คู่มือระเบียบแนวปฏิบัติของครู
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน )
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน )
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบแนวปฏิบัติของครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน )
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1.1 มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.30 น. (โรงเรียนเข้าเวลา 07.30 น.) และกลับ
หลังเวลา 16.30 น.
1.2 ครูปฏิบัติหน้าที่เวรมาก่อนเวลา 07.00 น.
-กรณีที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กาหนด ให้ปฏิบัตดิ ังนี้
เมื่อมีธุระจาเป็นให้บันทึกเสนอผู้อานวยการล่วงหน้า 1 วัน
ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉิน เช่น ป่วยกะทันหัน อุบัติเหตุ ให้โทรศัพท์แจ้งผู้อานวยการโรงเรียน
ก่อนเวลา 07.50 น.
2. การลากิจ
- ต้องส่งใบลาเพื่อขออนุญาตล่วงหน้า เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดได้
ถ้าเป็นกิจที่จาเป็นเร่งด่วน ให้ขออนุญาตทันทีแล้วส่งใบลา
3. การลาป่วย
- โทรศัพท์แจ้งให้ผู้อานวยการทราบ และส่งใบลาในวันที่มาปฏิบตั ิราชการ
กรณีที่ลาป่วยเป็นระยะเวลานาน ให้ส่งใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ก่อนมาปฏิบัติ
หน้าที่
4. การแต่งกาย
ครูหญิง
- แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย เหมาะสมกับความเป็นครู กระโปรงสั้นไม่เกินเข่า เสื้อมี
แขน
- แต่งเครื่องแบบโรงเรียนที่ถูกต้องตามข้อตกลง ทุกวันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดีและวันที่
ได้รับคาสั่งเป็นกรณีพิเศษ
ครูชาย
- แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย เหมาะสมกับความเป็นครู
- ไว้ทรงผมสุภาพ ไม่ไว้ผมยาวเกินไป
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- ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนมาสอน
- แต่งเครื่องแบบโรงเรียนที่ถูกต้องตามข้อตกลง ทุกวันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันที่
ได้รับคาสั่ง
เป็นกรณีพิเศษ

