
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๒๖  /  ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต!งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติหน)าท่ีครูเวรประจําวัน  ประจําป,การศึกษา  ๒๕๕๘ 

 
เพ่ือให)การดูแลนักเรียนเป2นไปด)วยความเรียบร)อย มีประสิทธิภาพ  ส!งเสริมสนับสนุนให)นักเรียน 

เป2นผู)มีสมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก)ป8ญหา  
ความสามารถในการใช)ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช)เทคโนโลยี  มีคุณลักษณะสามารถอยู!ร!วมกับ
ผู)อ่ืนในสังคมได)อย!างมีความสุข  ในฐานะเป2นพลเมืองไทยและพลโลก  ในเรื่อง  รักชาติ  ศาสน� กษัตริย�  
ซ่ือสัตย�สุจริต  มีวินัย  ใฝ@เรียนรู)  อยู!อย!างพอเพียง  มุ!งม่ันในการทํางาน  รักความเป2นไทย  มีจิตสาธารณะ  
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด)านคุณภาพผู))เรียน  คือมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค!านิยมท่ีพึง
ประสงค��  มีจิตสํานึกการอนุรักษ�ละพัฒนาสิ่งแวดล)อม  มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร!วมกับผู)อ่ืนได)) และมีเจตคติท่ีดีต!ออาชีพสุจริต  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห��  คิดสังเคราะห� 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร)างสรรค�  คิดไตร!ตรองและมีวิสัยทัศน��  มีความรู)และทักษะท่ีจําเป2นตาม
หลักสูตร  มีทักษะในการแสวงหาความรูด)วยตนเอง รักการเรียนรู) และพัฒนาตนเองอย!างต!อเนื่อง   
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด)านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอ
แต!งต้ังบุคลากรแนบท)ายคําสั่งนี้ปฏิบัติหน)าท่ีครูเวรประจําวัน  ป,การศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�าครูเวรประจําวัน 

  ๑) มอบหมายให)ครูเวรประจําวันปฏิบัติหน)าท่ีกํากับดูแลนักเรียน ประจําวัน  ปฏิบัติหน)าท่ี  
เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐  น. ,  เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐  น  และ  เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐  น. 
   จุดท่ี  ๑ ประตูโรงเรียนด)านวัดบ)านพระบาทภูพานคํา  กํากับดูแลการแต!งกาย 
บุคลิกภาพนักเรียน สอดส!องดูแล  อบรม  ตักเตือน  เพ่ือให)นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ 
ของโรงเรียน  เช!น   การแต!งกาย  การแสดงความเคารพ  การรักษาความสะอาด  ความปลอดภัย 
ในการขับข่ียานพาหนะ ฯลฯ  ดูแลนักเรียนมาโรงเรียน-กลับบ)าน อนุญาตการออกนอกบริเวณโรงเรียน
(พักกลางวัน) 
   จุดท่ี ๒  อาคารเรียน ๑  และห)องส)วมนักเรียนชายข)างอาคาร ๑  ตรวจความสะอาด
ห)องเรียน  ห)องส)วม  ดูแลความเรียบร)อยท่ัวไป  ติดตามดูแลนักเรียนบนอาคารเรียนไม!ให)นักเรียน
หลีกเลี่ยงไม!เข)าแถวในช!วงเวลาทํากิจกรรมหน)าเสาธง 
   จุดท่ี ๓  อาคารเรียน ๒  โรงอาหาร ห)องส)วมนักเรียนหญิงหน)าและข)างอาคาร ๒ ตรวจ
ความสะอาดห)องเรยีน โรงอาหาร  ห)องส)วม ดูแลความเรยีบร)อยท่ัวไป  ติดตามดูแลนักเรียนบนอาคารเรียนไม!ให)
นักเรียนหลีกเลี่ยงไม!เข)าแถวในช!วงเวลาทํากิจกรรมหน)าเสาธง  ประสานงานกับงานโภชนาการโรงเรียน
เพ่ือกํากับ  ดูแลการรับประทานอาหารของนักเรียน 



