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คู่มือการปฏิบัตงิานของครู 
พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา 
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ค าน า 
 

โรงเรียนวดัเขาพนมไตรรัตน์ ไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานของพนกังานครู ลูกจา้งและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอน โดยผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีครูจะตอ้งจดัให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรม และการท างาน อนัน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนให้ครบทุกดา้น ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงรวมไปถึงพฒันาการทางจิตวิญญาณด้วย เพื่อให้การ
ปฏิบติังานของครูพฒันาไปสู่ครูอาชีพท่ีมีความมุ่งมัน่ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาให้ครบทุกดา้น ทั้งความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีความมัน่คงทาง
อารมณ์ ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวทางในการปฏิบติังาน จึงไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานข้ึน 

โรงเรียนวดัเขาพนมไตรรัตน์ หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คู่มือการปฏิบติังานของพนกังานครู พนกังาน
จา้ง และบุคลากรทางการศึกษา ฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในการปฏิบติังานให้เกิด
ประสิทธิภาพ และถูกตอ้งตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
 

 
 

โรงเรียนวดัเขาพนมไตรรัตน์ 
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มาตรฐานการปฏบิัติงาน 

 

  มาตรฐานที ่ 1  ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพครูอยูเ่สมอ 
  การปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู  หมายถึง  การศึกษาคน้ควา้เพื่อ
พฒันาตนเอง  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองค์กรหรือ
หน่วยงาน  หรือสมาคมจดัข้ึน  เช่น  การประชุม  การอบรม  การสัมมนา  และการประชุมปฏิบติัการ  
เป็นตน้  ทั้งน้ีตอ้งมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชดัเจน 

 

  มาตรฐานที ่ 2  ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน 
  การตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน  หมายถึง  การเลือกอยา่ง
ชาญฉลาด  ด้วยความรัก  และหวงัดีต่อผูเ้รียน  ดงันั้น  ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ครูตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียนเป็นหลกั 

 

  มาตรฐานที ่ 3  มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
  การมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียน  หมายถึง  การใชค้วามพยายามอยา่งเต็มความสามารถของครูท่ีจะให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  ตามความถนัด  ความสนใจ  ความตอ้งการ  โดยวิเคราะห์วินิจฉัย
ปัญหาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน  ปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะให้ไดผ้ลดีกว่าเดิม  รวมทั้งการ
ส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 

 

  มาตรฐานที ่ 4  พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง 
  การพฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง  หมายถึง  การเลือกใช ้ ปรับปรุง  หรือ
สร้างแผนการสอน  บนัทึกการสอน  หรือ  เตรียมการสอนในลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้จดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  ใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ 

 

  มาตรฐานที ่ 5  พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
  การพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การประดิษฐ์คิดค้น  ผลิต  
เลือกใช้  ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์  เอกสารส่ิงพิมพ์  เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุ
จุดประสงคข์องการเรียนรู้ 

 

  มาตรฐานที ่ 6  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน 
  การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร  หมายถึง  การจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้  ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลดว้ยการปฏิบติัจริง  
และสรุปความรู้ทั้งหลายไดด้ว้ยตนเอง  ก่อใหเ้กิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบติัจนเป็นบุคลิกภาพถาวร
ติดตวัผูเ้รียนตลอดไป 
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  มาตรฐานที ่ 7  รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ 
  การรายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนได้อย่างมีระบบ  หมายถึง  การรายงานผลการ
พฒันาผูเ้รียนท่ีเกิดจากการปฏิบติัการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ  ปัจจยั  และการด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบติัในรายละเอียด  ดงัน้ี 

(1)  ปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา  และเป้าหมายของการพฒันาผูเ้รียน 
(2)  เทคนิค  วิธีการ  หรือนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน  

และขั้นตอนวธีิการใชเ้ทคนิควธีิการหรือนวตักรรมนั้น ๆ 
(3) ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอตนตามวธีิการท่ีก าหนดท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 
(4) ขอ้เสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

 

  มาตรฐานที ่ 8  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน 
  การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  หมายถึง  การแสดงออก  การประพฤติและปฏิบติัในด้าน
บุคลิกภาพทัว่ไป  การแต่งกาย  กิริยา  วาจา  และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครูอยา่งสม ่าเสมอ  
ท่ีท าใหผู้เ้รียนเล่ือมใสศรัทธา  และถือเป็นแบบอยา่ง 

 

  มาตรฐานที ่ 9  ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์
  การร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์ หมายถึง  การตระหนกัถึงความส าคญัรับ
ฟังความคิดเห็น  ยอมรับในความรู้ความสามารถ  ให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ของ
เพื่อนร่วมงานดว้ยความเตม็ใจ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  และร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระท านั้น 

