คูมือปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสตรีพัทลุง

ตราประจำโรงเรียน

รัศมีสีทอง หมายถึง แสงสวางแหงปญญาและคุณงามความดี
ชอและดอกตะแบก ตะแบกเปนไมมงคลที่มีความมั่นคง แข็งแรง

พระประจำโรงเรียน

พระพุทธวรญาณมงคล ประธานสตรีศรีปญโญภาส

คติพจนของโรงเรียน
นตฺถิ ปญญา สมา อาภา แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน หมายถึง ความเปนนักรบ นักสู มีจติ ใจเด็ดเดีย่ ว กลาหาญ เสียสละ
ขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ มีจิตใจถึงพรอมดวยคุณธรรม

ตนไมประจำโรงเรียน
ตนตะแบก

คำขวัญของโรงเรียน
สามัคคี มีวินัย ใจรักเรียน เพียรทำดี

หมวดที่ 1 การลงเวลาปฏิบัติหนาที่ราชการ
1. ใหแตะบัตรลงเวลามาปฏิบัติราชการ
1.1. กอนเวลา 7.00 น. กรณีปฏิบัติหนาที่ ครูเวรประจำวัน
1.2. กอนเวลา 08.00 น. กรณีปฏิบัติงานตามปกติ
กรณีมีเหตุสุดวิสัยใหแจงผูอำนวยการโรงเรียนทราบในชองทาง Line
กลุมโรงเรียน
2. แจงลา/ไปราชการ/ลืมบัตร ในระบบ SPT Connect ไดดวยตนเอง
และเขียนใบลาสงตามปกติ
3. กรณีลมื บัตร/บัตรหาย หลังแจงในระบบแลวใหมาลงชือ่ ทีห่ อ งบริหารบุคคล
4. ใหแตะบัตรกลับตามเวลาราชการ เวลา 16.30 น. เปนตนไป
5. กรณีทค่ี รูลาครึง่ วัน เชาหรือบาย ใหแตะบัตรตามเวลาทีม่ าปฏิบตั ริ าชการ
6. ไมมกี ารแตะบัตรลงเวลามาปฏิบตั ริ าชการแทนกันหรือลงนามแทนกัน
ในการปฏิบัติงานเรื่องอื่นใดก็ตาม

หมวดที่ 2 การลา
1. ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2555 โดยเครงครัด
2. การลากิจทุกครั้ง ใหปฏิบัติดังนี้
2.1. ตองลาลวงหนาอยางนอย 1 วัน และจะหยุดราชการได
ก็ตอเมื่อผูบังคับบัญชาไดลงนามอนุญาตการลาแลว
โรงเรียนสตรีพัทลุง
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2.2. เป น หน า ที ่ ข องผู  ล ากิ จ จะต อ งติ ด ตามการลงนามของ
ผูบังคับบัญชาจากกลุมบริหารบุคคล
2.3. ในการลาทุกครั้ง ผูลากิจตองแนบบันทึกการสอนแทน
กอนวันที่ลากิจ
3. กรณีมเี หตุจำเปนเรงดวนทีไ่ มสามารถยืน่ ใบลากิจลวงหนา หรือรอให
ผูบังคับบัญชาอนุญาตไดทัน หรือใหหยุดราชการไปกอนได โดยใหขออนุญาต
กับผูบังคับบัญชาดวยวาจา และเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการแลวใหสงใบลากิจ
ในวันแรกของการกลับมาปฏิบตั หิ นาทีพ่ รอมทัง้ บันทึกชีแ้ จงเหตุผลความจำเปน
ที่ตองหยุดราชการไปกอน
4. การลาปวยทุกครั้ง ใหปฏิบัติดังนี้
4.1. หากอยูใ นประเภทรูก ำหนดนัดหมายลวงหนาในการไปพบแพทย
ใหยื่นใบลาลวงหนาและปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 2.1 – 2.3 ของการลากิจ
ตองแนบสำเนาใบนัด
4.2. การลาปวยปกติใหหยุดราชการไปกอนได โดยตองแจง
การลาปวยกับหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล/หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ดวยวิธีการโทรศัพทกอนเวลา 08.00 น. ของวันที่ขอลาปวยและแจงในระบบ
SPT Connect
4.3. ให ส  ง ใบลาป ว ยในวั น แรกของการกลั บ มาปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่
5. กรณี ท ี ่ ล าป ว ยตั ้ ง แต 3 วั น ขึ ้ น ไป ให แจ ง จำนวนวั น ที ่ แ พทย ส ั ่ ง
ใหหยุดพักรักษาตัว หรือใบรับรองแพทย

