
 
 
 

 
 
 
 
 

คู่มือ 
ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลยะลา 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต ๑ 
 

 

 

 



แนวปฏิบัติและหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
โรงเรียนอนุบาลยะลา 

 

๑ 
 

 
 
 

๑. การดูแลนักเรียนในการทำความเคารพ จะต้องรับการทำความเคารพของ
นักเรียนและจะต้องตักเตือนในกรณีท่ีนักเรียนละเลย 

๒. ดูแลการเดินแถว ไม่ว่าไปเรียนในชั่วโมงพิเศษหรือกิจกรรมใด ๆ เน้นระเบียบ
แถว โดยจัดหานักเรียนจากสูงไปหาต่ำ เน้นแถวตอนเรียงหนึ่งและ เดินชิด
ขวา เจอคุณครูในขณะเดินแถวไม่ต้องทำความเคารพหรือหยุดเดิน 

๓. กำชับนักเรียนให้พูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ มีหางเสียงทุกครั้ง 
๔. กำชับให้นักเรียนเดินขึ้นลงบันใด โดยเดินชิดขวาทั้งขาขึ้นและ ขาลงไม่วิ่งขึ้น

ลงบันไดและบนอาคารเรียน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่เขตบริการ ด้วยความรับผิดชอบ 
๖. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำเวร เวรกลางคืน เวรวันหยุด ด้วยความรับผิดชอบ            

ในกรณีไม่มาโรงเรียนควรแจ้งให้หัวหน้าทราบ และเม่ือพบปัญหาหัวหน้าเวร                 
รีบรายงานผู้บริหารทราบ  

๗. ครูประจำชั้น / ครูพิเศษทุกคน จะต้องมาเข้าแถวในตอนเช้า โดยทำหน้าที่
ควบคุม ดูแล นักเรียนให้เกิดความเรียบร้อย รับฟังการอบรมของครูเวร
ประจำวัน และฝ่ายบริหารในกรณีสั่งการให้นักเรียนปฏิบัติ 

๘. กำช ับนักเร ียนท ุกคน เม ื ่อพบคุณคร ูให ้ทำความเคารพโดยการไหว้                 
ทุกครั้ง และคุณครูควรแนะนำการทำความเคารพที่ถูกต้อง 

๙. กำชับนักเรียนทุกคน เมื่อพบผู้ใหญ่ที่เข้ามาในโรงเรียนให้ทำความเคารพโดย
การไหว้ทุกครั้ง 

 
 

  



๒ 
 

๑๐. กำชับนักเรียนทุกครั้งที่ขออนุญาตไปห้องน้ำ โดยเน้นการทำความสะอาด
ก่อนและหลังการใช้ 

๑๑. แนะนำนักเร ียนเร ื ่องการแต่งกายที ่ถ ูกต ้อง สะอาด เป็นระเบียบ                    
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษาหรือเครื่องแบบลูกเสือ -    
ยุวกาชาด ตลอดจนสุขภาพผม เล็บ ฟัน 

๑๒. ครูควรแต่งกายให้เหมาะสมกับความเป็นครูอนุบาลยะลา 
๑๓. ครูมาปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด และกลับหลังจากเวลา๑๖.๓๐ น. 

หรือ ๑๗.๐๐ น. แล้วแต่กรณี 
๑๔. การลา ครูควรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

ครู พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๕. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในขณะปฏิบัติหน้าที่  ให้ปฏิบัติ

ตามแนวทาง เรื่อง การขออนุญาตออกนอกเขตโรงเรียนอนุบาลยะลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



กำหนดการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

 โรงเรียนอนุบาลยะลา 
 

๓ 
    

 
 
 

 
๑. ครูเวรประจำวันมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายคือ เวลา ๐๗.๑๕ น.   