5. การอบรมนักเรียน
5.1 ครูประจาชั้นและครูผู้สอนควรวางระเบียบให้นักเรียนทราบและเข้าใจอย่าง
ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรก โดยยึดแนวปฏิบัตติ ามคู่มือนักเรียน
5.2 ครูประจาชั้นจัดอบรมนักเรียนตามหัวข้ออบรมของโรงเรียน โดยไม่อ่านให้
นักเรียนฟัง แต่ใช้วิธีพูดแบบการอบรม และควรแบ่งเวลาในชั่วโมงที่สอนอบรมทุกหัวข้อที่
โรงเรียนกาหนดให้ นอกจากนี้ให้อบรมเรื่องอื่นๆด้วยเมื่อเห็นว่านักเรียนยังบกพร่องในเรื่องนั้นๆ
5.3 ขอให้ครูผู้สอนทุกคนช่วยกันตักเตือนนักเรียน และสั่งสอนนักเรียนให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียน
5.4 ครูประจาชั้นควรติดตามผลการอบรมทุกสัปดาห์ โดยการสังเกตนักเรียน
สอบถามนักเรียนและครูผู้สอน
5.5 ครูทุกคนควรคานึงไว้เสมอว่าการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีนั้นเป็นสิ่งทีด่ ีที่สุด
(ตัวอย่างที่ดมี ีค่ามากกว่าคาสอน)
6. การปฏิบัติในชั่วโมงสอน
6.1 เข้าสอนและออกจากห้องเรียนให้ตรงเวลา
6.2 ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์นอกเหนือจากการเรียนการสอนหากได้รับการตักเตือน
เกิน 2 ครั้ง อาจไม่ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6.3 ให้นักเรียนบอกทาความเคารพโดยหัวหน้าห้องกล่าวคาว่า “นักเรียนทั้งหมดตรง” เมื่อ
นักเรียนยืนเรียบร้อยแล้วให้หัวหน้าห้องกล่าวคาว่า “ทาความเคารพ” นักเรียนจึงน้อมไหว้
6.4 พิจารณาความเรียบร้อยของนักเรียน และความสะอาดของห้องเรียน ถ้าพบ
ข้อบกพร่องให้ตักเตือนและอบรมด้วยเหตุผล
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6.5 ตรวจนับจานวนนักเรียนและบันทึกข้อมูลลงในสมุดประจาห้องเรียน ถ้าพบว่ามี
นักเรียนหายไปจากห้องเรียนให้บันทึกชื่อนักเรียน และเหตุผลที่หายไปลงในช่องหมายเหตุของ
สมุดประจาห้องเรียน
6.6 ดาเนินการสอนตามกาหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยสอนอย่างเต็มที่
และตอบคาถามเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย
6.7 นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนให้ตักเตือนสาหรับครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ถ้าไม่เชื่อฟังให้ทาบันทึก
และส่งนักเรียนมาให้ผู้อานวยการ ครูไม่ควรทาโทษนักเรียนด้วยการไล่นักเรียนออกนอกห้อง หรือ
ตีนักเรียน
6.8 ไม่ควรนั่งสอนยกเว้นมีความจาเป็น เช่น เจ็บป่วย ตั้งครรภ์ เป็นต้น
6.9 ไม่นั่งบนโต๊ะขณะทาการสอน
6.10 ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องนานักเรียนออกนอกห้องเรียน นอกบริเวณโรงเรียนจากที่
กาหนดไว้ในตารางสอน ให้บันทึกขออนุญาตจากผู้อานวยการ
6.11 ในกรณีที่ได้รับคาสั่งให้สอนแทน ให้ปฏิบัติเหมือนครูผู้สอนประจาวิชา ไม่ให้ทิ้งห้อง
สอน
6.12 ตักเตือนนักเรียนเมือ่ พบนักเรียนทาสิ่งไม่ถูกต้อง เช่น เข้าห้องเรียนสาย ดื่มน้า
รับประทานขนมในขณะที่ครูกาลังสอน
6.13 ต้องสารวจเวลาเรียนรวมของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ การขาดเรียนทุกครั้งให้บันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน
6.14 เลือกใช้วิธกี ารสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหา
6.15 หากครูได้รับคาสั่งจากหน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานต้นสังกัดให้ไปช่วยราชการ ให้ถือ
เป็นการรับผิดชอบต่อหน้าที่ในโรงเรียน และหน่วยงานที่ร้องขอ โดยไม่ให้มผี ลกระทบต่อการเรียน
ของนักเรียนที่รับผิดชอบ หากมีผลเสียหายเกิดขึ้นจากการที่ต้องละทิ้งห้องเรียนครูผู้นั้นจะต้อง
ยอมรับผลการพิจารณาของฝ่ายบริหาร
6.16 ในกรณีที่มีความจาเป็นไม่สามารถเข้าสอนตามปกติได้ ให้แจ้งผู้อานวยการทราบ
ล่วงหน้า โดยใช้บันทึกขอแลกชั่วโมงสอน และให้ครูผู้สอนแทนในแต่ละชั่วโมงลงชื่อรับทราบ
พร้อมกับแจ้งให้นักเรียนทราบเพื่อจะได้เตรียมตัวในการเรียนด้วย
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7. การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน
7.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มที่และเต็มเวลา
7.2 ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของโรงเรียน หากมีบางเรื่องที่ไม่เห็นด้วยควรเสนอ
ผู้อานวยการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวเดียวกัน
7.3 มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
7.4 พัฒนาตนเองเพื่อให้ทันสมัยทัง้ ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เป็นที่
เลื่อมใสแก่นักเรียน
7.5 ตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
7.6 ใช้ถ้อยคาที่สุภาพทั้งต่อครูและนักเรียน
7.7 ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราให้นักเรียนเห็นหรือรับรู้ในขณะปฏิบัติราชการ
7.8 ศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โรงเรียนกาหนดอย่างเคร่งครัด ศึกษากฎระเบียบ
ของนักเรียนเพื่อจะได้อบรมนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
7.9 รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของโรงเรียน เช่น การทักทายด้วยการสวัสดี ใช้คาพูดสุภาพ
เคารพผู้อาวุโส
7.10 ไม่ปกป้องนักเรียนทีท่ าความผิด
8. การประชุมประจาเดือน
8.1 การประชุมครูของโรงเรียน มีการประชุมของโรงเรียนสัปดาห์ละครั้ง หรือตามภารกิจ
ที่จาเป็น
มีเรื่องสาคัญแจ้งให้ทราบ เป็นหน้าที่ของครูทุกคนที่จะต้องเข้าร่วมประชุม เมื่อ
ขาดประชุมต้องแจ้งผู้อานวยการ
8.2 การประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้จะไม่เบียดบังเวลาเรียนของนักเรียนจะประชุม
นอกเวลาเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จะซักซ้อมการทางานกับครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตลอดจนการสัมมนาเกี่ยวกับวิชาที่สอน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา วิธีการ
สอนและอื่นๆ นอกจากนี้ก็จะมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้เสริมแก่ครู เพื่อ
งานของกลุ่มสาระการเรียนรู้จะได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
9. การอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
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9.1 นักเรียนเขียนใบลาโดยใช้แบบฟอร์มของโรงเรียน และให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อ
รับรองส่งใบลาให้ครูประจาชั้น ตรวจลายเซ็นผู้ปกครองว่าถูกต้องแล้วเสนอผู้อานวยการพิจารณา
9.2 เมื่อนักเรียนป่วยหรือนอนพักในห้องพยาบาล ถ้าจาเป็นต้องกลับบ้าน ครู
ประจาชั้นเป็นผู้พานักเรียนส่งกลับบ้านหรือผู้ติดต่อให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับบ้าน หากนักเรียน
ประสบอุบัติเหตุจาเป็นต้องส่งโรงพยาบาลให้ครูประจาชั้นและครูพยาบาลพานักเรียนส่ง
โรงพยาบาล
10. การติดตามดูแลแก้ไขความประพฤตินักเรียน
10.1 ครูทุกท่านต้องสนใจกวดขันให้นักเรียนประพฤติปฏิบัตติ ามระเบียบข้อบังคับ
ของโรงเรียนโดยเคร่งครัดและปฏิบัติให้เสมอกันทุกคน