โรงเรียนสตรีพัทลุง
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หมวดที่ 3 การออกนอกบริเวณโรงเรียน
1. การออกนอกบริเวณโรงเรียนในทุกกรณี
1.1. บันทึกขออนุญาต โดยกรอกแบบบันทึกการขออนุญาต
เสนอใหหัวหนากลุมสาระฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
1.2. ไดรบั อนุญาตจากหัวหนากลุม สาระฯ หรือผูท ไ่ี ดรบั มอบหมายกอน
จึงออกไปได
1.3. ไมมีคาบสอนปกติ หรือคาบสอนแทน หรือคาบกิจกรรม
ในชวงเวลาที่ขออนุญาต
1.4. หากมีความจำเปนเรงดวนทีจ่ ะตองออกนอกบริเวณโรงเรียน
ในขณะที่มีคาบสอนและมิไดเปนเรื่องที่โรงเรียนสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ใหปฏิบตั ติ ามขอ 1.1 – 1.3 พรอมแนบบันทึกแลกคาบสอน เสนอผูอ ำนวยการ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน เพื่อพิจารณาอนุญาตกอนที่จะออกนอกบริเวณ
โรงเรียน
2. การออกนอกโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ใหปฏิบัติดังนี้
2.1. เสนอบั น ทึ ก ขออนุ ญ าตไปราชการต อ ผู  อ ำนวยการ
ผานหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตามลำดับ กอนไปราชการอยางนอย 1 วัน
พรอมแนบเอกสารการมอบหมายงาน

โรงเรียนสตรีพัทลุง
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2.2. ใหดำเนินการจัดทำเอกสารใบงาน ใบกิจกรรมสำหรับนักเรียน
ที่มีคาบสอนของวันที่ไปปฏิบัติราชการ โดยจัดเอกสารแยกเปนชุด เปนหอง
พรอมระบุรายละเอียดของ วัน เวลา ชัน้ คาบทีส่ อน ใหเรียบรอยและมอบใหกบั
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู กอนวันที่ไปปฏิบัติราชการ
3. หากมีความจำเปนเรงดวนที่จะตองออกนอกบริเวณโรงเรียนในขณะ
ที่มีคาบสอนและเปนกรณีที่เปนเรื่องที่โรงเรียนสั่งใหไปปฏิบัติราชการ ใหขอ
อนุญาตผูบังคับบัญชาดวยวาจาและแจงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทราบ
กอนไปปฏิบัติราชการทุกครั้ง

หมวดที่ 4 การเขาประชุม
1. ในกรณีปกติ โรงเรียนจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน
วาจะมีการประชุมเพื่อใหทุกทานวางแผนแกปญหาในเรื่องสวนตัว
2. เขาประชุม ณ หองประชุมตามเวลาทีก่ ำหนด อยางชาไมเกิน 5 นาที
3. การพูดคุยหรือทำกิจกรรมอื่นในที่ประชุม ในระหวางที่มีการประชุม
เปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
4. ลงนามทุกครั้งที่มีการประชุม
5. ผูเ ขาประชุมควรมีสมุดบันทึกการประชุมไวดว ย เพราะการสัง่ การใด ๆ
ในที่ประชุมถือวาเปนคำสั่งของโรงเรียน

