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บทน ำ 

คุณลักษณะครูที่ด ี
 

พระบรมรำโชวำท 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2522 มี

ความเกี่ยวข้องกับลักษณะครูดี 3 ประการ ดังนี้  ( อ้างใน โกสินทร์ รังสยาพันธ์.  2530 : 45 )  
 

 “ความเป็นครูนั้น   ประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่มีคุณค่าสูงหลายอย่าง อย่ำงหนึ่งได้แก่ ปัญญา คือ 

ความรู้ที่ดี   ประกอบด้วยหลักวิชาอันถูกต้อง   ที่แน่นเฟ้นกระจ่างแจ้งในใจ   รวมทั้ง ความ

ฉลาดที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนกิจที่จะท า   ค าที่จะพูด ทุกอย่างได้โดยถูกต้องด้วย

เหตุผล อย่ำงหนึ่งได้แก่ ความด ีคือ ความสุจริต ความเมตตากรุณาเห็นใจและปรารถนาดีต่อ

ผู้อ่ืนโดยเสมอหน้า อีกอย่ำงหนึ่งได้แก่  ความสามารถที่จะเผื่อแผ่และถ่ายทอด ความรู้ 

ความดีของตนไปยังผู้ อ่ืนอย่างได้ผลความเป็นครูมีอยู่แล้ว  ย่อมฉายออกให้ผู้ อ่ืนได้รับ

ประโยชน์ด้วย  ผู้ที่มีความเป็นครูสมบูรณ์อยู่ในตัว   นอกจากจะมีความดีด้วยตัวเองแล้ว ยัง

จะต้องช่วยให้ทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้องบรรลุถึงความดีความเจริญไปด้วย”  
 

  องค์ประกอบของครูดี 3 ประการตามพระบรมราโชวาทนี้ ควรที่ครูทุกคนจะได้ใส่ใจ และสร้างสมให้มี

ขึ้นในตน จงึใคร่เสนอในรูปศัพท์ทางวิชาการ ดังนี้  

 1.  พุทธิสมบัติ  หมายถึง  การมีปัญญา มีความรู้ดี  

 2.  จริยสมบัติ  หมายถึง  การมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม  

 3.  สมรรถนสมบัติ  หมายถึง  การมีความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  

 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้สามารถด าเนินอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีสันติสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของประเทศ (สนอง ศิริกุลวัฒนา.  ม.ป.ป. : 4) และบุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการจัดการศึกษาของประเทศ คือ ครู เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการ
พัฒนาโดยรอบด้านให้เกิดในตัวผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ .  2518 : 171) เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในวิชาความรู้ สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น ด ารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้น การ
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้นั้น จะต้องมีครูที่มีคุณภาพ  
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ด้วยเหตุนี้  “ครู” จะเป็นผู้ที่มีความรู้แต่เพียงอย่างเดียวย่อมไม่เป็นการเพียงพอ  แต่จะต้องมี

คุณลักษณะที่ดี ที่สามารถท าหน้าที่อันยากยิ่งนี้ให้บรรลุล่วงไปด้วยดี (เฉลียว บุรีภักดี และคณะ. 2520 : 1) จึง

มีผู้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีของครูไว้มากมาย ดังต่อไปนี้  

 อ าไพ  สุจริตกุล (2535 : 30) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของครูที่ดีพึงปรารถนาว่า ควรถึงพร้อมด้วย

คุณสมบัติที่ส าคัญและจ าเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือ   

 1. มีความรู้ดี ได้แก่ ความรู้ในวิชาทั่วๆ ไป ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่จะสอน ความรู้ในวิชาครู ความรู้ใน

หน้าที่ และงานครูทุกประเภท  

 2. มีทักษะในการสอนและปฏิบัติงานครู ซึ่งจ าแนกออกเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นหลายประการ 

เช่น อธิบายเก่ง สอนสนุก ใช้สื่อหรืออุปกรณ์เสมอ จัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศให้น่าเรียน เร้าพฤติกรรม

ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการศึกษา จนถึงไปสู่การด าเนินชีวิตที่ถูกต้องโดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่

ทันสมัย เป็นต้น 

 3. มีคุรุธรรมนิยม ได้แก่ คุณธรรมของครู จริยธรรม และคตินิยมในความเป็นครู ซึ่งมีรายละเอียด เช่น 

ภาคภูมิใจที่ได้เป็นครู มีทัศนะคติที่ดีต่ออาชีพครู รักการสอน พอใจที่ได้ท าประโยชน์แก่การด าเนินชีวิตของศิษย์ 

ช่วยพัฒนาคนและสังคม ตลอดจนมีวิญญาณแห่งความเป็นครู เป็นต้น  

  
หากครูท่านใดมีคุณลักษณะครบถ้วนตามเกณฑ์ขั้นต้นของหลักการใหญ่  ๆ  3 ประการดังกล่าวแล้ว 

ถือไดว้่าได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นครูที่ดีแล้ว 
 
 ธนู  แสวงศักดิ์ ( อ้างใน เฉลียว บุรีภักดี และคณะ.  2520 : 9 )   มีความเห็นว่าลักษณะครูที่ดีต้องมี 

5 ประการ คือ   

 1. มีความสัมพันธ์กับนักเรียนดี คือ จะต้องสนใจ เอาใจใส่ปัญหาของนักเรียน คอยตอบปัญหา แนะ

แนว ไม่แสดงอารมณ์รุนแรง รู้จักระงับอารมณ์ มีน้ าใจนักกีฬา อดทน วางตัวเหมาะสมกับเด็ก ไม่สนิทสนม

เกินไป รู้จักการชมเชย เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินผลการสอน และตัดสินความดีงามของนักเรียนด้วย

เหตุผล  

 2. มีความรู้ในอาชีพครู มีส่วนช่วยแนะน าเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนเสมอ รับฟังค าแนะน าของ

ผู้อื่น ปรับปรุงตนเองเสมอ มีความรู้และกิจกรรมของครูที่ทันสมัย เห็นว่าอาชีพครูดี สอนไม่อมภูมิ   

 3. มีจรรยาครู  ไม่แพร่ข่าวลือ  ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ  ไม่ขโมยผลงานของคนอ่ืน  ไม่ ให้ ร้ายผู้ อ่ืน 

มีมรรยาทในการติดต่อราชการตามล าดับสายงาน ไม่อ้างอิงศาสนาท าให้ศาสนาอ่ืนเสียหาย ปรับปรุงตัวเอง

เส ม อ  รั ก ษ าค ว าม ลั บ ข อ งนั ก เรี ย น  ไม่ โฆ ษ ณ าช วน เชื่ อ  ไม่ น าผู้ อ่ื น ม านิ น ท า ให้ นั ก เรี ย น ฟั ง  
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ไม่เรียกร้องเงินเดือนเพ่ือตัวเอง ไม่ใช้อิทธิพลส่วนตัวในทางราชการ  และปฏิบัติตามสัญญาที่ท าไว้กับ 

ทางราชการอย่างเคร่งครัด  

 4. มีคุณสมบัติส่วนตัวดี มีความซื่อตรง สติปัญญาดี เชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดริเริ่มกระตือรือร้น 

รู้จักผ่อนหนักเป็นเบา มีน้ าใจจริง สุภาพอ่อนโยน สุขภาพดี พูดจาชัดเจน  

 5. มีรูปร่างท่าทางดี มีใบหน้าสะอาด ตัดผมเรียบร้อย สุภาพ เสื้อผ้า เหมาะสมกับกาลเทศะ  

ไม่สูบบุหรี่ เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือทานอาหารว่างระหว่างสอน  
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 สาโรช  บัวศรี ( อ้างใน โกสินทร์ รังสยาพันธ์.  2530 : 46 ) ได้เสนอลักษณะครูดี ในรูปสมรรถภาพ 

ของการเป็นครูได ้5 ด้าน ด้วยกัน คือ  

 1. สามารถท าการสอนได้เป็นอย่างดี  

 2. สามารถอบรมแนะแนวและปกครองนักเรียนได้เป็นอย่างดี  

 3. สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างด ี 

 4. สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีและร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี  

 5. สามารถเป็ นครูชั้ น อาชีพ  โดยรู้ จั ก เพ่ิ ม พูนความรู้  ส่ งเสริมตั ว เอง  ให้ งอกงามในทาง 

วิชาการศึกษาอยู่เสมอ  

 นอกจากนี้ สาโรช  บัวศรี ยังย้ าว่า “ครูที่ดีจะต้องมีทั้งด้านความรู้ ด้านน้ าใจ และด้านสมรรถภาพ

ประกอบกัน” 

 

 วิจิตร   ศรีสะอ้าน   ได้กล่าวถึง “ครูดีควรเป็นอย่างไร” ในหนังสือนิเทศการศึกษาว่า ครูดีจะต้องถึง

ไตรภูม ิคือ มี 3 ภูม ิดังนี้ ( อ้างในเอกสารประกอบการสัมมนา วิชา ก.ศ. 597.  2522 : 1 )  