เป็นต้นไป 
๒. ครูที่ไม่ใช่ครูเวรประจำวันควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.๓๐  น.  
๓. นักเรียนเคารพธงชาติเวลา ๐๘.๐๐ น.  สัญญาณเพลงอนุบาลรำลึก  นักเรียน

และครูเตรียมตัวเดินเข้าแถว โดยยึดการเดินแถวเรียงหนึ่ง มีครูประจำชั้น
คอยดูแลความเรียบร้อย 

๔. นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง  (ออกกำลังกาย  เคารพธงชาติ สวดมนต์   
ท่าทางประกอบเพลงดั่งดอกไม้บาน  กล่าวคำปฏิญาณตน)  โดยมีครูประจำ
ชั้นยืนระหว่างแถว จากนั้นนักเรียนเดินกลับห้องเรียนเป็นแถวชิดขวา 

๕. นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเพื่อแสดงเคารพครูประจำชั้น  (ตรวจสอบความ
เรียบร้อย การทำความเคารพ การดูแลสุขภาพผม เล็บ ฟัน) 

๖. เวลา ๐๙.๐๐  น. ครูผู ้สอนเข้าปฏิบัติหน้าที ่การเรียนการสอนตามที่ได้
มอบหมาย โดยเตรียมการสอนล่วงหน้าและมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอน ประกอบทุกครั้ง 

๗. ครูพิเศษทุกคน   ทุกวิชาต้องไปรับนักเรียนตามเวลา และส่งนักเรียนหลังจาก
สิ้นสุดชั่วโมงการเรียนการสอนโดยจัดแถวนักเรียนจากสูงมาต่ำ  แถวตอน
เรียงหนึ่ง 

  



๔ 
 

๘. การรับประทานอาหารกลางวัน ครูต้องดูแลนักเรียนในการรับประทาน
อาหารกลางวัน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  เน้นการรับประทานอาหารให้หมด
ถาดเมื่อรับประทานอาหารเสร็จต้องนำถาดอาหารมาเทเศษอาหารในถัง  
ล้างเศษอาหาร  ในถาดอาหารและวางถาดอาหารซ้อนกันให้เป็นระเบียบ 

๙. ครูแนะนำ/ตักเตือน เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหาร 
๑๐. ครูควรรับประทานอาหารหลังจากนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จ

เรียบร้อย 
๑๑. กิจกรรมก่อนเข้าเรียนช่วงบ่าย สัญญาณเพลงแปรงฟัน นักเรียนทุกคน

เตรียมตัวเข้าแถวหน้าห้องเรียน โดยมีครูประจำชั้นคอยควบคุมดูแลความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  

๑๒. ก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย  ครูควรแนะนำให้นักเรียนตั้งใจเรียนและรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

๑๓. โรงเรียนเลิกเรียนเวลา ๑๖.๐๐ น. ระดับปฐมวัย เลิกเรียนเวลา ๑๕.๐๐ น.          
๑๔. กรณีมีการประชุม  เจ้าหน้าที ่เวรประจำวันให้ปฏิบัติหน้าที ่สักระยะ         

เพ่ือดูความเรียบร้อยหรือประสานกับหัวหน้าเวร 
๑๕. ครูเวรประจำวัน  เริ่มปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันช่วงเย็น เวลา ๑๖.๐๐  น. 

 
 
 
  



๕ 
 

 
ข้อปฏิบัติสำหรับครูกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 

 
        

   ด้วยโรงเรียนอนุบาลยะลา  มีนักเรียนจำนวนมาก การเจ็บป่วยของนักเรียน
จะมีอยู่เป็นประจำ ฉะนั้นเพื่อให้การดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ              
ครูสามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาได้ทันที จึงขอกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับครูไว้ดังนี้ 
๑. ในกรณีทีน่ักเรียนเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย ให้ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชา

ที่สอนในชั่วโมงที่นักเรียนเจ็บป่วยเป็นผู้ดูแล อาจให้ยาสามัญประจำบ้าน
หรือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

๒. หากนักเรียนเจ็บป่วยรุนแรงที ่ต ้องส่งห้องพยาบาล ให้ครูประจำชั้น           
ครูประจำวิชานำส่งห้องพยาบาล 

๓. ในกรณีที่จำเป็นต้องนำส่งโรงพยาบาลให้ดำเนินการต่อไปดังนี้ 
๓.๑   รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
๓.๒  หากครูพยาบาลไม่มีช ั ่วโมงสอน ให้ครูพยาบาลนำส่ง

