
 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
      คำนำ 

กลุ่มบริหารบุคคล  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

+ 



 

 

 

กลุ่มบริหารบุคคล  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

      พระราชดำรสั 

พระราชดำรสัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

พระราชทานแกค่รอูาวโุส 

"ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ท่ีควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ  

ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมากเข้า  

แล้วจะเอาจิตใจท่ีไหนมาห่วงความรู้  

ความดี ความเจริญงอกงามของเด็ก ความห่วงใยในส่ิงเหล่าน้ี  

ก็จะค่อยๆ บ่ันทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดส้ิน  

จะไม่มีอะไรเหลือไว้พอท่ีตัวเองจะภาคภูมิใจ  

หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ 

ให้เป็นท่ีเคารพบูชาต่อไป" 

ในโอกาสเขา้เฝา้ฯ วนัเสารท์ี ่๒๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 



 
 

 

กลุ่มบริหารบุคคล  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

      คำนำ 
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็น    
แนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดในเรื่องของนโยบาย กฎ ระเบียบ การประพฤติปฏิบัติตนที่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ่อกรุวิทยาควรทราบ ทั้งนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความถูกต้อง 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยาที่ได้
ดำเนินการจัดทำเอกสารเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เก่ียวข้อง 

 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กลุ่มบริหารบุคคล  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

      สารบัญ 
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 สารบัญ 
 
เรื่อง  หน้า 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

ข้อมูลทั่วไปและประวัติโรงเรียน 1 

การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 3 

     หมวดที่ 1  การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 3 

     หมวดที่ 2 การลา 4 

     หมวดที่ 3 การออกนอกบริเวณโรงเรียน 5 

     หมวดที่ 4 การเข้าประชุม 6 

     หมวดที่ 5 การไปราชการ 6 

     หมวดที่ 6 การรับทราบคำสั่ง 7 

     หมวดที่ 7 การแต่งกาย 7 

     หมวดที่ 8 เวลาเรียน 8 

     หมวดที่ 9 บทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร 8 

                   ภารกิจงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 10 

                   ภารกิจงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 10 

                   ภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 11 

                   ภารกิจงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 12 

     หมวดที่ 10 หน้าที่ครูที่ปรึกษา 13 

     หมวดที่ 11 หน้าที่ครูเวรประจำวัน 14 

     หมวดที่ 12 หน้าที่ครูผู้สอน 15 

     หมวดที่ 13 การทำแผนการสอน 15 

     หมวดที่ 14 การลงบันทึกการสอน 16 

     หมวดที่ 15 การสอนแทน 16 

     หมวดที่ 16 การอยู่เวร-เวรยาม 17 

     หมวดที่ 17 เบ็ดเตล็ด 18



 
 

 

กลุ่มบริหารบุคคล  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

1 

ข้อมูลทั่วไปและประวัต ิ
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
ชื่อภาษาอังกฤษ   Bokruwittaya School 
ประเภทสถานศึกษา  สถานศึกษาขนาดกลาง 
อักษรย่อ   บ.ว. (B.K.) 
ก่อตั้ง    2519 
ผู้ก่อตั้ง    ผู้ใหญ่จำปี  กาฬนภาพันธุ์ 
รหัส    1072630454 
ที่ตั้งโรงเรียน   234/3  หมู่ 1  ต.บ่อกรุ  อ.เดิมบางนางบวช  จ.
สุพรรณบุรี 
พื้นที่    35 ไร่  2 งาน  72 ตารางวา 
สังกัด    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
โทรศัพท์   0-3557-5191 
โทรสาร    0-3557-5191 
จำนวนนักเรียน   405 คน 
เปิดสอนตั้งแต่   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
     ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3 
เว็บไซต์    http://www.borkruwittaya.ac.th 
เฟซบุก๊    งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี 

 

 

ข้อมูลทั่วไปและประวตัิ 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 



 
 

 

กลุ่มบริหารบุคคล  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

2 

ข้อมูลทั่วไปและประวัต ิ
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 

 

“มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการพัฒนาองค์กร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา” 

 

 

1.  ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  เสมอภาค และเต็มตามศักยภาพ 

