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  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่            
ในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรม และ   
การท างาน อันน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งทางกาย ทางจิตหรือทางอารมณ์ ทางสังคมและ               
ทางสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพที่มี
ความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ทั้งความดี 
ความเก่ง สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวปฏิบัติและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูขึ้น 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม                    
หลักธรรมาภิบาลต่อไป 
 
 

     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
           ผู้จัดท า 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ โรงเรียนสตรสีิรเิกศ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรสีะเกษ ยโสธร 

สำรบัญ 
            หน้า 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  3 
สมรรถนะครู  6 
มาตรฐานวิชาชีพครู  7 
มาตรฐานการปฏิบัติงานครู 12 
การปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  14
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ โรงเรียนสตรสีิรเิกศ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรสีะเกษ ยโสธร 

มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
  วิชาชีพ (Profession) เป็นอาชีพให้บริการแก่สาธารณชนที่ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญเป็น         
การเฉพาะ ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาชีพอ่ืน และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผู้ประกอบวิชาชีพต้องฝึกอบรม           
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่จะประกอบวิชาชีพต่างกับอาชีพ(Career) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้อง
ท าให้ส าเร็จ โดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพ่ือการด ารงชีพเท่านั้น 
  วิชาชีพซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงตามมา 
เพราะมีผลกระทบต่อผู้รับบริการและสาธารณชน จึงต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นพิเศษ เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจต่อผู้รับบริการและสาธารณชน โดยผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา 
(Intellectual Method) ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างเพียงพอ (Long Period of Training) มีอิสระในการใช้
วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Autonomy) และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics) 
รวมทั้งต้องมีสถาบันวิชาชีพ(Professional Institution) หรือองค์กรวิชาชีพ (Professional Organization) เป็น
แหล่งกลางในการสร้างสรรค์จรรโลงวิชาชีพ 
กำรก ำหนดให้วิชำชีพทำงกำรศึกษำเป็นวิชำชีพควบคุม 
  วิชาชีพทางการศึกษา นอกจากจะเป็นวิชาชีพชั้นสูงประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับวิชาชีพชั้นสูงอ่ืน เช่น 
แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ทนายความ พยาบาล สัตวแพทย์ ฯลฯ ซึ่งจะต้องประกอบวิชาชีพเพ่ือบริการต่อ
สาธารณชนตามบริบทของวิชาชีพนั้น ๆ แล้วยังมีบทบาทส าคัญต่อสังคมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
กล่าวคือ 
  1. สร้างพลเมืองดีของประเทศ โดยการให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะท าให้ประชาชนเป็นพลเมืองดีตามที่
ประเทศชาติต้องการ 
  2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  3. สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ จากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง ให้มีการรักษาความเป็น
ชาติไว้อย่างมั่นคงยาวนานจากบทบาทและความส าคัญดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542           
จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินงานก ากับดูแล รักษา และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยก าหนดให้มีองค์กร
วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและ          
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
รวมทั้งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทาง
การศึกษา ก าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม  ประกอบด้วย 
    1. วิชาชีพครู 
    2. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
    3. วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
   4. วิชาชีพควบคุมอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  การก าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม จะเป็นหลักประกันและคุ้มครองให้ผู้รับบริการ
ทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น 
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กำรประกอบวิชำชีพควบคุม 
  ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่กฎกระทรวงก าหนดให้เป็น
วิชาชีพควบคุม ต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจ ากัดและเงื่อนไขของคุรุสภา  ดังนี้ 
  1. ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภาก าหนด 
ผู้ไม่ได้รับอนุญาตหรือสถานศึกษาที่รับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษาจะได้รับโทษ
ตามกฎหมาย 
  2. ต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ และความช านาญการตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 
  3. บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีสิทธิกล่าวหาหรือกรรมการ
คุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และบุคคลอ่ืน มีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณได้ 
  4. เมื่อมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัยชี้ขาดให้ยกข้อกล่าวหา/
กล่าวโทษ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้และผู้ถูกพักใช้หรือ  
เพิกถอนใบอนุญาตไม่สามารถประกอบวิชาชีพต่อไปได้ 
  การก าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม นับเป็นความก้าวหน้าของวิชาชีพทางการศึกษา 
และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อผู้รับบริการทางการศึกษาที่จะได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สู งขึ้นด้วยซึ่งจะท าให้วิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับ            
ความเชื่อถือ ศรัทธา มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม 
 
ควำมหมำยของมำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์               
ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิด
คุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่าเป็นบริการที่มี
คุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการที่กฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม
นั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ ตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ก าหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 
  1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อก าหนดส าหรับผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ 
จะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จ ะประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาได้ 
  2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ให้เกิดผลเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความช านาญในการประกอบวิชาชีพ           
ทั้งความช านาญเฉพาะด้านและความช านาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อย
จะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่ามีความรู้ความสามารถ และความช านาญเพียงพอที่จะด ารงสถานภาพ
ของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้หรือไม่ นั่นก็คือการก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 
5 ปี 
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  3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ 
และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาจะก าหนดเป็นข้อบังคับ
ต่อไป หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนจนได้รับ
การร้องเรียนถึงคุรุสภาแล้ว ผู้นั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   
   (1) ยกข้อกล่าวหา 
   (2) ตักเตือน  
   (3) ภาคทัณฑ์  
   (4) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี 
   (5) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 54) 
  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภาในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548 
วันที่ 21 มีนาคม 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2548 วันที่ 18เมษายน 2548 ได้อนุมัติให้
ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ อันถือเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบ
วิชาชีพจะต้องศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูงและได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม 
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กลุ่มบรหิารงานวิชาการ โรงเรียนสตรสีิรเิกศ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรสีะเกษ ยโสธร 

สมรรถนะของคร ู(ID-Plan) 
  สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคคล ซี่งมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลหรือ
เป็นไปตามเกณฑ์ หรือการมีผลงานที่โดดเด่นกว่าในการท างานหรือสถานการณ์นั้นสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (Teachers and personnels competency) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งเกิดจากการรวมความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ (Character) ทัศนคติ  (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation)                   
ของบุคคล และส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่น สมรรถนะ มีองค์ประกอบ     
3 ประการ คือ 
  1. ความรู้ (Knowledge) 
  2. ทักษะ (Skills) 
  3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) 
  สมรรถนะ มี 2 ประเภท คือ 
  1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
 
สมรรถนะหลัก 
  1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  2. การบริการที่ดี 
  3. การพัฒนาตนเอง 
  4. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
  สมรรถนะประจ าสายงานเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลและ
แสดงคุณลักษณะพฤติกรรมได้เด่นชัดเป็นรูปธรรม โดยเป็นคุณลักษณะเฉพาะส าหรับสายงานครู คือ 
  1. การออกแบบการเรียนรู้ 
  2. การพัฒนาผู้เรียน 
  3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
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กลุ่มบรหิารงานวิชาการ โรงเรียนสตรสีิรเิกศ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรสีะเกษ ยโสธร 

มำตรฐำนวิชำชีพครู 
มาตรฐานความรู้ 
  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดยมีความรู้
ดังต่อไปนี้ 
  1. ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 
  2. การพัฒนาหลักสูตร 
  3. การจัดการเรียนรู้ 
  4. จิตวิทยาส าหรับครู 
  5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  6. การบริหารจัดการในห้องเรียน 
  7. การวิจัยทางการศึกษา 
  8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  9. ความเป็นครู 
 
สำระควำมรู้และสมรรถนะของครู 
  1. ภำษำและเทคโนโลยีส ำหรับครู    
   สาระความรู้ 
   1) ภาษาไทยส าหรับครู 
   2) ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ส าหรับครู 
   3) เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
   สมรรถนะ 
   1) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อความหมายได้
อย่างถูกต้อง 
   2) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ  
อ่ืน ๆ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 
   3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
  2. กำรพัฒนำหลักสูตร 
   สาระความรู้ 
   1) ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา 
   2) ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย 
   3) วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย 
   4) ทฤษฎีหลักสูตร 
   5) การพัฒนาหลักสูตร 
   6) มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร 
   7) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   8) ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 
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กลุ่มบรหิารงานวิชาการ โรงเรียนสตรสีิรเิกศ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรสีะเกษ ยโสธร 

   สมรรถนะ 
   1) สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 
   2) สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย 
   3) สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 
   4) สามารถจัดท าหลักสูตร 
 
  3. กำรจัดกำรเรียนรู้ 
    สาระความรู้ 
   1) ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน 
    2) รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
   3) การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   4) การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   5) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
   6) เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   7) การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ 
   8) การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   9) การประเมินผลการเรียนรู้ 
    สมรรถนะ 
  1) สามารถน าประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค 
  2) สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
  3) สามารถเลือกใช้ พัฒนา และสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4) สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการ
ประเมินผล 
 