โรงพยาบาล   และหากครูพยาบาลมีชั่วโมงสอนให้ครูประจำชั้น หรือครู
พิเศษที่ว่าง นำส่งโรงพยาบาล โดยใช้รถโรงเรียน   

๓.๓   เมื่อนำส่งโรงพยาบาลแล้ว ให้ประสานผู้ปกครองทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
บทบาทหน้าที่หัวหน้าสายชั้น 

 
 

๑. ประสานงานระหว่างครูประจำชั้นในสาย 
๒. รับนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้บริหาร และแจ้งให้ครูประจำชั้นในสาย

ชั้นทราบ 
๓. ควบคุม ดูแล การเรียน การสอนของครูให้เป็นไปด้วยความราบรื่น 
๔. จัดโครงการสอนซ่อมเสริมในสายชั้น 
๕. เสนอความคิดเห็นต่างๆ  ด้วยการเรียนการสอนต่อฝ่ายวิชาการและ

ผู้บริหารโรงเรียน 
๖. ร่วมมือกับฝ่ายงานทั้ง ๔ ฝ่าย ควบคุม ดูแลความประพฤตินักเรียนที่

รับผิดชอบ 
๗. นิเทศภายในสายชั้น 
๘. บันทึกผลการนิเทศไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 
 

  



บทบาทหน้าที่ของครูเวรประจำวัน 

๗ 

 

 
           

๑. เวลามาปฏิบัติงานตอนเช้า ก่อนเวลา  ๐๗.๑๕  น. 
๒. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้าเวรมอบหมายในจุดหรือบริเวณต่างๆ     
๓. ครูเวรที่มีหน้าที่ตรวจอาหาร   ทำหน้าที่   ควบคุม ปริมาณและคุณภาพให้

เป็นไปตามรายการที่สั่งซื้อเขียนรายการอาหารที่จ่ายประจำวัน  มอบ
เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนก่อนเที่ยงวัน 

๔. ครูเวรมีหน้าที ่อบรมนักเรียน  ทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติกิจกรรมหน้า        
เสาธง อบรมนักเรียน  หัวหน้าเวรมีหน้าที ่จดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ  
รายการอาหารประจำวัน สถิติ การทำงานของครู คนงาน สถิตินักเรียนมา
เรียน ความสะอาดแต่ละอาคาร ลงในสมุดบันทึกประจำวันของโรงเรียน 
ควบคุมสัญญาณเข้าเรียน พัก  และเลิกเรียนตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

๕. ครูเวรที่มีหน้าที่ตรวจอาคารทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของนักเรี ยน 
บริเวณสนามเด็กเล่น และบริเวณทั่วไปในช่วงเช้า พักกลางวัน ตามที่
หัวหน้าเวรมอบหมาย 

๖. ครูเวรที ่สอนในชั ่วโมงสุดท้าย ให้ปล่อยนักเรียนก่อนเวลาเลิกเร ียน          
๑๐ นาที  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเวร 

๗. ให้ครูเวรเข้าประจำจุดต่างๆ ตามที่หัวหน้ าเวรมอบหมายในตอนเย็น       
หลังเลิกเรียนให้ตรงเวลา 

๘. ครูเวรประตู  ๑  มีหน้าที่รับนักเรียนตลอดจนเน้นในเรื่องการ   ทำความ
เคารพ และระเบียบวินัย 

๙. หัวหน้าเวรรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่เวรในแต่ละวัน เพ่ือรายงานและ
ปรับปรงุร่วมกับรองหัวหน้าเวรที่รับผิดชอบเวรประจำวัน 

  



๘ 

 
๑๐. หมดเวลาของการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเวลา ๑๗.๐๐ น.  (กรณีที่มี

นักเรียนเหลืออยู่ให้เฝ้าส่งนักเรียนจนถึงเวลา ๑๗.๑๕ น.) 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติของครูประจำช้ัน/ครูผู้สอน 
 

๑. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบนักเรียนในความรับผิดชอบให้ทำความสะอาด
บริเวณห้องเรียน และเขตรับผิดชอบตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับ
มอบหมายก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ  