2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     3.  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการวิจัย    
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

       4.  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 

          5.  พัฒนาระบบการบริหารของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

  

วิสัยทัศน ์

พันธกจิ 



 
 

 

กลุ่มบริหารบุคคล  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

3 

ข้อมูลทั่วไปและประวัต ิ
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงตำแหน่งที่ตัง้ของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

ภาพถ่ายทางอากาศของโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 



 
 

 

กลุ่มบริหารบุคคล  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

3 

คู่มือการปฏิบัติงานครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา การปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

การปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

 หมวดที่      1       การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ    

การลงเวลา 

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
1 

2 

3 

4 

ให้ลงเวลามาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการก่อน
เวลา 08.15 น. 

การลงชื ่อใต้เส้นแดงถือเป็นการ  
มาสายยกเว ้นมีเหตุจำเป ็นหรือ   
เหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้อำนวยการ
โรงเรียนทราบ 

ให้ลงเวลากลับ
เวลา 16.30 น.  

ไม่มีการลงนามแทน
กันโดยเด็ดขาดไม่ว่า
จะเป็นการลงนาม
ปฏิบัติราชการหรือ
ลงนามในเรื่องอื่นใด
ก็ตาม 
 



 
 

 

กลุ่มบริหารบุคคล  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

4 

คู่มือการปฏิบัติงานครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา การปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

 
 
 
  
1. ให้ข้าราชการครู / พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้างปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 

2535 (แก้ไข) พ.ศ. 2539  
2. หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ถือว่าขาดราชการ  
3. การลากิจทุกครั้งให้ปฏิบัติดังนี้  

3.1 ต้องลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันและจะหยุดราชการได้ก็ต่อเมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนได้ลงนาม
อนุญาตการลาแล้ว  

3.2 เป็นหน้าที่ของผู้ลากิจจะต้องติดตามการลงนามของผู้อำนวยการโรงเรียนว่าได้ลงนามอนุญาตการ
ลาแล้วหรือไม ่

3.3 ในการลากิจทุกครั้งผู้ลากิจต้องจัดทำเอกสาร ใบงาน ใบกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ผู้ลากิจมีคาบ
สอนของวันที่ขอลากิจโดยจัดเอกสารแยกเป็นชุด เป็นห้องพร้อมระบุรายละเอียด วัน เวลา ชั้น 
คาบให้เรียบร้อยมอบให้กับหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการก่อนวันที่ลากิจเพื่อมอบหมายการสอน
แทนต่อไป  

4. กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถยื่นใบลากิจล่วงหน้า ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุญาตให้หยุดราชการ
ไปก่อนได้โดยให้ขออนุญาตกับผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยวาจาและเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการแล้วให้ส่งใบลา
กิจในวันแรกของการกลับมาปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องหยุดราชการไปก่อน  

5. การลาป่วยทุกครั้งให้ปฏิบัติดังนี้  
5.1 หากอยู่ในประเภทรู้กำหนดนัดหมายล่วงหน้าในการไปพบแพทย์ให้ยื่นใบลาล่วงหน้าและปฏิบัติ

เช่นเดียวกับข้อ 3.1-3.3 ของการลากิจ  
5.2 การลาป่วยปกติให้หยุดราชการไปก่อนได้โดย

ต้องแจ้งการลาป่วยกับผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย
วิธีการโทรศัพท์ก่อนเวลา 08.00 น. ของวันที่
ขอลาป่วย  

5.3 ให้ส่งใบลาป่วยในวันแรกของการกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่  

5.4 กรณีท่ีลาป่วยมากกว่า 1 วันขึ้นไปให้แจ้งจำนวน
วันที่แพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัวที่ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

 
 

 

 หมวดที่      2       การลา    

 หมวดที่      3       การออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 



 
 

 

กลุ่มบริหารบุคคล  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

5 

คู่มือการปฏิบัติงานครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา การปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

 
 
1. การออกนอกบริเวณโรงเรียนในทุกกรณี  

1.1 ต้องบันทึกขออนุญาตโดยกรอกแบบบันทึกขออนุญาต→ทำบันทึกขออนุญาตตามลำดับ→ผู้บันทึก
เสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุญาตก่อนไปทุกครั้ง   

