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คํานํา
ข้าพเจ้าได้จัดทํา คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน
โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรม และการทํางาน อันนําไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึ งพัฒนาการ
ทางจิต วิญญาณด้วยเพื่อให้การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการ สอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ทั้งความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีความ มั่นคงทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน ขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่
ผู้เกี่ยวข้อ งทุ กฝ่ ายในการ ปฏิบัติงานให้เกิ ดประสิท ธิ ภ าพ และถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป
ณัฐวุฒิ ตุติ

ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ นายณัฐวุฒิ นามสกุล ตุติ
2. เกิดวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2537 อายุ 26 ปี
3. บรรจุวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 อายุราชการ 2 ปี
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5. ตําแหน่งปัจจุบัน ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
สอนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
6. สถานศึกษาที่ทํางานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหัวหนอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ตําบลหนองบัวระเหว อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36250
โทรศัพท์ 095-6139793
7. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด หมู่ 4 ตําบลหนองบัวระเหว อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36250 โทรศัพท์ 095-6139793 email :
Nattawutmpk@gmail.com
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการปฏิบัติหน้าที่
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งโรงเรียนบ้านหัวหนอง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
การปฏิบัติหน้าที่ของ
1. ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สํารวจการมาโรงเรียนของนักเรียนทุกวัน
2. ติดตามผลการเรียน คะแนนทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียนจากครูประจําวิชา เพื่อแก้ไขและ
ปรับปรุงการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
3. เอาใจใส่ตรวจตราการทํางานของนักเรียน การทําความสะอาดเขตรับผิดชอบ ห้องเรียน
4. เอาใจใส่ ดูแลนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
5. แจ้งกําหนดการสอบให้นักเรียนทราบ ตรวจตราดูแลการแต่งกาย ความสะอาด การรักษา
สุขภาพ อนามัยของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
6. เมื่อรับนโยบายหรือการประชุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของนักเรียนจากฝ่ายบริหาร ต้องนําไปแจ้ง
ให้ นักเรียนในชั้นได้ทราบทุกครั้ง
7. เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในเรื่องการเรียน ทุกข์สุข สวัสดิการ พร้อมทั้งให้คําแนะนําที่ดีแก่
นักเรียน

8. ส่งเสริม สนับสนุนการทําความดีหรือตามความสามารถของนักเรียน แต่ถ้าจะทําโทษควร
ทําโทษอย่างมีเหตุผล
9. ครูประจําชั้นต้องติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนในเรื่องการเรียนแจ้งผลการเรียนหรือความ
เจริญก้าวหน้าของศิษย์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเป็นระยะ ๆ อันเกี่ยวกับความประพฤติหรือเรื่องอื่น ๆ
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ครูผู้สอน ทุกรายวิชา ชั้น ป.5 – ป.6 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เตรียมการสอน วิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้างรายวิชา จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ สอนซ่อม
เสริม การใช้สื่อ การตรวจสอบจุดประสงค์ การเรียนรู้ ของนักเรียนการวัดผลประเมินผล
2. สอนตามแผนการสอน คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มความสามารถ 3. กวดขัน
และติดตามให้นักเรียนมาเรียน สม่ำเสมอ
4. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ผลิต และใช้สื่อ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
โดย ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
7. จัดทําเอกสารต่างๆ ข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติส่วนตัว สถิติการมาเรียน
พฤติกรรม ต่างๆ สุขภาพอนามัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งให้ผู้บริหารตรวจตามกําหนด
8. มีแผนปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน
9. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และข้อตกลงของโรงเรียน อย่าง
เคร่งครัด
10. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะตามที่กําหนดไว้ในปฏิทินประจําปี
11. สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ทําการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้อง
กับ ความสามารถและความสนใจของนักเรียน
12. ให้บริการการแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย
13. พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจัดกิจกรรมซึ่งมีทั้งกิจกรรมการเรียน
การ สอนในหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร
14.ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เพื่อจะได้ทราบว่า ศิษย์ได้พัฒนาและมีความ
เจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดแล้ว การประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรทําอย่างสม่ำเสมอ
15. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ศิษย์ เพื่อศิษย์จะได้
เป็น ผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมในวันหน้า
16. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติครูและ
จรรยาบรรณครู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
17. ตรงต่อเวลา โดยการเข้าสอนและเลือกสอนตามเวลา ทํางานสําเร็จครบถ้วนตามเวลาและ
รักษา เวลาที่นัดหมาย

18. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของคน โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่
เสมอ
19. ปฏิบัติงาน ทํางานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
20. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3.1 งานฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
3.1.1 พัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
3.1.2 การวางแผนงานวิชาการ
3.1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา/สอนประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
3.1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.1.6 การวัดผล ประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
3.1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.1.8 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
3.1.9 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
3.1.10 การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
3.1.11 งานห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
3.1.12 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
3.1.13 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
3.1.14 งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
3.2 งานบริหารทั่วไป ซึ่งได้รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
3.2.1 การจัดทําสํามะโนผู้เรียน
3.2.2 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
3.2.3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
3.2.4 การทัศนศึกษา
3.2.5 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
3.2.6 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.3 ครูเวรประจําวันและครูเวรประจําโรงอาหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
3.3.1 อบรมนักเรียนหน้าแถวในตอนเช้า
3.3.2 ดูแลการทําความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน
3.3.3 ดูแลการเล่น และความเรียบร้อยของนักเรียน
3.3.4 จัดทําบันทึกเวรประจําวัน และสถิตินักเรียน
3.3.5 อบรมนักเรียนเข้าแถวกลางวัน

3.3.6 ดูแลการทําความสะอาดกลางวัน
3.3.7 ดูแลการเล่นของนักเรียนและรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
3.3.8 ดูแลนักเรียนช่วงหลังเลิกเรียน
3.3.9 ควบคุม ดูแลให้นักเรียนรับประทานอาหารตามเวลาที่กําหนด การเข้า - ออกของ
นักเรียน ที่ใช้บริการโรงอาหาร ห้ามไม่ให้นักเรียนนําอาหารรับประทานนอกเขตโรงอาหาร
3.3.10 ควบคุม ดูแลนําภาชนะไปวางไว้ในที่ ที่ทางโรงเรียนกําหนด ไม่ทิ้งไว้ตามโต๊ะ
3.3.11 ควบคุมให้นักเรียนมีวินัยในการเข้าแถวรับอาหาร ตามลําดับก่อน หลัง และมี
มารยาทใน การรับประทานอาหาร
3.3.12 ดูแลเรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
3.4 ครูเวรประจําวันคัดกรองและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดติดเชื้อไวรัส โคโร
น่า COVID-19 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
3.4.1 คัดกรองนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาในโรงเรียน
3.4.2 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
3.4.3 คัดแยกนักเรียนที่มีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

โดยการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าอยู่ในหลักมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 12 ข้อ และตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ กล่าวคือ การปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อ
พัฒนา ตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์กรหรือ
หน่วยงาน หรือ สมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น
ทั้งนี้ต้องมี ผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย่างชาญ
ฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ
ครู ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา
ความต้องการ ที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้าง
แผนการสอน บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียน การสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น ผลิต เลือกใช้
ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุป
ความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียน
ตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง
โดย ครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ (1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการ
พัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน (2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใช้

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และ ขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ (3) ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอตนตามวิธีการที่กําหนดที่เกิดกับผู้เรียน (4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้าน
บุคลิกภาพ ทั่วไป การแต่งกาย กิริยาวาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ำเสมอ ที่ทํา
ให้ผู้เรียน เลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญรับฟัง
ความ คิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อน
ร่วมงานด้วย ความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
นั้น
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน
การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักในความสําคัญ รับฟังความ
คิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของ
สถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจํา และรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา
สังคมได้ อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเอาปัญหาหรือ
ความจําเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมากําหนดเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบ
หนึ่ง ที่จะนําเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจําเป็นต้องมอง มุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผัน
มุมของ ปัญหาไปในทางการพัฒนา กําหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุม
บวกใน สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง
ๆ ด้วย อารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมใน ทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นําสู่ผล
ก้าวหน้าของ ผู้เรียน

การปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
จรรยาบรรณต่อตนเอง
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ เป็น สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
(1) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจ แก่ศิษย์ และ
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
(2) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดี งามแก่ศิษย์
และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(3) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย
วาจาและจิตใจ
(4) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ
อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ
(5) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่ เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
(6) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึด มั่นในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณต่อสังคม
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
จรรยาบรรณข้อที่ 1
ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วงเหลือส่งเสริม ให้กําลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
แก่ศิษย์โดยเสมอหน้า ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ให้กําลังใจในการศึกษา
เล่า เรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัด ความสนใจของศิษย์
อย่าง จริงใจ สอดคล้องกับการเคารพ การเห็นอกเห็นใจต่อลัทธิพื้นฐานของศิษย์จนเป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือ
และชื่นชม ได้รวมทั้งเป็นผลไปสู่การพัฒนารอบด้านอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความรู้สึกเป็นมิตร เป็นที่
พึ่งพาและไว้วางใจ ได้ของศิษย์ แต่ละคนและทุกคน ให้ความเป็นกันเองกับศิษย์ รับฟังปัญหาของศิษย์และ
ให้ความช่วยเหลือศิษย์ สนทนาไต่ถามทุกข์สุขของศิษย์ ฯลฯ