๒. ควบคุมนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติและทำกิจกรรมอื่นๆ  หน้าเสาธง 
ตอนเช้า 

๓. ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนทุกวันแล้วลงหลักฐานให้เป็นปัจจุบัน 
หากมีนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน ๓ วันทำการ  โดยไม่แจ้งให้ครูประจำชั้น
ทราบ  ให้รายงานผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กำหนด 
 
 
 



๙ 

 
๔. ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบว่ามีปัญหาให้

ร่วมมือกับฝ่ายแนะแนว ฝ่ายวิชาการ  ผู้ปกครองนักเรียนและฝ่ายบริหาร
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาทันที 

๕. ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนที่โรงเรียน
กำหนดขึ ้นมาอย่างต่อเนื ่องและจริงจ ังตลอดปีพร้อมทั ้งมีการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้เกิดการพัฒนาอย่างชัดเจน 

๖. ต้องอบรมมารยาททั่วๆ  ไป  ให้กับนักเรียนประจำนอกเหนือจากการเรียน
การสอนปกติ 

๗. ต้องกำชับ  ดูแลให้นักเรียนดูแลความสะอาดร่างกายเครื ่องแต่งกาย 
ห้องเรียน ทรัพย์สินอื่นๆ 

๘. ควบคุมนักเรียนให้ทำกิจกรรมตอนกลางวันก่อนเข้าห้องเรียน  และอบรม
นักเรียนก่อนเลิกเรียนทุกวัน 

๙. ดูแลตรวจสุขภาพอนามัยน ักเร ียนทุกคนเป็นประจำอย่างต่อเน ื ่อง            
หากพบว่านักเรียนมีปัญหาให้ช่วยเหลือแก้ไขทันที  พร้อมทั้งรายงานให้
ผู้บริหารทราบ กรณีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุในขณะอยู่โรงเรียน ให้ช่วยเหลือ
ทันทีพร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ                       

๑๐. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะกระบวนการ   กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุ่มโดยยึดหลักสูตร   คือให้เกิดการเรียนรู้             
โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 

๑๑. จัดทำข้อมูลความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเรียนการสอน  สาระการ
เรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ใน ปพ.๕ , ปพ.๖ , ปพ.๙  สามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 



๑๐ 

 
๑๒. ต้องมีการประเมินผลนักเรียนก่อนเรียน ขณะเรียนและหลังเรียนเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียน 
๑๓. ใช้สื่อประกอบการสอนทุกครั้งตามความเหมาะสม 
๑๔. จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลพร้อมบันทึก

ไว้เป็นหลักฐาน 
๑๕. ร่วมมือและปฏิบัติงานอื่นๆ  อย่างเต็มใจเต็มความสามารถตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



๑๑ 
 

 
แนวปฏิบัติเร่ืองการลาของบุคลากร 

 
๑. ให้ยึดระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. การลาป่วย ให้ส่งใบลาในวันป่วยหรือวันแรกของการกลับมาปฏิบัติงาน  

หากป่วยเกิน ๓ วัน  ให้ส่งใบรับรองแพทย์แนบใบลามาด้วย 
๓. การลากิจ ส่งใบลาล่วงหน้า ๑ - ๒  วัน  และต้องติดตามว่าได้รับอนุญาต

หรือไม่  หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งผู้บริหารทราบแล้วค่อยส่งใบลา
ตามมาทีหลัง 

๔. การลาที่นอกเหนือจากข้อ  ๒ , ๓  ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร 
๕. การลากิจต้องบันทึกการมอบหมายงานส่งพร้อมใบลาด้วย    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



๑๒ 

 

 
แนวปฏิบัติการสร้างขวัญและกำลังใจ 

 

 
๑. รับขวัญสมาชิกใหม่  (บุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

รายละ  ๕๐ บาท 
๒. การเยี ่ยมป่วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (กรณีนอน

