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คานา
โรงเรี ยนบ้านหนองจาน ได้จดั ทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานข้าราชการครู ท้ งั จากการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่ง
ครู ผชู ้ ่วย ครู อตั ราจ้างที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ครู จะต้องจัดให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้
จากประสบการณ์ กิจกรรม และการทางาน อันนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ครบทุกด้าน ทั้งทางกาย ทางจิตหรื อทาง
อารมณ์ ทางสังคมและทางสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของครู
พัฒนาไปสู่ ครู อาชีพที่มีความมุ่งมัน่ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาให้ครบ
ทุกด้าน ทั้งความดี ความเก่ง สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง มีความมัน่ คงทางอารมณ์ ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ครู จึงควรมีคู่มือ มีแนว
ปฏิบตั ิและแนวทางในการปฏิบตั ิงาน จึงได้จดั ทาคู่มือการปฏิบตั ิงานข้าราชการครู ข้ ึน
โรงเรี ยนบ้านหนองจาน หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคู่มือการปฏิบตั ิงานข้าราชการครู ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป หากมี
ข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งโรงเรี ยนทราบ เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขหรื อเพิ่มเติมให้มีความถูกต้องครบถ้วนและมี
คุณภาพยิง่ ๆ ขึ้นไป
โรงเรียนบ้ านหนองจาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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แนวทางปฏิบตั ิราชการโรงเรียนบ้ านหนองจาน
เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการเป็ นไปตามข้อตกลงร่ วมกันของสถานศึกษา จึงได้กาหนดระเบียบแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
1. การลงเวลาปฏิบัติราชการ
1.1 ให้ลงเวลาการมาปฏิบตั ิราชการตามจริ งและต้องมาลงเวลาไม่เกิน 8.20 น. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนจะ
ขีดเส้นแดงเวลา 8.30 น. หากมาหลังเวลานี้ให้ลงเวลาใต้เส้นแดง ถ้ามาเกิน 8.30 น. ถือว่ามาสาย
1.2 การลงเวลากลับให้ลงเวลาตามจริ ง แต่ไม่ก่อน 16.30 น. เพราะเวลาปฏิบตั ิราชการ
คือ 8.30 – 16.30 น.
1.3 ให้ลงเวลาด้วยเลขไทย เพื่อส่ งเสริ มเอกลักษณ์ไทย และต้องลงเวลาด้วยตนเองเป็ นประจาทุกวัน
2. การปฏิบัติหน้ าทีค่ รู เวรประจาวัน
2.1 ครู เวรประจาวัน ต้องมาปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เกิน 7.20 น. และดูแลจนกว่านักเรี ยน จนจะกลังบ้านหมด
ทุกคน ต้องไม่กลับก่อน 17.00 น. และต้องจัดครู เวรกลางวันส่ งมอบเวรกลางคืน เวลา 18.00 น.
