
 
(ร่าง) ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

ที่ 1/2563 
เรื่อง แนวปฏิบัติหน้าที่ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

                                       
*********************************************************************************************** 
หมวดที ่1 การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

1.  ให้ลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อนเวลา 08.00 น. 
2.  การลงชื่อใต้เส้นแดง ถือเป็นการมาสาย ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้อ านวยการ   

  โรงเรียนทราบ 
3.  ให้ลงเวลากลับหลังสิ้นสุดคาบเรียนคาบสุดท้ายอย่างน้อย 20 นาท ี 
4.  ไม่มีการลงนามแทนกันโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการลงนามปฏิบัติราชการหรือลงนามในเรื่องอ่ืนใดก็ตาม 

 

หมวดที่ 2 การลา  
1.  ให้คร/ูพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ2535 (แก้ไข)  

 พ.ศ2539 
2.  หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯถือว่า ขาดราชการ  
3.  การลากิจทุกครั้ง ให้ปฏิบัติดังนี้  

3.1 ต้องลาล่วงหน้าอย่างน้อย1 วัน และจะหยุดราชการได้ก็ต่อเมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนได้ 
      ลงนามอนุญาตการลาแล้ว  
3.2 เป็นหน้าที่ของผู้ลากิจ จะต้องติดตามการลงนามของผู้อ านวยการโรงเรียนว่าได้ลงนาม 
     อนุญาตการลาแล้วหรือยัง  
3.3 ในการลากิจทุกครั้ง ผู้ลากิจต้องจัดท าเอกสาร ใบงาน ใบกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่มีคาบสอน 
     ของวันที่ขอลากิจ โดยจัดเอกสารแยกเป็นชุด เป็นห้องพร้อมระบุรายละเอียด วัน เวลา ชั้น คาบ 
     ให้เรียบร้อยมอบให้กับ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ก่อนวันที่ลากิจเพ่ือมอบหมายการสอน 
     แทนต่อไป  

4. กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถยื่นใบลากิจล่วงหน้า ให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุญาต 
    ได้ทัน ให้หยุดราชการไปก่อนได้โดยให้ขออนุญาตกับผู้อ านวยการโรงเรียนด้วยวาจาและเมื่อกลับมา 
    ปฏิบัติราชการแล้วให้ส่งใบลากิจในวันแรกของการลากลับมาปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งบันทึกชี้แจงเหตุผล  
    ความจ าเป็นที่ต้องหยุดราชการไปก่อน 
5. การลาป่วยทุกครั้ง ให้ปฏิบัติดังนี้  

5.1 หากอยู่ในประเภทรู้ก าหนดนัดหมายล่วงหน้าในการไปพบแพทย์ ให้ยื่นใบลาล่วงหน้า  
     และปฏิบัติเช่นเดียวกับ  ข้อ3.1 – 3.3 ของการลากิจ  
5.2 การลาป่วยปกติให้หยุดราชการไปก่อนได้โดยต้องแจ้งการลาป่วยกับผู้อ านวยการโรงเรียน  
      ด้วยวิธีการโทรศัพท์ ก่อนเวลา08.00 น. ของวันที่ขอลาป่วย  
5.3 ให้ส่งใบลาป่วยในวันแรกของการกลับมาปฏิบัติหน้าที่  

6.  กรณีท่ีลาป่วยมากกว่า 1 วันขึ้นไป ให้แจ้งจ านวนวันที่แพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัว ที่ผู้อ านวยการ  
โรงเรียน 
 
 
 



      7.  การลา การไปราชการ ไปพบแพทย์ตามใบสั่ง กรณีฉุกเฉิน ฯลฯ (ไม่ได้แลกคาบสอน,ไม่ได้เตรียมใบงาน) 
           ให้รองผู้อ านวยการหรือครูที่รับผิดชอบจัดตารางสอนแทน จัดครูเข้าสอนแทน แจ้งครู/นักเรียน ทราบ 
           โดยทั่วกันเร็วที่สุด 
 