โรงพยาบาล)  โรงเรียนอนุบาลยะลาจัดกระเช้าของขวัญให้  ๑  กระเช้า 
๓. การวางพวงหรีดเนื่องในงานศพ  โรงเรียนอนุบาลยะลาจัดให้กับข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา / บิดา – มารดา (ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา) ส่วนกรณีอื ่นๆ  อยู ่ในดุลยพินิจของผู ้บริหาร
สถานศึกษา 

๔. การรวบรวมเงินทำบุญเนื่องในงานศพ  โรงเรียนอนุบาลยะลาดำเนินการให้
ในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /บิดา–มารดา                    
(ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)   

๕. เงินค่าของขวัญมอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณี
เกษียณอายุราชการ ย้ายสถานศึกษา  รายละ  ๕๐  บาท   

๖. การบริจาคเงินให้ครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  กรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ รายละ ๒๐ บาท (ตามมติสมาพันธ์
ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

๗. การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจำปี  และการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามโควต้าพิเศษ  
ศอ.บต.  พิจารณาจากผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  ทั้งด้านงานวิชาการและ
งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

 หมายเหตุ  การรวบรวมเงินทุกกรณี  ให้หัวหน้าสายชั้นเป็นผู้ดำเนินการ   
    โดยนำส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล  (นางสาวกนกวรรณ  ไชยนาพงษ์) 



๑๓ 

 
หลักสิบประการของความเป็นครูดี 

 
 
๑.  มุ่งม่ันวิชาการ 
          ครูมีบทบาทหน้าที่ในการเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่
ศิษย์ที่จำเป็นสำหรับครู  คือ 
๑.  ศาสตร์ที่จะสอน 
    ครูต้องติดตามความก้าวหน้าของวิชาที่จะถ่ายทอด จากหนังสือ เอกสาร 
วารสาร ตามสื่อต่าง ๆ ตลอดจนเข้าประชุมเพื่อรับรู้ความคิดใหม่ ๆ ข้อค้นพบที่
ขยายความรู้ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะเตรียมพร้อมให้
ตนเองมีความรู้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ 
๒.  ศาสตร์การสอน 
     แม้ครูจะมีความรู้ดีในศาสตร์สาขาที่ชำนาญ แต่ความรู้เหล่านั้น จะไม่มี
ประโยชน์ต่อวิชาชีพครูแม้แต่น้อย หากครูยังขาดความรู้เรื่องของการถ่ายทอด
วิชาการเหล่านั้น ครูจึงจำเป็นต้องติดตาม ศึกษา ค้นคว้า ให้ทันต่อความก้าวหน้า
ของศาสตร์การสอนเพื่อค้นหาวิธีการที่จะอธิบายหรือถ่ายทอดให้ศิษย์เข้าใจ
สาระต่าง ๆ 
๓.  ศาสตร์การพัฒนาคน  
     โดยที่อาชีพครูเป็นอาชีพสร้างคนที่มีศักยภาพให้แก่ประเทศชาติ ผู้สร้างจึง
จำเป็นต้องเอาใจใส่ และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมด้าน
วิชาการ  วิชาชีพและการดำรงตนให้เป็นคนดีที่สังคมปรารถนา 
 
 
 
 

 

  



๑๔ 

๒.  รักงานสอน 
ครูต้องมีความศรัทธาต่อวิชาชีพของตน ต้องมีความรักการสอน สนใจที ่จะ
พัฒนาการสอนให้น่าสนใจ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนเพ่ือให้ได้ผล รู้จักวิธีถ่ายทอด
ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนของตนเอง ให้รู้จักวิธี
เรียน เรียนด้วยความสุขและรับรู้สาระในศาสตร์ที่ครูสอน 
๓.  อาทรศิษย์ 
ครูต้องเมตตา รัก เข้าใจ และเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ ห่วงใยว่าจะประสบ
ความสำเร็จหรือไม่  ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกศิษย์ประสบ ให้เกียรติและ
ยอมรับในความแตกต่าง ไม่ดูถูกหรือเยียบย่ำลูกศิษย์ ให้การช่วยเหลือทั้ง
ทางด้านการเรียนและชีวิต 
๔.  คิดดี 
ครูต้องมีความคิดที่ดี ความคิดที่เป็นบวกต่อศิษย์ ต่อการสอน ต่อวิชาชีพ ต่อ
สถาบัน และต่อเพื่อนร่วมงาน คิดในสิ่งที่ดี และให้คิดอยู่เสมอว่าอาชีพครูเป็น
อาชีพที่มีคุณค่าที่สุด เป็นต้น  ความคิดที่เป็นบวกจะช่วยให้ครูทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๕.  มีคุณธรรม 
ความมีคุณธรรมของครูมีความจำเป็นต่อวิชาชีพครู คุณธรรมที่สำคัญ ได้แก่ 
ความยุติธรรมด้านการสอน การประเมินผล ความต้องการให้ลูกศิษย์ประสบ
ผลสำเร็จ ครูต้องมีความอดทน ระงับอารมณ์ได้ดี ไม่ทำร้ายคน เสียสละ มีความ
อายที่จะกระทำผิด และมีหลักศาสนายึดมั่น มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะประพฤติ
ตนให้ถูกต้องตามระเบียบ ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ 
 