 1. ภูมิรู้ คือ ต้องรอบรู้วิชาต่างๆ และในวิชาสาขาของตน  

 2. ภูมิธรรม คือ ต้องมีคุณธรรม มโนธรรม สมอาชีพ  

 3. ภูมิฐาน คือ ต้องมีบุคลิกลักษณะ ท่าทางการวางตัวไม่ขัดเขิน สามารถเข้าสังคมได้ดี   

 

 ยนต์ ชุ่มจิต ( 2534 : 112 ) ได้สรุปลักษณะครูที่ดีไว้ว่าจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ ๆ 

ดังต่อไปนี้  

 1. บุคลิกภาพดี เช่น รูปร่างท่าทางดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาไพเราะ นุ่มนวล น้ าเสียงชัดเจน 

มีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น  

 2. คุณสมบัติส่วนตัวดี  เช่น สติปัญญา เฉลียวฉลาด เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ 

กระตือรือร้น และสุขภาพอนามัยดี เป็นต้น  

 3. สอนดีและปกครองดี เช่น อธิบายได้รวบรัดชัดเจน สอนสนุก ปกครองนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ

วินัยตลอดเวลา เป็นต้น  

 4. ประพฤติด ีเว้นจากอบายมุขท้ังปวง กระท าแต่สิ่งที่ดีท่ีสุจริตทั้งกาย วาจา และใจ  

 5. มีจรรยาและคุณธรรมสูง เช่น มีความซื่อสัตย์ เสียสละ มีเมตตา กรุณา ยุติธรรม และมานะอดทน 

เป็นต้น  

 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี คือ มีอัธยาศัยไมตรีกับทุกเพศทุกวัย ทุกภูมิชั้น 
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 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (อ้างใน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู. 2535 : 11) ได้

ก าหนดคุณลักษณะของครูที่ดีไว้ดังต่อไปนี้ คือ   

 1. มีความรู้ และหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  

 2. มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  

 3. มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา  

 4. รักษาวินัยดี ปฏิบัติตามวินัยโดยครบถ้วน  

 5. กระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์  

 6. สอนและอบรมศิษย์โดยใช้หลักวิชาทางการศึกษา มีความรักและเมตตาต่อศิษย์ทุกคนติดตาม 

ส่งเสริม แก้ไขการเรียนและความประพฤติของศิษย์  

 7. ละเว้นอบายมุขได้อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะสุรา การพนันและบุหรี่  

 

 ส่วนรายงานผลการวิจัยเรื่อง ลักษณะของครูที่ดี ซึ่งท าการวิจัยโดย เฉลียว  บุรีภักดี และคณะ (2520 

: 366) สรุปจากค าถามของผู้วิจัยจะได้ลักษณะของครูที่ดี 5 ด้าน ด้วยกัน คือ   

 1. มีความรู้ดี มีการค้นคว้าหาความรู้ และน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อยู่เสมอ  

 2. สอนดี สามารถใช้ภาษาได้ดี มีเทคนิคในการโน้มน้าวจิตใจคน และสามารถประพฤติปฏิบัติเป็น

แบบอย่างได ้ไม่เพียงแต่พูดอย่างเดียว  

 3. สุขภาพดี รู้จักป้องกันโรคติดต่อ งดเว้นสิ่งเสพติดทั้งปวง ไม่เสเพล และรู้จักรักษาอารมณ์ให้มั่นคง  

 4. ประพฤติด ีมีความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม มีเมตตา ขยัน อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง  

 5. มีน้ าใจประชาธิปไตย มีเหตุผลกล้าพูดกล้าเผชิญความจริง รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน และยึดใน

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 

  ดังนั้น โดยสรุปในที่นี้แล้ว จะพบว่ำคุณลักษณะที่ดีของครูนั้นมีมากมายหลายประการ การที่จะ

ยอมรับว่า ครูที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับทัศนะของแต่ละบุคคล  เมื่อพิจารณาโดยทั่วไปแล้ว 

สามารถสรุปได้ว่า ครูที่ดีต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญๆ ดังต่อไปนี้  

 1. มีความรู้ดี ทั้งความรู้ในวิชาที่สอน ความรู้ในวิชาชีพครู และหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  

 2. มีความสามารถในการสอน สอนเข้าใจ ใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ ใช้วิธีสอนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

 3. มีจรรยาบรรณของความเป็นครู มีคุณธรรมสูง มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู  

 4. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง กริยาท่าทางเรียบร้อย แต่งกายสุภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์  
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ระเบียบคุรุสภำ  
ว่ำด้วยจรรยำบรรณครู  พ.ศ. 2539 

--------------- 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยามรรยาทและวินัยตามระเบียบ

ประเพณีครู พ.ศ. 2526 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6(2) และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติครู 

พุทธศักราช 2488 คณะกรรมการอ านวยการคุรุสภาจึงวางระเบียบไว้เป็นจรรยาบรรณครู เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติ

ในการประกอบวิชาชีพครู 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539” 

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยามรรยาท และวินัยตามระเบียบประเพณีครู พ.ศ. 2526 และ

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4. ก าหนดให้ครูมีจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ 

(1) ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษา

เล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 

(2) ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่

ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(3) ครูต้องประพฤต ิปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 

(4) ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และ

สังคมของศิษย์ 

(5) ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ 

และไม่ใช้ให้ศิษย์กระท าการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
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(6) ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา

ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 

(7) ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู 

(8) ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 

(9) ครูพึงประพฤต ิปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

 ข้อ 5 ให้เลขาธิการคุรุสภารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 

 

             (นายสุขวิช  รังสิตพล) 

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

      ประธานกรรมการอ านวยการคุรุสภา 
 

ข้อมูลโรงเรียน 
 
วิสัยทัศน์ 

ปลูกฝังคุณธรรม       มุ่งน าทางการศึกษา       ก้าวหน้าเทคโนโลยี       มีทักษะชีวิต 

ยึดเศรษฐกิจพอเพียง       ใส่ใจสิ่งแวดล้อม      พร้อมสู่สากล 

ค ำอธิบำย 

 ปลูกฝังคุณธรรม  

การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  

ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

แนวการจัดการศึกษาเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความ

เหมาะสม 

 มุ่งน ำทำงกำรศึกษำ 

 พัฒนาศักยภาพ  ความรู้ความสามารถในการด้านการจัดการศึกษา  ด้วยการค้นคว้าหาความรู้  เกิด

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  

ก้ำวหน้ำเทคโนโลยี 

มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการจัดการศึกษา 

 มีทักษะชีวิต 
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 มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในการด ารงตนอยู่ในสังคม   สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบท  ตัดสินใจ

แก้ปัญหา  มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้าง   สามารถอยู่รอดในสังคมได้และเตรียมพร้อมเพ่ืออนาคต 

 ยึดเศรษฐกิจพอเพียง  

 การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง   มีความรู้   ความพอประมาณ  พอเหมาะพอดี   รู้จัก

พัฒนาตนเอง   และสังคมส่วนรวม 

 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

 ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม   เห็นคุณค่าและช่วยกันรักษา   รวมถึงการใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง

สูงสุด   

พร้อมสู่สำกล  

เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน 

 

พันธกิจ 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์   จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการเพ่ือให้โรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2. จัดการเรียนการสอน  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  บูรณาการวัฒนธรรมความเชื่อและชีวิตโดยใช้

เทคโนโลยีสนับสนุนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

4. สร้างบรรยากาศในโรงเรียนตามจิตตารมณ์รักและรับใช้   สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

เป้ำหมำย 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

ท้องถิ่นที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

3. ผู้เรียนใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

6. ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
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7. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 

1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรท้องถิ่นที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน  สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษา  และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทย 
6. เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
7. ส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมารดาวนารักษ์   พุทธศักราช  2555   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่

ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารดาวนารักษ์  พุทธศักราช  2555   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 

1.   ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้

ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด

ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล  และความถูกต้อง  ตลอดจน

การเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2.   ควำมสำมำรถในกำรคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่าง

สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดอย่างเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้

หรือสารสนเทศ  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมะสม 

3.   ควำมสำมำรถในกรแก้ปัญหำ  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญ

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
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แก้ปัญหา  มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง  สังคม  และ

สิ่งแวดล้อม 

4.   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ใน

การด าเนินชีวิตประจ าวัน   การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน  และการอยู่ร่วมกันใน

สังคม  ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ  อย่าง

เหมาะสม   การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5.   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก  และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในการเรียนรู้  การสื่อสาร  การท างาน  

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้อง  เหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมารดาวนารักษ์  พุทธศักราช  2555   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคูณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์  สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งม่ันในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

9. รักและรับใช้ 

10. กตัญญูรู้คุณ 

 
 
 
อัตลักษณ์ 

รักและรับใช้ 
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 รักตนเองและรักผู้อ่ืน  เป็นทุกอย่างส าหรับทุกคน  เสียสละ  มีน้ าใจ  แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น
อย่างสุภาพอ่อนโยน   โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   และรู้จักให้อภัย 
 

 
เอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมำรดำวนำรักษ์ 
 รักสะอาด  มารยาทงาม 

คติพจน์   คุณธรรม  น าปัญญา   พัฒนาชีวิต 

ปรัชญำ   ศึกษาดี     มีวินัย     ใฝ่คุณธรรม 

สีประจ ำโรงเรียน   สีฟ้า – สีขาว 

สีฟ้า  หมายถึง ความชื่นชมยินดี  เป็นสีประจ าพระแม่มารีย์ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของ  

โรงเรียน 

สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความศรัทธา  ความเชื่อมั่นในความดี 

อักษรย่อ  ม.ร. 