หมวดที ่3 การออกนอกบริเวณโรงเรียน  

1.  การออกนอกบริเวณโรงเรียนในทุกกรณี  
1.1 ต้องบันทึกขออนุญาต โดยกรอกแบบการขออนุญาตแล้ว เสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุญาต  
1.2 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนจึงออกไปได้ 
1.3 ต้องไม่มีคาบสอนปกติ หรือคาบสอนแทน หรือคาบกิจกรรม หรือกิจกรรมโรงเรียนในช่วงเวลาที่ขอ 
     อนุญาต  
1.4 หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในขณะที่มีคาบสอนและมิได้เป็น 
     เรื่องท่ีโรงเรียนสั่ง ให้ไปปฏิบัติราชการ ให้ปฏิบัติตาม ข้อ1.1–1.3 พร้อมแนบบันทึกแลกคาบ 
     สอนเสนออ านวยการโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุญาตก่อนที่จะออกนอกบริเวณโรงเรียน 

2.  การออกนอกโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้  
2.1 เสนอบันทึกขออนุญาตไปราชการต่อผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต ก่อนไปราชการ 
     อย่างน้อย 1 วัน 
2.2 แจ้งให้รองผู้อ านวยการการฝ่ายวิชาการทราบ ก่อนไปราชการอย่างน้อย 1 วัน  
2.3 ให้ด าเนินการจัดท าเอกสารใบงาน ใบกิจกรรมสาหรับนักเรียนที่มีคาบสอนของวันที่ไปปฏิบัติ 
      ราชการโดยจัด เอกสารแยกเป็นชุดเป็นห้อง พร้อมระบุรายละเอียดของ วัน เวลา ชัน้ คาบ 
      ที่สอนให้เรียบร้อยและมอบให้กับรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ก่อนวันที่ไปปฏิบัติราชการ  

3. หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในขณะที่มีคาบสอนและเป็นกรณีที่เป็น 
    เรื่องท่ีโรงเรียนสั่งไปปฏิบัติราชการ ให้ขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนด้วยวาจาและแจ้งรอง  
    ผู้อ านวยการฝ่ายวิชา ทราบก่อนไปปฏิบัติราชการทุกครั้ง 

 
หมวดที่ 4 การเข้าประชุม 

1.  ในกรณีปกติ โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันว่าจะมีการประชุม 
     เพ่ือให้ทุกท่านวางแผนแก้ปัญหาใน เรื่องส่วนตัว  

       2. ต้องรีบเข้าห้องประชุม ณ ห้องประชุมตามเวลาที่ก าหนด 
       3. การพูดคุยหรือท ากิจกรรมอ่ืนในที่ประชุม ในระหว่างที่มีการประชุมเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
       4. ลงนามทุกครั้งที่มีการประชุม  
       5. ผู้เข้าประชุมควรมีสมุดบันทึกการประชุมไว้ด้วย เพราะการสั่งการใด ๆ ในที่ประชุมถือว่าเป็นค า 
          สั่งของโรงเรียน 
 
หมวดที ่5 การไปราชการ  

1.  การไปราชการทุกครั้ง ไม่ว่าเป็นค าสั่งโรงเรียน หรือค าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.1 เสนอบันทึกขออนุญาตไปราชการต่อผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต ก่อนไปราชการ 

อย่างน้อย 1วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะไปได้ 
1.2 แจ้งให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ทราบก่อนไปราชการอย่างน้อย 1 วัน  

2.  ให้ด าเนินการจัดท าเอกสารใบงาน ใบกิจกรรมสาหรับนักเรียนที่มีคาบสอนของวันที่ไปราชการ 
    โดยจัด เอกสารแยกเป็นชุดเป็นห้อง พร้อมระบุรายละเอียดของ วัน เวลา ชั้น  คาบที่สอน 
    ให้เรียบร้อยและมอบให้กับรองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการก่อนวันที่ไปปฏิบัติราชการ  