1.2 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนจึงออกไปได้  
1.3 ต้องไม่มีคาบสอนปกติหรือคาบสอนแทนหรือคาบกิจกรรมหรือกิจกรรมโรงเรียนในช่วงเวลาที่ขอ

อนุญาต  
1.4 หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในขณะที่มีคาบสอนและมิได้เป็นเรื่อง

ที่โรงเรียนสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ปฏิบัติตามข้อ 1.1 – 1.3 พร้อมแนบบันทึกแลกคาบสอน
เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนที่จะออกนอกบริเวณโรงเรียน  

2. การออกนอกโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ปฏิบัติดังนี้  
2.1 เสนอบันทึกขออนุญาตไปราชการต่อผู ้อำนวยการโรงเรียนเพื ่อลงนามอนุญาตก่อนไปราชการ     

อย่างน้อย 1 วัน  
2.2 แจ้งให้หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการทราบก่อนไปราชการอย่างน้อย 1 วัน  
2.3 ให้ดำเนินการจัดทำเอกสาร  ใบงาน  ใบกิจกรรม  สำหรับนักเรียนที่มีคาบสอนของวันที่ไปปฏิบัติ

ราชการโดยจัดเอกสารแยกเป็นชุดเป็นห้อง  พร้อมระบุรายละเอียดของวัน  เวลา  ชั้น  คาบท่ีสอนให้
เรียบร้อยและมอบให้กับหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการก่อนวันที่ไปปฏิบัติราชการ  

3. หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในขณะที่มีคาบสอน  และเป็นกรณีที่เป็นเรื่องที่
โรงเรียนสั่งไปปฏิบัติราชการ  ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยวาจาและแจ้งหัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการทราบก่อนไปปฏิบัติราชการทุกครั้ง 
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คู่มือการปฏิบัติงานครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา การปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

 
 
  
1. ในกรณีปกติโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันว่าจะมีการประชุมเพ่ือให้ทุกท่านวางแผน

แก้ปัญหาในเรื่องส่วนตัว  
2. ต้องรีบเข้าห้องประชุม ณ ห้องประชุมตามเวลาที่กำหนด  
3. การพูดคุยหรือทำกิจกรรมอ่ืนในที่ประชุมในระหว่างที่มีการประชุมเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  
4. ลงนามทุกครั้งที่มีการประชุม  
5. ผู้เข้าประชุมควรมีสมุดบันทึกการประชุมไว้ด้วย  เพราะการสั่งการใด ๆ ในที่ประชุมถือว่าเป็นคำสั่งของ

โรงเรียน 

 
 
 
 
1. การไปราชการทุกครั้งไม่ว่าเป็นคำสั่งโรงเรียนหรือคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปให้ปฏิบัติดังนี้  

1.1 เสนอบันทึกขออนุญาตไปราชการต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อลงนามอนุญาตก่อนไปราชการ
อย่างน้อย 1 วัน  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะไปได้  

1.2 แจ้งให้หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการทราบก่อนไปราชการอย่างน้อย 1 วัน  
1.3 ให้ดำเนินการจัดทำเอกสาร  ใบงาน  ใบกิจกรรม  สำหรับนักเรียนที่ผู้ไปราชการมีคาบสอนของ

วันที่ไปปฏิบัติราชการ  โดยจัดเอกสารแยกเป็นชุด  เป็นห้อง  พร้อมระบุรายละเอียดของ  วัน
เวลา  ชั้น  คาบท่ีสอนให้เรียบร้อย  และมอบให้กับหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการก่อนวันที่ไปปฏิบัติ
ราชการ  

1.4 กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่โรงเรียนสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียน
ด้วยวาจาและแจ้งหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการทราบก่อนไปปฏิบัติราชการทุกครั้ง  

1.5 เมื่อกลับจากการไปราชการแล้วต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติราชการให้ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทราบ  

1.6 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ดำเนินการตามระเบียบได้ทันทีหลังจากการกลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ 

 
  

