และข้อตกลงของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 ๑๐.รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะตามท่ีกำหนดไว้ในปฏิทินประจำปี  
 ๑๑. สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับ  
ความสามารถและความสนใจของนักเรียน  
 ๑๒. ให้บริการการแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย  
 ๑๓. พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจัดกิจกรรมซึ่งมีทั้งกิจกรรมการเรียน      
การสอนในหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร  
 ๑๔.ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เพื่อจะได้ทราบว่า ศิษย์ได้พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้า 
มากน้อยเพียงใดแล้ว การประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรทำอย่างสม่ำเสมอ  
 ๑๕.อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ศิษย์ เพ่ือศิษย์จะได้เป็น 
ผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมในวันหน้า  
 ๑๖. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติครูและ
จรรยาบรรณครู เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์  
 ๑๗. ตรงต่อเวลา โดยการเข้าสอนและเลือกสอนตามเวลา ทำงานสำเร็จครบถ้วนตามเวลาและรักษาเวลา 
ที่นัดหมาย 
 ๑๘. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของคน โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
 ๑๙. ปฏิบัติงาน ทำงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงบประมาณ งานบริหารการเงินและสวัสดิการการเงิน  
มีหน้าที ่  
๑. ให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานร่วมกันบริหารงบประมาณ 
๒. ประสานงาน ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณให้ดำเนินไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. จัดทำหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินแต่ละประเภท และทำรายงานทะเบียนคุมเงินสดให้ฝ่ายบริหารทราบ 
๔. เก็บรักษาเงินเข้าบัญชี หรือจัดเก็บเงิน  
๕. จัดทำบัญชีการเงินให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบทุกสัปดาห์ 
๖. จัดทำสวัสดิการการเงิน เงินเดือน เงินอื่นๆ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียน 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 



๔. งานโครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
มีหน้าที ่ 
๑. จัดกิจกรรมสหกรณ์โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและดำเนินการ 

 ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
มีหน้าที ่ 
๑. สำรวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 
๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา ให้การส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือร่วมกัน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖. งานจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
มีหน้าที ่ 
๑. สำรวจข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการ ความจำเป็นในการบริหารจัดบรรยากาศและ 

สภาพแวดล้อม 
๒. วางแผน กำหนดแนวทางการบริหารจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
๓. บำรุง ดูแล พัฒนาการจัดบรรยากาศและสภาพแวดแวดล้อม 
๔. ติดตามประเมินผล และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗. งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
มีหน้าที ่ 
๑. วางแผนกำหนดแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน 
๒. ดำเนินกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมตามความถนัด    

ความสนใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง อย่างหลากหลาย 
โดยให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น อย่างมีคุณภาพ 

๓. ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพ พลานามัย โภชนาการและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมีรายได้ 
ระหว่างเรียน 

๔. ติดตามประเมินผล และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๘. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
มีหน้าที ่ 
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน ตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน 
๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง 
๓. กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ในการดำเนินงานของโรงเรียน 
๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในโรงเรียน 
๕. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ควบคุมการดำเนินการตามภารกิจ 
๖. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
๗. ประเมินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
๘. รายงายผลการประเมินภายใน 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๙. งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
มีหน้าที่ 
๑. กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ 

นักเรียน 
๓.ร่วมมือ ประสานงานกับครูประจำชั้น ครูแนะแนว ในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

ของนักเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๐. งานสารวัตรนักเรียน 
มีหน้าที่ 
๑. ออกตรวจตรา กวดขันนักเรียนเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ 
๒. สอดส่องการมั่วสุม หนีเรียนของนักเรียน 
๓.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑. งานปฏิคม 
มีหน้าที ่ 
๑. วางแผนและประสานงานเพ่ือจัดเตรียมการต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการประชุม อบรม สัมมนาและ 

ศึกษาดูงาน 
          ๒.  จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการต้อนรับ 



          ๓.  รับผิดชอบ ดำเนินการต้อนรับผู้ที่มาติดต่อราชการ ผู้ที่มาประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 
          ๔.  จัดหา ยืม คืน เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
          ๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๒. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  
 งานเวรยามประจำวันและวันหยุดราชการ มีหน้าที ่ 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยมีการ 
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและรายงานต่อผู้บริหารรับทราบ  
 ๒. อบรม ให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธง โดยการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าอยู่ในหลักมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครู ๑๒ ข้อ และตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ กล่าวคือ การปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูดังนี้  
    (๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  
    (๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  
    (๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
    (๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
    (๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
    (๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  
    (๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  
    (๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
    (๙) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  
    (๑๐) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  
    (๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
    (๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  
 

๑๓ .การปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 จรรยาบรรณข้อที่ 1 รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจในการศึกษา
เล่าเรียนแก่ศิษย์โดย เสมอหน้า  
 จรรยาบรรณข้อที่ 2 อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้ แก่ศิษย์
อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
 จรรยาบรรณข้อที่ 3 ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้ง ทางกายวาจา ใจ  
 จรรยาบรรณข้อที่ 4 ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของศิษย์  



 จรรยาบรรณข้อที่ 5 ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติ 
และไม่ให้ศิษย์กระทำ การใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ  
 จรรยาบรรณข้อที่ 6 พัฒนาตนทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อพัฒนาการทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ  
 จรรยาบรรณข้อที่ 7 รักและศรัทธาในวิชาชีพครุ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครู  
 จรรยาบรรณข้อที่ 8 ช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์  
 จรรยาบรรณข้อที่ 9 ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