3.  กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่โรงเรียนสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ขออนุญาต ผู้อ านวยการ 
    โรงเรียน ด้วยวาจา และแจ้งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการทราบก่อนไปปฏิบัติราชการทุกครั้ง  
4.  เมื่อกลับจากการไปราชการแล้วต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติราชการให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ  
5.  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ด าเนินการตามระเบียบได้ทันทีหลังจากการกลับมา 

           ปฏิบัติหน้าที่ตามปกต ิ
 
หมวดที่ 6 การรับทราบคำสั่ง  

1.  การสั่งให้ผู้ใดปฏิบัติราชการนอกเหนือการสอน โรงเรียนจะส าเนาค าสั่งให้ผู้นั้น 1 ฉบ ับและควรเก็บรักษา 
     ค าสั่ง ดังกล่าวไว้เพ่ือจะได้น าไปปฏิบัติได้ถูกต้องและเพ่ือรวบรวมไว้เป็นผลงาน  
2.  เมื่อได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติราชการต้องลงนามรับทราบด้วย หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้บันทึกถึง 
     ผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา 
 

หมวดที่ 7 การแต่งกาย  
1.  การแต่งกาย ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ให้

แต่งกายดังนี้  
วันจันทร์     แต่งเครื่องแบบข้าราชการ  
วันอังคาร  แต่งชุดประจ าจังหวัดสุโขทัย (เสื้อพ่อขุน)  
วันพุธ   แต่งชุดเครื่องแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือชุดสุภาพ 
วันพฤหัสบดี  แต่งชุดประจ าโรงเรียน หรือชุดสุภาพ 
วันศุกร์   แต่งชุดไทย หรือชุดพ้ืนเมือง   

2.  การแต่งกายสุภาพ หมายถึง การแต่งกายท่ีเหมาะสมกับฐานะแห่งความเป็นครูห้ามสวมรองเท้าฟองน้ า 
     รองเท้าแตะ ห้ามสวมใส่เสื้อผ้ารัดรูป เสื้อยืดใส่กางเกงยีนส์ ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามถือว่าเป็น  
     การแต่งกายไม่สุภาพ 

 

หมวดที่ 8 เวลาเรียน  
ตารางเวลาเรียนประจ า ปีการศึกษา 2563  

07.50 – 08.10 เข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง 
08.10 – 08.30 กิจกรรมโฮมรูม ครูประจ าชั้นพบนักเรียน เช็คสถิติการมาเรียน 
08.30 – 09.25 เรียนวิชาที่ 1  
09.25 – 10.20 เรียนวิชาที่ 2  
10.20 – 11.15 เรียนวิชาที่ 3 
11.15 – 12.10 เรียนวิชาที่ 4  
12.10 – 13.05 พักรับประทานอาหาร 
13.05 – 14.00 เรียนวิชาที่ 5  
14.00 – 14.55 เรียนวิชาที่ 6  
14.55 – 15.50 เรียนวิชาที่ 7  
หมายเหตุ :  เวลาเรียนคาบละ  55  นาที  
 
 
 
 



หมวดที่  9  บทบาทหน้าที่ของครู  
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระ มีหน้าที่ 

1. ศึกษาขอบข่ายงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ละเอียดท าความเข้าใจให้ชัดเจน  
2. เป็นผู้น าครูในการด าเนินงานตามขอบข่ายงานหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
3. วางแผน ด าเนินงาน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องแล้วรายงานให้ผู้อ านวยการ 

  โรงเรียน  
4. นิเทศติดตามงานสม่ าเสมอ  
5. เป็นผู้น าในการจัดประชุม โดยเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจให้สมบูรณ์ท่ีสุด 

 