 หมวดที่      4       การเข้าประชุม 

 หมวดที่      5       การไปราชการ 
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คู่มือการปฏิบัติงานครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา การปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

 
 
 
1. การสั่งให้ผู้ใดปฏิบัติราชการนอกเหนือการสอน  โรงเรียนให้ทำบันทึกแจ้งไปราชการถึงผู้อำนวยการโรงเรียน

เพ่ือพิจารณา และแจ้งผ่านระบบออนไลน์ (Google From) บนหน้าเว็บไซต์โรงเรียน และโรงเรียนจะสำเนา
คำสั่งให้ผู้นั้น 1 ฉบับและควรเก็บรักษาคำสั่งดังกล่าวไว้เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและเพื่อรวบรวมไว้
เป็นผลงาน  

2. เมื่อได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการต้องลงนามรับทราบด้วยหากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้บันทึกถึงผู้อำนวยการ
โรงเรียนเพ่ือพิจารณา 

 
 
 

1. การแต่งกายให้ข้าราชการครูและบุคลากรแต่งกายดังนี้ 
 

             
 

      
 

***หมายเหตุ ในทุกวันพระให้สวมเสื้อสีขาว ยกเว้น (วันจันทร์, วันพุธ) 
 

 หมวดที่      6       รับทราบคำสั่ง 

 หมวดที่      7       การแต่งกาย 

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ 

วันพฤหัสบดี วันศุกร์ 

เคร่ืองแบบข้าราชการ ชุดผ้าไทยหรือชุดพ้ืนเมือง เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, รด. 

ชุดสุภาพโทนสีเขียว ชุดผ้าทอมือ 5 ส ี
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คู่มือการปฏิบัติงานครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา การปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

 
2. การแต่งกายสุภาพหมายถึงการแต่งกายที่ เหมาะสมกับฐานะแห่งความเป็นข้าราชการครูและบุคลากร    

ห้ามสวมรองเท้าฟองน้ำ รองเท้าแตะ ห้ามสวมใส่เสื้อผ้ารัดรูป เสื้อยืด กางเกงยีนส์ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
ถือว่าเป็นการแต่งกายไม่สุภาพ ในเวลาราชการ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีหน้าที่ 

1. บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

 
เคารพธงชาติ/สวดมนต์ไหว้พระ/กิจกรรมโฮมรูม 

 
07.50 น. – 08.10 น. 

ทำเขตพื้นที่รับผิดชอบและช้ันเรียน 08.10 น. – 08.30 น. 

คาบที่ 1 08.30 น. – 09.20 น. 

คาบที่ 2 09.20 น. – 10.10 น. 

คาบที่ 3 10.10 น. – 11.00 น. 

คาบที่ 4 (พักกลางวัน ม.ต้น และทำความสะอาดชั้นเรียน) 11.00 น. – 12.00 น. 

คาบที่ 5 (พักกลางวัน ม.ปลาย และทำความสะอาดชั้นเรียน) 11.50 น. – 12.50 น. 

คาบที่ 6 12.50 น. – 13.40 น. 

คาบที่ 7 13.40 น. – 14.30 น. 

คาบที่ 8 14.30 น. – 15.20 น. 

คาบที่ 9 (ทำความสะอาดชั้นเรียน) 15.20 น. – 15.30 น. 

 หมวดที่      8       เวลาเรียน 

 หมวดที่      9       บทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร 

 

ตารางเวลาเรียนประจำปีการศึกษา 2564 
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คู่มือการปฏิบัติงานครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา การปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

 
5. จัดทำระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
6. บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน 
7. วางแผนการบริหารงานบุคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินผลในการ

ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ

ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป 
14. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีหน้าที่ 
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ

สถานศึกษา 
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินอื่น 
7. วางแผนบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย 

การดำเนนิการทางวินัย และการออกจากราชการ 
8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ

วิชาการแก่ชุมชน 
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คู่มือการปฏิบัติงานครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา การปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา มีหน้าที่ 

1. รักษาการในตำแหน่งเเทนผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรณีที่ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา /รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือมีผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเเต่ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้  