2.2 กากับดูแลให้คาแนะนานักเรี ยน ในการดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบให้สะอาดเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
2.3 กากับดูแลนักเรี ยนดาเนิ นพิธีการหน้าเสาธง ให้การอบรม แจ้งข่าวสารจาเป็ นและการเดินเข้าชั้นเรี ยน
2.4 ดูแลความเรี ยบร้อย ความปลอดภัยและอนุญาตให้นกั เรี ยนเข้าออกสถานศึกษาตามความเหมาะสม
2.5 กากับดูแลนักเรี ยน รับประทานอาหารกลางวัน แปรงฟัน
2.5 กากับดูแลจัดระเบียบการมาเรี ยนและกลับบ้านของนักเรี ยน และรวมทั้งสวัสดิภาพของนักเรี ยน
2.6 ตรวจเช็คการมาเรี ยน บันทึกการอบรมและสถิตินกั เรี ยนประจาวันที่สมุดบันทึกและที่ป้ายสถิติ
ประจาวัน
3. การปฏิบัติหน้ าที่เวรยามกลางวันและกลางคืน
3.1 มาปฏิบตั ิหน้าที่ตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่ งครัด
3.2 บันทึกการอยูเ่ วรยามทุกครั้งตามความเป็ นจริ ง
3.3 ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ หากพบสิ่ งชารุ ดเสี ยหายหรื อเกิดอุบตั ิภยั ใด ๆ
ให้รีบรายงานผูบ้ ริ หารทราบทันที
3.4 ดูแลเหตุการณ์ทวั่ ไป หากมีสิ่งผิดปกติให้รายงานผูอ้ านวยการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทันที่
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4. การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
4.1 บันทึกขออนุญาตตามแบบบันทึก
4.2 นาแบบบันทึกขออนุญาตผูอ้ านวยการหรื อผูร้ ักษาราชการแทน(กรณี ผอู้ านวยการไปราชการ)
4.3 ผูอ้ านวยการหรื อผูร้ ักษาราชการแทนลงนามอนุญาต จึงจะถือว่าการอนุ ญาตเป็ นผล
4.4 การขออนุญาตภาคเช้าต้องมาปฏิบตั ิราชการไม่เกิน 12.30 น. และต้องขออนุญาตล่วงหน้า
5. การบันทึกขอไปราชการ
5.1 เมื่อได้รับคาสั่งไปราชการ/ไปอบรมประชุมสัมมนา ให้บนั ทึกขอไปราชการ โดยแจ้งให้หวั หน้างาน
วิชาการทราบเพื่อจัดครู เข้าสอนแทน
5.2 หลังกลับจากไปราชการ ให้รายงานผลการไปราชการ/อบรมประชุมสัมมนาเสนอผูบ้ ริ หาร
ทราบทุกครั้ง และต้องขยายผลการไปอบรมประชุมสัมมนาในวันประชุมประจาเดือนทุกครั้ง
5.3 เมื่อนาความรู ้ที่ได้จากการไปราชการ ไปดาเนิ นการหรื อทดลองใช้แล้วเกิดผล ให้รายงาน
ผูบ้ ริ หารทราบ
6. การรับทราบคาสั่ งจากหนังสื อเวียน
ศึกษาเรื่ องที่แจ้งเวียนให้ทราบ ลงชื่อรับทราบและปฏิบตั ิตามที่มอบหมาย หากมีขอ้ สงสัยหรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิได้ให้รีบรายงานผูบ้ ริ หารทราบเพื่อหาทางแก้ไข
7. บันทึกการนิเทศ
7.1 ศึกษาเรื่ องที่ได้รับการนิเทศ ลงชื่อรับทราบและปฏิบตั ิตามที่นิเทศ หากมีขอ้ สงสัยหรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
ได้ให้รีบรายงานผูบ้ ริ หารทราบเพื่อหาทางแก้ไข
7.2 เมื่อนาข้อนิ เทศไปปฏิบตั ิแล้วเกิดผลประการใด ให้รายงานผูบ้ ริ หารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8. การขออนุญาตใช้ เงิน
8,1 บันทึกการขออนุญาตใช้เงินตามแบบบันทึกของงานการเงิน นาเสนอผูอ้ านวยการอนุมตั ิ
8.2 นาคาอนุมตั ิไปให้เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายตามบันทึกและลงชื่อรับเงินตามประเภทที่ขอใช้
9. การลา
9.1 ถ้าลากิจ ให้ยนื่ ใบลาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันและมอบหมายงานสอน/การดูแลนักเรี ยน
ให้เรี ยบร้อยแล้วตรวจดูการอนุมตั ิ ผูอ้ านวยการอนุมตั ิแล้วจึงจะถือว่าการลาเป็ นผล
9.2 ถ้าลาป่ วย ให้ยนื่ ใบลาทันทีที่มาปฏิบตั ิราชการ ถ้าสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ให้โทรแจ้งกับ
ผูอ้ านวยการหรื อ ครู ที่ท่านสามารถติดต่อได้ เพื่อจะได้มอบหมายให้ครู ท่านอื่นดูแลนักเรี ยนแทน