 

  



๑๕ 

๖.  ชี้นำสังคม 
ครูต้องช่วยชี้นำสังคม นำในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยแก้ปัญหา ทำตนเป็นตัวอย่าง เช่น 
เรื่องของขยะสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน ช่วยชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้ง
การแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม และการช่วยนำสังคมให้เป็นสังคมที่
ดีงาม 
๗.  อบรมจิตใจ 
การพัฒนาผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ ครูจึงต้องช่วยให้ข้อคิดที่ดี อบรม ตักเตือน  สั่ง
สอนให้ศิษย์ประพฤติดี ดำรงอยู่ในศีลธรรม หน้าที่ของครูจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของ
การสอนหนังสือเท่านั้น แต่จะต้องอบรมจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ 
๘.  ใฝ่ความก้าวหน้า 
การไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ รักที่จะช่วยให้ประเทศก้าวหน้า เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ให้แก่ชุมชนไม่หยุดยั้ง ครูจะต้องทำให้ชีวิตของครูก้าวต่อไปเพ่ือที่จะทำประโยชน์
ให้แก่ตนเอง ศิษย์ สังคมและประเทศชาติ 
๙.  วาจางาม 
คำพูดเป็นสิ ่งที ่สำคัญที ่จะทำให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างประสบ
ความสำเร็จ คำพูดที่ดีย่อมทำให้ผู ้เรียนเกิดกำลังใจ มีความมุมานะ ในทาง
ตรงกันข้าม คำพูดไม่ดี ย่อมทำให้ผู้ฟัง  เกิดความทุกข์ ไม่สบายใจ และทำให้เกิด
ความท้อถอย ไม่อยากเรียน ครูจึงต้องฝึกการพูดให้ถูกต้องตามกาลเทศะ ฝึกการ
พูดเพื่อจูงใจและส่งเสริมทำให้ศิษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี
งามและถูกต้อง 
๑๐.  รักความเป็นไทย 
สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่สำคัญ
ของประเทศชาติ  ดังนั้น ครูจึงต้องส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ศิษย์
เป็นผู ้ธำรงรักษาเอกลักษณ์ไทยเอาไว้โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒน์ ความมี
เอกลักษณ์เฉพาะตนจำเป็นต้องธำรงไว้ให้มั่นคง แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปได้
ไกล 



๑๖ 

 
จนทำให้แต่ละชาติสามารถติดต่อ รับรู้ และถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ก็
ตาม แต่เอกลักษณ์เฉพาะของคนในชาติ เช่น เรื ่องของความเชื่อ วัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงาม ควรช่วยกันสืบสาน ส่งเสริม และธำรงไว้ เพ่ือทำให้เยาวชนเกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



๑๗ 

 
คุณธรรมพื้นฐาน 

 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยยึด

คุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตยพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรม
เป็นพื ้นฐานของกระบวนการเร ียนรู ้ท ี ่ เช ื ่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพ่ือพัฒนา
เยาวชน ให้เป็นคนดี มีความรู ้ และอยู ่ดีมีสุข ดังนั ้น เพื ่อให้การขับเคลื ่อน
ดังกล่าวมีความชัดเจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นธรรม “๘ คุณธรรมพื้นฐาน” ที่ควรเร่งปลูกฝัง ประกอบด้วย 

