
 
ค าสั่งโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ที่ ๑๑๘ / 256๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน  ประจ าปีการศึกษา 256๔  (เพิ่มเติม) 

----------------------------------- 
เพ่ือให้การดูแลนักเรียนในแต่ละวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมสนับสนุน 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  โดยเฉพาะในเรื่อง  รักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  และ
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  คือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และ    
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี  
มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา  

อาศัยอ านาจตามมาตรา 38 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546  และมาตรา 27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
พ.ศ.2547  จึงขอแต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน  ประจ าปีการศึกษา  256๔  (เพ่ิมเติม)  ดังนี้ 

  

๑.  นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์   ต าแหน่ง ครู คศ.๑  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรประจ าวัน วันจันทร์ 
๒.  นางพิมพ์ไทย   เกตุพงษ์พันธุ์  ต าแหน่ง ครู คศ.๑  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรประจ าวัน วันอังคาร 
๓.  นางสาวจีรวรรณ  ทองแก้ว ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรประจ าวัน วันพฤหัสบดี 
๔.  นางสาวศุภรดา  เพิงรัตน์ ต าแหน่ง ครู คศ.๑  ปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรประจ าวัน วันพฤหัสบดี 
 

มีหน้าที ่1.  มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.00 น.  
2.  ก ากับดูแลการแต่งกาย บุคลิกภาพของนักเรียน  การท าความเคารพ  การสวมหมวกนิรภัย  
     รับ - ส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ภาคเช้าก่อนเข้าโรงเรียน ภาคบ่ายก่อนนักเรียนกลับบ้าน  
3.  ก ากับติดตาม  ดูแลความสะอาดการใช้ห้องเรียนและเขตรับผิดชอบของนักเรียนตามที่ได้รับ 
     มอบหมายจากหัวหน้าเวรประจ าวัน  
4.  ก ากับติดตาม  ดูแลความสะอาดการใช้ห้องน้ า - ห้องส้วม นักเรียนชาย - หญิง 
5.  ก ากับติดตาม  ดูแลความสะอาดการใช้โรงอาหาร  จุดบริการน้ าดื่ม ความเป็นระเบียบในการ 
     จอดรถจกัรยานยนต์  
๖.  หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดข้ึนให้รีบแก้ไขหรือแจ้งหัวหน้าเวรประจ าวัน หรือหัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารงานกิจการนักเรียน  หรือรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  หรือผู้อ านวยการโรงเรียน    
ทันท ี 

๗.  ตรวจดูแลความเรียบร้อยในส่วนที่รับผิดชอบและควรออกจากโรงเรียนหลังเวลา 16.30 น.    
        หรือเมื่อนักเรียนกลับบ้านหมดแล้ว 
 
 



  
 ๘.  ควบคุม  ดูแล  ติดตาม  การท ากิจกรรมหน้าเสาธง  ตั้งแต่เวลา  07.50 น. – 08.15 น.  

     โดยหัวหน้าเวรประจ าวันมอบหมายผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ส่งนักเรียนท ากิจกรรมโดยมีคณะท างาน 
       นักเรยีนเป็นผู้ช่วย 

๙.  บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ท่ีตนเองได้ปฎิบัติในสมุดบันทึกเวรประจ าวันให้เรียบร้อย 
๑๐. หัวหน้าเวร  และหัวหน้างานรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อฝ่ายบริหารตามล าดับทุกวัน  

 
 

ขอให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ   
เอาใจใส่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป  
 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

             สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๔ 
 

         
                                                      (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ครูเวรประจ าวัน  (เพิ่มเติม) 
(ช่วงสถานการณ์วิกฤตโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  
1.  จุดคัดกรอง  วัดอุณหภูมิ  บริเวณด้านหน้าประตูโรงเรียน 
 ๑.๑  ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียน  ครู  บุคลากร  และผู้มาติดต่อราชการ   
ตั้งแต่  ๐๖.๓๐ น . – ๐๘.๓๐ น. 
 ๑.๒  ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแล  จัดระเบียบแถวและเว้นระยะห่างสังคม  Social  Distancing  โดยให้
นักเรียนที่น ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน  ใช้ประตูทางเข้าด้านขวามือ  ส่วนนักเรียนที่เดินเท้าให้ใช้ประตู
ทางเข้าด้านซ้ายมือโดยทั้งสองด้านนักเรียนจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  ประมาณ  1 – 2 เมตร 
๒.  โรงอาหาร   
 ๒.๑  ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลความเรียบร้อย  การใช้บริการโรงอาหาร  โดยให้มีการเว้นระยะห่างกัน
ประมาณ  ๑ – ๒  เมตร  โดยโรงเรียนอาหารจะเปิดให้บริการ  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๕๐ น. 
๓.  จุดส่งนักเรียนกลับบ้านตอนเย็น  บริเวณหน้าประตูโรงเรียน 
 3.1  ครูเวรทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแล  จัดระเบียบแถว  นักเรียนและรถจักรยานยนต์  โดยทั้ง
สองด้านนักเรียนจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  ประมาณ  ๑ – ๒  เมตร  โดยนักเรียนที่มีรถจักยานยนต์
ที่ใช้เส้นทางออกทางด้านขวามือ  ส่วนนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับหรือกลับรถโดยสารด้วยตนเอง  ให้ใช้เส้นทาง
ออกทางด้านซ้ายมือต้งแต่เวลา  ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