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10. การต้ อนรับผู้มาเยีย่ ม/มาติดต่ อราชการ
10.1 เมื่อพบผูม้ าเยีย่ มหรื อมาติดต่อราชการ ให้การต้อนรับแบบกัลยาณมิตร
10.2 ประสานงานผูเ้ กี่ยวข้อง อานวยความสะดวกตามความเหมาะสม
10.3 ให้ผมู้ าเยีย่ มลงบันทึกตามกรณี บันทึกการเยีย่ ม/บันทึกการนิเทศ/บันทึกการตรวจราชการ
11. การเบิกเงินค่ าเบีย้ เลีย้ งเดินทาง
11.1 บันทึกขอใช้เงินสวัสดิการ ต้องได้รับอนุ ญาตก่อนจึงสารองจ่าย หรื อก่อหนี้ผกู พันได้
11.2 เบิกจากหมวดเงินอุดหนุน จัดทาบันทึกขออนุมตั ิเบิกเงิน และบันทึกรายงานการเดินทางตามระเบียบ
- ชดเชยค่าน้ ามัน กิโลเมตรละ 4 บาท ขออนุมตั ิไปราชการและขอเบิกเงินชดเชยค่าน้ ามันรถ
- เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเบิกได้วนั ละ240 บาท จัดทาบันทึกข้อความขออนุมตั ิไปราชการ
กรอกแบบขอเบิกเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการ
- ค่าพาหนะเครื่ องบิน ตาแหน่งอันดับเงินเดือน คศ. 3 ขึ้นไปและเป็ นราชการเร่ งด่วน ให้เบิกได้แต่
ต้องแนบหางตัว๋ เครื่ องบิน
- ค่าทางานล่วงเวลา ให้ขออนุ มตั ิตามคาสั่งให้ปฏิบตั ิงานนอกเวลาเป็ นครั้งๆ ไป
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การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ เป็ นประโยชน์ แก่ข้าราชการทุกท่ าน
เพราะข้ าราชการมีระเบียบ มีวนิ ัย ที่จะต้ องถือปฏิบัตโิ ดยเคร่ งครัด
หน้ าที่ครูผ้สู อน
ครู จะต้ องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 และตามมาตรฐานวิชาชี พครู
ทีม่ ีมาตรฐานด้ านคุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานด้ านการปฏิบัติงาน และมาตรฐานตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และ
ต้ องปฏิบัติตามระเบียบแนวปฏิบัติของโรงเรี ยนทีจ่ ะเกิดประโยชน์ ในการพัฒนาผู้เรียนให้ ได้ ตามมาตรฐาน
การศึกษา สมกับทีเ่ ป็ นครู มืออาชี พ ทีส่ ามารถปฏิบัติหน้ าทีไ่ ด้ อย่ างมีมาตรฐานวิชาชี พครู นอกจากการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานด้ านคุณธรรม จริยธรรมแล้ ว จะต้ องดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเป้ าหมายการศึกษาและหลักสู ตรการศึกษา เพื่อวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน โดยการ
วิเคราะห์หลักสู ตร จัดทาโครงการสอนและทาแผนจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล จัดทาเอกสารตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน มีบนั ทึกการให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรี ยนในทุกด้าน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล
3. มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เช่น การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
แต่ละรายวิชา การส่ งเสริ มนักเรี ยนทาโครงการ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง ส่ งเสริ มกระบวนการทางานกลุ่ม
บูรณาการเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวติ จริ ง เรื่ องราวของท้องถิ่น การเรี ยนรู ้กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองและผูเ้ รี ยน ใช้คอมพิวเตอร์
ในการจัดเตรี ยมแผนการเรี ยนรู้ การสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การแนะนานักเรี ยนใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นารู ปแบบและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิงพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยน มีการสอนซ่อมเสริ มให้นกั เรี ยนที่เรี ยนอ่อน จัดกิจกรรมเสริ มให้นกั เรี ยนที่เรี ยนดี ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนจัดทา
แฟ้ มสะสมงานเพื่อพัฒนาตนเอง
6. มีการนาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ
7. มีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อและการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน
8. ขณะจัดการเรี ยนรู้ มีการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมโดยการใช้สถานการณ์หรื อบทเรี ยน
เชื่อมโยงบูรณาการที่เน้นให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี มีคุณธรรมนาความรู ้ สามารถใช้ชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข

โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต ๗

ครู คือ ปูชนียบุคคล หมายถึง เป็ นบุคคลที่ควรเคารพ ยกย่ อง นับถือ

หน้ าที่ครูประจาชั้น
ครู ประจาชั้นทีด่ ี ควรมีความรู้ ความเข้ าใจนักเรียนในชั้นเป็ นอย่ างดีทุกคน สามารถให้ การ
ช่ วยเหลือได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสมในทุกด้ าน ครู ประจาชั้น ควรดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษานักเรี ยนในห้องที่ประจาชั้นตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน มีการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล
วิเคราะห์ขอ้ มูล เยีย่ มบ้านนักเรี ยน วิเคราะห์ประเมินข้อมูล
2. ประสานงานผูเ้ กี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือนักเรี ยนในทุกด้านที่จาเป็ นเร่ งด่วน ร่ วมมือกับผูป้ กครอง
ครู ในการแก้ไขและป้ องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
3. ส่ งเสริ มให้แสดงความสามารถตามศักยภาพ โดยการให้คาแนะนา ส่ งเสริ มสนับสนุนให้เข้าร่ วม
กิจกรรมประกวด แข่งขัน หรื อได้แสดงความสามารถต่าง ๆ เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความภาคภูมิใจให้แก่
นักเรี ยนและครอบครัว
4. ร่ วมมือกับโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดทุกกิจกรรม
เช่นกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมวันสาคัญ กิจกรรมกีฬาเป็ นต้น
5. ติดตาม กากับ ดูแล ให้คาแนะนานักเรี ยนในชั้น ปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมและตามกฎระเบียบของ
โรงเรี ยน ประพฤติตนเหมาะสม
6. สานสัมพันธ์กบั ผูป้ กครอง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อร่ วมมือกันแก้ปัญหา
หรื อส่ งเสริ มนักเรี ยนได้อย่างเต็มศักยภาพ
7. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผูบ้ ริ หารและผูป้ กครอง ได้แก่ ปพ.6 สมุดรายงานผลการเรี ยน
ปพ.8 ระเบียนสะสม บันทึกพฤติกรรมนักเรี ยน
8. จะต้องโฮมรู มนักเรี ยน เช้า ก่อนเรี ยน เวลา 08.20-08.30 น. และ.ให้ความรู ้นกั เรี ยนในชัว่ โมงแนะแนว
แนะแนว เวลา การบันทึกการโฮมรู มให้เป็ นปัจจุบนั มีการสอดแทรกคุณลักษณะผูเ้ รี ยนตามาตรฐานการศึกษา
9. ครู ตอ้ งตรวจสุ ขภาพนักเรี ยนให้คาแนะนาในการดูแลรักษาสุ ขภาพตนเอง ตรวจดูแลอุปกรณ์การเรี ยน
ติดตามการเรี ยน การทาการบ้าน การแต่งกาย การร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ อยูเ่ สมอ และเฝ้ าระวังเรื่ องยาเสพติด
พฤติกรรมลามก ชูส้ าว การพนัน ฯลฯ

ครู คือพ่อแม่ คนทีส่ องของศิษย์ ครู คอื ปูชนียบุคคลทีศ่ ิษย์ เคารพยิง่
ครู จึงต้ องรักและห่ วงใยศิษย์ ปรารถนาให้ ศิษย์ เป็ นคนดี ประสบความสาเร็จในชีวติ
ต้ องช่ วยเหลือ ดูแล แนะนา ส่ งเสริมเขาตั้งแต่ เยาว์วยั เพือ่ ปลูกต้ นกล้าแห่ งความดีต่อไป
โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต ๗

