คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
ที่ 155 / 2557
เรื่อง แตงตั้งครูปฏิบัติภารกิจครูเวรประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 / 2557
เพื่อใหภารกิจประจําวันในกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครราชสีมา ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย และเกิดผลดีตอทางราชการ อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โรงเรียน
จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ครูเวรประจําวัน ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1.1 นายบุญเลิศ
พวงเพ็ชร
ประธานกรรมการ
1.2 นายวีรศักดิ์
ศรีพรหม
รองประธานกรรมการ
1.3 นายผดุงศักดิ์
ศรีโท
กรรมการ
1.4 นายเกรียงไกร
กวินอติชาติ
กรรมการ
1.5 นาย ส.จิระศักดิ์
คชินทร
กรรมการ
1.6 นางสมจิตร
ชนะภัย
กรรมการ
1.7 นางกลอยใจ
มุกดา
กรรมการ
1.8 นายธงชัย
รวยสูงเนิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการดําเนินภารกิจ
2. หนาที่และความรับผิดชอบของ ครูเวรประจําวันทําการ
การปฏิบัติหนาที่ของครูเวรประจําวันทําการ แบงการปฏิบัติภารกิจดังนี้
2.1 ประธานหนาเสาธง มีหนาที่
1. ปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแต 07.50 น. – 08.20 น.
2. ตรวจสอบความเรียบรอยของเครื่องกระจายเสียงและอุปกรณตางๆ ในการ
ประกอบพิธีเคารพธงชาติ
3. ควบคุมการจัดแถวนักเรียนระดับตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย
4. ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนของพิธีเคารพธงชาติ
5. แนะนํา อบรม ตักเตือน ตามโอกาสที่จําเปน และเชิญวิทยากรผูใหการอบรม
ในแตละวัน
6. ควบคุม กํากับ สั่งการใหนักเรียน เดินแถวเขาหองเรียนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
7. หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่แตละวัน ตองบันทึกหนาที่เวรและเหตุการณ
ประจําวัน ที่หองฝายบริหารงานบุคคล
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 หัวหนาเวรประจําวัน มีหนาที่
1. ปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแตเวลา 07.30 น. – 17.00 น.
2. รับผิดชอบ ดูแล การปฏิบัติหนาที่ของครูเวรในเวรประจําวันที่ไดรับมอบหมาย
3. ประสานงาน เปนที่ปรึกษา ใหความสะดวกและชวยเหลือแกครูเวรในการ
ปฏิบัติหนาที่เวร
4. สามารถสับเปลี่ยนหนาที่ครูเวรไดตามความเหมาะสม
/ 5. ปฏิบัติหนาที่…………
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5. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน
6. ประสานงานกับรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารงานบุคคล หรือ
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารงานบุคคล ในเรื่องตาง ๆ
7. ตรวจสอบและรับรายงานจากคณะครูเวรที่ไดเสนอแนะแนวคิดตาง ๆ
ตอคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน หรือรองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล
8. สรุปรายงานสถิติขอมูลประจําสัปดาหตอสารบรรณงานกิจการนักเรียน
9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
จุดที่ 1 ประตูโรงเรียนดานหนา (ประตู 1) มีหนาที่
1. มาปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแตเวลา 07.00 น. – 08.00 น. และ 15.40 น. – 17.00 น.
2. ดูแลความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในการเขาออกประตูโรงเรียน
3. ควบคุมและอนุญาตการเขา-ออก โรงเรียนของนักเรียนเมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียน
และตองออกนอกบริเวณโรงเรียนกอนเริ่มเรียน
4. ใหคําแนะนําสั่งสอนใหนักเรียนแสดงความเคารพอยางถูกตองตามแบบ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและฝกปฏิบัติจนเกิดเปนกิจนิสัย
5. ตรวจสอบความเรีย บรอยของเครื่องแตงกาย เชน ทรงผม เครื่องแบบนักเรีย น
เล็ บ ฯลฯ ให นั ก เรี ย นปฏิบั ติ ต ามกฎระเบี ย บข อ บั ง คับ ของโรงเรีย นและกรอก
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ สงงานกิจการนักเรียนเพื่อบันทึกขอมูล
ไวเปนหลักฐาน
6. ตรวจสอบการขับ ขี่ร ถจักรยานยนต ความปลอดภัย ในสถานศึกษา ไมอนุญาต
นักเรียนทีไมสวมหมวกนิรภัยเขาในบริเวณโรงเรียน หรือ ตักเตือนและจดบันทึก
สงฝายบริหารงานบุคคล เพื่อดําเนินการตอไป
7. จดบันทึกรายชื่อ เลขประจําตัว และหรือลงโทษนักเรียน ที่ไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและกรอกแบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติหนาที่
สงงานกิจการนักเรียนเพื่อบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
8. หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่แตละวันตองบันทึกหนาที่เวรและเหตุการณ
ประจําวันที่หนาตูยาม
จุดที่ 2 ประตูโรงเรียนดานหลัง (ประตู 2) มีหนาที่
1. มาปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแตเวลา 07.00 น. – 08.00 น.
2. ดูแลความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในการเขาออกประตูโรงเรียน
3. ควบคุมและอนุญาตการเขาออกโรงเรียนของนักเรียนเมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียน
และตองออกนอกบริเวณโรงเรียนกอนเริ่มเรียน
4. ใหคําแนะนําสั่งสอนใหนักเรียนแสดงความเคารพอยางถูกตองตาม
แบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและฝกปฏิบัติจนเกิดเปนกิจนิสัย
5. ตรวจสอบความเรียบรอยของเครื่องแตงกายและอื่น ๆ ใหนักเรียนปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขอบังคับ ของโรงเรีย นและกรอกแบบฟอรมรายงานผลกรปฏิ บั ติ
หนาที่สงงานกิจการนักเรียนเพื่อบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