ชื่อภำษำอังกฤษ  MARNDAWANARAK  SCHOOL 

 

ตรำประจ ำโรงเรียน 

 

 

 

 
ประกอบด้วย 

1. พ้ืนที่วงแหวนรอบนอกมีชื่อโรงเรียนมารดาวนารักษ์อยู่ด้านบน  พื้นที่ด้านล่างมีชื่อต าบลไทยเจริญ   อ าเภอ
ปะค า  จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. วงกลมในมีรูปพระแม่มารีย์  องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เส้นรัศมี  8 เส้น  หมายถึง  คุณธรรมพื้นฐาน   8  

ประการ  ได้แก่   ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์   มีวินัย   สุภาพ   สะอาด   สามัคคี   มีน้ าใจ    ตรงกลาง 

    มีอักษรย่อ ม.ร. และคติพจน์ของโรงเรียนคือ  ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 
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ระเบียบปฏิบัติโรงเรียนมำรดำวนำรักษ์ 
ว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครู 

อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบให้มีระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ครูขึ้น 
โดยก าหนดไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติแก่ครูต่อไป  ดังนี้ 

หมวดที่  1  ว่ำด้วยค ำจ ำกัดควำม 

ข้อ 1.   ระเบียบนี้เรียกว่า"ระเบียบปฏิบัติโรงเรียนมารดวนารักษ์ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ครู" 
ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  บรรดาระเบียบส่วนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 
ข้อที่ 4 ในระเบียบนี้ 

4.1 โรงเรียนหมายถึง โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 
4.2 ผู้รับใบอนุญาต หมายถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมารดาวนารักษ์ 
4.3 ผู้จัดการ   หมายถึง  บาทหลวงผู้ได้รับมอบหมายจากมุขนายกสังฆมณฑลให้ท าหน้าที่

ผู้จัดการโรงเรียนมารดาวนารักษ์ 
4.4 ผู้อ านวยการ หมายถึง นักบวชหญิงที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียน

มารดาวนารักษ์ 
4.5 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   หมายถึง ครทูี่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย

ต่าง ๆ  โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 
4.6 ครู หมายถึง บุคลากรของโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ท าการสอนในโรงเรียน    
4.7  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  ได้แก ่ผู้รับใบอนุญาต, 

ผู้จัดการ ,  ผู้อ านวยการ 
 

หมวดที่  2 

ว่ำด้วยควำมประพฤติของครู 
 

ข้อ  1.  ครูพึงตระหนักว่าในฐานะท่ีเป็นผู้ให้การอบรมสั่งสอน  ครูต้องประพฤติตนเป็นแบบฉบับที่ดี   

ตั้งมั่นอยู่ในคณุธรรม  เปี่ยมด้วยจรรณยาบรรณ  ครูจะต้องแสดงตนเป็นศาสนิกชนที่ดีที่ยึดมั่นในศาสนาของตน 

ข้อ  2.  ครูพึงแต่งกายให้เรียบร้อยตรงตามสีและแบบที่ทางโรงเรียนก าหนด   สวมกระโปรงยาวคลุม

เข่า  ไว้ผมทรงสุภาพ   ผู้หญิงผมยาวต้องรวบและติดเน็ตให้เรียบร้อย   สวมรองเท้าคัชชูสีด า 
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ข้อ  3.   ครูพึงละเว้น  จัดหา  จ าหน่ายสิ่งของหรือหนังสือไม่ว่าชนิดใด ๆ  ให้แก่นักเรียน   ถ้า

ต้องการสิ่งใดท่ีนอกเหนือจากทางโรงเรียนก าหนด   ให้ปรึกษาผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ    ผู้อ านวยการตามล าดับ   

และทางโรงเรียนจะด าเนินการให้ตามความเหมาะสม 

ข้อ  4.  ครูพึงละเว้นเรียกร้องของรางวัลจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง   เพราะจะเป็นที่เสื่อมเสีย

ชื่อเสียงหรืออาจท าให้ครุติดบุญคุณจนเสียหน้าที่หรือกระท าผิดระเบียบได้ 

ข้อ  5.   ความประพฤติที่ทางโรงเรียนถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง  คือ 

  5.1   การฝ่าฝืนค าสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเจตนา 

  5.2   การประพฤติผิดทางชู้สาว 

  5.3   การเล่นการพนัน 

  5.4   มีหนี้สินรุงรัง 

  5.5   การประกอบอาชีพพิเศษท่ีไม่เหมาะสมกับฐานะและอาชีพครู 

ข้อ  6.   ครูต้องแสกนนิ้วมือและลงเวลามา – กลับด้วยตนเองทุกครั้ง 

ข้อ  7.  ครูต้องวางตนให้เหมาะสม 

ข้อ  8.   ครูเป็นผู้รู้จักประหยัด  มัธยัสถ์  และพึงอบรมสั่งสอนปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยประหยัด

เช่นกัน 

ข้อ  9.   ครูพึงละเว้นการยกตนข่มท่าน   การวางอ านาจด้วยวาจาหรือกิริยาท่าทาง  หรือพูดจา

กระทบกระเทียบเพ่ือนครู 

ข้อ  10.   ครูพึงสร้างบรรยากาศแห่งความรักความเข้าใจ  และเห็นอกเห็นใจระหว่างครู   แบ่งปัน

ประสบการณ์   ความรู้   ความสามารถและความดีต่อกัน 

ข้อ  11.   ครู  บุคลากรต้องเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรและบุคคลอื่นทั่วไป 

 

หมวดที่  3 

ว่ำด้วยวินัยครู 
 

ข้อ  1.   ครูพึงระลึกเสมอว่า  ครูเป็นปูชนียบุคคล   เป็นแม่พิมพ์ของชาติ    อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมี

เกียรติ  มีศักดิ์ศรี   ครูจึงต้องประพฤติตนให้เหมาะสม   อุทิศทั้งพลังกาย  พลังใจ  และเวลาให้แก่งานใน

หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ   เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่องานพัฒนาโรงเรียน 

ข้อ  2.  ครูพึงละเว้นสิ่งไม่ดีงาม  ไม่เหมาะสม  6  ประการ  คือ 

  2.1  ความประพฤติอันไม่เหมาะสม 

  2.2  ความอยุติธรรม 
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  2.3  ความไม่ซื่อตรง 

  2.4  ความเกียจคร้าน 

  2.5  ความเห็นแก่ตัว 

  2.6  การพูดปด 

ข้อ  3.  ครูพึงรักอาชีพครู  รักสถาบัน  รักเพ่ือนครูและร่วมมือร่วมใจในการอบรมสั่งสอนนักเรียน

อย่างเต็มที่ 

ข้อ  4.  ครูพึงมีความรัก  ความเมตตา  เห็นอกเห็นใจและความยุติธรรมแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม

เสมอหน้ากัน 

ข้อ  5.  ครูพึงสร้างบรรยากาศแห่งความเมตตาธรรม   เสรีภาพที่ถูกต้องในห้องเรียนให้ความสนใจใน

ความรู้สึกนึกคิดและเข้าใจปัญหาของเด็กแต่ละคน 

ข้อ  6.  ครูพึงปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบครัวด้วยความเต็มใจ  รักษาผลประโยชน์ของสถานศึกษา   ไม่น า

ความลับหรือข้อบกพร่องของเพ่ือนครู  หรือของสถานศึกษาไปเล่าในที่ต่าง ๆ  

ข้อ  7.  ครูพึงสุภาพเรียบร้อย  เคารพนับถือเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา   อันได้แก่  ผู้รับใบอนุญาต  

ผู้จัดการ  ผู้อ านวยการ    ผู้ชว่ยฝ่ายต่าง ๆ  หัวหน้าสาย   หัวหน้าสาระ 

ข้อ  8.  ครูพึงปฏิบัติงามตามขั้นตอนของการบังคับบัญชา   ห้ามกระท าการใด ๆ  โดยพลการหรือ

ข้ามขั้นตอน   เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานเป็นผู้สั่งหรือให้กระท า   หรือให้ผู้รับอนุญาตให้กระท าสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งได้เป็นครั้งคราวไป 