 ๒

   จุดท่ี ๔ อาคารเรียน ๓  บริเวณหลังอาคารเรียน  ตรวจความสะอาดห)องเรียน  
ดูแลความเรียบร)อยท่ัวไป  ติดตามดูแลนักเรียนบนอาคารเรียนไม!ให)นักเรียนหลีกเลี่ยงไม!เข)าแถว 
ในช!วงเวลาทํากิจกรรมหน)าเสาธง 
   จุดท่ี ๕  ประชาสัมพันธ�และกิจกรรมหน)าเสาธง   ดูแลงานประชาสัมพันธ�โรงเรียน และ
ดําเนินกิจกรรมหน)าเสาธง มีหน)าท่ีจัดระเบียบแถวก!อนการประกอบพิธีหน)าเสาธง  อบรมให)ความรู)   
แจ)งข)อมูลข!าวสารแก!นักเรียน 
   จุดท่ี ๖ นอกบริเวณโรงเรียน   ตรวจนอกบริเวณพ้ืนท่ีรอบๆ โรงเรียน 
   จุดท่ี ๗ ประตูโรงเรียน  (ด)านตลาด)  กํากับดูแลการแต!งกาย บุคลิกภาพนักเรียน
สอดส!องดูแล  อบรม  ตักเตือน  เพ่ือให)นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน  เช!น   
 การแต!งกาย  การแสดงความเคารพ  การรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะ 
ฯลฯ  ดูแลนักเรียนมาโรงเรียน-กลับบ)าน 
   จุดท่ี ๘ บริเวณอาคารเกษตรกรรม-คหกรรม  ดูแลความเรียบร)อยและ 
บริเวณรอบหอประชุม  ห)องส)วมข)างหอประชุม และบริเวณป@าสักข)างสนามฟุตบอล 
   จุดท่ี ๙ โรงจอดรถจักรยานยนต�  ดูแลการจอดรถจักรยานยนต�นักเรียน การอนุญาต 
นํารถจักรยานยนต�ออกนอกบริเวณโรงเรียน  แนะนําให)ความรู)ในเรื่องความปลอดภัยในการขับข่ี
ยานพาหนะ  การจอดยานพาหนะเฉพาะท่ีโรงเรียนจัดให) 
  ๒) ปฏิบัติหน)าท่ีตามวันเวลาท่ีกําหนด  และนิเทศ กํากับติดตามการปฏิบัติหน)าท่ี 
ของครูเวรประจําวัน 
  ๓) ดูแลสภาพท่ัวไป  การอนุญาตนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน  ปฏิบัติหน)าท่ี 
แทนครูเวรท่ีไม!มาปฏิบัติหน)าท่ี 
  ๔) บันทึกผลการปฏิบัติหน)าท่ีในแบบบันทึกบันทึกเก่ียวกับการปฏิบัติหน)าท่ีของครูเวร  
สรุปรวมพฤติกรรมนักเรียนท่ีพบ  การดําเนินการแก)ไข ข)อเสนอแนะ อ่ืนๆ 
  ๕) บันทึกนิเทศในสมุดบันทึกของครูเวรประจําวัน 
  ๖) นําแบบบันทึกของหัวหน)าเวรส!งท่ีหัวหน)ากลุ!มบริหารกิจการนักเรียนฯ เพ่ือเสนอ
ผู)อํานวยการโรงเรียน  และรับคืน 

๒. ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีครูเวรประจําวัน 
  ๑) ปฏิบัติหน)าท่ีตามวันเวลาท่ีหัวหน)าเวรประจําวันมอบหมาย  ด)วยความวิริยะ  อุตสาหะ  
เพ่ือให)นักเรียนได)รับการดูแลช!วยเหลืออย!างดีตามศักยภาพ  และ 
   (๑) .สอดส!อง  ดูแลพฤติกรรมนักเรียน  เหตุการณ�ต!างๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายใน
โรงเรียน  ในวันท่ีปฏิบัติหน)าท่ีครูเวรประจําวันอย!างเต็มความสามารถ  กํากับดูแลการแต!งกาย บุคลิกภาพ
นักเรียน  ให)ถูกต)องตามระเบียบ ข)อบังคับ  ให)เป2นผู)มีวินัย สุภาพเรียบร)อย มีมารยาทดี มีน้ําใจ  สอดส!อง  
ดูแล  นักเรียนในการใช)อาคารสถานท่ี  ห)องเรียน  ห)องปฏิบัติการ หอประชุม ห)องส)วม โรงอาหาร  
สนามกีฬา ให)ปฏิบัติตามระเบียบการใช)  และอบรม แนะนํา ว!ากล!าวตักเตือนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม!พึง
ประสงค�  เช!น  แต!งกายไม!ถูกต)อง ทะเลาะวิวาท  ข!มขู!  เสพสิ่งเสพติด  ฯลฯ 
   (๒) กํากับดูแลกิจกรรมหน)าเสาธง อบรมนักเรียนก!อนข้ึนเรียน  หลังเรียนก!อนกลับบ)าน 
   (๓) กํากับติดตาม ดูแลการทําความสะอาด  ห)องเรียน  ห)องปฏิบัติการ 
   (๔) กํากับติดตาม ดูแลการทําความสะอาด  หอประชุม  โรงอาหาร  อาคารโรงฝSกงาน 