หมวดที่ 10 หน้าที่ครูประจ าชั้น  
1.  ครูประจ าชั้นทุกคน มีหน้าที่  

1.1  ควบคุมแถวตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติใน 
 สถานศึกษา พ.ศ. 2530 ข้อ 5 (1) 

1.2 ปฏิบัติหน้าที่คุมแถวนักเรียนที่ประจ าชั้นตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.30. น. ของทุกวัน  
1.2  ด าเนินกิจกรรมโฮมรูม พบนักเรียน เช็คสถิตินักเรียน สอบถามปัญหา และอบรมนักเรียน 

เวลา 08.00 - 08.30 น. 
      2. เช็คจ านวนนักเรียนที่มาเข้าแถวเคารพธงชาติและส่งสถิติที่ Line (สถิติ) หลังนักเรียนแยกข้ึนห้องเรียน 
          ส่วนนักเรียนมาสายให้บันทึกเพ่ิมเติมในสมุดสถิติ  
      3. ร่วมกิจกรรมประจ าวันกับนักเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด  

4. ครูประจ าชั้นทุกท่านต้องโฮมรูมนักเรียนที่ห้องประจ าชั้นตามที่โรงเรียนก าหนดในห้องเรียนทุกวัน 
    เพ่ือดูแลความสะอาด ของห้องและความเรียบร้อยปลอดภัยของนักเรียน  
5. บันทึกการโฮมรูมลงในสมุดบันทึกโฮมรูมเป็นรายวันหัวข้อการโฮมรูมควรเป็นหัวข้อที่ได้รับ 
    การวางแผนล่วงหน้า และมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

      6. ครูประจ าชั้นต้องส่งสมุดบันทึกโฮมรูม ทุกวันท าการสุดท้ายของเดือน  
      7. ครูประจ าชั้นต้องส ารวจรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนทุกวัน เพ่ือบันทึกลงสถิตินักเรียน และติดตามนักเรียน 
          ทีข่าดเรียน 
      8. หน้าที่อื่นๆ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
หมวดที่ 11 หน้าที่ครูเวรประจำวัน  
ครูเวรประจ าวัน มีหน้าที่  
ภาคเช้า/หน้าที่ครูเวร  

1. รับนักเรียนตอนเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ค าแนะน า ทักทายผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน  
 ณ จุดรับส่ง 

2. ตรวจความเรียบร้อยบริเวณอาคาร และห้องน้ า ห้องส้วม และรายงานหัวหน้าเวรเพื่อบันทึก แก้ไข  
3. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ให้ผู้ควบคุมแถวรายงานการตรวจความสะอาดของพื้นที่รับผิดชอบ  
4. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่ท าความดี (ถ้ามี) และเรื่องแจ้งให้ทราบ (ห้ามดุ ต าหนินักเรียนที่ท าผิดแต่ 
    ให้ขอพบหลังสั่ง แยกข้ึนชั้นเรียนเพื่ออบรมแก้ไขพฤติกรรม)  
5. นักเรียนเดินเจริญสติเป็นแถวขึ้นห้องเรียน โดยครูประจ าชั้นช่วยดูแลความเรียบร้อย  
6. คุมนักเรียนที่มาไม่ทันเคารพธงชาติไว้ที่สนามบาสเพ่ือท ากิจกรรมหน้าเสาธง (ร้องเพลงชาติ  

          สวดมนต์บ าเพ็ญ ประโยชน์) แล้วจึงปล่อยขึ้นห้องเรียน  



 
 

ภาคกลางวัน/หน้าที่ครูเวร 
1. ดูแลความเรียบร้อย โรงอาหาร การรับประทานอาหารของนักเรียนพบปัญหาให้แก้ไขและ 
    รายงานให้หัวหน้าเวร เพ่ือรายงาน ผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป  
2. ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร ห้องน้ า–ห้องส้วม  และบริเวณโดยรอบ  