โรงเรียนสตรีพัทลุง
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หมวดที่ 5 การไปราชการ
1. การไปราชการทุกครัง้ ไมวา เปนคำสัง่ โรงเรียนหรือคำสัง่ ผูบ งั คับบัญชา
เหนือขึ้นไป ใหปฏิบัติดังนี้
1.1. เสนอบั น ทึ ก ขออนุ ญ าตไปราชการต อ ผู  อ ำนวยการหรื อ
รักษาการ ลงนามอนุญาตผานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู กอนไปราชการ
อยางนอย 1 วัน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะไปได
1.2. ใหดำเนินการจัดเอกสารใบงาน ใบกิจกรรมสำหรับนักเรียน
ที่มีคาบสอนของวันที่ไปปฏิบัติราชการ โดยจัดเอกสารแยกเปนชุด เปนหอง
พรอมระบุรายละเอียดของวัน เวลา ชั้น คาบที่สอน
1.3. กรณีมีความจำเปนเรงดวนที่โรงเรียนสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ใหขออนุญาตผูบ งั คับบัญชาดวยวาจา และแจงหัวหนากลุม สาระการเรียนรูท ราบ
กอนไปปฏิบัติราชการทุกครั้ง
1.4. เมือ่ กลับจากไปราชการแลวตองบันทึกรายงานปฏิบตั ริ าชการ
ใหโรงเรียนทราบ
1.5. การเบิกจายในการเดินทางไปราชการใหดำเนินการไดทันที
หลังจากการกลับมาปฏิบัติหนาที่ตามปกติ

โรงเรียนสตรีพัทลุง
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หมวดที่ 6 การรับทราบคำสั่ง
1. การสั่งใหผูใดปฏิบัติราชการนอกเหนือการสอน โรงเรียนจะสำเนา
คำสัง่ ใหผนู น้ั 1 ฉบับ และควรเก็บรักษาคำสัง่ ดังกลาวไว เพือ่ จะไดนำไปปฏิบตั ิ
ไดถูกตองและเพื่อรวบรวมไวเปนผลงาน
2. เมื่อไดรับคำสั่งใหปฏิบัติราชการ ตองลงนามรับทราบดวย หากไม
สามารถปฏิบัติไดใหบันทึกถึงผูสั่งเพื่อพิจารณา

หมวดที่ 7 การแตงกาย
1. การแตงกาย ใหขาราชการครูและบุคลากร แตงกายดังนี้
วันจันทร
แตงกายเครื่องแบบขาราชการ
วันอังคาร
แตงกายสุภาพ
วันพุธ
แตงชุดเครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ชุดกิจกรรมอื่นที่รับผิดชอบ
วันพฤหัสบดี แตงชุดประจำโรงเรียน/กลุมสาระการเรียนรู
ตามที่โรงเรียนกำหนด
วันศุกร
ชุดผาไทย
2. การแตงกาย หมายถึง การแตงกายที่เหมาะสมกับฐานะแหงความ
เปนครู หามสวมรองเทาฟองน้ำ รองเทาแตะ หามสวมใสเสื้อผารัดรูป เสื้อยืด
กางเกงยีนส ไมสวมกระโปรงที่สั้นเกินไป ถือวาเปนการแตงกายไมสุภาพ

โรงเรียนสตรีพัทลุง
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หมวดที่ 8 เวลาเรียน
ตารางเรียน เวลาเรียนคาบละ 50 นาที
คาบที่

เวลา
07.40 น. – 08.00 น.
08.00 น. – 08.30 น.
1 08.30 น. – 09.20 น.
2 09.20 น. – 10.10 น.
3 10.10 น. – 11.00 น.
4 11.00 น. – 11.50 น.
5 11.50 น. – 12.40 น.
6 12.40 น. – 13.30 น.
7 13.30 น. – 14.20 น.
8 14.20 น. – 15.10 น.
9 15.10 น. – 16.00 น.
10 16.00 น. – 16.50 น.

กิจกรรม
เขาแถว
เคารพธงชาติ ทำพิธีหนาเสาธง
เรียนวิชาที่ 1
เรียนวิชาที่ 2
เรียนวิชาที่ 3
เรียนวิชาที่ 4 / พัก ม.ตน
เรียนวิชาที่ 5 / พัก ม.ปลาย
เรียนวิชาที่ 6
เรียนวิชาที่ 7
เรียนวิชาที่ 8
เรียนวิชาที่ 9
PLC/ประชุมตามนัดหมาย

หมายเหตุ : 1. ชวงเขาแถวตอนเชา
คุณครูที่ปรึกษาไดพบปะนักเรียนและตรวจเช็คการมา
และกลับของนักเรียนทุกวัน

โรงเรียนสตรีพัทลุง
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ตารางเรียน เวลาเรียนคาบละ 40 นาที
คาบที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เวลา
07.40 น. – 08.00 น.
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น. – 09.10 น.
09.10 น. – 09.50 น.
09.50 น. – 10.30 น.
10.30 น. – 11.10 น.
11.10 น. – 11.50 น.
11.50 น. – 12.30 น.
12.30 น. – 13.10 น.
13.10 น. – 13.50 น.
13.50 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 16.00 น.