 ๓

   (๕) กํากับติดตาม ดูแลความสะอาด  ท่ีด่ืมน้ํา  ห)องส)วมนักเรียน  โรงจอดรถนักเรียน 
  ๒) บันทึกผลการปฏิบัติหน)าท่ีในแบบบันทึก พฤติกรรมนักเรียนท่ีพบ  การดําเนินการแก)ไข 
ข)อเสนอแนะ อ่ืนๆ 
  ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานต!อหัวหน)าเวรประจําวันภายใน 09.00 น.ของวันรุ!งข้ึน 
ยกเว)น ครูเวรท่ีปฏิบัติหน)าท่ีในวันศุกร� ให)ส!งภายใน เวลา 09.00 น. ของวันท่ีปฏิบัติหน)าท่ีราชการวันแรก
และหากมีวันหยุด ให)ส!งในวันถัดไป และรับคืน 
  ๔) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได)รับมอบหมาย 

ขอให)ครูและบุคลากรท่ีได)รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน)าท่ีท่ีได)รับมอบหมายด)วยเรียบร)อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน)าท่ี 
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน)าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให)เกิด 
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป  หากพบป8ญหาข)อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให)แจ)งผู)อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพ่ือหาแนวทางแก)ไขป8ญหาต!อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(นายบวร  ใจปVWา) 

ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  



 ๔

รายชื่อครูและบุคลากรปฏิบัติหน)าท่ีหัวหน)าระดับชั้นและครูประจําชั้น  (แนบท)ายคําสั่งโรงเรียน
อุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี  ๑๒๖  /  ๒๕๕๘  เรื่อง  แต!งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติหน)าท่ีครูเวรประจําวัน  
ประจําป,การศึกษา  ๒๕๕๘  ลงวันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘) 

คณะกรรมการอํานวยการ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน.พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
๑). นายบวร  ใจปVWา  ผู)อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒) นายสถิต  แสนลุน รองผู)อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
๓). นางไพร�จิตร  แก)วศิริ รองผู)อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
๔). นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน)าท่ีรองผู)อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
๕). นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน)าท่ีรองผู)อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๖). นายประเสริฐ  ฐานะ รองผู)อํานวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให)คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
ให)ดําเนินไปด)วยความเรียบร)อยบรรลุวัตถุประสงค� 

ครูเวรประจําวันจันทร.  ประกอบด�วย 

๑) นางไพร�จิตร  แก)วศิริ รองผู)อํานวยการโรงเรียน หัวหน)าครูเวรประจําวัน 
๒) นายยุทธเดชณ�  เรืองหิรัญเตชะกูล ครู คศ.๓ รองหัวหน)าครูเวรประจําวัน 
๓) นายสานิตย�  มหาหิงคุ� ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๔) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๕) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๖) นางสาวเวียงแก)ว  สะอาด ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๗) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู คศ.๒ ครูเวรประจําวัน 
๘) นางสาวชนิดาภา  โสหา ครู คศ.๒ ครูเวรประจําวัน 
๙) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู คศ.๑ ครูเวรประจําวัน 
๑๐) นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู คศ.๑ ครูเวรประจําวัน 
๑๑) .นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู คศ.๑ ครูเวรประจําวัน 
๑๒) นายคมสัน  สอโส ครูผู)ช!วย ครูเวรประจําวัน 
๑๓) นางกานติมา  มุลทากุล ครูผู)ช!วย ครูเวรประจําวัน 

ครูเวรประจําวันอังคาร ประกอบด�วย 

๑) นายประเสริฐ  ฐานะ รองผู)อํานวยการโรงเรียน หัวหน)าครูเวรประจําวัน 
๒) นายอรณพ  คําแสน ครู คศ.๓ รองหัวหน)าครูเวรประจําวัน 
๓) นางกอบกุล  ใจปVWา ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๔) นายอุดม  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๕) นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๖) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๗) นายพิศิษฐ�  ดรจันทร�ใต) ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๘) นายพงษ�สิริ  ชาบุตรศรี ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 