10.2 ครูต้องเห็นความสาคัญของการปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนให้เท่ากับวิชาการ
10.3 ให้ครูประจาชั้นควบคุมความประพฤติของนักเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกใน
ความเป็นนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง๑ ( บ้านท่าตอน ) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
10.4 เมือ่ ครูประจาชั้นพบว่านักเรียนกระทาความผิดร้ายแรง ต้องรีบรายงานให้
ผู้อานวยการทราบทันที
11. กาหนดเปิด – ปิด อาคารเรียน การประหยัดไฟ
11.1 เปิดอาคารเรียนตอนเช้า เวลา 07.00 น.หากไม่จาเป็นไม่เปิดไฟใน
ห้องเรียน
11.2 ปิดอาคารเรียนตอนเย็น เวลา 15.30 น.ครูประจาชั้นหรือครูประจาวิชา
ตรวจตราให้นักเรียนปิดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกห้องเรียน
11.3 หลังเลิกเรียนวันสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดยาว ควรตรวจตราดูความเรียบร้อยของ
ประตู หน้าต่าง หากพบการชารุดให้แจ้งฝ่ายอาคารสถานที่ให้ซ่อมแซม
12. การส่งเสริมทางด้านวิชาการ
12.1 เมื่อมีความจาเป็นต้องสอนนักเรียนในวันหยุดหรือหลังเวลาราชการ ให้ทาหนังสือ
แจ้งผู้ปกครอง
12.2 ให้ครูประจาชั้นส่งเสริมนักเรียนที่เก่ง และช่วยทบทวนวิชาให้นักเรียนที่เรียนอ่อน
13. หน้าที่ครูประจาชั้น
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13.1 ในวันเปิดภาคเรียนครูประจาชั้นต้องชี้แจงระเบียบแบบแผนต่างๆอย่างละเอียด
ติดตามดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบพร้อมทัง้ แนะนาเรื่องอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนที่
นักเรียนต้องทราบ เช่น ห้องสมุด ห้องพยาบาล เป็นต้น
13.2 จัดให้มกี ารเลือกหัวหน้าชั้นและรองหัวหน้าชั้นภายในสัปดาห์ที่ 2 หลังเปิดภาคเรียน
ที่ 1 และมอบหมายงานของหัวหน้าชั้น เช่น สารวจจานวนนักเรียน รวบรวมเอกสารทะเบียน
ฯลฯ จัดแบ่งนักเรียนเป็นเวรลบกระดาน ทาความสะอาดห้องเรียน โต๊ะครู จัดดอกไม้ ส่งและรับ
สมุดแบบฝึกหัดจากครูผู้สอน เป็นต้น
13.3 ทาสมุดรายงาน ครูประจาชั้นต้องลงความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนตาม
สภาพความเป็นจริงด้วยภาษาที่สร้างสรรค์ในสมุดรายงาน
13.4 ดูแลอบรมนักเรียนอย่างสม่าเสมอในชั่วโมงโฮมรูมตามหัวข้อที่ทางโรงเรียนได้
มอบหมายให้และดูแลการสวดมนต์ประจาสัปดาห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
13.5 แนะนาและตักเตือนให้นักเรียนปฏิบัติตนอยูใ่ นระเบียบวินัยของโรงเรียน เช่น ความ
ประพฤติและการแต่งกาย
13.6 ประสานงานกับครูผู้สอนในแต่ละวิชาเพื่อรับทราบปัญหา และร่วมกันหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
13.7 ให้ครูประจาชั้นศึกษาข้อมูลของนักเรียนอย่างละเอียด เพื่อนาไปสู่กระบวนการใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13.8 เมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ประพฤติผดิ ระเบียบ ครูประจาชั้นแจ้งผู้อานวยการ
เพื่อแจ้งผู้ปกครอง
13.9 ควบคุมดูแลนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบในการทากิจกรรมหน้าเสาธงและเข้าห้อง
ประชุมประจาสัปดาห์ร่วมกับครูพิเศษในสายชั้น
14. หน้าที่ครูเวร
14.1 ครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ
14.1.1 เวลาปฏิบัตหิ น้าที่ 08.00 – 16.30 น.
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14.1.2 ข้อปฏิบัติในขณะปฏิบัติหน้าที่เวร ได้แก่ การตรวจบริเวณ การต้อนรับผู้มา
ติดต่อกับทางโรงเรียน การดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในวันหยุด การบันทึกเวร การรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีเหตุการณ์ เป็นต้น
14.1.3 การขอแลกเปลี่ยนเวร เมื่อมีเหตุขัดข้องไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น
มีกิจธุระหรือเจ็บป่วยก่อนวันปฏิบัตหิ น้าที่เวรหรือรับผิดชอบสอนเสริมวันเสาร์ ให้ปฏิบัติดังนี้
- เมื่อทราบล่วงหน้าให้ส่งคาร้องขอเปลี่ยนเวร เสนอขออนุญาต
ผู้อานวยการ
- ถ้ามีเหตุจาเป็นหรือเจ็บป่วยกะทันหันซึ่งไม่อาจทาบันทึกขออนุญาต
ผู้อานวยการได้ล่วงหน้า ให้โทรศัพท์แจ้งโดยเร็วและทาบันทึกชี้แจงผู้อานวยการ
14.1.4 การไม่มาปฏิบัติหน้าที่เวรโดยไม่แจ้งฝ่ายใด (ขาดเวร)ถือเป็นความ
บกพร่องในหน้าที่ ให้ปฏิบัติดังนี้
- ทารายงานชี้แจงเหตุผลต่อผู้อานวยการในวันแรกที่มาปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการหลังขาดเวรไป
14.1.5 หากไม่มาปฏิบตั หิ น้าที่เวร และเกิดความเสียหาย ครูเวรต้องรับผิดชอบทั้ง
ทางวินัย และทางกฎหมายบ้านเมือง
15. ครูเวรประจาวัน
15.1 เวลาปฏิบัติหน้าที่รบั นักเรียน และดูแลนักเรียนตอนเช้าเวลา 07.00 – 08.00 น. และ
ดูแลนักเรียนกลับบ้านตอนเย็นเวลา 15.30 -16.30 น.
15.2 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนในเรื่องเครื่องแต่งกาย ทรงผม
เครื่องประดับ ตลอดจนกิริยามารยาท และพฤติกรรมของนักเรียน ตักเตือนเมื่อนักเรียนกระทา
ความผิด หากเห็นว่าต้องรายงานให้ทางโรงเรียนทราบให้จดชื่อลงในแบบฟอร์มบันทึกการ
ประพฤติผิดระเบียบของนักเรียน เสนอผู้อานวยการ เพื่อส่งให้ครูประจาชั้นต่อไป
15.3 ดูแลอย่าให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
15.4 ถ้ามีเหตุการณ์พิเศษให้รายงานผู้อานวยการทันที
15.5 ปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรเมื่อนักเรียนมาสาย นักเรียนที่มาสายขณะที่กาลังเชิญธงชาติ
ถือว่ามาสาย ให้ครูดูแลให้นักเรียนเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และฟังประกาศของโรงเรียน
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15.6 บันทึกการปฏิบตั ิหน้าที่ในสมุดเวรเมื่อเสร็จหน้าที่เวรภายในเวลา 16.30 น.
15.7 เมื่อมีบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับนักเรียนให้ไปติดต่อผู้อานวยการ
15.8 ทาบันทึกข้อบกพร่องของนักเรียนเป็นรายบุคคลลงในแบบฟอร์มบันทึกการประพฤติ
ผิดระเบียบของนักเรียน
15.9 ควบคุมดูแลนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและทาความสะอาดบริเวณโรง
อาหาร
15.20 ตรวจดูความสะอาดของอาหารว่ามีสิ่งปกปิดอาหารเรียบร้อยถูกสุขลักษณะหรือไม่
อาหารมีคุณค่าเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม่ หากเห็นว่าไม่เหมาะสมให้บันทึกแจ้งหัวหน้าฝ่าย
โภชนาการทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
15.21 แจ้งนัดหมายนักเรียนควบคุมดูแลนักเรียนเตรียมตัวกลับบ้านและดูแลจนกระทั่ง
นักเรียนออกจากโรงเรียน
16. ครูเวรดูแลนักเรียนพักนอน
ครูสตรี ดูแลนักเรียนพักนอนช่วงเช้าเวลา 06.00 น. จนกระทั่งโรงเรียนเข้า
ช่วงเย็นเวลา 15.30 น – 18.00 น.
ครูชาย ดูแลนักเรียนพักนอนช่วงเช้าเวลา 05.00 น. – 06.00 น.
ช่วงเย็นเวลา 15.30 น. – 21.00 น.
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
***************************************************************

หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย
***********************************
มาตรา ๘๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อ งรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้าม และ
ข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
มาตรา ๘๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจและ
มีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น
มาตรา ๘๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
ห้ามมิให้ อาศัย หรื อยอมให้ ผู้อื่นอาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่
มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้างแรง
มาตรา ๘๕ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาต้ องปฏิบั ติ หน้ าที่ ราชการให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลโดย
ถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่ง
สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่า
การปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นก็ได้และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้า
ผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม
การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบี ยบของทางราชการ อันเป็ นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
มาตรา ๘๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่
ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้
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การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรี ยน
ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่างข้าราชการด้วยกัน
หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียน
ผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
การกระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ ายแรงเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
มาตรา ๙๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทา
การหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
การกระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทาอันมีลักษณะเป็นการให้
หรื อ ได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น เพื่ อ ให้ ต นเองหรื อ ผู้ อื่ น ได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง โดยมิ ช อบ
หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่ คัดลอกหรื อลอกเลี ยนผลงานทาง
วิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนาเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการเพื่อ
ไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือน
ในระดับที่สูงขึ้น การฝุาฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดาเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
โดยมิชอบ หรือรับจัดทาผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนาผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ ใน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ
หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
มาตรา ๙๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตน
แสดงการฝักใฝุ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใดๆ อันมีลักษณะ
เป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
การเลือกตั้งอื่นที่มีลั กษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริม
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สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทาการในลักษณะเดียวกัน การดาเนินการที่ฝุาฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อ เสียงของตนและรักษาเกียรติ
ศักดิข์ องตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็น โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ หรือกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ ผู้อื่นเสพยาเสพติด
เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙๕ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ปูองกัน
มิให้ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิ ดวินั ย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล ที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระทาโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ
จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
การปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยให้กระทาโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์และ
ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการปูองกันตามควรแก่กรณีได้
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัย
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที
การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
ให้ดาเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือมีพฤติกรรมปกปูอง
ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทา
ผิดวินัย
มาตรา ๙๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัยเว้นแต่มีเหตุอันควรงด
โทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
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(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจาก
ราชการ
มาตรา ๙๗ การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทาเป็นคาสั่ง วิธีการออก
คาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและมิ
ให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในคาสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษ
กระทาผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอย่างใดในการกาหนดสถานโทษเช่นนั้น