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีหน้าที่ 

1. รักษาการในตำแหน่งเเทนรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรณีที่ไม่มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา /
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้ช่วยอำนวยการสถานศึกษาเเต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้  

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ภารกิจงานกลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่ 

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
8. การดำเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
10. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
11. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
12. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
13. การทัศนศึกษา 
14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
15. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
16. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
17. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

ภารกิจงานกลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้าที่ 
1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
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2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11. การวางแผนพัสดุ 
12. การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ ่งก่อสร้างที ่ใช้เงิน

งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่
กรณ ี

13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
19. การนำเงินส่งคลัง 
20. การจัดทำบัญชีการเงิน 
21. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

ภารกิจงานกลุ่มบริหารบุคคล มีหน้าที่ 
1. การวางแผนอัตรากำลัง 
2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
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9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
10. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

 11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 12. การออกจากราชการ 
 13. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
  14. การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
 20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน 

21. บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
22. งานกิจการนักเรียน 
23. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

ภารกิจงานกลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้าที่ 
1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
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17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
18. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
19. การรับนักเรียน 

หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้าที่ 
1. ศึกษาขอบข่ายงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้ละเอียดทำความเข้าใจให้ชัดเจน  
2. เป็นผู้นำครูในการดำเนินงานตามขอบข่ายงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
3. วางแผนดำเนินงานประเมินผลปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องแล้วรายงานต่อผู้อำนวยการ 
4. นิเทศติดตามงานสม่ำเสมอ  
5. เป็นผู้นำในการจัดประชุมโดยเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจให้สมบูรณ์ที่สุด 

 
 
 
1. ครูที่ปรึกษาทุกคน มีหน้าที่  

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ 08.10 – 08.30 น. ของ        
ทุกวัน  

1.2 ควบคุมแถวตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2530 ข้อ 5 (1)  

1.3 ปฏิบัติหน้าที่คุมแถวนักเรียนที่ประจำชั้นตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. ของทุกวัน 
1.4 ดำเนินกิจกรรมโฮมรูม  พบนักเรียน  เช็คสถิตินักเรียน  สอบถามปัญหาและอบรมนักเรียนเวลา 

08.00-08.30 น.  
2. ร่วมกิจกรรมประจำวันกับนักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด  
3. ครูที่ปรึกษาทุกท่านต้องทำกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนที่ห้องประจำชั้นตามที่โรงเรียนกำหนดในห้องเรียนทุกวัน

เพ่ือดูแลความสะอาดของห้องและความเรียบร้อยปลอดภัยของนักเรียน  
4. บันทึกการทำกิจกรรมโฮมรูมลงในสมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูมเป็นรายวัน หัวข้อการทำกิจกรรมโฮมรูมควร

เป็นหัวข้อที่ได้รับการวางแผนล่วงหน้าและมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
5. ครูที่ปรึกษาส่งสมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูมในสัปดาห์สุดท้ายเดือน  
6. ครูที่ปรึกษาต้องสำรวจรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนทุกวัน เพื่อบันทึกลงสถิตินักเรียนและติดตามนักเรียนที่

ขาดเรียน 
7. ครูที่ปรึกษาต้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในประจำชั้นครบถ้วน 100 % ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
8. หน้าที่อ่ืน ๆ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
  

 หมวดที่     10       หน้าที่ครูที่ปรึกษา 



 
 

 

กลุ่มบริหารบุคคล  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 

14 

คู่มือการปฏิบัติงานครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา การปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

 
 
 
 
ครูเวรประจำวัน มีหน้าที ่ 

ภาคเช้า/หน้าที่ครูเวรประจัน  
1. รับนักเรียนตอนเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปเพ่ือให้คำแนะนำทักทายผู้ปกครองที่มาส่ง

นักเรียน ณ จุดรับส่ง รวมถึงความปลอดภัยของนักเรียน 
2. ตรวจความเรียบร้อยบริเวณอาคาร ห้องสุขา และรายงานหัวหน้าเวรเพื่อบันทึกแก้ไข  
3. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ผู้ควบคุมแถวรายงานการตรวจความสะอาดของพ้ืนที่