  4. จิตวิทยำส ำหรับครู 
    สาระความรู้ 
   1) จิตวิทยาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ 
   2) จิตวิทยาการศึกษา 
   3) จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
    สมรรถนะ 
   1) เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 
   2) สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน 
   3) สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   4) สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
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กลุ่มบรหิารงานวิชาการ โรงเรียนสตรสีิรเิกศ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรสีะเกษ ยโสธร 

  5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    สาระความรู้ 
   1) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
   2) การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
   3) การประเมินตามสภาพจริง 
   4) การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
   5) การประเมินภาคปฏิบัติ 
   6) การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม 
   สมรรถนะ 
   1) สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง 
   2) สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 
 
  6. กำรบริหำรจัดกำรในห้องเรียน 
    สาระความรู้ 
   1) ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
   2) ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
   3) การคิดอย่างเป็นระบบ 
   4) การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 
   5) มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
   6) การติดต่อสื่อสารในองค์กร 
   7) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   8) การประกันคุณภาพการศึกษา 
   9) การท างานเป็นทีม 
   10) การจัดท าโครงงานทางวิชาการ 
   11) การจัดโครงการฝึกอาชีพ 
   12) การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
   13) การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
   14) การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
    สมรรถนะ 
   1) มีภาวะผู้น า 
   2) สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน 
   3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 
   4) สามารถในการประสานประโยชน์ 
   5) สามารถน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ 
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กลุ่มบรหิารงานวิชาการ โรงเรียนสตรสีิรเิกศ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรสีะเกษ ยโสธร 

  7. กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
    สาระความรู้ 
   1) ทฤษฎีการวิจัย 
   2) รูปแบบการวิจัย 
   3) การออกแบบการวิจัย 
   4) กระบวนการวิจัย 
   5) สถิติเพ่ือการวิจัย 
   6) การวิจัยในชั้นเรียน 
   7) การฝึกปฏิบัติการวิจัย 
   8) การน าเสนอผลงานวิจัย 
   9) การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   10) การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา 
   11) การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย 
    สมรรถนะ 
   1) สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   2) สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 
  8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
    สาระความรู้ 
   1) แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
   2) เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
   3) การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ 
   4) แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
   5) การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม 
    สมรรถนะ 
   1) สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
   2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
   3) สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
  9. ควำมเป็นครู 
     สาระความรู้ 
   1) ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู 
   2) พัฒนาการของวิชาชีพครู 
   3) คุณลักษณะของครูที่ดี 
   4) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
   5) การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู 
   6) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
   7) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
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   8) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
   9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
    สมรรถนะ 
   1) รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน 
   2) อดทนและรับผิดชอบ 
   3) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
   4) มีวิสัยทัศน์ 
   5) ศรัทธาในวิชาชีพครู 
   6) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของครู 
 
  การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าอยู่ในหลักมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 12 ข้อ และตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ กล่าวคือ การปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเอง 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองค์กรหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น 
เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่
ปรากฏชัดเจน 
 
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 
  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย่างชาญฉลาด 
ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องค านึงถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 
 
มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
  การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
 
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
  การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการ
สอน บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น ผลิต เลือกใช้ปรับปรุง
เครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้
ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
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มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่
เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง โดยครูน าเสนอ
รายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
  (2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และข้ันตอน
วิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 
  (3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอตนตามวิธีการที่ก าหนดที่เกิดกับผู้เรียน 
  (4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป 
การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา 
และถือเป็นแบบอย่าง 
 
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
  การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญรับฟังความ
คิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพ่ือนร่วมงานด้วยความ
เต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดข้ึนจากการกระท านั้น 
 
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 
  การร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักในความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น 
ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา ให้
ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
 
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
  การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจ า และรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง
มีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
  การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความ
จ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะน าเอาวิกฤติ
ต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจ าเป็นต้องมอง มุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการ
พัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าที่จะ
เผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครู
สามารถมองหักมุมใน ทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่น าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 
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กำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  (1) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
  (2) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
  (3) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และ
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
  (4) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์
และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (5) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ 
  (6) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
  (7) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
  (8) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นใน 
ระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
  (9) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 