มาตรฐานวิชาชีพครู (ประกาศ ศธ. 29 ก.พ. 43 สานักงานเลขาธิการคุรุสภา)
เกณฑ์มาตรฐาน- วิชาชีพครู
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
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คาอธิบายมาตรฐานที่ 1
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น
เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏ
ชัดเจน
คาอธิบายมาตรฐานที่ 2
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การ-เลือกอย่างชาญฉลาด
ด้วยความรักและหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องคานึงถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก
คาอธิบายมาตรฐานที่ 3
การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
คาอธิบายมาตรฐานที่ 4
การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการ
สอน บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
คาอธิบายมาตรฐานที่ 5
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้ น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุง
เครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ จุดประสงค์ของการเรียนรู้
คาอธิบายมาตรฐานที่ 6
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบ
ผลสาเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล ด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้
ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป
คาอธิบายมาตรฐานที่ 7
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
ที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และ การดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูนาเสนอ
รายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
1. ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการได้รับการพัฒนาและเปูาหมายของ
การพัฒนาผู้เรียน
2. เทคนิค วิธีการ หรือ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่นามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ
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3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กาหนดที่เกิดกับผู้เรียน
4. ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
คาอธิบายมาตรฐานที่ 8
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป
การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่าเสมอ ที่ทาให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา
และถือเป็นแบบอย่าง
คาอธิบายมาตรฐานที่ 9
การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความ-สาคัญ รับฟังความ
คิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความ
เต็มใจ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของสถานศึกษา และ ร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้น
คาอธิบายมาตรฐานที่ 10
การร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน หมายถึง การตระหนักในความสาคัญ รับฟังความคิดเห็น
ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติ-งานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ให้
ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ
คาอธิบายมาตรฐานที่ 11
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจา และรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะ สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิ เคราะห์ วิจารณ์
อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
คาอธิบายมาตรฐานที่ 12
การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนาปัญหาหรือความ
จาเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียน และ การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียน มา กาหนดเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่ง ที่จะนาเอา
วิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจาเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหา แล้วผันมุมของปัญหาไปใน
ทางการพัฒนา กาหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว
ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นาสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน
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จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
จรรยาบรรณต่ออาชีพ
ผู้ที่อยู่ในวงวิชาชีพจะต้องยึดถือจรรยาบรรณ ในการดารงวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ ดังนี้
1. ศรัทธาต่อวิชาชีพ ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพครู ต้องมีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู เห็นว่า
อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในฐานะที่เป็นอาชีพที่สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ
และเป็นคนที่พึงประสงค์ของสังคม ผู้อยู่ในวิชาชีพจะต้องมั่นใจ ในกาประกอบวิชาชีพนี้ด้วยความรัก และชื่นชมใน
ความสาคัญของวิชาชีพ
2. ธารงและปกป้องวิชาชีพ สมาชิกของสังคมวิชาชีพต้องมีจิตสานึกในการธารง ปกปูอง และ
รักษาเกียรติภูมิของวิชา ไม่ให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลน หรือเหยียบย่า ทาให้สถานะของวิชาชีพต้องตกต่า หรือ มัว
หมองการธารงปกปูองต้องกระทาทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาหรือต้องมีการแก้ไขข่าวหรือประท้วงหาก
มีข่าวคราวอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพ
3. พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ หน้าที่ของสมาชิกในวงการวิชาชีพคือ การที่ต้องรับผิดชอบใน
การศึกษา ค้นคว้าวิจัย สร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ เพื่อทาให้วิทยาการในศาสตร์สาขาวิชาชีพครูก้าวหน้าทัน
สังคมทันเหตุการณ์ ก่อประโยชน์ต่อประชาชนในสังคม ทาให้คนเก่ง และฉลาดขึ้น โดยวิธีการเรียนการสอนที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนรักเรียน ใฝุรู้ ช่างคิด ทีวิจารณญาณ มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ มากขึ้น
4. สร้างองค์กรวิชาชีพให้แข็งแกร่ง สมาชิกในวงวิชาชีพต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสร้างองค์กร
วิชาชีพให้คงมั่นธารงอยู่ได้ด้วยการเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก และเป็นเวทีให้คนในวงการได้แสดง ฝีมือและ
ความสามารถทางการสร้ างรู ปแบบใหม่ของการเรียนการสอนตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางด้านการสร้าง
แบบเรียนใหม่ ๆ การเสนอแนวความคิดห่าในเรื่องของการพัฒนาคน การเรียนการสอน และการประเมินผล
5. ร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ สมาชิกในสังคมวิชาชีพต้องร่วมมือกันในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดการเคลื่ อนไหวในเรื่องของความคิด หรือการจัดประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยน
แนวความคิดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หากไม่ได้รับความสนับสนุนจาก
สมาชิกแล้ว ทาให้องค์กรวิชาชีพขาดความสาคัญลงและไม่สามารถดาเนินภารกิจขององค์กรวิชาชีพต่อไปได้
บทบาทของการธารงมาตรฐานและการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการก็ย่อมจะลดลงด้วย ถ้าไม่มีปริมาณ
สมาชิกที่สนับสนุนเพียงพอ
จรรยาบรรณต่อผู้เรียน
ครูจะต้องมีความประพฤติปฏิบัติต่อผู้เรียน 9 ประการ ดังนี้
1. ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ บทบาทของครูต้องพยายามที่จะทาให้ลูกศิษย์เรียนด้วยความสุข เรียน
ด้วยความเข้าใจ และเกิดความมานะพยายามที่จะรู้ในศาสตร์นั้น ครูจึงต้องตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะศึกษาวิชาการทั้ง
ทางศาสตร์ที่จะสอน ศาสตร์ที่จะถ่ายทอดหรือวิธีการสอน ครูต้องพยายามที่จะหาวิธีการใหม่ ๆ มาลองทดลองสอน
2. รักและเข้าใจศิษย์ ครูต้องพยายามศึกษาธรรมชาติของวัยรุ่น ว่ามีปัญหามีความไวต่อ
ความรู้สึก (sensitive) และอารมณ์ไม่มั่นคง ครูจึงควรให้อภัย เข้าใจ และหาวิธีการให้ศิษย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์ครูต้องพยายามทาให้ลูกศิษย์รักและไว้ใจเพื่อที่จะได้กล้าปรึกษาในสิ่งต่างๆแล้วครูก็จะสามารถ
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ช่ ว ย ใ ห้ ศิ ษ ย์ ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร เ รี ย น
แ ล ะ ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
3.ส่งเสริมการเรียนรู้ ปัจจุบันการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้น คว้าหาคาตอบด้วยตนเองหรือการเรียนรู้
จากการช่วยเหลือกันในกลุ่มอาจจะทาให้ผู้เรียนมีวิธีการหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเองมากขึ้นมากกว่าจะ
คอยให้ครูบอกให้แต่ฝุายเดียว ครูจึงจาเป็นต้องชี้ช่องทางให้ผู้เรียนหาวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
4. ยุติธรรม อาชีพครูเป็นอาชีพที่จะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่มีอคติลาเอียง
ต่อลูกศิษย์ ไม่เห็นว่าคนที่มีปัญหาเป็นคนน่ารังเกียจ หรือพอใจแต่เฉพาะศิษย์ที่เรียนเก่ง ไม่สร้างปัญหาเท่านั้น ครู