ข้อ  9.  ครูพึงละเว้นการนินทาว่าร้าย  ติเตียนหรือพูดจากระทบกระเทียบผู้บริหารและเพ่ือนครู  

ในทางตรงกันข้าม   ครูต้องร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกโอกาส   เคารพและให้เกียรติเพ่ือนครู   

รักษาและทวีความสามัคคีในคณะครู 

ข้อ  10.  ครูไม่เปลี่ยนตารางสอนกันเองโดยล าพัง  ควรแจ้งและขอความเห็นชอบจากวิชาการและ

ผู้อ านวยการ 

ข้อ  11.  ครูไม่ควรน านักเรียนออกไปนอกสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน 

 

หมวดที่ 4 

ว่ำด้วยหน้ำที่ในกำรปกครองนักเรียน 

 

ข้อ  1.  ครูมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้ประพฤติตนให้เรียบร้อย   มีมารยาทดีงาม  ปลูกฝัง

นักเรียนให้รักและเทิดทูนชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับของโรงเรียน

อย่างเคร่งครัดทั้งในและนอกโรงเรียน 
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ข้อ  2.  ครูพึงปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม   ที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย   ฝึก

จรรยามารยาทให้แก่นักเรียนด้วยความพากเพียร  และด้วยความรักอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อ  3.  ครูพึงดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ   รักษาความเงียบในแถวขณะเดินขึ้นหรือลงจาก

ห้องเรียน   และการเดินแถวไปท ากิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งครูผู้สอนจะต้องเดินไปกับแถวด้วยเสมอ 

ข้อ  4.  ครูประจ าชั้นและครุผู้สอนต้องดูแลให้นักเรียนเข้าแถวโดยเรียบร้อยและเงียบเมื่อมีสัญญาณ

การนั่งสมาธิ   และท ากิจกรรมอย่างเรียบร้อยทั้งภาคเช้า   ภาคบ่ายและก่อนกลับบ้าน 

ข้อ  5.  ครูพึงอบรมกวดขันนักเรียนในห้องเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยเสมอ   และรักษาความสะอาด

เรียบร้อยของห้องเรียน 

ข้อ  6.  ครูประจ าชั้นเป็นผู้ลงบันทึกข้อมูลนักเรียนในสมุดประจ าห้องเรียน   พร้อมติดต่อหากมีเหตุ

จ าเป็น 

ข้อ  7.  ครูประจ าชั้นต้องส ารวจการมาเรียนของนักเรียนทุกเช้า   เมื่อนักเรียนขาดเรียนเกิน  2  วัน   

ให้ครูประจ าชั้นแจ้งให้ผู้อ านวยการทราบ   เพ่ือติดต่อไปยังบ้านของนักเรียน    ส่วนครูประจ าวิชาให้ปฏิบัติ

เช่นเดียวกันในแต่ละห้อง  แต่ละคาบเรียน   ถ้าขาดเรียนบ่อยให้ติดตามและสอบถามให้ได้ความจริงโดยขอ

ความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

ข้อ  8.  ครูพึงตรวจตรามิให้นักเรียนน ารูปภาพ  วีดีโอ  ซีดีลามกอาจาร   หนังสืออ่านเล่นหรือหนังสือ

ที่ไม่เกี่ยวกับการมาเรียน   หากพบให้ครูตักเตือนและบันทึกในสมุดประจ าห้อง   ถ้ายังปฏิบัติซ้ าให้ส่งไปยังงาน

ปกครองและผู้อ านวยการตามล าดับขั้น   เพ่ือพิจารณาแก้ไขต่อไป 

ข้อ  9.  ครูพึงเอาใจใส่กวดขันการแต่งกาย ทรงผม  รองเท้า  ถุงเท้า ของนักเรียน ให้ถูกต้องตาม

ระเบียบของโรงเรียน 

ข้อ  10.  ครูต้องไม่ละทิ้งห้องเรียนให้นักเรียนอยู่ตามล าพังเป็นอันขาด   เมื่อมีกิจธุระจ าเป็นต้องออก

จากห้องเรียน   ให้แจ้งฝ่ายวิชาการทราบเพ่ือจัดหาครูเข้าสอนแทน   และครูจะออกจากห้องเรียนได้หลังจากมี

ครูอ่ืนเข้ามาแทนเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ  11.  ครูพึงให้ความร่วมมือประสานงานกับผู้อ านวยการ    และครูผู้รับผิดชอบงานปกครองอย่าง

เต็มที่  เพื่อให้เกิดผลดีต่อการปกครองและการอบรมนักเรียน 

ข้อ  12.  การเรียกหรือประชุมนักเรียนต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง 

 

หมวดที่  5 

ว่ำด้วยหน้ำที่กำรสอน 

 

ข้อ  1.  ครูจะต้องส่งงานตามก าหนด  ดังนี้ 
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 1.1  บันทึกการสอน 

 1.2  ปพ. 3   บัญชีรายชื่อ 

 1.3  เอกสาร  ปพ.  นักเรียน 

1.4  ปพ. 5   ประจ าวิชา 

 1.5  สถิตินักเรียน 

ข้อ  2.  ครูประจ าชั้นมีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อ   และสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนให้เรียบร้อยและ

เป็นปัจจุบันเสมอ 

ข้อ  3.  ครูพึงถือการวัดผลทั้งประจ าหน่วย  ประจ าภาคและประจ าปี   เป็นหน้าที่ส าคัญยิ่ง   ในการ

ทดสอบทุกครั้ง   ครูพึงรอบคอบ  ตรวจ  แก้  กรอกคะแนนด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเรียบร้อยและยุติธรรม

เสมอ   ถ้าหากผิดพลาดถือเป็นความบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง   และครูต้องไม่น าคะแนนไปเปิดเผยแก่

นักเรียนก่อนเวลาก าหนด 

ข้อ  4.  ครูพึงส านึกเสมอว่า   การสอนวิชาการเป็นหน้าที่ส าคัญของครูประการหนึ่ง   ครูต้องท า

แผนการสอนล่วงหน้า   ให้การบ้านพอสมควรแก่นักเรียนและตรวจการบ้านของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ   และ

เป็นปัจจุบัน 

ข้อ  5.  ครูพึงละเว้นการอ่านหนังสือพิมพ์  หนังสืออ่ืน ๆ  หรือท างานส่วนตัวในขณะที่ท าการสอนโดย

เด็ดขาด 

ข้อ  6.  ห้องพักครูเป็นห้องท างานของครูเมื่อว่างจากการสอน   ครูพึงเคารพและให้เกียรติครูผู้อื่นโดย

ละเว้นจากการคุยเสียงดัง   รักษาความสะอาดและเก็บสิ่งของให้เข้าที่เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน 

ข้อ  7.  ครูควรอยู่ในห้องท างานเมื่อมีชั่วโมงว่างจากการสอน   เพ่ือเตรียมการสอนและท าสมุด

รายงานของนักเรียน   ไม่ควรเสียเวลาในกรคุยกัน   อ่านหนังสือพิมพ์เป็นเวลานาน   หรือท างานที่ไม่เป็น

ประโยชน์ต่อการสอน   ไม่ขออนุญาตออกไปข้างนอกโดยไม่จ าเป็น 

ข้อ  8.  ครูที่ว่างจากการสอน  อาจได้รับมอบหมายให้เข้าท าการสอนแทนครูที่ขาดหรือลา  โดยลงชื่อ

ในสมุดลงเวลาสอนแทน 

ข้อ  9.  หน้าที่ของครูในชั้นเรียนพึงปฏิบัติ  ดังนี้ 

  9.1  ครูควรยืนสอน  จะนั่งเม่ือจ าเป็นหรือไม่สบายเท่านั้น 

  9.2  เมื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน  หรือมอบหมายให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด   ครูควร

เดินตรวจแก้ไข  แนะน า  และชี้แจงนักเรียนอย่างทั่วถึง 

  9.3  ครูควรปกครองนักเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย  มีวินัย   ไม่พูดเล่น  พูดหยอกล้อหรือ

ส่งเสียงดังอึกทึกในห้องเรียน 
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  9.4  ครูพึงจัดการให้นักเรียนมีงานท าเสมอ  เพ่ือช่วยให้รักษารักษาระเบียบวินัยในชั้นเรียน

ได้ดีที่สุด   ถ้านักเรียนคนท างานเสร็จก่อนให้เสริมความรู้ด้วยใบงานหรือให้อ่านหนังสือเพ่ิมเติม 

  9.5  ครูควรตรวจตราโต๊ะของนักเรียนอยู่เสมอ   เพ่ือป้องกันไม่ไห้นักเรียนขีดเขียนโต๊ะเรียน   

และดูแลให้นักเรียนจัดหนังสือและของในโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

  9.6  ครูควรก าชับดูแลนักเรียนให้รักษาความสะอาดในสมุดงาน   เอาใจใส่กวดขันเรื่องลายมือ  

