
 

 

 
คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๒๓ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจำวัน  

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

เพื่อใหการดูแลนักเรียนอยางท่ัวถึง โรงเรียนบานบางจาก จึงขอเแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจำวัน ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙        

แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและ

บุคคลกรทางการศึกษา จึงแตงต้ังครูเวรประจำวัน จึงขอแตงต้ังและมอบหมายบุคคล ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝายอำนวยการ ประกอบดวย  

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายรุจน เลาฮะ            ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑.๕ นายอัมพร นันนวล  คร ูคศ.๑       กรรมการ 

๑.๖ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครชูำนาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ใหคำปรึกษาสนับสนุนการดำเนินการตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยสำเร็จตามวัตถุประสงค 
 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบดวย 

๒.๑ นายตร ีศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๓ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ                 กรรมการ 

๒.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๘ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๒ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑       กรรมการ 

 

 



๒.๑๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๒.๑๖ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๑๗ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๒.๑๘ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๒.๑๙ นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๒.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๒.๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๒๒ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๒.๒๔ Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูตางชาติ  กรรมการ 

๒.๒๕ นางจุฬารัตน เฟองฟู ครชูำนาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี      จัดการดำเนินการใหมีครูเวรประจำวัน ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ การแกไขปญหา

การสงเสริมสนับสนุน การบันทึกขอมูล การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางาน

ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
 

๓. คณะกรรมการครูเวรประจำวัน ประกอบดวย 

๓.๑ ครูเวรประจำวันจันทร ประกอบดวย 

   ๑. นางจุฬารัตน เฟองฟู    ครชูำนาญการพิเศษ     หัวหนาเวรประจำวัน 

   ๒. นางพวงพยอม รุจิโภชน  ครู คศ.๑      กรรมการ 

   ๓. นางสาวอัยย  แกวอาชา  ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๔. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร  ครู คศ.๑      กรรมการ 

   ๕. นางสาวจรยิา จันทรแดง  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

๓.๒ ครูเวรประจำวันอังคาร ประกอบดวย 

   ๑. นางสุภาพ อาจนนลา   ครูชำนาญการ      หัวหนาเวรประจำวัน 

๒. นายฐานันดร โชติผล   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๔. นางเตือนใจ สุระภา   พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

   ๕. Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell ครูตางชาติ  กรรมการ 

๓.๓ ครูเวรประจำวันพุธ ประกอบดวย 

   ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ  ครูชำนาญการ      หัวหนาเวรประจำวัน 

   ๒. นางสาวศศิธร จันทรชนะ  ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๓. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว  ครู คศ.๑      กรรมการ 

   ๔. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ  เจาหนาท่ีธุรการ  กรรมการ 

 

 



๓.๔ ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี ประกอบดวย 

   ๑. นายรุจน เลาฮะ             ครูชำนาญการพิเศษ หัวหนาเวรประจำวัน 

   ๒. นางสาวประภาพร จำเริญ  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๓. นางสาวปาจารีย  เศษโถ  ครูผูชวย   กรรมการ 

   ๔. นางจันทรกร วรทรัพย   พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๓.๕ ครูเวรประจำวันศุกร ประกอบดวย 

   ๑. นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑      หัวหนาเวรประจำวัน 

๒. นางสาวพรพไิล ธิการ   ครู คศ.๑            กรรมการ 

๓. นางสาวนิดติญา บุญพา  ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๔. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

   ๕. นางฉวีวรรณ เดชเดชา   พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

หนาท่ีของหัวหนาครูเวร 

๑. วางแผนการปฏิบัติงานของเวรประจำวัน  

๒. แบงความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีในแตละจุด ใหผูรวมงานอยางเหมาะสม

ครบถวน  

๓. กำกับติดตามเรงรัดการปฏิบัติงานของทีมงาน  

๔. ดำเนินการจัดการแกปญหาการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเพื่อใหเกิดผลดีกับนักเรียนและ

โรงเรียนฯ ดำเนินการประเมิลผล รายงานผลการปฏิบัติงาน  

 