/ ๖. จดบันทึก...........
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6. จดบันทึกรายชื่อ เลขประจําตัว และหรือลงโทษนักเรียน ที่ไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและกรอกแบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติหนาที่
สงงานกิจการนักเรียน เพื่อบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
7. หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่แตละวัน ตองบันทึกหนาที่เวรและเหตุการณ
ที่หนาตูยาม
จุดที่ 3 บริเวณถนนมิตรภาพ - สะพานลอย (หนาโรงเรียน และซอย 3 ยอด) มีหนาที่
1. ปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแตเวลา 07.00 น.– 08.00 น.และ1๕.๔0 น.– 17.00 น.
2. ดูแลความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในการรอรถประจําทาง
3. ควบคุมการจราจรใหเปนระเบียบ
4. ตรวจสอบความเรี ย บร อ ยของเครื่ องแต ง กายและอื่ น ๆ ให นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียนอยางเครงครัด
5. จดบันทึกรายชื่อ เลขประจําตัวและหรือลงโทษนักเรียนที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับของโรงเรียนและกรอกแบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติหนาที่สงงานกิจการ
นักเรียน เพื่อบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
6. ควบคุมการจราจรใหเปนระเบียบโดยใหรถนักเรียนและผูปกครองที่มาสง นักเรียน
ใหปฏิบัติตามกฎจราจรที่โรงเรียนกําหนดไว เพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุอันอาจจะ
เกิดขึ้น
7. หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่แตละวัน ตองบันทึกหนาที่เวรและเหตุการณ
ประจําวันที่ตูยาม
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
จุดที่ 4 ประตูหลังพักกลางวัน มีหนาที่
1. ปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแตเวลา 11.05 - 12.00 น.และ12.00 - 12.55 น.
( พักกลางวัน ม.ตน และ ม.ปลาย )
๒. กํากับดูแลมิใหนักเรียนซื้ออาหารและสินคาตาง ๆ บริเวณรอบรั้วโรงเรียน
(ประตูหลังโรงเรียน)
๓. กํากับดูแลมิใหนักเรียนปนรั้วและหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน
๔. หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่แตละวันตองบันทึกหนาที่เวร และเหตุการณ
ประจําวัน ที่ปอมยามปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
จุดที่ 5 เวรโรงอาหาร ม.1 มีหนาที่
1. มาปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา 11.05 – 12.00 น.
2. ฝกการเตรียมความพรอมและการพิจารณาอาหาร
3. ฝกความรับผิดชอบตอหนาที่ในการปฏิบัติตนประจําโตะอาหาร
4. ฝกมารยาทในการรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น
5. แนะนํา อบรม ตักเตือน กํากับ ดูแลความเรียบรอยในการรับประทานอาหาร
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
/ จุดที่ ๖ โรงอาหารรวม .........
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จุดที่ 6 โรงอาหารรวม มีหนาที่
1. ปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแตเวลา 07.30 น. – 08.00 น. และเวลาพักกลางวัน
2. ครูเวร ม.ตน และ ม. ปลาย ตรวจครั้งที่ 1 ปฏิบัติหนาที่ ดูแลนักเรียนไมใหซื้อ
อาหาร ซื้อของที่รานคา หลังเลิกแถวในตอนเชา ใหเขาชั้นเรียนทันที
3. ครูเวร ม.ตน และ ม. ปลาย ปฏิบัติหนาที่ครั้งที่ 2 กํากับดูแล อบรม มารยาทใน
การเขาแถวซื้ออาหาร รับประทานอาหาร การเก็บภาชนะที่ใสอาหาร และการ
รักษาความสะอาดในขณะรับประทานอาหาร
4. การอบรมดูแลนักเรียนใหประสานงานการใชเครื่องขยายเสียงกับผูรับผิดชอบ
5. หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่แตละวัน ตองบันทึกหนาที่เวร และเหตุการณ
ประจําวันที่หองฝายบริหารงานบุคคล
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
จุดที่ 7 อาคารเรียน แบงเปน 2 บริเวณ ดังนี้
1. ครูเวรอาคารที่ 1 หมายถึง อาคาร 1 ชั้นบนทั้งหมด
2. ครูเวรอาคารที่ 2 หมายถึง อาคาร 2 ชั้นบนทั้งหมด
มีหนาที่
1. ปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแตเวลา 07.30 น. – 16.30 น.
2. ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ หัวหนาระดับชั้น ครูที่ปรึกษา ครูผูสอนในการ
ดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของหองเรียน อาคารเรียนและ
อาคารชั่วคราว
3. ตรวจ บริเวณอาคารเรียน เพื่อระวังเหตุผิดปกติและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียน เชน การวางรองเทา การลักขโมย นักเรียนที่เดินในระหวางเวลาเรียน
ใหบันทึกชื่อไวเปนหลักฐาน
4. ตรวจการใชลิฟตของนักเรียน ความเปนระเบียบ ความสะอาด การพูด
5. ตรวจหองน้ํานักเรียน ดานความสะอาด การพนัน การใชสิ่งเสพติด เชน บุหรี่
และอื่นๆ
6. อบรม สั่งสอน ตักเตือน นักเรียนในการใชอาคาร หองเรียน การรักษา
สาธารณสมบั ติ แ ละทรั พ ย สิ น ของทางราชการให รั ก ษาความสะอาดความเป น
ระเบียบเรียบรอยในอาคารเรียน หองเรียน
7. ประสานงานฝายกิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษาในการระงับเหตุที่นักเรียนกอการ
ทะเลาะวิวาท
8. ตรวจนักเรียนที่ไมยอมไปเขาแถวหนาเสาธง ในตอนเชา โดยสั่งการใหไปเขารวม
กิจกรรม และติดตามผลที่ครูประจําชั้น หากไมปฏิบัติตามใหบันทึก เสนองาน
กิจการนักเรียน กรณีนักเรียนปวยใหแนะนําไปพักที่หองพยาบาลเพื่อ ปองกันการ
ขโมยทรัพยสิน
9. หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่แตละวัน ตองบันทึกหนาที่เวร และเหตุการณ
ประจําวันที่หองฝายบริหารงานบุคคล
10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
/ จุดที่ ๘ งานพยาบาล .........