และการท างานของนักเรียนให้เป็นระเบียบจนติดเป็นนิสัย 

  9.7  ครูควรดูแลนักเรียนรักษาความสะอาดของห้องเรียนให้เรียบร้อยสม่ าเสมอ 

ข้อ  10.  ครูประจ าชั้น  ครูประจ าวิชา  พึงมอบหมายให้นักเรียนตกแต่งบอร์ดในห้องเรียนให้เรียบร้อย

เสมอ   โดยไม่ทิ้งให้บอร์ดว่างเปล่า 

ข้อ  11.  ครูต้องน าสมุดบันทึกการการสอนไปไว้ที่ห้องที่เข้าท าการสอนด้วยทุกครั้ง   เพ่ือสะดวกเมื่อมี

การนิเทศการสอน   ควรจะสังเกตนักเรียนแล้วเขียนประเมินผลงานในสมุดด้วย 

ข้อ  12.  ครูท าแผนการสอนล่วงหน้า  1  สัปดาห์  และน าส่งฝ่ายวิชาการทุกวันจันทร์ 
 

หมวดที ่ 6 

ว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
 

ข้อ  1.  ครูต้องมาเวลาท าการปกติในวันเปิดท าการ  วันจันทร์ – วันศุกร์  ก่อนเวลา  07.30  น.    ไม่

กลับก่อนเวลา  16.45  น.     หรือไม่กลับก่อนนักเรียนทุกคนในชั้นกลับบ้านหมดแล้ว 

 47.1  ครูเวรมาท าการเวลา   07.00  น.   กลับเวลา   17.00  น. 

ข้อ  2.  การคุมแถว 

  2.1  ครูประจ าชั้นควรดูแลนักเรียนในชั้นให้เข้าแถวอย่างสงบและเรียบร้อยในทุกกิจกรรม 

  2.2  ในกรณีการเข้าแถวเพื่อไปเรียน  ณ  สถานที่ต่าง ๆ   ให้ครูประจ าวิชาดูแลน านักเรียนไป   

แต่ถ้าเป็นการเข้าแถวเพ่ือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ   ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยควบคุมดูแลรับผิดชอบตลอด

กิจกรรม 

ข้อ  3.  การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 

  3.1  ครูเวรที่ท าหน้าที่ประจ าวันต้องเข้าประจ าหน้าที่ให้ตรงเวลา   และบันทึกลงสมุดครูเวร

ทุกครั้ง 

  3.2  ครูเวรควรเดินดูความเรียบร้อยในการรับประทานอาหาร   การละเล่น   การเดินแถวขึ้น 

– ลงรถรับส่ง 



~ ๑๘ ~ 
 

                                       คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนมารดาวนารักษ ์  

 

  3.3  รับผิดชอบกวดขันเรื่องความสะอาด   การเก็บอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารให้

เรียบร้อย 

  3.4  สอดส่องและกวดขันเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน 

  3.5  ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียน  เว้นแต่มีใบอนุญาตจากห้องธุรการ 

ข้อ  4.  การสอบ 

  4.1  ครูควรออกข้อสอบให้ตรงตามก าหนดที่ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ทราบอย่างมีประสิทธิภาพ   

ส่งข้อสอบตรงตามก าหนด  เพ่ือฝ่ายวิชาการจะได้ตรวจทาน  เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้น าส่งวิชาการอีกครั้ง

เพ่ือรวบรวมเสนอผู้อ านวยการขออนุมัติพิมพ์ต่อไป 

  4.2  ครูที่ตรวจข้อสอบหรือตรวจทางคะแนนข้อสอบ  พึงกระท าด้วยความระมัดระวัง   มี

ความรอบคอบให้มีประสิทธิภาพในการท างาน 

  4.3  งานอ่ืนที่เกี่ยวกับข้อสอบ  เช่น  สมุดบันทึกผลการสอบ   สมุดรายงานผลการเรียน   ต้อง

ท าความสะอาด  เรียบร้อย  ถูกต้อง  และตรงตามก าหนดเวลา 

ข้อ  5.  การคุมสอบและการจ่ายข้อสอบ 

  5.1  ครูควรควบคุมนักเรียนในห้องสอบของตนเองอย่างเอาใจใส่และเป็นไปอย่างยุติธรรม

ที่สุด 

  5.2  ครูควรตรวจเอกสารนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบของแต่ละช่วงวัน  คือ  เช้า  และบ่าย   ให้

นักเรียนน ากระดาษข้อสอบของวิชาที่สอบผ่านไปแล้วส่งคืนครูผู้คุมสอบ 

  5.3  เมื่อครูพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมทุจริตดังนี้   ให้รายงานฝ่ายวัดผลทันที 

   ก.  พูดคุย  สอบถาม  ขณะอยู่ในห้องสอบ 

   ข.  คัดลอกค าตอบเข้าไปในห้องสอบหรือส่งเอกสารให้เพ่ือนลอก 

   ค.  เปิดโอกาสให้ผู้อื่นดูค าตอบ 

 ถ้าหากครูพบเห็นการทุจริตในการสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ  ให้ครูที่คุมสอบเขียนบันทึกเหตุการณ์โดยลงชื่อ

ครูที่พบการทุจริต    และให้นักเรียนผู้กระท าความผิดลงชื่อรับทราบความผิดตามการกระท านั้น    พร้อมทั้ง

แนบเอกสารที่นักเรียนทุจริต  ( ถ้ามี  )  แล้วแจ้งให้ฝ่ายวัดผลทราบเพ่ือรายงานผู้ช่วยฯ  ฝ่ายวิชาการ  

ผู้อ านวยการ  เพ่ือพิจารณาโทษตามล าดับ 

  5.4  ครูผู้คุมสอบต้องไม่น างานอื่นเข้าไปท าขณะคุมสอบ   ต้องรับผิดชอบการสอบตาม

ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

   ก.  ชี้แจงขั้นตอนการสอบ  กฎ  กติกา 

   ข.  ไม่ท าความร าคาญให้ผู้เข้าสอบ  (  พูดหรือเดินเสียงดัง ) 

   ค.  ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
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หมวดที ่ 7 

ว่ำด้วยเงินเดือนและสวัสดิกำร 

 

ข้อ  1.  เงินที่ทางโรงเรียนจ่ายให้คุณครูที่ท างานในโรงเรียน  ได้แก่ 

  1.1  เงินเดือนประจ าตามวุฒิ  ตามอัตราที่รัฐบาลก าหนด 

  1.2  เงินเพ่ิมประจ าปีตามอัตราขั้นต่าง ๆ  ที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 

  1.3  เงินสมทบ  3 %  ของเงินเดือนครู  น าส่งกองทุนสงเคราะห์ครูทุกเดือน 

ข้อ  2.  สวัสดิการ 

  2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสัมมนา    

  2.2  บริการอาหารกลางวันที่โรงเรียน 

  2.3  ค่ารักษาพยาบาล   / ค่าเล่าเรียนบุตร  ครูสามารถเบิกได้ 
 

หมวดที ่ 8 

ว่ำด้วยกำรลำ 

 

 ในรอบปีหนึ่ง  เมื่อครูมีความจ าเป็นที่จะขอลาหยุดในกรณีต่าง ๆ  ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

ข้อ  1.  ลาป่วย  แบ่งออกเป็น  2  กรณี  คือ   

  1.1  เจ็บป่วยธรรมดา   ในกรณีลาติดต่อกันเกิน  3  วัน  ให้แนบใบรับรองแพทย์เพ่ือ

ประกอบการลาด้วย 

  1.2  การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  ให้ลาได้ไม่เกิน  60  วัน   การลาป่วยครูผู้ลาต้องแจ้งให้

โรงเรียนทราบทันที   และควรแจ้งก่อนโรงเรียนเข้า   เพ่ือสะดวกในการจัดครูเข้าสอนแทน   เว้นแต่กรณีสุดวิสัย

ให้ส่งใบลาวันแรกที่มาท างาน 

ข้อ  2  ลากิจ    ให้ลาได้ไม่เกิน  7  วัน  ( ในรอบปี )   และต้องยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน  ใน

กรณีท่ีมีความจ าเป็นและไม่สามารถยื่นใบลาได้ทันตามก าหนด   ครูผู้ลาต้องแจ้งการลาโดยเร็วที่สุด 

หมายเหตุ   ลาป่วย  ลากิจ   รวมแล้วไม่เกิน  10  วัน   ในรอบปี    หากลาเกินก าหนดโดยไม่มีสาเหตุ

สมควร   ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่   จะไม่มีการพิจารณาขั้นเงินเดือนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ข้อ  3.  ลาคลอด     
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กรณีคลอดธรรมชาติ   ลาได้ไม่เกิน    30   วัน   กรณีผ่าคลอดให้ลาได้ไม่เกิน  45  วัน    และต้องยื่น

ใบลาล่วงหน้าหรอืส่งภายในวันคลอด  ในกรณีท่ีคลอดกะทันหัน   โดยไม่ได้แจ้งลาให้ยื่นแจ้งได้ภายใน  3  วัน  