 ๕

๙) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ครู คศ.๑ ครูเวรประจําวัน 
๑๐) นางสาวฐิติวรรรณ  สารพิมพ� ครู คศ.๑ ครูเวรประจําวัน 
๑๑) นางสาวกุนฑิกา  ภูสีฤทธิ์ ครู คศ.๑ ครูเวรประจําวัน 
๑๒) นางสาวพัทจารี  เทียบแสน ครูผู)ช!วย ครูเวรประจําวัน 
๑๓) นางสาวธิดารัตน�  วงศ�คําจันทร� พนักงานราชการ ครูเวรประจําวัน 

ครูเวรประจําวันพุธ  ประกอบด�วย 

๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน)าท่ีรองผู)อํานวยการโรงเรียน หัวหน)าครูเวรประจําวัน 
๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครู คศ.๓ รองหัวหน)าครูเวรประจําวัน 
๓) นายอรุณ  บุญชู ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๔) นางภัทราภรณ�  ลิมปนิศากร ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๕) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๖) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู คศ.๒ ครูเวรประจําวัน 
๗) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู คศ.๒ ครูเวรประจําวัน 
๘) นางเอ้ือมอัฐธิชา  บํารุงดวงดี ครู คศ.๒ ครูเวรประจําวัน 
๙) นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญ ครู คศ.๑ ครูเวรประจําวัน 
๑๐) นายสมาน  ล้ําลอง ครู คศ.๑ ครูเวรประจําวัน 
๑๑) นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครูผู)ช!วย ครูเวรประจําวัน 
๑๒) นางสาวพิชญากร  แก)วพิลา พนักงานราชการ ครูเวรประจําวัน 
๑๓) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ� พ่ีเลี้ยงเด็ก ครูเวรประจําวัน 

ครูเวรประจําวันพฤหัสบดี  ประกอบด�วย 

๑) นายสถิต  แสนลุน รองผู)อํานวยการโรงเรียน หัวหน)าครูเวรประจําวัน 
๒) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครู คศ.๓ รองหัวหน)าครูเวรประจําวัน 
๓) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๔) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู คศ.๒ ครูเวรประจําวัน 
๕) นางช!อผกา  พิศพล ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๖) นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู คศ.๒ ครูเวรประจําวัน 
๗) นางรดาวัลย�  น)อยเสนา ครู คศ.๒ ครูเวรประจําวัน 
๘) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู คศ.๑ ครูเวรประจําวัน 
๙) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน ครู คศ.๑ ครูเวรประจําวัน 
๑๐) นายประจักษ�  ศรีภูธร ครู คศ.๑ ครูเวรประจําวัน 
๑๑) นางสาวสุวิมล  โคกคาน ครูผู)ช!วย ครูเวรประจําวัน 
๑๒) นายพรพิชิต  ทิทา ครูผู)ช!วย ครูเวรประจําวัน 
๑๓) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ ครูเวรประจําวัน 

  



 ๖

ครูเวรประจําวันศุกร.  ประกอบด�วย 

๑) นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน)าท่ีรองผู)อํานวยการโรงเรียน หัวหน)าครูเวรประจําวัน 
๒) นายอมร  สีหาโมก ครู คศ.๓ รองหัวหน)าครูเวรประจําวัน 
๓) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๕) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� ครู คศ.๒ ครูเวรประจําวัน 
๖) นางอุไร  ครองผา ครู คศ.๓ ครูเวรประจําวัน 
๗) นางอรทัย  วงศ�สถิต ครู คศ.๒ ครูเวรประจําวัน 
๘) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู คศ.๑ ครูเวรประจําวัน 
๙) นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู คศ.๑ ครูเวรประจําวัน 
๑๐) นายอภิชาต  คําวิเลิศ ครู คศ.๑ ครูเวรประจําวัน 
๑๑) นางสาวปZยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย พนักงานราชการ ครูเวรประจําวัน 
๑๒) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ)าง ครูเวรประจําวัน 
๑๓) นายปริญญา  ศรีโบราณ ครูอัตราจ)าง ครูเวรประจําวัน 

 

 