ภาคบ่าย/หน้าที่ครูเวร  
1. ดูแลความเรียบร้อย ของการเข้าแถวกลับบ้าน ตามสายรถ การข้ึนรถ และดูแลนักเรียน บริเวณหน้าประตู  
2. ตรวจความเรียบร้อย ห้อง อาคารเรียน และบริเวณโดยรอบอีกครั้ง หากพบความไม่เรียบร้อย 

 ให้รายงานหัวหน้าเวร 
3. หมดเวลาของการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันเวลา 17.00 น. กรณีที่มีนักเรียนเหลืออยู่ให้เฝ้าส่งนักเรียน 

 จนถึงเวลา 17.15 น.) 
 
หมวดที่ 12 หน้าที่ครูผู้สอน  
ครูผู้สอน/มีหน้าที ่ 

1.  เตรียมการสอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์–ประเมินผลวัดผล 
2.  แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ในชั่วโมงท่ีสอน  
3.  เข้า– ออก ห้องที่สอนตรงตามเวลาไม่ทิ้งห้องเรียนให้เกิดปัญหา 
4.  เช็คจ านวนนักเรียนทุกครั้งก่อนสอน 
5.  ใช้สื่อหลากหลายสอนนักเรียน  
6.  การสอนให้นักเรียนอ่านออก–เขียนได้เป็นหน้าที่หลักของครูทุกกลุ่มสาระ 
7.  ปรับเปลี่ยนวิธีสอนเสมอไม่นั่งสอนบอกจดหรืออ่านให้ฟัง การสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
8.  เข้าสอนแทนตามชั่วโมงท่ีได้รับมอบหมาย 

 
หมวดที่ 13 การทำแผนการสอน  

1.  ครูผู้สอนต้องท าแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน 
2.  ครูผู้สอนต้องสอนตามมาตรฐาน สาระและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตร  
3.  ครูผู้สอนต้องท าแผนการสอนต้องท าล่วงหน้าก่อนท าการสอน แล้วส่งผู้บริหารเพื่อตรวจ 

 
หมวดที่ 14 การลงบันทึกการสอน  

1.  ครูผู้สอนต้องส ารวจรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน ในแต่ละคาบเรียนและให้ 
    บันทึก รายชื่อนักเรียนที่หนีเรียนในช่องหมายเหตุในรายวิชาที่สอนโดยบันทึกลงในสมุดบันทึกการ 
    สอนและแจ้งให้ ครูที่ปรึกษาทราบ ทุกครั้งเพ่ือแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  

      2. บันทึกเวลาเรียนลงในสมุด ปพ.5 
      3. ส่งสมุด ปพ.5 ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนตรวจตามก าหนด 
 
หมวดที่ 15 การสอนแทน  

1.  ในกรณีครูท่านใด มิได้มาท าการสอนไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ปฏิบัติดังนี้  
1.1 ให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการจัดครูอ่ืนเข้าสอนแทนและแจ้งให้ครูรับทราบในคาบที่ 1 ของทุกวัน 
1.2 ครูที่สอนแทนรับเอกสารการสอนแทนที่รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

2.  เมื่อจัดครูท่านใดเข้าสอนแทนให้ผู้สอนแทนลงนามรับทราบในสมุดจัดสอนแทนแล้วเสนอให้ 
    ผู้อ านวยการลงนาม รับทราบ โดยถือเป็นค าสั่งทุกครั้ง 



  
3.  การมอบหมายให้สอนแทน ครูที่สอนแทนต้องดูแลรับผิดชอบนักเรียนที่สอนแทนเสมือนการสอน  
    ในคาบปกติ การฝากคาบสอนให้ผู้อื่นดูแลนักเรียนแทนตน ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้  
4.  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่สอนแทนได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ดี ให้แจ้งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 ทราบทุกครั้ง 
 