จรรยาบรรณข้อที่ 2
ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ครูต้องอบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดี
งาม ให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต่การเลือก
กําหนด กิจกรรมการเรียนที่มุ่งผลต่อการพัฒนาในตัวศิษย์อย่างแท้จริงการจัดให้ศิษย์มีความรับผิดชอบ
และเป็น เจ้าของการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินศิษย์ ในผลของการเรียนและการเพิ่มพูนการเรียนรู้
ภายหลังบทเรียน ต่าง ๆ ด้วยความปรารถนาที่จะให้ศิษย์แต่ละคนและทุกคนพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ
และ สอนเต็มเวลา ไม่ เบียดบังเวลาของศิษย์ไปหาผลประโยชน์ส่วนตน เอาใจใส่ อบรม สั่งสอนศิษย์จน
เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษย์ตามความจําเป็นและเหมาะสม ไม่ละทิ้งชั้นเรือนหรือ
ขาดการสอน ฯลฯ
จรรยาบรรณข้อที่ 3
ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ การประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงอกกอย่างสม่ำเสมอของครูที่ศิษย์สามารถสังเกตรับรู้ได้เอง
และ เป็นการแสดงที่เป็นไปตามมาตรฐานแห่งพฤติกรรมระดับสูงตามค่านิยม คุณธรรมและวัฒนธรรมอันดี
งาม เช่น ระมัดระวังในการกระทํา และการพูดของตนเองอยู่เสมอ ไม่โกธรง่ายหรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียว
ต่อหน้าศิษย์ มองโลกในแง่ดี ฯลฯ
จรรยาบรรณข้อที่ 4
ครูต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของ
ศิษย์การไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติ ปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
หมายถึง การตอบสนองต่อศิษย์ในการลงโทษหรือให้รางวัลการกระทําอื่นใดที่นําไปสู่การลดพฤติกรรมที่
พึ่ง ปรารถนา และการเพิ่มพฤติกรรมที่ไม่พึง เช่น ไม่นําปมด้อยของศิษย์มาล้อเลียน ไม่ประจานศิษย์ ไม่
พูดจา หรือกระทําการใด ๆ ที่เป็นการซ้ําเติมปัญหาหรือข้อบกพร่องของศิษย์
จรรยาบรรณข้อที่ 5
ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้
ศิษย์กระทําการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบการไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิส
สินจ้าง จากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทําการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์
ให้แก่ตนโดยมิ ชอบ หมายถึง การไม่กระทําการใด ๆ ที่จะได้มาซึ่งผลตอบแทนเป็นสิทธิที่พึงมีพึงได้จาก
การปฏิบัติหน้าที่ใน ความรับผิดชอบตามปกติเช่นไม่หารายได้จาการนําสินค้ามาขายให้ศิษย์ ไม่ตัดสิน
ผลงานหรือผลการเรียน โดย มีสิ่งแลกเปลี่ยน ไม่บังคับหรือสร้างเงื่อนไขให้ศิษย์มาเรียนพิเศษเพื่อหารายได้
ฯลฯ
จรรยาบรรณข้อที่ 6
กฏย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อยู่เสมอ หมายถึง การใฝ่รู้

ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์เช่น หาความรู้จาก
เอกสาร ตํารา และสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ จัดทําและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ตามโอกาส เข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนา หรือฟังการบรรยายหรืออภิปรายทางวิชาการ ฯลฯ
จรรยาบรรณข้อที่ 7
ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู หมายถึง การแสดงออกด้วยความชื่นชมและเชื่อมั่น
ใน อาชีพครูด้วยตระหนักว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความสําคัญและจําเป็นต่อสังคม ครูพึง
ปฏิบัติงานด้วย ความเต็มใจและภูมิใจ รวมทั้งปกป้องเกียรติภูมิของอาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมและ
สนับสนุนองค์กรวิชาชีพครู เช่น ชื่นชมในเกียรติและรางวัลที่ได้รับและรักษาไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
ยกย่องชมเชยเพื่อนครูที่ประสบ ผลสําเร็จเกี่ยวกับการสอน เผยแพร่ผลสําเร็จของตนเองและเพื่อนครู
แสดงตนว่าเป็นครูอย่างภาคภูมิ ฯลฯ
จรรยาบรรณข้อที่ 8
ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์การช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทาง
สร้างสรรค์ หมายถึง การให้ความร่วมมือ แนะนําปรึกษาช่วยเหลือแก่เพื่อนครูทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัว
และ การงานตามโอกาสอย่างเหมาะสม รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยการให้คําปรึกษาแนะนํา
แนวทาง วิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเช่น ให้คําปรึกษาการจัดทํา
ผลงานทาง วิชาการ ให้คําปรึกษาแนะนําการผลิตสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
จรรยาบรรณข้อที่ 9
ครูพึงประสงค์ ปฏิบัติตน เป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยการ เป็นผู้นําใน
การอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย หมายถึง การริเริ่มดําเนินกิจกรรม สนับสนุน
ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย โดยรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์เลือกสรร ปฏิบัติตนและเผยแพร่
ศิลปะ ประเพณีดนตรี กีฬา การละเล่น อาหาร เครื่องแต่งกาย ฯลฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การ
ดํารงชีวิต ตนและสังคมเช่น เชิญบุคคลในท้องถิ่นเป็นวิทยากร นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนการ
สอน นําศิษย์ ไปศึกษาในแหล่งวิทยาการชุมชน ฯลฯ