กิจกรรม
เขาแถว
เคารพธงชาติ ทำพิธีหนาเสาธง
เรียนวิชาที่ 1
เรียนวิชาที่ 2
เรียนวิชาที่ 3
เรียนวิชาที่ 4 / พัก ม.ตน
เรียนวิชาที่ 5 / พัก ม.ปลาย
เรียนวิชาที่ 6
เรียนวิชาที่ 7
เรียนวิชาที่ 8
เรียนวิชาที่ 9
กิจกรรม

โรงเรียนสตรีพัทลุง
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

หมวดที่ 9 บทบาทหนาที่ของครู
หัวหนาฝาย / หัวหนางาน / หัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีหนาที่
1. ศึกษาขอบขายงานและภาระหนาทีใ่ หละเอียด ทำความเขาใจใหชดั เจน
2. เปนผูนำในการดำเนินงานตามขอบขายงานที่ไดรับมอบหมาย
3. วางแผน ดำเนินงาน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนือ่ ง
4. นิเทศติดตามงานสม่ำเสมอ
5. เปนผูนำในการจัดประชุม โดยเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของประกอบ
การตัดสินใจใหสมบูรณที่สุด

หมวดที่ 10 หนาที่ครูที่ปรึกษา
1. ครูที่ปรึกษาทุกคน มีหนาที่
1.1. ควบคุมแถวตอนเชากอนเคารพธงชาติ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2530 ขอ 5 (1)
1.2. ปฏิบัติหนาที่คุมแถวนักเรียนที่ประจำชั้นตั้งแตเวลา
07.40 – 08.30 น. ของทุกวัน
2. เช็ ค จำนวนนั ก เรี ย นที ่ ม าเข า แถวเคารพธงชาติ แ ละส ง สถิ ต ิ ท ี ่
หัวหนาระดับ ทุกสิ้นเดือน
3. รวมกิจกรรมประจำวันกับนักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด

โรงเรียนสตรีพัทลุง

9

4. ครูที่ปรึกษาทุกทานตองโฮมรูมนักเรียน ตามที่โรงเรียนกำหนด
ในหองเรียนทุกวันตามที่โรงเรียนกำหนด เพื่อดูแลความสะอาดของหองและ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนดานตาง ๆ
5. บันทึกการโฮมรูมลงในสมุดบันทึกโฮมรูมเปนรายหัวขอ โฮมรูม
ควรเปนหัวขอทีไ่ ดรบั การวางแผนลวงหนา และมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
กับสถานการณ
6. ครูทป่ี รึกษาตองสงสมุดบันทึกโฮมรูม ทุกวันทำการสุดทายของเดือน
7. ครูทป่ี รึกษาตองสำรวจรายชือ่ นักเรียนทีข่ าดเรียนทุกวัน เพือ่ บันทึก
ลงสถิตินักเรียน
8. หนาที่อื่น ๆ ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