หลังคลอด 

ข้อ  4.  ลาอุปสมบท 

 ให้ลาได้ไม่เกิน  120  วัน   เฉพาะครูที่ไม่เคยอุปสมบท   และได้ท าการสอนในโรงเรียนมาแล้วไม่น้อย

กว่า  3  ปี   และต้องแจ้งให้ผู้อ านวยการ  ผู้จัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย   3  

เดือน   เพ่ือส ารองครูท าหน้าที่แทน   ในกรณีที่ทางโรงเรียนยังไม่สามารถหาครูมาท าการสอนแทนได้   ผู้บริหาร

มีสิทธิ์ยับยั้งการลาไว้ก่อนเพื่ออุปสมบทในปีถัดไป 

ข้อ  5.  ลาศึกษาต่อ 

 โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรในการศึกษาหาความรู้  เพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพครู   และเพ่ือน า

ความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น    ทางโรงเรียนอนุญาตให้คุณครูไปศึกษาต่อได้ใน

สาขาวิชาที่ตรงกับการสอนที่รับผิดชอบอยู่   หรือสาขาวิชาที่โรงเรียนต้องการเท่านั้น  โดยเมื่อส าเร็จแล้วจึงจะ

ได้รับการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือน 

ข้อ  6.  ลาออก 

 การลาออกจากสภาพความเป็นครู  ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

  6.1  ให้ยื่นใบแจ้งการลาออกต่อผู้บริหารล่วงหน้าอย่างน้อย   30  วัน   เว้นแต่จะมีการตกลง

เป็นอย่างอ่ืน   ในกรณีที่ยังไม่ถึงวันลาออก   ครูจะต้องปฏิบัติงานของตนตามหน้าที่ปกติและท างานที่ได้รับ

มอบหมายให้เรียบร้อยเสร็จสิ้น    จึงจะได้รับเงินเดือนจนถึงวันสุดท้ายที่ปฏิบัติงาน 

  6.2  ครูที่ประสงค์จะลาออก  ต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา   คือระหว่างวันที่  

1 – 30  มีนาคม   ของทุกปี   พร้อมน าส่งใบแจ้งลายเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร 

  6.3  โรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะจ าหน่ายครูออกจากโรงเรียน   เมื่อบกพร่องในหน้าที่หรือประกอบ

อาชีพอันไม่สมควรแก่อาชีพครู  หรือประพฤติชั่วหรือประพฤติบางอย่างที่ท าให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย 

 ข้อ  7.  การลาสอบบรรจุ 

 คุณครูที่มีสิทธิ์ลาสอบบรรจุได้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน   3   ปี  ขึ้นไป   โดยจะต้องยื่นจดหมาย

ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร    และต้องแจ้งผลการสอบให้ผู้บริหารทราบหลังจากประกาศผล

สอบแล้ว   คุณครูที่อายุการท างานยังไม่ครบเกณฑ์   ถ้าขออนุญาตไปสอบให้ยื่นจดหมายแจ้งต่อผู้บริหารเป็น

ลายลักษณ์อักษร   แต่เมื่อประเมินสิ้นปีจะไม่ได้รับการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือน    กรณียังไม่บรรจุ  ก็จะไม่ได้

รับการพิจารณาให้บรรจุในปีนั้น   กรณีท่ีคุณครูไปสอบบรรจุโดยไม่แจ้งให้ผู้บริหารทราบ    ถ้าทางโรงเรียน

ตรวจสอบแล้ว  โรงเรียนจะด าเนินการหักเงินเดือน  10 %   เป็นระยะเวลา   6   เดือน    
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การนับวันลา 

1.   โดยหน้าที่รับผิดชอบ  ครูต้องมาท างานให้ทันตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด   แต่เมื่อมาท างานสาย

หรือกลับก่อนเวลารวมกัน  4  ครั้ง  โรงเรียนจะถือเป็นการลากิจ  1  วัน   หากกรณีมาสายครบ  30  ครั้งขึ้นไป

ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่   จะไม่มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนเมื่อสินปี 

2.   การนับเวลา  ถ้าวันหยุดเกี่ยวระหว่างวันลา  ให้นับวันหยุดนั้นรวมเป็นวันลาด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรรณนำงำนของบุคลำกร 

 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร     

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ข้อ  1.  เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ข้อ  2.  บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

ข้อ  3.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน 

ข้อ  4.  ร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติงานฝ่าย ปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานประจ าปี 

ข้อ  5.  ร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
ข้อ  6.  จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการของฝ่ายในแต่ละปีการศึกษา 
ข้อ  7.  ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรมของฝ่าย เพ่ือ

เสนอผู้อ านวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ข้อ  8.  ก ากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานการด าเนินงานในฝ่าย 
ข้อ  9.  รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสารสนเทศ และแฟ้มงานฝ่าย 
ข้อ  10.  จัดประชุมฝ่ายเพ่ือให้การด าเนินงานในฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ  11.   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และการพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่น  ศึกษาวิเคราะห์

สารสนเทศสถานศึกษา และความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
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หลักสูตรโรงเรียนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และเอกสารทางวิชาการร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา จัดท ารายงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตร ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ( ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง ครู นักเรียน ชุมชน ตามเป้าหมายของแผนพัฒนา )   และผลการใช้หลักสูตรจากการวิเคราะห์
ผลการทดสอบระดับชาติ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ 

ข้อ  12.  การวางแผนด้านวิชาการ  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ   ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมของฝ่ายวิชาการ ให้มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน  ติดตาม  และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  กิจกรรม   พร้อมทั้ง
จัดท าแฟ้มงานให้เป็นปัจจุบัน 

ข้อ  13.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ร่วมกับฝ่ายบุคลากรในการพัฒนาครูเพ่ือการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  โดยส่งครูเข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครู   ร่วมกับฝ่ายบุคลากรในการสรรหาและจัดอัตราก าลังคน  เสนอผู้อ านวยการพิจารณา
อนุมัติ    ติดตามงานวิเคราะห์สภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล    ก่อนการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
หัวหน้าสายชั้นในการจัดตารางสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน   ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ของครูทุกคนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง   ประเมินการจัดการเรียนการสอน
โดยการนิเทศการสอนแบบร่วมมือ   และแบบระบบวงจร PDCA ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง   ร่วมกับงานวัดและประเมินผล   ในการด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบตามตัวชี้วัดการ
เรียนรู้ ร่วมประเมินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างภาคเรียน และปลายภาคเรียน  ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง   ประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้งร่วมกับคณะกรรมการ
วิเคราะห์ข้อสอบ   ตรวจสอบบันทึกหลังการสอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ  14.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ติดตามงาน / โครงการ  /กิจกรรม ฝ่ายวิชาการท่ีนักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมสรุปงาน / โครงการ / กิจกรรม ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ข้อ  15.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศงาน
วิชาการ   เพ่ือจัดท ารายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  รวบรวม 
ตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียน ก่อนน าส่งผู้บริหาร บันทึก 
สรุปผลการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนพิจารณาการเผยแพร่งานวิจัย
ในชั้นเรียน 

ข้อ  16.  การนิเทศการศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ 
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ นิเทศเพ่ือส่งเสริมงานวิจัย ทั้งงานวิจัยระดับในชั้นเรียน 
และระดับโรงเรียนของงานวิชาการ  

ข้อ  17.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการให้บริการด้านวิชาการแก่ 
องค์กร  โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา 

ข้อ  1๘.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน และ
ครอบครัว 



~ ๒๓ ~ 
 

                                       คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนมารดาวนารักษ ์  

 

18.1  ฝ่ายวิชาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

18.2  จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและ
ชุมชน 

18.3  จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง และให้ความรู้ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การเตรียมความ
พร้อมของบุตรตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา 

ข้อ  19.  การจัดท าระเบียบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น คู่มือนักเรียน คู่มือ
ระเบียบวิธีการวัดและประเมินผล คู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานวิชาการ 

ข้อ  20.  การคัดเลือกหนังสือ     
20.1  ฝ่ายวิชาการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่มี

คุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา     
20.2  ฝ่ายวิชาการพิจารณาคุณภาพการจัดท าเอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน 

ใบความรู้ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบุคลำกร     

หน้าที่ความรับผิดชอบ   

ข้อ  1.  บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ข้อ  2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายใน 
ข้อ  3.  ร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติงานฝ่าย ปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานประจ าปี 
ข้อ  4.  ร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
ข้อ  5.  จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการของฝ่ายในแต่ละปีการศึกษา 
ข้อ  6.  ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรมของฝ่าย เพ่ือ

เสนอผู้อ านวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ข้อ  7.  ก ากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานการด าเนินงานในฝ่าย 
ข้อ  8.  รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสารสนเทศ และแฟ้มงานฝ่าย 
ข้อ  9.  จัดประชุมฝ่ายเพื่อให้การด าเนินงานในฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ  10.  รบันโยบายจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มาด าเนินการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
ข้อ  11.  จัดท าแผนงานพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
ข้อ  12.  ด าเนินการ ประสานงาน ด้านการจัดอบรม / สัมมนา บุคลากรตามที่ระบุไว้ในแผนงาน

