
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๔๐ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจ ำวัน  
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 

เพื่อให้การดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง โรงเรียนบ้านบางจาก จึงขอเแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ าศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙        
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและ
บุคคลกรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งครูเวรประจ าวัน จึงขอแต่งตั้งและมอบหมายบุคคล ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร ประกอบด้วย  
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน ์เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ       กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑       กรรมการ 
๑.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ                 กรรมการ 
๑.๖ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 
๒.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายรุจน ์เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ                รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ       กรรมการ 
๒.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑                กรรมการ 
๒.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑                กรรมการ 
๒.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑                กรรมการ 
๒.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑                กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๒ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย        กรรมการ 

 

 



๒.๑๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวปาจารีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ       กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.               กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง                 กรรมการ 
๒.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม           กรรมการ 
๒.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม           กรรมการ 
๒.๒๒ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม      กรรมการ 
๒.๒๓ Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูต่างชาต ิ  กรรมการ 
๒.๒๔ นางจฬุารัตน์ เฟือ่งฟู ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ                 กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่      จัดการด าเนินการให้มีครูเวรประจ าวัน ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่รับผิดชอบ การแก้ไขปัญหา
การส่งเสริมสนับสนุน การบันทึกข้อมูล การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

๓. คณะกรรมกำรครูเวรประจ ำวัน ประกอบด้วย 
๓.๑ ครูเวรประจ ำวันจันทร์ ประกอบด้วย 

   ๑. นางจฬุารตัน์ เฟื่องฟ ู    ครูช านาญการพิเศษ     หัวหน้าเวรประจ าวัน 
   ๒. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์  ครู คศ.๑      กรรมการ 
   ๓. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   ๔. นางสาวจริยา จันทรแ์ดง  ครูอัตราจา้ง  กรรมการ 

๓.๒ ครูเวรประจ ำวันอังคำร ประกอบด้วย 
   ๑. นางสุภาพ อาจนนลา   ครูช านาญการ      หัวหน้าเวรประจ าวัน 

๒. นายฐานันดร โชติผล   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

   ๔. นางเตือนใจ สุระภา   พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม กรรมการ 
   ๕. Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell ครูต่างชาต ิ  กรรมการ 

๓.๓ ครูเวรประจ ำวันพุธ ประกอบด้วย 
   ๑. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ  ครูช านาญการ      หัวหน้าเวรประจ าวัน 
   ๒. นางสาวศศิธร จันทรช์นะ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
   ๓. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว  ครู คศ.๑      กรรมการ 
   ๔. นางสาวอริสรา หนูโงน   ครูอัตราจา้ง อบจ.สป. กรรมการ 
   ๕. นางสาวเพ็ญนภา สพุรรณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
 
 



๓.๔ ครูเวรประจ ำวันพฤหัสบด ีประกอบด้วย 
   ๑. นายรจุน์ เล่าฮะ             ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเวรประจ าวัน 
   ๒. นางปิยภร โพธิ์งาม   ครู คศ.๑  กรรมการ 
   ๓. นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๔. นางสาวปาจารีย์  เศษโถ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   ๕. นางจันทรกร วรทรพัย์   พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๓.๕ ครูเวรประจ ำวันศุกร ์ประกอบด้วย 
   ๑. นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑      หัวหน้าเวรประจ าวัน 

๒. นางสาวพรพิไล ธิการ   ครู คศ.๑            กรรมการ 
๓. นางสาวนิดติญา บุญพา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

   ๔. นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์  ครูอัตราจา้ง  กรรมการ 
   ๕. นางฉวีวรรณ เดชเดชา   พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

หน้ำที่ของหัวหน้ำครูเวร 

๑. วางแผนการปฏิบัติงานของเวรประจ าวัน  
๒. แบ่งความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ในแต่ละจุด ให้ผู้รว่มงานอยา่งเหมาะสม

ครบถ้วน  
๓. ก ากับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของทีมงาน  
๔. ด าเนินการจัดการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียนและ

โรงเรียนฯ ด าเนินการประเมิลผล รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 

หน้ำที่ของครูเวรประจ ำวัน 

  ๑. ดูแลการมาเรียนของนักเรียนและการกลับของนักเรียนทุกจุด  
๒. ดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน  
๓. ดูแลความสะอาด ของอาคารสถานที่รับผิดชอบ  
๔. ดูแลระเบียบวินัยการเข้าแถวเคารพธงชาต ิธงโรงเรียนและการสวดมนต์  
๕. ดูแลแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ถกูต้อง เช่น การมาสาย หนีเรียนในเวลาเรียน เป็นต้น  
๖. ดูแลการใช้ห้องน้ าห้องส้วมและอุปกรณ์สาธารณูปโภคและอุปกรณ์สาธารณะประโยชน์ของโรงเรียน  
๗. ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มของนักเรียน  
๘. ปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด  
๙. บันทึกการปฏิบัติหนา้ที่เวรประจ าวัน ณ จุดปฏิบัติหนา้ที่หลังปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน  
๑๐. ดูแลนักเรียนให้รู้จักรักษาความสะอาดในสถานที่ที่รับผิดชอบหรือในบริเวณโรงเรียน  
๑๑. ดูแลให้ความชว่ยเหลือนักเรียนในด้านความปลอดภัย  
๑๒. ดูแลมิให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน  
๑๓. หากพบเหตุการณร์า้ยแรง การทะเลาะวิวาทหรือสถานการณ์อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  

แก่นักเรียนหรือทางโรงเรียน ให้ระงับเหตุ และรีบรายงานผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ  



๑๔. ให้ครูรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันดว้ยความเอาใจใส ่ 
 
 

มำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
กำรคัดกรองก่อนเข้ำสถำนศึกษำ 

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ด้านการคัด

กรองก่อนเข้าสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ครูเวรประจ าวันตรวจสอบนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จะเข้า สถานศึกษาจะต้องสวม

หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือเฟสชิลทุกคน หากตรวจพบว่าไม่สวม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

หรือเฟสชิล มาโรงเรียนได้จัดให้มีบริการจ าหน่ายหน้ากากผ้าในราคาถูกเพื่อให้ทุกคนสวมหน้ากากก่อนเข้า

สถานศึกษา 

๒. ครูเวรประจ าวันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา บริเวณหน้า
ประตูหากพบนักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ ๓๗.๕ องศำ เซลเซียสขึ้นไป)   
ให้หยุดเรียน หยุดงานในวันนั้นทันทีและเดินทางกลับบ้านเพื่อรอดูอาการ 

๓. ครูเวรประจ าวันให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เจลแอลกอฮอล์ล้าง มือทุกคนก่อนเข้า
สถานศึกษา 

๔. สถานศึกษาท าข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลบางจาก เพื่อเฝ้าระวังนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีประวัติการเดินทางออกนอกพื้นที่ หรือมีญาติจากต่างพื้นที่มาพ านักอยู่ในพื้นที่เดียวกัน     
เพื่อเป็นการคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างถูกต้อง 

๕. นักเรียนเว้นระยะ ๑ – ๒ เมตร ในการเดินเข้าสถานศึกษา 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เต็มความสามารถ
เพื่อบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง 

 
                                                สั่ง ณ วันที ่๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓   
               

ลงชื่อ 
                     (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจ ำวัน  

ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๔๐ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน ์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวปาจารีย ์  เศษโถ ครูผู้ช่วย  
๑๘ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง  
๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๕ Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell ครูต่างชาต ิ  

 