หมวดที่ 16 การอยู่เวร – เวรยาม  
ครูเวรวันหยุดและเวรกลางคืน/มีหน้าที่  

1. การอยู่เวรในรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้  
1.1  ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่ก าหนด  
1.2  ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดที่ได้ก าหนดไว้ในค าสั่ง 
1.3  ต้องบันทึกเวรให้เป็นปัจจุบันทุกวัน 
1.4  การอยู่เวรในเวลากลางวันในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการให้อยู่ตั้งแต่เวลา  
      06.00 น.-18.00 น.  การอยู่เวรกลางคืน ให้อยู่ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  

2. ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณโรงเรียนโดยรอบก่อนรับ – ส่งเวรหากพบความผิดปกติให้รายงาน  
    ผู้ตรวจเวรหรือ ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบโดยเร็ว 
3. หากมีความจ าเป็นไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ให้บันทึกขอเปลี่ยนเวรก่อนถึงวันปฏิบัติหน้าที่ 
4. หากมีกรณี จ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าทีต่อได้ให้ติดต่อผู้ตรวจเวรเพื่อปฏิบัติ 

  หน้าที่แทนไปก่อน  
5. การตรวจเวรวันหยุดราชการ และการตรวจเวรกลางคืน ให้ผู้ตรวจเวร ตรวจใน 2 ชั่วโมงแรก 
    ของการอยู่เวรหากไม่ พบครูเวรให้ผู้ตรวจแก้ปัญหาจัดหาผู้อยู่เวรแทน  
6. การสับเปลี่ยนเวรต้องท าเป็นบันทึกขอเปลี่ยนเวรและต้องได้อนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียน ก่อน 
7. การไปราชการ การลากิจ ผู้ลาต้องด าเนินการแลกเปลี่ยนเวรแทนเองโดยได้รับอนุญาตจาก 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน การลาป่วยผู้ลาต้องด าเนินการให้มีผู้อยู่เวรแทน หากแก้ปัญหาไม่ได้ให้แจ้ง 
 ผู้ตรวจเวรทราบ เนื่องจากผู้ตรวจเวรสามารถติดต่อได้ ทางโทรศัพท์เมื่อผู้ตรวจเวรได้รับแจ้ง  
 ต้องแก้ปัญหาให้โรงเรียนทันที  

8. กรณี เกิดเหตุในระหว่างที่ ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร ให้ แจ้งผู้ตรวจเวร และผู้อ านวยการโรงเรียนทราบโดยด่วน  
9. การได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัย แล้วไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง  
    หากเกิดเหตุขึ้นในช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของครูเวร 

 
หมวดที่ 17 เบ็ดเตล็ด  

1. การริบของมีค่าของนักเรียน ต้องรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบทุกกรณี เพ่ือแจ้งผู้ปกครองทราบ 
2. ห้ามลงโทษด้วยการตีนักเรียนเด็ดขาด การลงโทษให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงฯ  

 ห้ามลงโทษด้วยการปรับเป็นเงิน  
3. การเก็บเงิน หรือวางแผนเก็บเงินใดๆ จากนักเรียนทุกกรณีต้องขอความเห็นชอบจาก 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนเสียก่อน  
4. การน านักเรียนออกนอกสถานศึกษาต้องบันทึกขออนุญาตโรงเรียนและท าหนังสือขออนุญาต 

 ผู้ปกครองทุกครั้ง 
 
 



 
 

5. นักเรียนคนใดมีโรคร้ายแรงประจ าตัว ให้ครูที่ปรึกษาต้องทราบข้อมูลและรายงานให้โรงเรียนทราบ  
6. การประชุมครูทุกครั้งต้องท าบันทึกขออนุญาตประชุมโดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียน ทราบก่อน 
   และต้องมีการบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐานและรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียน  
   ทราบหลักจากเสร็จประชุมทุกครั้ง 

            

                        จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                        ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
                        
  
 
                                                                        (นายสรยุทธ  เกษรพรหม) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

   
 