พัฒนาบุคลากร รวมทั้งจัดท าค าสั่งส่งครู-บุคลากรไปเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดูงานกับหน่วยงานภายนอก 
เสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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ข้อ  13.  ร่วมกับหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / เพื่อสรรหาบุคลากรที่มี
ความเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถในต าแหน่งมาร่วมงานกับทางโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

ข้อ  14.  ดูแลครู-บุคลากรให้ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ข้อ  15.  ปฐมนิเทศครูใหม่ และติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินผลงาน 
ข้อ  16.  ทบทวนการประเมินวัตถุประสงค์คุณภาพเชิงพฤติกรรมในฝ่ายบุคลากร 
ข้อ  17.  ดูแลควบคุมติดตามภาระงานในความรับผิดชอบของฝ่ายบุคลากร 
ข้อ  18.  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 

 งำนกิจกำรนักเรียนและงำนปกครอง 

  ข้อ  1.  จัดท าโครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการของนักเรียน 
  ข้อ  2.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  เช่น ความประพฤติ  คุณธรรม ความ
รับผิดชอบ ระเบียบวินัย การบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
  ข้อ  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย 
  ข้อ  4. จัดท าคู่มือนักเรียนโดยร่วมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  ข้อ  5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   เช่นกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ   กิจกรรมส่งเสริมทักษะและความสามารถพิเศษ   กิจกรรมสุนทรียภาพด้านศิลปะ
และนันทนาการ 

ข้อ  6. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   เช่น
การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น ทุกปีการศึกษา 
  ข้อ  7. จัดท าทะเบียนประวัติของนักเรียน   ทะเบียนพฤติกรรมนักเรียนทุกคน  ทุกระดับชั้น และ
รายงานต่อผู้ช่วยฯฝ่ายบุคลากร 
  ข้อ  8. จัดท าทะเบียนประวัติของนักเรียน ที่มีพฤติกรรมเบี่ยง หรือพฤติกรรมเสี่ยงแล้วด าเนินการหา
ทางแก้ไขและช่วยเหลือต่อไป 
  ข้อ  9. ส่งเสริมกิจกรรมด้านระเบียบวินัย ให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยการยกย่อง   ให้รางวัลหรือมอบเกียรติบัตร เป็นต้น 

ข้อ  10. จัดระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน 
ข้อ  11. แจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหาด้านความประพฤติเพ่ือหาทางแก้ไข

พฤติกรรมนักเรียนร่วมกัน 
ข้อ  12. ให้ค าปรึกษาแนะน าชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องแก่นักเรียนและติดตามผลการแนะแนว 
ข้อ  13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ    

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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ข้อ  1.  จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน  

ข้อ  2.  นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

ข้อ  3.  ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในสถานศึกษาในการด าเนินงานและเก็บรวบรวม

ข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  

ข้อ  4.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม  ประเมินผล การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

ข้อ  5.  สรุป รวบรวม รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ

ประเมินตนเอง   ประเมินภายในและรับการประเมินภายนอก  

ข้อ  6.  ประสานงาน  รวบรวมแฟ้มข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน  

ข้อ  7.  ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในการด าเนินงานจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประจ าปี  

ข้อ  8.  จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน  

ที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ข้อ  9.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป    

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ข้อ  1.  บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ข้อ  2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ข้อ  3.  จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติงานฝ่าย ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี และรายงาน

ประจ าปี 
ข้อ  4.  ร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
ข้อ  5.  จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการของฝ่ายในแต่ละปีการศึกษา 
ข้อ  6.  ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรมของฝ่าย เพ่ือ

เสนอผู้อ านวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ข้อ  7.  ก ากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานการด าเนินงานในฝ่าย 
ข้อ  8.  รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสารสนเทศ และแฟ้มงานฝ่าย 
ข้อ  9.  จัดประชุมฝ่ายเพื่อให้การด าเนินงานในฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ  10.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

  
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและงบประมำณ    

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ข้อ  1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารเกีย่วกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
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ข้อ  2. ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตาม
ประเมินผลงาน 

ข้อ  3. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ราชการ  นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ข้อ  4. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ  5. ประสานงานเกี่ยวกับงานส านักงานและจัดท าสารสนเทศกลุ่ม 
ข้อ  7. ประสานงานเกี่ยวกับงานการเงิน - การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย 
ข้อ  8. ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในให้ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย 
ข้อ  9. ประสานงานกับงานส านักงานผู้อ านวยการ งานสัมพันธ์กับส่วนราชการโรงเรียนและกลุ่ม

โรงเรียน 
ข้อ  10. บริหารงาน วางแผน ก ากับ และติดตามผลของกลุ่ม 
ข้อ  11. ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข้อ  12. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ข้อ  13. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน / โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการ 
 ข้อ  14.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรศึกษำปฐมวัย    

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ข้อ  1.   ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานปฐมวัยให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

ข้อ  2.  จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงานฝ่าย ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี และ

รายงานประจ าปีจัดท ารายงานประเมินตนเองและงบประมาณการของฝ่ายในแต่ละปีการศึกษา 
ข้อ  3.  ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย เพื่อ

เสนอผู้อ านวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ข้อ  4.  ก ากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานการด าเนินงานในฝ่ายปฐมวัย 
ข้อ  5.  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน/จัดประชุมฝ่ายเพ่ือให้การ

ด าเนินงานในฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อ  6.  รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสารสนเทศ และแฟ้มงานฝ่าย ประเมินสรุปผลการด าเนินงานปฐมวัย

ประจ าปีการศึกษา 

ข้อ  7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอภิบำล    

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ข้อ  1.  บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ข้อ  2.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายใน 
ข้อ  3.  ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการในการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติงานฝ่าย ปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานประจ าปี 
ข้อ  4.  ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานคุณภาพในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
ข้อ  5.  จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการของฝ่ายในแต่ละปีการศึกษา 
ข้อ  6.  ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย เพื่อ

เสนอผู้อ านวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ข้อ  7.  ก ากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานการด าเนินงานในฝ่าย 
ข้อ  8.  รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าสารสนเทศ และแฟ้มงานฝ่าย 
ข้อ  9.  จัดประชุมฝ่ายเพื่อให้การด าเนินงานในฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ  10.  จัดท าปฏิทินคาทอลิกประจ าปีของฝ่ายอภิบาลและเผยแผ่ธรรม 
ข้อ  11.  รับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารด้านงานอภิบาลและเผยแผ่ธรรมมาด าเนินการและ

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ข้อ  12.  สรรหาบุคลากรครูผู้สอนวิชาค าสอน  และจัดกิจกรรมคาทอลิก 
ข้อ  13.  ประสานงานกับฝ่ายวิชาการจัดท าหลักสูตร   การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดแทรก

คุณค่าพระวรสาร / อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ข้อ  14.  จัดห้องคริสตศาสนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
ข้อ  15.  ประสานงานกับฝ่ายบุคลากร   งานกิจการนักเรียนและงานปกครองในการปลูกฝังผู้เรียนใน

ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ข้อ  16.  ประสานงานกับงานสัมพันธ์ชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรัก ความเมตตา และการ

แบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และเอ้ืออาทรกับชุมชนในเขตวัด หมู่บ้าน และหน่วยงานภายนอก 
ข้อ  17.  ประสานงานกับฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับบรรยากาศของโรงเรียน

คาทอลิก 
ข้อ  18.  จัดเตรียมพิธีกรรมในโอกาสวันส าคัญทางคริสต์ศาสนา  

 

ครูประจ ำชั้น     
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ข้อ  1.  ดูแลนักเรียนในการเข้าแถวเคารพธงชาติและร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า 
ข้อ  2.  สอนจริยธรรมแก่นักเรียนตามตารางท่ีก าหนด 
ข้อ  3.  แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ 
ข้อ  4.  ดูแล รักษาสาธารณสมบัติของห้องเรียน หากมีการช ารุดให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป  งานอาคาร

สถานที่  เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมทันที 
ข้อ  5.  วางระเบียบของห้องเรียนให้สอดคล้องกับระเบียบวินัยและข้อบังคับของโรงเรียน 
ข้อ  6.  แจ้งประกาศ ค าสั่ง ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้นักเรียนรับทราบและดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตาม 
ข้อ  7.  แจ้งผลการเรียน จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวสารอ่ืน ๆที่จ าเป็นให้ผู้ปกครอง

รับทราบ 
ข้อ  8.  อบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความประพฤติเรียบร้อย   มีมารยาทที่ดีงาม   มีคุณลักษณะที่   พึง

ประสงค์ตามวิสัยทัศน์  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ข้อ  9.  ปลูกฝังให้นักเรียนรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักสถาบัน 

การศึกษาของตนเอง 
ข้อ  10.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย ค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม ด้วยการสอนจริยธรรม 