หมวดที่ 11 หนาที่ครูเวรประจำวัน
ครูเวรประจำวัน มีหนาที่
ภาคเชา / หนาที่ครูเวร
1. รับนักเรียนตอนเชาตั้งแตเวลา 07.00 น. เปนตนไป เพื่อใหคำแนะนำ
ทักทายผูปกครองที่มาสง
2. ตรวจความเรียบรอยบริเวณอาคาร และหองน้ำ หองสวม และ
รายงานหัวหนาเวรเพื่อบันทึก แกไข
3. จัดกิจกรรมหนาเสาธงตามลำดับ
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4. ครูกลาวชมเชยนักเรียนที่ทำความดี (ถามี) และเรื่องแจงใหทราบ
(หามดุ ตำหนินักเรียนที่ทำผิดแตใหขอพบหลังสั่งแยกเขาชั้นเรียน เพื่ออบรม
แกไขพฤติกรรม)
5. นั ก เรี ย นเดิ น เป น แถวเข า ห อ งเรี ย น โดยครู ท ี ่ ป รึ ก ษาช ว ยดู แ ล
ความเรียบรอย
6.ควบคุมนักเรียนที่มาไมทันเคารพธงชาติไวที่หนาประตู เพื่อทำ
กิจกรรมหนาเสาธง แลวจึงใหเขาหองเรียน
7. ควบคุมนักเรียนนำรถเขาจอดใหเปนระเบียบ
ภาคกลางวัน / หนาที่ครู
1. ดูแลความเรียบรอยโรงอาหาร การรับประทานอาหารของนักเรียน
พบปญหาใหแกไขและรายงานใหหัวหนาเวรเพื่อรายงานผูอำนวยการตอไป
2. ดูแลความเรียบรอยของอาคาร หองน้ำ หองสวม และบริเวณโดยรอบ
ภาคบาย / หนาที่ครู
1. ดูแลความเรียบรอยของการเขาแถวกลับบาน การขึ้นรถ และดูแล
นักเรียนบริเวณหนาประตู
2. ตรวจความเรียบรอย หองเรียน อาคารเรียน และบริเวณโดยรอบ
อีกครัง้ หากพบความไมเรียบรอยใหรายงานหัวหนาเวรเพือ่ รายงานผูอ ำนวยการ
ตอไป
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หมวดที่ 12 หนาที่ครูผูสอน
ครูผูสอน มีหนาที่
1. เตรียมการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู สื่ออุปกรณ
วัดผล – ประเมินผล
2. แกไขปญหาพฤติกรรมนักเรียน ในชั่วโมงที่สอน
3. เขา – ออก หองที่สอนตรงเวลา ไมทิ้งหองเรียนใหเกิดปญหา
4. เช็คจำนวนนักเรียนทุกครั้งกอนสอน
5. ใชสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
6. การสอนใหนักเรียนอานออก – เขียนได เปนหนาที่หลักของครู
ทุกกลุมสาระฯ
7. ปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหทันสมัยและเหมาะกับผูเรียน การสอน
ใหเนนผูเรียนเปนสำคัญ
8. เขาสอนแทนตามชั่วโมงที่ไดรับมอบหมาย

หมวดที่ 13 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู
1. ครูผูสอนตองจัดทำแผนการจัดการเรียนรูในวิชาที่สอน
2. ครูผูสอนตองสอนตามตัวบงชี้ที่สอดคลองกับคำอธิบายรายวิชา
ที่กำหนดในหลักสูตร
3. ครูผูสอนตองจัดทำแผนการจัดการเรียนรูลวงหนากอนทำการสอน
อยางนอย 1 รายวิชา เสนอผูอ ำนวยการหรือรักษาการ เพือ่ ตรวจสอบกอนเปด
ภาคเรียน
โรงเรียนสตรีพัทลุง
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หมวดที่ 14 การลงบันทึกการสอน
1. ครู ผ ู  ส อนต อ งลงนามในแฟ ม เอกสารบั น ทึ ก การสอนทุ ก คาบ
โดยใหระบุ รหัสวิชา เนื้อหาที่สอน
2. ครูผูสอนตองสำรวจรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน นักเรียนที่ไมได
เขาเรียนในแตละคาบเรียน และใหบันทึกรายชื่อนักเรียนที่หนีเรียนในชอง
หมายเหตุ ในรายวิชาที่สอน โดยบันทึกลงในสมุดบันทึกการสอนและแจง
ใหครูที่ปรึกษาทราบทุกครั้ง เพื่อแกไขพฤติกรรมนักเรียน
3. บันทึกเวลาเรียนลงในสมุด ปพ.5
4. สงสมุด ปพ.5 ใหกลุมวิชาการตรวจตามกำหนด