๕
จุดที่ 8 งานพยาบาล
มีหนาที่ ใหบริการนักเรียน ครู ที่ขอใชรับบริการตั้งแตเวลา 07.30 - 16.00 น. และนํา
นักเรียนสงสถานพยาบาลตามความเหมาะสม
จุดที่ 9 งานหองสมุด
มีหนาที่ ใหบริการนักเรียน ครู ที่ขอใชรับบริการตั้งแตเวลา 07.30 - 16.00 น. เขมงวด
การวางกระเปา สิ่งของ ของนักเรียนใหเปนระเบียบและสอดสองดูแลมิใหเกิดความเสียหายแก
ทรัพยสินของทางราชการ
จุดที่ 10 เจาหนาที่โสต / วงโยธวาฑิต
มีหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากงานนั้นๆ
จุดที่ 11 บริเวณทั่วไปและดูแลนักเรียนมาสาย
มีหนาที่
1. ดูแลนักเรียนมาสาย ใหบันทึกชื่อ ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 5 คะแนน
2. สงชื่อนักเรียนมาสายที่ฝายบริหารงานบุคคล มาสาย 3 ครั้ง แจงผูปกครอง
มาสาย 5 ครั้ง เชิญผูปกครองมาพบ
ใหครูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ ดวยความเอาใจใส ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อให
เกิดผลดีตอทางโรงเรียน ทั้งนี้ตั้งแต วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. 255๗ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒8 พฤษภาคม พ.ศ. 255๗