รับผิดชอบ  
4. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่ทำความดี (ถ้ามี) และเรื่องแจ้งให้ทราบ (ห้ามดุตำหนินักเรียนที่ทำผิด แต่

ให้ขอพบหลังสั่งแยกข้ึนชั้นเรียนเพื่ออบรมแก้ไขพฤติกรรม)  
ภาคกลางวัน / หน้าที่ครูเวรประจำวัน  
1. ดูแลความเรียบร้อยโรงอาหาร การรับประทานอาหารของนักเรียนหากพบปัญหาให้แก้ไขและ

รายงานให้หัวหน้าเวรประจำวันทราบเพ่ือรายงานผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไป  
2. ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร ห้องสุขา และบริเวณโดยรอบ 
3. ตรวจความเรียบร้อยบริเวณอาคาร ห้องสุขา และรายงานหัวหน้าเวรประจำวันเพ่ือบันทึกแก้ไข 
ภาคบ่าย / หน้าที่ครูเวรประจำวัน  
1. ดูแลความเรียบร้อยของการเข้าแถวกลับบ้านตามสายรถ  การข้ึนรถ  และดูแลนักเรียนบริเวณหน้า

ประตู  
2. ตรวจความเรียบร้อยห้อง  อาคารเรียน  และบริเวณโดยรอบอีกครั้ง หากพบความไม่เรียบร้อยให้

รายงานหัวหน้าเวรประจำวัน  
 3. หมดเวลาของการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเวลา 17.00 น. (กรณีที่มีนักเรียนเหลืออยู่ให้เฝ้าส่ง

นักเรียนจนถึงเวลา 17.15 น.) 
 
 

 
  

 หมวดที่     11       หน้าที่ครูเวรประจำวัน 
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ครูผู้สอนมีหน้าที่  

1. เตรียมการสอน  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ  อุปกรณ์วัดผล-ประเมินผล  
2. แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนในชั่วโมงท่ีสอน  
3. เข้า-ออกห้องที่สอนตรงตามเวลาไม่ทิ้งห้องเรียนให้เกิดปัญหา 
4. เช็คจำนวนนักเรียนทุกครั้งก่อนสอน 
5. ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน  
6. การสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เป็นหน้าที่หลักของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
7. ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมตามสภาพของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
8. เข้าสอนแทนตามชั่วโมงท่ีได้รับมอบหมาย 
9. ตัดสินผลการเรียนตามแผนการวัดผลประเมินผลผู้เรียน 
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 หมวดที่     12      หน้าที่ครูผู้สอน 

 หมวดที่     13      การทำแผนการสอน 

ครูผู้สอนต้องทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่สอน 

ครูผู้สอนต้องสอนตาม
มาตรฐานสาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ โดย
สอดคล้องกับคำอธิบาย

รายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร 

ครูผู้สอนต้องทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งตรวจ 

ผู้บริหารอนุมัติใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

ก่อนเปิดภาคเรียน 
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1. ครูผู้สอนต้องสำรวจรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน  นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในแต่ละคาบ

เรียน  และให้บันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าชั้นเรียนในช่องหมายเหตุในรายวิชาที่
สอนโดยบันทึกลงในสมุดบันทึกการสอนและแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบทุกครั้งเพ่ือ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  

2. บันทึกเวลาเรียนลงในสมุด ปพ. 5  
3. ส่งสมุด ปพ. 5 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจตามกำหนด 
 
 
 
 
1. ในกรณีครูท่านใดมิได้มาทำการสอนไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ปฏิบัติดังนี้  

1.1 ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการจัดครูอ่ืนเข้าสอนแทนและแจ้งให้ครูรับทราบในคาบท่ี 1 ของทุกวัน 
1.2 ครูที่สอนแทนรับเอกสารการสอนแทนที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  

2. เมื่อจัดครูท่านใดเข้าสอนแทนให้ผู้สอนแทนลงนามรับทราบในสมุดจัดสอนแทนแล้วเสนอให้ผู้อำนวยการลง
นามรับทราบโดยถือเป็นคำสั่งทุกครั้ง  