หมวดที่ 15 การสอนแทน
1. ในกรณีครูไมสามารถปฏิบตั กิ ารสอนไดไมวา กรณีใด ๆ ใหปฏิบตั ดิ งั นี้
1.1. ใหหัวหนากลุมสาระฯ จัดครูเขาสอนแทน
1.2. ครูที่สอนแทนรับเอกสารการสอนแทนที่หัวหนากลุมสาระฯ
2. เมื่อจัดครูทานใดเขาสอนแทนใหผูสอนแทนลงนามรับทราบในสมุด
จัดสอนแทน แลวเสนอใหผอู ำนวยการลงนามรับทราบ โดยถือเปนคำสัง่ ทุกครัง้
3. การมอบหมายใหสอนแทน ครูทส่ี อนแทนตองดูแลรับผิดชอบนักเรียน
ที่สอนแทน เสมือนการสอนในคาบปกติ
4. ในกรณีไมสามารถปฏิบัติหนาที่สอนแทนได ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ดี
ใหแจงหัวหนากลุมสาระฯ ทราบทุกครั้ง
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หมวดที่ 16 การปฏิบัติหนาที่เวรยาม
ครูเวรวันหยุดและเวรกลางคืน มีหนาที่
1. การปฏิบัติหนาที่เวรรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ใหปฏิบัติดังนี้
1.1. ปฏิบัติหนาที่ตามเวลาที่กำหนด
1.2. ปฏิบัติหนาที่ที่หองประชาสัมพันธ
1.3. บันทึกเวรใหเปนปจจุบันทุกวัน
1.4. การปฏิบัติหนาที่เวรในเวลากลางวัน ในวันเสาร – อาทิตย
และวั น หยุ ดราชการใหปฏิบัต ิห นาที่ต ั้ง แตเวลา 06.00 น. – 18.00 น.
การปฏิบตั หิ นาทีเ่ วรกลางคืน ใหปฏิบตั หิ นาทีต่ ง้ั แตเวลา 18.00 น. – 06.00 น.
ของวันถัดไป
2. ตรวจสอบความเรียบรอยบริเวณโรงเรียนโดยรอบ กอนรับ – สงเวร
หากพบความผิดปกติใหรายงานผูต รวจเวรหรือผูอ ำนวยการโรงเรียนทราบโดยเร็ว
3. หากมีความจำเปนไมสามารถมาปฏิบตั หิ นาที่ ใหบนั ทึกขอเปลีย่ นเวร
กอนถึงวันปฏิบัติหนาที่
4. หากมีกรณีจำเปนเรงดวนไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ไดใหติดตอ
ผูตรวจเวรเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนไปกอน
5. การตรวจเวรวันหยุดราชการ และการตรวจเวรกลางคืน ใหผตู รวจเวร
ตรวจใน 2 ชัว่ โมงแรกของการปฏิบตั หิ นาที่ หากไมพบครูเวร ใหผตู รวจแกปญ
 หา
จัดหาผูอยูเวรแทน
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6. การสับเปลี่ยนเวรตองทำเปนบันทึกขอเปลี่ยนเวรและตองไดรับ
อนุญาตจากผูอำนวยการหรือผูรักษาการกอน
7. การไปราชการ การลากิจ ผูล าตองดำเนินการแลกเปลีย่ นเวรแทนเอง
โดยไดรับอนุญาตจากผูอำนวยการ การลาปวย ผูลาตองดำเนินการใหมี
ผูปฏิบัติหนาที่เวรแทน หากแกปญหาไมไดใหแจงผูตรวจเวรทราบ เนื่องจาก
ผูต รวจเวรสามารถติดตอไดทางโทรศัพท เมือ่ ผูต รวจเวรไดรบั แจงตองแกปญ
 หา
ใหโรงเรียนทันที
8. กรณีเกิดเหตุในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ครูเวร ใหแจงผูตรวจเวร
และผูอำนวยการหรือผูรักษาการทราบโดยทันที
9. การไดรบั คำสัง่ ใหมาปฏิบตั หิ นาทีเ่ วรรักษาความปลอดภัยแลวไมมา
ปฏิบตั หิ นาทีต่ ามคำสัง่ หากเกิดเหตุขน้ึ ในชวงเวลาทีไ่ ดรบั มอบหมายใหปฏิบตั ิ
หนาที่ใหถือเปนความรับผิดชอบของครูเวร