 

  มาตรฐานที ่ 10  ร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรคใ์นชุมชน 
  การร่วมมือกบัผูอ่ื้นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง  การตระหนกัในความส าคญั  รับฟัง
ความคิดเห็น  ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน  และร่วมมือปฏิบติังานเพื่อพฒันา
งานของสถานศึกษา  ใหชุ้มชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั  และปฏิบติังานร่วมกนัดว้ย
ความเตม็ใจ 

 

  มาตรฐานที ่ 11  แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
  การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันา  หมายถึง  การคน้หา  สังเกต  จดจ า  และ
รวบรวมขอ้มูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกดา้น  โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกบัวิชาชีพครู  
สามารถวเิคราะห์  วจิารณ์อยา่งมีเหตุผล  และใชข้อ้มูลประกอบการแกปั้ญหา  พฒันาตนเอง  พฒันางาน  
และพฒันาสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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  มาตรฐานที ่ 12  สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
  การสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้  หมายถึง  การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอา
ปัญหาหรือความจ าเป็นในการพฒันาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียนและการจดักิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียน
มาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อน าไปสู่การพฒันาของผูเ้รียนท่ีถาวร  เป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาของครูอีกแบบหน่ึงท่ีจะน าเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพฒันา  ครูจ าเป็นตอ้งมอง  
มุมต่าง ๆ ของปัญหาแลว้ผนัมุมของปัญหาไปในทางการพฒันา  ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพฒันาของ
ผูเ้รียน  ครูจึงตอ้งเป็นผูม้องมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ กลา้ท่ีจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการ
แกปั้ญหา  มิไดต้อบสนองปัญหาต่าง ๆ ดว้ยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตวั  ครูสามารถมองหักมุมใน 
ทุก ๆ โอกาส  มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผลกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
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จรรยาบรรณของวชิาชีพ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  ตอ้งมีวนิยัในตนเอง  พฒันาตนเองดา้นวชิาชีพ  บุคลิกภาพ
และวสิัยทศัน์  ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยูเ่สมอ 
จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  ตอ้งรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุ์จริต  และรับผิดชอบต่อวชิาชีพ  
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 

 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
  (1)  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  ตอ้งรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  ให้ก าลงัใจ
แก่ศิษย ์ และผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ 
  (2)  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้  ทกัษะ  และนิสัยท่ีถูกตอ้ง
ดีงามแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
  (3)  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ทั้งทางกาย  
วาจา  และจิตใจ 
  (4)  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  ตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย  
สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  และสังคมของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 
  (5)  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  ตอ้งใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
  (6) ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรคโ์ดยยดึ
มัน่ในระบบคุณธรรม  สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาพึงปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ  
สังคม  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญา  ส่ิงแวดลอ้ม  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  และยดึมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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จิตวญิญาณของการเป็นครูทีด่ี 
 

ครูดีมีค่ากว่าส่ิงใด 
ครูทีด่ีต้องมี  11  ข้อและต้องไม่  12  ข้อ 

จึงถือว่าเป็นครูทีม่ีจิตวญิญาณของการเป็นครูทีด่ี 
 
11   ข้อทีค่รูควรปฏิบัติ 
 1. ตอ้ง รู้ก่อน    2. ตอ้ง สอนทวนซ ้ า 
 3. ตอ้ง ท าใหเ้ห็น   4. ตอ้ง เนน้ปฏิบติั 
 5. ตอ้ง จดัเสริมก าลงัใจ   6. ตอ้ง ช้ีพิษภยัใหก้ลวั 
 7. ตอ้ง ท าตวัใกลชิ้ดศิษย ์   8. ตอ้ง กล่อมจิตใหเ้กิดศรัทธา 
 9. ตอ้ง รักษากติกาอยา่งเคร่งครัด  10. ตอ้งวดัและประเมินผลอยา่งเท่ียงตรง 
 11. ตอ้ง มัน่คงในอารมณ์ 
 
12   ข้อทีค่รูทีด่ีไม่ควรปฏิบัติ 
 1.  หนา้บ้ึง หนา้งอ   2.   ด่าทอ หยาบคาย 
 3.  มาสอนสายเป็นประจ า  4.   ชกัน าใหเ้ช่ือโชคลาง 
 5.  พูดอยา่งท าอยา่ง   6.   วางท่าหรือเซ่ืองซึม  
 7.  ลืมเตรียมการสอน   8.   ลืมน าอุปกรณ์มาใช ้
 9.  แต่งกายหวอืหวา   10.  วิง่หาอบายมุข 
 11.  ก่อทุกขใ์หผู้อ่ื้น   12.  ฝืนใจเวลาสอน 
 
 

................................................................................ 
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