3. การมอบหมายให้สอนแทน ครูที่สอนแทนต้องดูแลรับผิดชอบนักเรียนเสมือนการสอนในคาบปกติของตนเอง 
และดูแลรับผิดชอบนักเรียนจนหมดคาบสอนแทน 

4. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่สอนแทนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้แจ้งหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ทราบทุกครั้ง 

 
 
  

 หมวดที่     14      การลงบันทึกการสอน 

 หมวดที่     15      การสอนแทน 
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ครูอยู่เวรวันหยุดเวลากลางวันและเวรกลางคืน มีหน้าที่  
1. การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนให้ปฏิบัติดังนี้  

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด  
1.2 ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่ง  
1.3 ต้องบันทึกเวรให้เป็นปัจจุบันทุกวัน  
1.4 การอยู่เวรในวันหยุดเวลากลางวันให้อยู่ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 18.00 น. การอยู่เวรกลางคืน

ให้อยู่ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทราบทุกครั้ง  

2. ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณโรงเรียนโดยรอบก่อนรับ – ส่งเวรหากพบความผิดปกติให้รายงานผู้ตรวจ
เวรหรือผู้อำนวยการโรงเรียนทราบต่อไป 

3. หากมีความจำเป็นไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ให้บันทึกขอเปลี่ยนเวรก่อนถึงวันปฏิบัติหน้าที่ 1 วัน และต้อง
ได้รับอนุญาตก่อนการเปลี่ยนเวร 

4. หากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ติดต่อผู้ตรวจเวรเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนไปก่อน  
5. การตรวจเวรวันหยุดราชการและการตรวจเวรกลางคืนให้ผู้ตรวจเวรตรวจใน 2 ชั่วโมงแรกของการอยู่เวร    

หากไม่พบครูเวรให้ผู้ตรวจแก้ปัญหาจัดหาผู้อยู่เวรแทน  
6. การสับเปลี่ยนเวรต้องทำเป็นบันทึกขอเปลี่ยนเวรและต้องได้รับ

อนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนทุกครั้ง  
7. การไปราชการ การลากิจ ผู้ลาต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนเวร

แทนเองโดยได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนการลาป่วยผู้
ลาต้องดำเนินการให้มีผู ้อยู่เวรแทนหากแก้ปัญหาไม่ได้ให้แจ้ง
ผู ้ตรวจเวรทราบ  เนื ่องจากผู ้ตรวจเวรสามารถติดต่อได้ทาง
โทรศัพท์เมื่อผู้ตรวจเวรได้รับแจ้งต้องแก้ปัญหาให้โรงเรียนทันที  

8. กรณีเกิดเหตุในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรให้แจ้งผู้ตรวจเวร
และผู้อำนวยการโรงเรียนทราบโดยด่วน  

9. การได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยแล้ว
ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหากเกิดเหตุขึ้นในช่วงเวลาที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของครูเวร  

 
 
 

 หมวดที่     16      การอยู่เวร-เวรยาม 
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1. การริบของมีค่าของนักเรียนต้องรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกกรณีเพ่ือแจ้งผู้ปกครองทราบ  

2. ห้ามลงโทษด้วยการตีนักเรียนโดยเด็ดขาด การลงโทษให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงฯ ห้ามลงโทษด้วย
การปรับเป็นเงิน  

3. การเก็บเงินหรือวางแผนเก็บเงินใดๆ จากนักเรียนทุกกรณีต้องขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน
ก่อน  

4. การนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษาต้องบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียนและทำหนังสือขออนุญาต
ผู้ปกครองทุกครั้ง  

5. ให้ครูที่ปรึกษาสอบถามนักเรียนทุกคน หากนักเรียนคนใดมีโรคร้ายแรงหรือโรคประจำตัว ให้รายงานต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทันที 

6. การประชุมครูทุกครั้งต้องทำบันทึกขออนุญาตประชุมโดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบก่อน  ต้องมีการ
บันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐานและรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทุก
ครั้ง 

7. การไปอบรม สัมมนา เมื่อเสร็จสิ้นต้องบันทึกรายงานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 
  

 หมวดที่     17      เบ็ดเตล็ด 
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