(นายบุญเลิศ พวงเพ็ชร)
ผูอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

๖

คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
ที่
/ 2556
เรื่อง แตงตั้งครูปฏิบัติภารกิจครูเวรประจําวัน ภาคเรียนที่ 2 / 2556
เพื่อใหภารกิจประจําวันในกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครราชสีมา ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย และเกิดผลดีตอทางราชการ อาศัยอํานาจตามความ ใน
มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โรงเรียน จึง
แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ครูเวรประจําวัน ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1.1 นายบุญเลิศ
พวงเพ็ชร
ประธานกรรมการ
1.2 นายวีรศักดิ์
ศรีพรหม
รองประธานกรรมการ
1.3 นายผดุงศักดิ์
ศรีโท
กรรมการ
1.4 นายเกรียงไกร
กวินอติชาติ
กรรมการ
1.5 นาย ส.จิระศักดิ์
คชินทร
กรรมการ
1.6 นางสมจิตร
ชนะภัย
กรรมการ
1.7 นางกลอยใจ
มุกดา
กรรมการ
1.8 นายธงชัย
รวยสูงเนิน
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการดําเนินภารกิจ
2. หนาที่และความรับผิดชอบของ ครูเวรประจําวันทําการ
การปฏิบัติหนาที่ของครูเวรประจําวันทําการ แบงการปฏิบัติภารกิจดังนี้
2.1 ประธานหนาเสาธง มีหนาที่
1. ปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแต 07.50 น. – 08.20 น.
2. ตรวจสอบความเรียบรอยของเครื่องกระจายเสียงและอุปกรณตางๆ
ในการประกอบพิธีเคารพธงชาติ
3. ควบคุมการจัดแถวนักเรียนระดับตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเปนระเบียบ
เรียบรอย
4. ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนของพิธีเคารพธงชาติ
5. แนะนํา อบรม ตักเตือน ตามโอกาสที่จําเปน และเชิญวิทยากรผูใหการอบรม
ในแตละวัน
6. ควบคุม กํากับ สั่งการใหนักเรียน เดินแถวเขาหองเรียนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
7. หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่แตละวัน ตองบันทึกหนาที่เวรและเหตุการณ

๗
ประจําวัน ที่หองฝายบริหารงานบุคคล
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

/ 2.2 หัวหนาและรองหัวหนา...........
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น.

2.2 หัวหนาเวรประจําวัน มีหนาที่
1. ปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแตเวลา 07.30 น. – 17.00 น.
2. รับผิดชอบ ดูแล การปฏิบัติหนาที่ของครูเวรในเวรประจําวันที่ไดรับมอบหมาย
3. ประสานงาน เปนที่ปรึกษา ใหความสะดวกและชวยเหลือแกครูเวรในการ
ปฏิบัติหนาที่เวร
4. สามารถสับเปลี่ยนหนาที่ครูเวรไดตามความเหมาะสม
5. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน
6. ประสานงานกับรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารงานบุคคล หรือ
ผูชวยผู อํานวยการโรงเรียนฝายบริหารงานบุคคล ในเรื่องตาง ๆ
7. ตรวจสอบและรับรายงานจากคณะครูเวรที่ไดเสนอแนะแนวคิดตาง ๆ
ตอคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน หรือรองผูอํานวยการฝายบริหาร
งานบุคคล
8. สรุปรายงานสถิติขอมูลประจําสัปดาหตอสารบรรณงานกิจการนักเรียน
9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
จุดที่ 1 ประตูโรงเรียนดานหนา (ประตู 1) มีหนาที่
1. มาปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแตเวลา 07.00 น. – 08.00 น. และ 16.00 น. – 17.00
2. ดูแลความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในการเขาออกประตูโรงเรียน
3. ควบคุมและอนุญาตการเขา-ออก โรงเรียนของนักเรียนเมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียน
และตองออกนอกบริเวณโรงเรียนกอนเริ่มเรียน
4. ใหคําแนะนําสั่งสอนใหนักเรียนแสดงความเคารพอยางถูกตองตามแบบ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและฝกปฏิบัติจนเกิดเปนกิจนิสัย
5. ตรวจสอบความเรีย บรอยของเครื่องแตงกาย เชน ทรงผม เครื่องแบบนักเรีย น
เล็บ ฯลฯ
ใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและกรอก
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ สงงานกิจการนักเรียนเพื่อบันทึกขอมูล ไว
เปนหลักฐาน