ฝึกอบรมด้านจรรยามารยาทให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างยั่งยืน   ด้วยความอดทนพากเพียร   ด้วยความรัก 
ความเมตตา 

ข้อ  11.  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่องของความมีคุณธรรมจริยธรรม ความมี
จรรยามารยาท   ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและสังคมส่วนรวมอย่างเคร่งครัด 

ข้อ  12.  กวดขัน ดูแล ก ากับติดตาม ในเรื่องการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยของโรงเรียน และข้อตกลงของสังคมส่วนรวม 

ข้อ  13.  ให้ความร่วมมือกับงานปกครองในการดูแลและแก้ไขปัญหาด้านระเบียบวินัย/พฤติกรรมของ
นักเรียน 

ข้อ  14.  ท าหน้าที่เป็นครูแนะแนวในการให้ค าปรึกษา แนะน านักเรียนทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียน 
ด้านทักษะการด าเนินชีวิต และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ข้อ  15.  จัดท ารายงานประจ าตัวนักเรียน บัญชีเรียกชื่อ และเอกสารทุกอย่างในชั้นให้เป็นปัจจุบัน 
ข้อ  16. บันทึกข้อมูลการมาเรียนประจ าวันของนักเรียนลงในสมุดบันทึกประจ าห้องเรียนให้มีความ 

เป็นปัจจุบันและพร้อมต่อการใช้งาน 
ข้อ  17.  มีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียนในกรณีนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ทราบ

สาเหตุ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
           - นักเรียนมาโรงเรียนสาย 4 ครั้งใน 1 เดือน 
           - ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 2 วัน จะติดต่อสอบถามไปยังผู้ปกครองเพ่ือขอทราบสาเหตุ 
           - ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน จะมีจดหมายจากทะเบียนหรือโทรศัพท์แจ้งไปยังผู้ปกครอง และ
รายงานระดับชั้น ครูฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการ 



~ ๒๙ ~ 
 

                                       คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนมารดาวนารักษ ์  

 

ข้อ  18.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  
ครูประจ ำวิชำ     
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ข้อ  1. ท าการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมาย  

ข้อ  2. ท าโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และเตรียมอุปกรณ์การสอน  

ข้อ  3. เตรียมการสอน ทั้งด้านสื่อ – อุปกรณ์ เทคโนโลยี กิจกรรม แหล่งการเรียนรู้และวิทยากรหรือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ในกรณีที่มี)  

ข้อ  4. ผลิตสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  

ข้อ  5. ด าเนินการสอน โดยเน้นกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อ – อุปกรณ์และแหล่ง

การเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมที่ทันสมัย สัมพันธ์กับเหตุการณ์บ้านเมืองและสาระการเรียนรู้  

ข้อ  6. จัดป้ายนิเทศ มุมการเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับบทเรียนและเหตุการณ์

บ้านเมืองที่เป็นปัจจุบัน  

ข้อ  7. ร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่มสาระในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมเลือกเสรีที่ส่งเสริม

การเรียนรู้ตามความสามารถ ความต้องการและความสนใจของนักเรียน  

ข้อ  8. ตรวจแบบฝึกหัดหรืองานของนักเรียนและแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอ  

ข้อ  9. จัดการประเมินผลระหว่างภาค โดยเน้นการประเมินผลที่หลากหลายและตามสภาพจริง  

ข้อ  10.  สร้างแบบประเมินกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน รวมทั้งตรวจแบบประเมินและ ส่งผล

การประเมินให้ทันเวลาที่ก าหนด  

ข้อ  11.จัดท าเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  

ข้อ  12.ปฏิบัติหน้าที่แทนครูที่ขาดการสอนและมีส่วนร่วมในการช่วยงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน  

ข้อ  13.พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ค้นคว้าและวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ข้อ  14.  ท าหน้าที่เวรดูแลนักเรียน ตามจุดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในเวลาปกติและเวลาพิเศษ  

ข้อ  15.  ดูแลความประพฤติของนักเรียน ทั้งในด้านการเรียน การรักษาระเบียบวินัยและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์  

ข้อ  16.  ติดตามนักเรียนเพ่ือแก้ไขในกรณีท่ีนักเรียนมาโรงเรียนสาย ขาดเรียนและมีปัญหาในการ

เรียน การท าการบ้าน 

ข้อ  17.  ควรสอดแทรกคุณธรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชาที่สอน  เพื่อให้เป็นการศึกษาเพ่ือ

คุณภาพชีวิต 
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ข้อ  18.  ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในกิจการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน 

ข้อ  19.  ประชาสัมพันธ์ ให้ค าปรึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาต่างๆของ

นักเรียน 

ข้อ  20.  เข้าร่วมประชุมครู ประชุมภายในกลุ่มสาระ ประชุมภายในสายชั้น เพ่ือปรึกษาหารือ 

วางแผน   แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน   และจัดท าโครงการต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน 

ข้อ  21.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนคร ู

วัตถุประสงค์ 

ข้อ  1.   เพ่ือวางระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของครู 

ข้อ  2.  เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของครู 

ข้อ  3.  เพื่อเป็นแนวทางให้ครูส ารวจ  ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

ข้อ  4.  เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 

 

หลักเกณฑ์ 

ข้อ  1.  การประเมินความประพฤติของครู  พิจารณาจาก 
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1.1 ความยุติธรรมต่อภาระการเรียนการสอน 

1.2 ความซื่อตรง 

1.3 ความมีน้ าใจและการเสียสละ 

1.4 ความอ่อนน้อมต่อผู้บังคับบัญชา 

1.5 การวางตนให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นครู 

ข้อ  2.  การประเมินวินัยของครู  พิจารณาจาก 

 2.1  ความขยันขันแข็งในหน้าที่ 

 2.2  การแต่งกาย 

 2.3  การรักสถาบันและรักษาสาธารณสมบัติ 

 2.4  การเคารพและให้เกียรติผู้บังคับบัญชา  ผู้ใหญ่  และเพ่ือนครู 

 2.5  การมาท างาน 

 2.6  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง 

 2.7  การมีทัศนคติต่อวิชาชีพและวิชาที่รับผิดชอบ 

 2.8  ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ปฏิบัติหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ  3.  การประเมินหน้าที่ในการปกครองนักเรียน  พิจารณาจาก 

 3.1  ความมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน 

 3.2  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าแถว 

 3.3  ความสะอาดของห้องเรียน 

 3.4  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกายของนักเรียน 

 3.5  การดูแลเอาใจใส่นักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับของโรงเรียน 

 3.6  ความเข้าใจในการจูงใจนักเรียนให้เห็นความส าคัญของการการเข้าร่วมกิจกรมต่าง ๆ   ของ

โรงเรียน  และตระหนักในหน้าที่ท่ีนักเรียนพึงมีต่อโรงเรียน 

ข้อ  4.  การประเมินหน้าที่ในการสอน  พิจารณาจาก 

 4.1  การเตรียมการสอน  และจัดท าโครงการสอนตลอดปีการศึกษา 

 4.2  การบันทึกการสอนครบถ้วนตามหลักสูตร  หรือท าเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

 4.3  การใช้สื่อการเรียน  อุปกรณ์การสอนและเทคนิคต่าง ๆ  ช่วยในการสอน 

 4.4  การตรวจสมุดนักเรียนให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 

 4.5  การดูแลเอาใจใส่ติดตามผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน 

 4.6  การท างานด้วยความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วน   และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 4.7  การเข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
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 4.8  การมีความรู้  ความเข้าใจในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.9   การชักจูงให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน   และรู้จักมีความคิดสร้างสรรค์ 

 4.10  การท างานธุรการเกี่ยวกับวิชาและชั้นที่สอน 
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ค ำน ำ 

 

 

 “คร”ู  คือผู้ประกอบวิชาชีพที่ท าหน้าที่ส าคัญในด้านการจัดการเรียนการสอน   ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน   ปฏิบัติงานด้านวิชาการให้กับสถานศึกษา   ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และบุคลากรในชุมชน   เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน   ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ กิจกรรม และการท างาน อันน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งทางกาย ทางจิตหรือ
ทางอารมณ์ ทางสังคม  และทางสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย   เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพที่มีความมุ่งม่ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาให้ครบทุกด้าน  ทั้งความดี   ความเก่ง   สุขภาพร่างกายแข็งแรง   มีความมั่นคงทางอารมณ์  ผู้ปฏิบัติ 
หน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือ   มีแนวปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงาน   โรงเรียนมารดาวนารักษ์จึงได้จัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานครูขึ้น 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานครูฉบับนี้    จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป   หากมีข้อเสนอแนะ โปรด
แจ้งฝ่ายบุคลากร   โรงเรียนมารดาวนารักษ์ทราบ   เพ่ือด าเนินการปรับปรุง  แก้ไข  หรือเพ่ิมเติมให้มีความ
ถูกต้อง  สมบูรณ์ครบถ้วนและมีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
 
 
 

ฝ่ายบุคลากร 
    1  พฤษภาคม  2556 
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