ระเบียบการปฏิบัติงาน
โรงเรียนบ้านกุมแป
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ระเบียบการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านกุมแป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1. เวลาในการปฏิบัติราชการ
1.1 มาถึงโรงเรียนอย่างช้าเวลา 08.00 น. โรงเรียนเข้าเวลา 08.15 น.
1.2 เมื่อเข้ามาในโรงเรียนถือว่าเป็นการเริม่ ปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการ
1.3 ไม่ควรรับประทานอาหารเช้าในห้องเรียนขณะที่นักเรียนกาลังเรียนอยู่
1.4 เวลากลับหลังจากเลิกแล้ว คือถ้าไม่ใช่วันที่ปฏิบัติหน้าทีเ่ วรให้กลับตัง้ แต่เวลา16.15.เป็นต้นไป
ถ้าปฏิบัติหน้าทีเ่ วรกลับเวลา16.30.แต่ถ้ายังมีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนและผูป้ กครองยังไม่มารับให้
รอจนกระทั่งนักเรียนกลับหมดแล้ว
2. การลาหยุดราชการ
2.1 การลากิจ จะต้องลาล่วงหน้า เมื่อได้รบั อนุญาตจากผู้อานวยการแล้วจึงจะหยุดราชการได้
2.2 การลาป่วยให้แจ้งผู้บริหารทราบในช่วงเช้าก่อนเวลา 08.00 เพื่อจัดครูสอนแทน
และให้ย่นใบลาในเช้าของวันทีม่ าทำการหลังครบกาหนดการลา
2.3 การยื่นใบลาให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและเสนอผูอ้ านวยการเพื่อการอนุมัติ
2.4 เมื่อหยุดราชการไปโดยไม่แจ้งสาเหตุให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบโดยตรง เมื่อมาปฏิบัติราชการหลังจากหยุดไป
แล้วไม่ยื่นใบลาตามกาหนดถือว่าขาดราชการ
3. การออกนอกบริเวณโรงเรียน
3.1 เมื่อมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องขออนุญาตผู้บริหาร
และบันทึกลงสมุดขออนุญาตออกอกสถานศึกษา และกลับในเวลาที่กาหนด
3.2 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ในขณะที่มีชั่วโมงปฏิบัตกิ ารสอนควรหลีกเลี่ยง
แต่ถ้ามีเหตุจาเป็นต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าใครเป็นผูร้ ับผิดชอบแทน
4. การรับประทานอาหาร
4.1 นักเรียนรับประทานอาหารที่โรงอาหาร ครูประจาชั้นต้องควบคุมระเบียบการรับประทานอาหารของนักเรียนและครูทุก
ท่านรับประทานอาหารที่โรงอาหารพร้อมกับคณะครูท่านอน่ ๆ
4.2 ครูเวรที่ต้องขายอาหารในเวลาพักกลางวันให้ทาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เวลา11.25น.–12.30 น.