ต้องมีความเป็น ธรรมในการให้คะแนน และพร้อมที่จะอธิบายวิธีการให้คะแนน และการตัดเกรดได้ ครูต้อง
รอบคอบในการรอกคะแนน เพราะถ้าผิดพลาดแล้วบางครั้งก็จะทาให้ผู้เรียนที่ควรได้คะแนนดี ๆ กลับได้คะแนน
เกือบจะสอบตกไป
5. ไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้เรียน ลักษณะของครูจะต้องเป็นผู้ไม่แสวงหาอามิสสินจ้าง เงิน
ไม่ใช่สิ่งที่สร้างความสุขเสมอไป ครูจึงจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการกระทาใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจได้ว่า ครูกาลังหาประโยชน์จากศิษย์อย่างไม่เป็นธรรม
6. ทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี ครูมีอิทธิพลต่อศิษย์ทั้งด้านวาจา ความคิด บุคลิกภาพ และความ
ประพฤติ ครูจึงจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ซึมซับสิ่งที่ทาจากตัวครูไป เมื่อศิษย์เกิดศรัทธาใน
ความสามารถของครู ศิษย์อาจจะเลียนแบบความประพฤติของครูไปอย่างไม่ได้เจตนา เช่น การตรงต่อเวลา การ
พูดจาชัดเจน การแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาสุภาพเรียบร้อย เป็นต้น
7. ให้เกียรติผู้เรียน การยกย่องให้เกียรติผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ และเกรงใจผู้สอน
ครูไม่ควรใช้อานาจในทางที่ผิด เช่น พูดจาข่มขู่ ใช้คาพูดไม่สุภาพ เปลี่ยนชื่อผู้เรียน เยาะหยันหรือดูถูกผู้เรียน การ
เคารพผู้เรียนในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความเข้าใจ และการเรียนรู้ที่ดี เมื่อผู้เรียนได้รับการปฏิบัติ
อย่างดี ย่อมก่อให้เกิดพลังในการศึกษาต่อไป
8. อบรมบ่มนิสัย ม.ล. ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมบ่มนิสัยเด็ก โดยท่านเชื่อว่า “การอบรมบ่มนิสัยใคร ๆนั้นเพียงแค่วันละ
นาทีก็ดีถม” ดังนั้นครูควรแบ่งเวลาในการอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน เช่น ก่อนการสอนแต่ละชั่วโมงอาจชี้แนะหรือให้
ความคิดที่ดีแก่ผู้เรียนได้ ครูควรถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอนคนให้เป็นคนดี
9.ช่วยเหลือศิษย์ ผู้เรียนมาอยู่ในสถานศึกษาพร้อมด้วยประสบการณ์และปัญหาที่ แตกต่างกัน
ออกไปดังนั้นครูจึงมีหน้าที่ที่จะต้องสังเกตความผิดปกติหรือข้อบกพร่องของศิษย์ และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ
ได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้ศิษย์ต้องก้าวถลาลึกลงไปในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
จรรยาบรรณต่อตนเอง
ครูจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้มีลักษณะพฤติกรรม ดังนี้
1.ประพฤติชอบ ครูต้องตั้งตนไว้ในที่ถูกที่ควรสามารถบังคับตนเองให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม
ถูกต้อง
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2.รับผิดชอบ ครูต้องฝึกความรับผิดชอบ โดยตั้งใจทางานให้สาเร็จลุล่วง มีความผิดพลาดน้อย
3.มีเหตุผล ครูต้องฝึกถามคาถามตนเองบ่อย ๆ ฝึกความคิดวิเคราะห์หาเหตุหาผล หาข้อดีข้อเสีย
ของตนเอง และเรื่องต่าง ๆ เพื่อทาให้ตนเองเป็นคนมีเหตุผลที่ดี
4.ใฝ่รู้ การติดตามข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ ๆ ทาให้ครูมีนิสัยใฝุรู้ อยากทราบคาตอบในเรื่องต่าง ๆ
ครูควรมีความรู้รอบตัวอย่างดีทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อให้ครูดารงชีพในสังคมได้อย่างเป็นสุข
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และชี้แนะสิ่งที่ถูกต้องให้ศิษย์ได้
5.รอบคอบ ครูต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรอบคอบ ละเอียดและประณีต ในการดาเนินกิจการ
ต่าง ๆ การทากิจกรรม เช่น ควบคุมบัญชีการเงินต้องรอบคอบ ต้องเห็นตัวเลขชัดเจนไม่ต กหล่น ทาให้เกิดการ
ผิดพลาดที่เป็นผลร้ายทั้งของตนเองและผู้อื่น
6.ฝึกจิต การพัฒนาจิต ทาให้ครูอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและส่งผลทาให้ครูทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้นครูจึงต้องหมั่นฝึกจิตของตนให้สูงส่ง สูงกว่ามาตรฐาน ระงับอารมณ์ไม่ดี คิดอะไรได้สูงกว่า
มาตรบานและคิดเป็นบวก มากกว่าคิดลบหรือคิดร้าย
7.สนใจศิษย์
การสนใจพัฒนาการของผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้วิชาชีพครูก้าวหน้า
เพราะถ้าไม่มีผู้เรียนก็ไม่มีวิชาชีพครู ครูจึงจาเป็นต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติผู้เรียน การ
แก้ปัญหาผู้เรียน การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
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จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่
ศิษย์โดยเสมอหน้า
2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
4. ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้
ศิษย์กระทาการใด ๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนโดยมิชอบ
6. ครู ย่ อมพัฒ นาตนเองทั้งทางด้านวิช าชีพ ด้านบุคลิ กภาพและวิสั ยทัศน์ให้ ทันต่อการพัฒ นาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่เสมอ
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู
8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
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คุณธรรม 4 ประการ
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย)
1. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดี
3.การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสั จสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของ
ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ
1. กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
- ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม
- เสียสละ
- พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใด
2. ซี่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
- แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การ
- มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร
และต่อการพัฒนาปรับปรุงราชการ
3. โปร่งใสตรวจสอบได้
- สร้างกลไกและวิธีการทางานขององค์การให้ชัดเจน ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
- เปิดเผยข้อมูลข่างสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
4. ไม่เลือกปฏิบัติ
- บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวกรวดเร็วประหยัด
- ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเมตตา เอื้อเฟื้อถูกต้อง และมีน้าใจ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ทางานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์เกิดผลดีต่อหน่วยงาน และส่วนรวม
- ใช้ทรัพยากรของราชการให้คุ้มค่า
- เน้นการทางานที่ยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดของงาน
หลักสาคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี 6 ประการ
1. หลักนิติธรรม
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หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
และสังคมยินยอม พร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็ นการปกครองภายใต้กฎหมาย
มิใช่ตามอาเภอใจหรืออานาจขอตัวบุคคล
2. หลักหลักคุณธรรม
หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาน โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้ คนไทย มีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต จนเป็นนิสัยประจาชาติ
3. หลักความโปร่งใส
หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทางานของทุก
วงการให้มีโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
4. หลักการมีส่วนร่วม
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสาคัญของ
ประเทศ ไม่ว่าการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ
5. หลักความรับผิดชอบ
หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะ
ของบ้านเมือง และการกระตือรือร้น ในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความ กล้า
ที่จะยอมรับผล จากการกระทาของตน
6. หลักความคุ้มค่า
หมายถึง การบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดย
รณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
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สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี
คุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน กาหนดเปูาหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุ งพัฒ นา
ประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง
สมรรถนะ
ตัวบ่งชี้
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.1 ความสามารถในการวางแผน
การกาหนดเปูาหมาย การวิเคราะห์
ในการปฏิบัติงาน
(Working Achievement สังเคราะห์ภารกิจงาน
Motivation)
1.2 ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
1.3 ความสามารถในการติดตามประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
1.4 ความสามารถในการพัฒนา
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้งานประสบความสาเร็จ