หมวดที่ 17 การขอใชรถยนตราชการ
1. บันทึกขออนุญาตโดยการกรอกแบบการขอใชรถยนตโรงเรียน
แลวเสนอผูที่ไดรับมอบหมายจัดรถโรงเรียน
2. ไดรบั อนุญาตจากผูอ ำนวยการหรือรักษาการ กอนจะใชรถโรงเรียน
3. การใชรถโรงเรียนตองใชในกรณีไปราชการเทานั้น ยกเวนกรณี
ความจำเปน ใหขออนุญาตจากผูอำนวยการหรือรักษาการ
4. การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ใหพนักงานขับรถขอใบสั่งจายจากผูบังคับ
บัญชา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย และเติมน้ำมัน ณ สถานีน้ำมันที่ตกลงกันไว
ทุกครั้ง
โรงเรียนสตรีพัทลุง
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5. การใชรถยนตสวนตัวไปราชการ
5.1. บันทึกขอความขอไปราชการโดยใชรถยนตสว นตัว พรอมแนบ
Google map ที่บอกระยะทาง
5.2. การขอเบิกจายเงินคาตอบแทนคาน้ำมัน กรณีไดรับการ
อนุมตั ใิ หใชรถสวนตัวไปราชการ ใหเบิกจายโดยการเขียนรายงานการเดินทาง
ไปราชการ หลังกลับราชการภายใน 15 วัน

หมวดที่ 18 เบ็ดเตล็ด
1. การยึดของมีคาของนักเรียน ตองรายงานใหหัวหนาระดับทราบ
แลวแตกรณี
2. หามลงโทษนักเรียนดวยการปรับเปนเงิน
3. การเก็บเงิน หรือวางแผนเก็บเงินใด ๆ จากนักเรียนทุกกรณี ตองขอ
ความเห็นชอบจากผูอ ำนวยการโรงเรียนกอน ถามีการเก็บเงินโดยไมขออนุญาต
เมื่อมีกรณีรองเรียนจากผูปกครอง ทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบ
4. การพานั ก เรี ย นออกนอกสถานศึ ก ษาให ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามระเบี ย บ
สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
โดยเครงครัด
5. นักเรียนคนใดมีโรครายแรงประจำตัว ใหครูที่ปรึกษารายงาน
ใหโรงเรียนทราบ
6. การประชุมครูทกุ ครัง้ ตองทำบันทึกขอเชิญประชุม โดยใหผอู ำนวยการ
หรือผูรักษาการทราบกอน และตองมีการบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐาน
และรายงานใหผูอำนวยการทราบหลังเสร็จประชุมทุกครั้ง
7. การนัดหมายนักเรียนในวันหยุดตองทำหนังสือขออนุญาตผูป กครอง
โรงเรียนสตรีพัทลุง
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อัตลักษณ
บุคลิกภาพดี มีเสนหแบบไทย

เอกลักษณ
เปนเลิศทางภาษา

คานิยมหลัก (Core Value)
TRIES พยายาม
T : Being Thainess.
นิยมไทย
R : Being Honest Reliable.
ซื่อสัตย ถูกตอง เชื่อถือได
I : Create Innovation
สรางนวัตกรรม
E : Commitment to Excellence. มุงมั่นสูความเปนเลิศ
S : Student are the Frist Priority. ประโยชนของนักเรียนมากอน

โรงเรียนสตรีพัทลุง
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วัฒนธรรมองคกร (Dominant Culture)
“รักกันนองพี่สตรีพัทลุง” บุคลากรโรงเรียนสตรีพัทลุง
มีความรักความสามัคคีและภักดีตอสถาบัน มีความภาคภูมิใจ
ในโรงเรียนรวมกันสืบทอดเปนวัฒนธรรมรุนตอรุน ในการพัฒนา
โรงเรียนใหเจริญกาวหนาสูค วามเปนเลิศ

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core competencies)
1.
2.
3.
4.

พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศและการมีงานทำ
สรางคนดีใหบานเมือง
พัฒนาครูสูมืออาชีพ
เปนศูนยบริการชุมชน

โรงเรียนสตรีพัทลุง
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