5. การแต่งกาย
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

ชุดเคร่องแบบราชการ
ชุดสุภาพ
ชุด Sport Day
ชุดลูกเสอ
แต่งกายอนุรักษ์ไทย/ผ้าไทย
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หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าสายชั้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อยู่ในตาแหน่งคราวละ 1 ปี
รับนโยบายจากผู้บริหาร และประสานงานกับผู้ร่วมงานในสายชั้น
รับผิดชอบการนิเทศภายในสายชั้นการรวบรวมเอกสารและการตรวจสอบเอกสารตามที่ได้รบั มอบหมาย
สารวจสภาพปัญหาภายในสายชั้นนาเสนอผู้บังคับบัญชาเพือ่ แก้ไข
ดูแลการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ร่วมกับครูฝ่ายอาคารสถานที่และหัวหน้าอาคาร
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในสายชั้น
ให้เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นของครูและนักการภารโรงในสายชั้น

8. ร่วมกับครูในสายชั้นจัดทาแผนการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล
และผลิตสือ่ การเรียนรู้
9. จัดครูเพือ่ อบรมนักเรียนประจาสัปดาห์
10. ประสานงานกับครูภายในสายชั้น และต่างสายชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าอาคารเรียน
1. รับนโยบายผูบ้ ริหารเพื่อนามาปฏิบัติ
2. สารวจอาคารถ้าพบสิ่งทีจ่ ะต้องปรับปรุง ซ่อมแซมได้ เสนอผูบ้ ังคับบัญชา
3. ดูแลการปฏิบัติงานของนักการภารโรงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาดอยู่เสมอ
4. ดูแลและสารวจรอบอาคารเรียน ให้สะอาดร่มรื่น สวยงาม
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของครูประจาห้องพิเศษ
1. ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดอุปกรณ์ในห้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสะอาด สวยงาม
2. จัดทาทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และสถิติการใช้ห้องเรียนให้เป็นปัจจุบัน
3. จัดทาข้อปฏิบัตกิ ารใช้ห้องพิเศษให้เหมาะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอือ้ อานวยต่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
5. จัดทาตารางการใช้หอ้ งเพื่อให้นกั เรียนได้มีโอกาสใช้ห้องพิเศษ
6. รักษาความสะอาดห้องให้มรี ะเบียบเรียบร้อย
หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าเวรประจาวัน
1.
2.
3.
4.

เป็นหัวหน้าครูเวรจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบตั ิงานของครูประจาวัน
ควบคุมดูแลครูเวรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กาหนด
เสนอผลการปฏิบัติงานของครูเวรในความรับผิดชอบต่อผู้อานวยการโดยผ่าน
เจ้าหน้าที่ธุรการเพือ่ รายงานผู้อานวยการ
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5. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของครูเวรประจาวัน
1. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจาวันตั้งแต่เวลา 07.00น.–16.30 น.
2. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปภายในโรงเรียน เช่น ความสะอาด การรับประทานอาหารของนักเรียนมารยาท
ความประพฤติ การแต่งกาย การตรงต่อเวลาของนักเรียนและการเล่นในเวลาพัก
3. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน รับทราบเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ภายในโรงเรียนในวันนั้น
ถ้ามีเหตุร้ายแรงเกินจะแก้ไขได้ให้รายงานผู้บริหารทันที
4. เมื่อได้พบปัญหาข้อบกพร่อง ณ จุดใด ๆ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานนั้น
รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้ผบู้ ริหารทราบ
5. รวบรวมเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละวันกหลักฐานลงในสมุดบันทึกเพื่อบันทึกเวรประจาวัน
6. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น รับมอบหมายๆตามที่ได้
หน้าที่ครูเวรในวันหยุดราชการ
1. ต้องมาอยู่เวร ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
2. ดูแลอาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
3. ชี้แจงหรือรับเรื่องราวต่าง ๆ เมื่อมีผมู้ าติดต่อ หรือถ้ามีเหตุรา้ ยต้องรีบแก้ไขปัญหาโดยผ่านผู้บริหารทันที
4. บันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดบันทึกการอยูเ่ วรและลงชื่อผูท้ ี่มาปฏิบัติหน้าทีเ่ วรด้วย
5. ครูที่ไม่มาอยูเ่ วรต้องรับผิดชอบทุกกรณีเหตุการณ์ใดเมื่อมีเกิดขึ้นและชี้แจงสาเหตุการไม่มาปฏิบัตหิ น้าที่ในวันที่ทา
การวันแรกหลังการไม่ปฏิบัตหิ น้าทสี่ งั่ เป็นลายลักษณ์อักษร
6. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ตามที่ผบู้ ริหารมอบหมาย
หน้าที่ของนักการภารโรง
1. มีหน้าทีร่ ับผิดชอบารุงรักษาทรัพย์สมบัติทกุ อย่างของโรงเรียนให้ปลอดภัยดูแล
และใช้งานได้ตลอดเวลา
2. ปฏิบัติงานประจำที่ภายในบริเวณโรงเรียนตลอดเวลา ถ้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องรายงาน
ผู้อานวยการและต้องจัดหาคนมาทาหน้าที่แทนเพือ่ รับผิดชอบในหน้าทีท่ ุกกรณี
3. เปิด–ปิด ประตู หน้าต่างของโรงเรียนในวันเปิดทกวันทาการ
4. ทาความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องนำและบริ
้
เวณโรงเรียนให้สะอาดอยูเ่ รียบร้อย
ตลอดเวลาในวันทาการ
5. บารุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ ให้สวยงามเป็นประจาทุกวัน
6. จัดหาบริการนาดื่มน้าใช้ให้เพียงพอแก่ครู และนักเรียน
7. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างของโรงเรียนๆ
8. ปฏิบัติหน้าทีเ่ วรในวันหยุดตามคาสั่งและอานวยความสะดวกให้ครูทมี่ าปฏิบัตหิ น้าที่เวร
9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ู้บริหารมอบหมาย
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การปฏิบัติงานของครู
1. การปฏิบัติหน้าที่
1. อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
2. ทางานโดยมีวันลาน้อยที่สุด
3. ในแต่ละวันการมาและกลับ ลงเวลามาและกลับตามความจริง
4. แต่งกายให้เหมาะสมกับอาชีพครู
5. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้น และมีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน
6. มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และผลงานใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ตอ่ โรงเรียนและนักเรียน
7. ปฏิบัติหน้าทีเ่ วรรักษาความปลอดภัยตามคาสั่ง
8. แสดงกิริยาวาจาที่ดีต่อนักเรียน และเพือ่ นครูธ์ต่อทุกคนมีมนุษยส์ ัมพันธ์
9. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และความมีำใจต่
น้ อกัน และมีความซื่อสัตย์
10. เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และเรือ่ งทีผ่ ู้บงั คับบัญชาขอความร่วมมือ
11. เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนช่วยเหลือและ
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน
12. รักษาเกียรติยศ รักอาชีพครู ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู และรักษาจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ
2. การปฏิบัติเกี่ยวกับการสอน
1. ปฏิบัติการสอนและใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ
2. วิเคราะห์ผู้เรียนทุกคนในชั้นและวิชาทีร่ ับผิดชอบ
3. จัดทาและส่งแผนการเรียนรู้ตรงเวลาที่กาหนดทุกครั้ง
4. สอนตรงตามแผนการสอน และติดตามผลงานของนักเรียน
5. เข้าและออกจากห้องเรียนตามเวลาที่กาหนดด้วยความเอาใจใส่นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน
6. ส่งงานต่าง ๆ ตามเวลาทีก่ าหนด
7. ตรวจสมุดงานนักเรียนและการแก้ไขที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั
8. จัดทา ใช้และเก็บอุปกรณ์สื่อการสอนที่มรี ะบบ
9. การสอนซ่อมเสริมเป็นงานในหน้าทีท่ ี่ต้องปฏิบัติและไม่คิดค่าตอบแทน
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3. การปกครองนักเรียน
1. เอาใจใส่นกั เรียนและไม่เฉยเมย ต่อสิ่งที่บกพร่องของนักเรียน
2. อบรมความประพฤตินักเรียน เช้า กลางวัน เย็น และในที่ประชุมนักเรียน
3. ควบคุมแถวนักเรียน เช้า กลางวัน เย็นและปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน
4. การจัดกิจกรรม จะต้องดูแลและควบคุมระเบียบวินัยของนักเรียน
5. ไม่ควรละทิง้ ห้องเรียนในขณะที่ทาการสอน
6. การควบคุมชั้นเรียนขณะที่สอน รวมทั้งความสะอาดห้องเรียน
เกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาผลการปฏงิ านของครูปฏิบัติ
1. ปฏิบัติหน้าที่ครูประจาชั้น ประจาวิชา และรับผิดชอบงานในหน้าที่อย่างสมบูรณ์
2. เอาใจใส่ในการสอนเป็นอย่างดี ผลการเรียนของนักเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและคณะครู
3. มีความคิดริเริม่ ในด้านการเรียนการสอน และด้านบริการ
4. เสียสละ อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและส่วนรวม
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6. มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน และมีความสามัคคี
7. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและทางราชการ
8. มีวันลาป่วย ลากิจ น้อยที่สุด
9. แก้ไขข้อบกพร่องการเรียนและความประพฤติของนักเรียนได้ผลดียิ่ง
10. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม เพื่อสนองความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
11. มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและเพื่อนร่วมงาน และสามารถประสานงานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
12. มีความประพฤติดีเป็นตัวอย่างด้านการแต่งกาย ความประพฤติและมารยาทต่าง ๆ
13. การพัฒนาตนเอง มีความหนักแน่นในการควบคุมอารมณ์ ปรับตนเองให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ มีความรอบรู้
มีเหตุมีผล มีความสามัคคี มีวิจารณญาณและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
14. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มาฏิบัติงานสายเป็นหรือละเลยหน้าที่
15. ให้ความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียน และเพื่อนร่วมงาน ในด้านการพัฒนาโรงเรียน
ในทุกด้านเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
16. มีการรายงานการปฏิบัตงิ าน รายงานการอบรม รายงานผลการพัฒนาและจัดทาเอกสารตามที่ได้รับ
มอบหมายทันตามกาหนด
17. ปฏิบัติงานที่ได้รบั มอบหมายด้วยความเต็มใจ
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มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานที่1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเ่ สมอสินใจปฏิบัติกจิ กรรมตัด
มาตรฐานที่2 ต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้เต็มต
มาตรฐานที่3 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
มาตรฐานที่4 พัฒนาส่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอรรมการเรียนการสอนจัดกิจก
มาตรฐานที่5 โดยเน้นผลถาวรทีเ่ กิดขึ้นกับนักเรียน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรีย
มาตรฐานที่6 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ร่วมมอกับผู้อ่นในสถานศึกษา
มาตรฐานที่7 ร่วมมอกับผูอ้ ่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในกาฒนา
มาตรฐานที่8 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทกุ สถานการณ์
มาตรฐานที่9
มาตรฐานที่10
มาตรฐานที่11
มาตรฐานที่12
จรรยาบรรณครู
1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ชว่ ยเหลือส่งเสริมให้กาลังใจในการศึกษา
เล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า

2. ครูต้องอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสยั ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ ให้เกิ ด
อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสทุ ธิ์ใจ
3. ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
4. ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์ อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัตหิ น้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์
กระทำการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยมิชอบ
6. ครูต้องพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
สังคมและการเมืองอยูเ่ สมอ
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีตอ่ องค์กรวิชาชีพครู
8. ครูควรช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
9. ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรกั ษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
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บทบาทของครทู ี่ต้องเปลี่ยนแปลงยุคปฏริ ปู การศึกษา
1. จะต้องเป็นผู้จัดการ ผู้ชี้แนะ ผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
2. จะต้องช่วยผูเ้ รียนสร้างองค์ความรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
3. ให้ความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ต่อศิษย์อย่างทั่วถึง
4. ยอมรับความสามารถ กระตุ้น และส่งเสริมความสามารถของนักเรียนอย่างจริงจัง
5. จัดสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้ออานวยต่อการเรียนรู้
6. มีความเป็นมืออาชีพอุทิศเวลาเพือ่ การจัดการศึกษา และการเรียนของนักเรียน
7. ทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน และนักเรียนตลอดจนผูป้ กครอง
8. พัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับงานที่มีความสัมพันธ์กับอาชีพและความก้าวหน้า
9. เข้ารับการอบรมตามคาสั่งของทางราชการด้วยความเต็มใจ
10. ยอมรับเทคนิค และวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน
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