รายการพฤติกรรม
1. วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. กาหนดเปูาหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน
3. กาหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
1. ใฝุเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
2. ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3. แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
1. ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง/พัฒนาการทางานให้ดียิ่งขึ้น
2. พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน
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สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจในการให้บริการ และการปรับปรุ งระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
สมรรถนะ
การบริการที่ดี
(Service Mind)

ตัวบ่งชี้
2.1 ความตั้งใจและเต็มใจใน
การให้บริการ
2.2 การปรับปรุงระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ

รายการพฤติกรรม
1. ทากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเมื่อมีโอกาส
2. เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ และนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ

สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (Self- Development) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
สมรรถนะ
การพัฒนาตนเอง
(Self- Development)

ตัวบ่งชี้
3.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตาม
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ

รายการพฤติกรรม
1. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การค้นคว้า
ด้วยตนเอง
3.2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใน 1. รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัย
การพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ องค์กรและวิชาชีพ
3.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
สร้างเครือข่าย
2.ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
แก่ผู้อื่น
3. มีการขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
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สมรรถนะที่ 4 การทางานเป็นทีม (Team Work) หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้กาลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้า
กับผู้อื่นหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผู้นาหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างและดารงสัมพันธภาพของสมา ชิก ตลอดจนเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
สมรรถนะ
การทางานเป็นทีม
(Team Work)

ตัวบ่งชี้
4.1 การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
4.2 การเสริมแรงให้กาลังใจเพื่อนร่วมงาน
4.3 การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือ
สถานการณ์ที่หลากหลาย
4.4 การแสดงบทบาทผู้นาหรือผู้ตาม
4.5 การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อื่นใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุ
ผลสาเร็จตามเปูาหมาย

รายการพฤติกรรม
1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่น
2. ทางานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อนร่วมงานเพื่อสู่เปูาหมายความสาเร็จร่วมกัน
1. ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้กาลังใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม
1. มีทักษะในการทางานร่วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา และในสถานการณ์ต่างๆ
1. แสดงบทบาทผู้นาหรือผู้ตามในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาส
1. แลกเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายและ
ทีมงาน
3. ร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการทางานเป็นทีมให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา

สมรรถนะที่ 5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และสังคม เพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู
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สมรรถนะ
ตัวบ่งชี้
จริยธรรม และ
1. ความรักและศรัทธา
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในวิชาชีพ
(Teacher’s Ethics
and Integrity)
2. มีวินัย และความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพ

รายการพฤติกรรม
1. สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
3. ยกย่อง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสาเร็จในวิชาชีพ
4. ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกปูองเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ
1. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
2. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
3. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และมุ่งมั่นพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้ก้าวหน้า
4. ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค
3. การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม 1. ปฏิบัติตน/ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมกับสถานะของตน
2. รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
3. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ และไม่เบียดเบียนผู้อื่น
4. การประพฤติปฏิบัติตน เป็น 1. ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสถานการณ์
แบบอย่างที่ดี
2. มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ
3. ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสาเร็จ
4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมผู้อื่นให้ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ

2. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัด
ประเมินผล
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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สมรรถนะ
การบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
(Curriculum and
Learning
Management)

ตัวบ่งชี้
1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
2. ความรู้ ความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้

รายการพฤติกรรม
1. สร้าง/พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น
2. ประเมินการใช้หลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
1. กาหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่มเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัย และความต้องการ
ของผู้เรียน และชุมชน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผลการเรียนรู้
4. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
5. มีการนาผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และปรับใช้ตามสถานการณ์
อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียนตามที่คาดหวัง
6. ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ปรับปรุง/พัฒนา
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สมรรถนะ

ตัวบ่งชี้
3. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

4. การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
5. การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้

รายการพฤติกรรม
1. จัดทาฐานข้อมูลเพื่ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของ
ผู้เรียน
4. ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ
5.ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู้
6. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน
1. ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู้
2. สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
1. ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรู้ และผู้เรียน
2. สร้างและนาเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง
4. นาผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
สมรรถนะ
การพัฒนาผู้เรียน
(Student
Development)

ตัวบ่งชี้
2.1 การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน

รายการพฤติกรรม
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม
3. จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต และ
1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้ การทางาน
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตผู้เรียน
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2.3 การปลูกฝังความเป็น
1. สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย ให้แก่ผู้เรียน
ประชาธิปไตย ความภูมิใจใน
2. จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย
ความเป็นไทยให้กับผู้เรียน
2.4 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
1. ให้ผู้เรียน คณะครูผู้สอน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล
นักเรียน
2. นาข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้และปรับพฤติกรรม
เป็นรายบุคคล
3. จัดกิจกรรมเพื่อปูองกันแก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับค่านิยมที่ดีงาม
5. ดูแล ช่วยเหลือ ผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ทันการณ์

สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจาชั้นเรียน/ประจาวิชา การกากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน
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สมรรถนะ
ตัวบ่งชี้
การบริหารจัดการชั้นเรียน 1. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ความสุขและความปลอดภัยของ
(Classroom
ผู้เรียน
Management)
2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจาชั้นเรียน/ประจาวิชา
3. กากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา

รายการพฤติกรรม
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน
3. ตรวจสอบสิ่งอานวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอ
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจาชั้นเรียนอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
2. นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
1. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน
2. แก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน
3. ประเมินการกากับดูแลชั้นเรียน และนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนา
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สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Analysis & Synthesis & Classroom Research) หมายถึง ความสามารถ
ในการทาความเข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบและนาไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กร
หรืองานในภาพรวมและดาเนินการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
สมรรถนะ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
(Analysis & Synthesis &
Classroom Research)

ตัวบ่งชี้
1. การวิเคราะห์

2. การสังเคราะห์

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

รายการพฤติกรรม
1. สารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อกาหนดทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหาระบุสภาพปัจจุบัน
3. มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาสความสาเร็จของการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
1. รวบรวม จาแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหาของผู้เรียน แนวคิดทฤษฎีและวิธีการ
แก้ไขปัญหาเพื่อสะดวกต่อการนาไปใช้
2. มีการประมวลผลหรือสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในชั้น
เรียนโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน
1. จัดทาแผนการวิจัย และดาเนินกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบตามแผนดาเนินการ
วิจัยที่กาหนดไว้
2. ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ
3. มีการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอื่น ๆ ที่มีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน
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สมรรถนะที่ 5 ภาวะผู้นาครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
สมรรถนะ
ภาวะผู้นาครู
(Teacher
Leadership)

ตัวบ่งชี้
1. วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่
ที่เหมาะสมกับความเป็นครู
(Adult Development)
2. การสนทนาอย่างสร้างสรรค์
(Dialogue)

3. การเป็นบุคคลแห่ง
การเปลี่ยนแปลง (Change
Agency)

รายการพฤติกรรม
1. พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้เรียนและผู้อื่น และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
2. เห็นคุณค่า ให้ความสาคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อื่น
3. กระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาของผู้อื่นให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นต่อ
เปูาหมายในการทางานร่วมกัน
1. มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนา มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น
โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพ
2. มีทักษะการฟัง การพูด และการตั้งคาถาม เปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนะที่หลากหลาย
ของผู้อื่น เพื่อเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน
3. สืบเสาะข้อมูล ความรู้ทางวิชาชีพใหม่ๆ ที่สร้างความท้าทายในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์
กับผู้อื่น
1. ให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีการวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ซึ่ง
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และพันธกิจของโรงเรียนร่วมกับผู้อื่น
2. ริเริ่มการปฏิบัติที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม
3. กระตุ้นผู้อื่นให้มีการเรียนรู้และความร่วมมือในวงกว้างเพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา
และวิชาชีพ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้
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สมรรถนะ

ตัวบ่งชี้
รายการพฤติกรรม
4. การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง 1. พิจารณาไตร่ตรองความสอดคล้องระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้
(Reflective Practice)
2. สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของเพื่อนร่วมงาน และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานวัตกรรมต่างๆ
3. ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และ
ผลการดาเนินงานสถานศึกษา
5. การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์
1. กาหนดเปูาหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริง
ผู้เรียน
และปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จได้
(Concern for improving
2. ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นรอบด้านของผู้เรียนต่อผู้ปกครองและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
pupil achievement)
3. ยอมรับข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้ปกครอง
4. ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองให้เอื้อต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
5. ตรวจสอบข้อมูลการประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้าน รวมไปถึงผลการวิจัย หรือองค์ความรู้
ต่างๆ และนาไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
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สมรรถนะที่ 6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Relationship & Collaborative – Building for Learning
Management) หมายถึง การประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
สมรรถนะ
การสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับชุมชน
เพื่อการจัดการเรียนรู้
(Relationship &
Collaborative for
Learning)

ตัวบ่งชี้
รายการพฤติกรรม
1. การสร้างความสัมพันธ์และ 1. กาหนดแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือกับชุมชน
ความร่วมมือกับชุมชน
2. ประสานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
เพื่อการจัดการเรียนรู้
3. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
4. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
2. การสร้างเครือข่าย
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
ความร่วมมือเพื่อการจัด
เอกชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้
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ภาคผนวก
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พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทาหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบาเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์
ให้มาก ขอให้ถือว่าการทาหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทาให้บ้านเมืองอยู่
เย็นเป็นสุขและมั่นคง (เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533)
…………………………………………
การดารงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะด้องมีความเพียร และ
ความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็จะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ วไม่มีทางที่
จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ (พระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา 27 มีนาคม 2523)
..................................................................
การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจาเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิด
ทองหลังพระกันมากนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใคร
ปิดทอง
ข้างหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้ (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506)
..................................................................
ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขี้นต้องแก้ไข
อย่าทิ้งไว้จนพอกพูนลุกลามแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็
ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้หลายๆคน หลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 กรกฏาคม 2533)
....................................................................
การจะทางานให้มีประสิทธิผล และให้ดาเนินไปได้โดยราบรื่น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทา
ด้วยความรับผิดชอบสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน สาคัญที่สุดต้องเข้าใจ
ความหมายของคาว่าความรับผิดชอบให้ถูกต้อง (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 กรกฎาคม 2519)
......................................................................
เมื่อมีโอกาส และมีงานให้ทา ควรเต็มใจทาโดยไม่จาเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นใด
ไว้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทางานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทาได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มี
ความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสาเร็จในงานที่ทาสูงขึ้น (ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)