๑.  ขยัน 
๒.  ประหยัด 
๓.  ซื่อสัตย์ 
๔.  มีวินัย 
๕.  สุภาพ 
๖.  สะอาด 
๗.  สามัคคี 
๘.  มีน้ำใจ 

๑. ขยัน 
ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายาม ทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 

อดทน  ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผล
สำเร็จ ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทำอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร 
เป็นคนสู้งาน  มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทำ ตั้งใจ
ทำอย่างจริงจัง 

 



๑๘ 

๒.  ประหยัด 
ประหยัด คือ การรู ้จ ักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์ส ินสิ ่งของแต่พอควร

พอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ  ผู้ที่มีความประหยัด คือ             
ผู้ที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน  คิดก่อนใช้ คิด
ก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู ้จักทำบัญชีรายรับ
รายจ่าย รายออมของตนเองอยู่เสมอ 

๓.  ซ่ือสัตย์ 
ซื ่อส ัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่ม ีเล่ห ์เหลี ่ยม มีความจริงใจ                 

ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติ
ตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 

๔.  มีวินัย 
มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้ง

วินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม  ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ 
ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดี
ปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ 

๕.  สุภาพ 
สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม  มี

สัมมาคารวะ  ผู้ที ่มีความสุภาพ คือ ผู้ที ่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและ
กาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง  วางอำนาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ใน
เวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสม
ตามวัฒนธรรมไทย 

 

  



๑๙ 

๖.  สะอาด 
สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความ

ผ่องใสเป็นที่เจริญตา  ทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น  ผู้ที่มีความสะอาด 
คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝน  จิตใจ
มิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ 

๗.  สามัคคี 
สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน 

ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์
ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมี
เหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความหลากหลายในเรื่อง
เชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่าความสมานฉันท์ผู้
ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของ
ตน  ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือ 
เกื้อกูลกัน เพ่ือให้การงานสำเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มี
เหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ 
พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

๘.  มีน้ำใจ 
มีน้ำใจ คือ ความจริงใจที ่ไม ่เห ็นแก่เพียงตัวเองหรือเร ื ่องของตัวเอง            

แต่เห็นอกเห็นใจ  เห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ ให้ความ
สนใจในความต้องการ ความจำเป็นความทุกข์สุขของผู้อื ่นและพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน  ผู้ที่มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม 
รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน  เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้
ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ
เพ่ือบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 

 

 



๒๐ 

 
เก็บมาเล่า  เอามาคุย 

 

๑. ครูพิเศษในสายชั้นต้องนั่งประจำที่สายชั้น  เมื่อถึงเวลาสอนใหร้ับ
นักเรียนจากห้องเรียนไปที่ห้องพิเศษ  และนำนักเรียนส่งกลับห้องเรียนเมื่อเสร็จ
สิ้นการเรียนการสอน 

๒. ครูพิเศษต้องรับประทานอาหารกลางวันที่สายชั้น 
๓. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ใช้เฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน และงานสนับสนุนการเรียนการสอน   
๔. การเล่น  Facebook / Line  อนุญาตให้เล่นเฉพาะเท่าที่จำเป็น             

หรือเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานสอนเท่านั้น  หากมีเรื่องร้องเรียนโรงเรียนจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

๕. การทำงานต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ต้องพัฒนา
งานและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ  และให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๖. คติสอนใจในการทำงาน  “พรสวรรค์ทำให้ทีมชนะ  แต่ทีมเวิร์คทำ
ให้คุณเป็นแชมป์” 

 
 

 
 
 

 
 
 

  



 

 
 
 
 

“ความเจริญของประเทศชาติ  เป็นความเจรญิส่วนรวม   
ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ            

ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าท่ีกันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ             
ตามความถนัดและความสามารถ  

และเกื้อกลูกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ไดแ้ละทำงาน            
ให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง” 

 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓ 

 
 
 
 
 
 

 