หนาท่ีของครูเวรประจำวัน 

  ๑. ดูแลการมาเรียนของนักเรียนและการกลับของนักเรียนทุกจุด  

๒. ดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน  

๓. ดูแลความสะอาด ของอาคารสถานท่ีรับผิดชอบ  

๔. ดูแลระเบียบวินัยการเขาแถวเคารพธงชาติ ธงโรงเรียนและการสวดมนต  

๕. ดูแลแกไขพฤติกรรมนักเรียนท่ีไมถูกตอง เชน การมาสาย หนีเรียนในเวลาเรียน เปนตน  

๖. ดูแลการใชหองน้ำหองสวมและอุปกรณสาธารณูปโภคและอุปกรณสาธารณะประโยชนของโรงเรยีน  

๗. ดูแลความเรียบรอยในการรับประทานอาหารและด่ืมเครื่องด่ืมของนักเรียน  

๘. ปฏิบัติหนาท่ีใหตรงตามเวลาท่ีกำหนด  

๙. บันทึกการปฏิบัติหนาท่ีเวรประจำวัน ณ จุดปฏิบัติหนาท่ีหลังปฏิบัติหนาท่ีในแตละวัน  

๑๐. ดูแลนักเรียนใหรูจักรักษาความสะอาดในสถานท่ีท่ีรับผิดชอบหรือในบริเวณโรงเรียน  

๑๑. ดูแลใหความชวยเหลือนักเรียนในดานความปลอดภัย  

๑๒. ดูแลมิใหนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน  

๑๓. หากพบเหตุการณรายแรง การทะเลาะวิวาทหรือสถานการณอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย  

แกนักเรียนหรือทางโรงเรียน ใหระงับเหตุ และรีบรายงานผูเกี่ยวของตามลำดับ  

๑๔. ใหครูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีเวรประจำวันดวยความเอาใจใส  
 



 

มาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

การคัดกรองกอนเขาสถานศึกษา 

มาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ดานการคัด

กรองกอนเขาสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ครูเวรประจำวันตรวจสอบนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะเขา สถานศึกษาจะตองสวม

หนากากอนามัย หรือหนากากผา หรือเฟสชิลทุกคน หากตรวจพบวาไมสวม หนากากอนามัยหรือหนากากผา

หรือเฟสชิล มาโรงเรียนไดจัดใหมีบริการจำหนายหนากากผาในราคาถูกเพื่อใหทุกคนสวมหนากากกอนเขา

สถานศึกษา 

๒. ครูเวรประจำวันตรวจวัดอุณหภูมิรางกายนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา บริเวณหนา

ประตูหากพบนักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีไข (อุณหภูมิต้ังแต ๓๗.๕ องศา เซลเซียสข้ึนไป)   

ใหหยุดเรียน หยุดงานในวันนั้นทันทีและเดินทางกลับบานเพื่อรอดูอาการ 

๓. ครูเวรประจําวันใหนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเจลแอลกอฮอลลาง มือทุกคนกอนเขา

สถานศึกษา 

๔. สถานศึกษาทำขอตกลงความรวมมือกับโรงพยาบาลบางจาก เพื่อเฝาระวังนักเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีประวัติการเดินทางออกนอกพื้นท่ี หรือมีญาติจากตางพื้นท่ีมาพํานักอยูในพื้นท่ีเดียวกัน     

เพื่อเปนการคัดกรองและเฝาระวังอยางถูกตอง 

๕. นักเรียนเวนระยะ ๑ – ๒ เมตร ในการเดินเขาสถานศึกษา 

 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับคำส่ังแตงต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด เต็มความสามารถ

เพื่อบังเกิดผลดีแกนักเรียนและทางราชการตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงคำส่ัง 

 

                                                ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
               

ลงช่ือ 

                     (นายตร ีศตสังวัตสร) 

                                           ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจำวัน  

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๒๓ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู ค.ศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู ค.ศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู ค.ศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู ค.ศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู ค.ศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู ค.ศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู ค.ศ.๑  

๑๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู ค.ศ.๑  

๑๘ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๙ นางสาวเพญ็นภา  สุพรรณ ครูธุรการ  

๒๐ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   

๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  

๒๕ Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell ครูตางชาติ  

 