๘
6. ตรวจสอบการขับ ขี่ร ถจักรยานยนต ความปลอดภัย ในสถานศึกษา ไมอนุญาต
นักเรียนทีไมสวมหมวกนิรภัยเขาในบริเวณโรงเรียน หรือ ตักเตือนและจดบันทึก สง
ฝายบริหารงานบุคคล เพื่อดําเนินการตอไป
7. จดบันทึกรายชื่อ เลขประจําตัว และหรือลงโทษนักเรียน ที่ไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและกรอกแบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติหนาที่
สงงานกิจการนักเรียนเพื่อบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
8. หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่แตละวันตองบันทึกหนาที่เวรและเหตุการณ
ประจําวันที่หนาตูยาม
/ จุด 2 ประตูโรงเรียนดานหลัง...........

-3จุดที่ 2 ประตูโรงเรียนดานหลัง (ประตู 2) มีหนาที่
1. มาปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแตเวลา 07.00 น. – 08.00 น.
2. ดูแลความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในการเขาออกประตูโรงเรียน
3. ควบคุมและอนุญาตการเขาออกโรงเรียนของนักเรียนเมื่อเดินทางมาถึง
โรงเรียนและตองออกนอกบริเวณโรงเรียนกอนเริ่มเรียน
4. ให คํ า แนะนํ า สั่ ง สอนใ ห นั ก เรี ย นแสดงความเคารพอย า งถู ก ต อ งตามแบบ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและฝกปฏิบัติจนเกิดเปนกิจนิสัย
5. ตรวจสอบความเรียบรอยของเครื่องแตงกายและอื่น ๆ ใหนักเรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและกรอกแบบฟอรมรายงานผลกรปฏิบัติหนาที่สง
งานกิจการนักเรียนเพื่อบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
6. จดบันทึกรายชื่อ เลขประจําตัว และหรือลงโทษนักเรียน ที่ไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและกรอกแบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติหนาที่
สงงานกิจการนักเรียน เพื่อบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
7. หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่แตละวัน ตองบันทึกหนาที่เวรและเหตุการณ ที่
หนาตูยาม
จุดที่ 3 บริเวณถนนมิตรภาพ - สะพานลอย (หนาโรงเรียน และซอย 3 ยอด) มีหนาที่
1. ปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแตเวลา 07.00 น. – 08.00 น. และ 16.00 น. – 17.00
น.
2. ดูแลความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในการรอรถประจําทาง
3. ควบคุมการจราจรใหเปนระเบียบ
4. ตรวจสอบความเรี ย บร อ ยของเครื่ อ งแต ง กายและอื่ น ๆ ให นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียนอยางเครงครัด

๙
5. จดบันทึกรายชื่อ เลขประจําตัวและหรือลงโทษนักเรียนที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข อบั งคั บ ของโรงเรีย นและกรอกแบบฟอร มรายงานผลการปฏิบัติ ห นา ที่ สงงาน
กิจการนักเรียน เพื่อบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
6. ควบคุมการจราจรใหเปนระเบียบโดยใหรถนักเรียนและผูปกครองที่มาสง นักเรียน
ใหปฏิบัติตามกฎจราจรที่โรงเรียนกําหนดไว เพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุอัน
อาจจะเกิดขึ้น
7. หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่แตละวัน ตองบันทึกหนาที่เวรและเหตุการณ ประจํา
วันที่ตูยาม
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
จุดที่ 4 ประตูหลังพักกลางวัน มีหนาที่
1. ปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแตเวลา 11.05 - 12.00 น. และ 12.00 - 12.55 น.
( พักกลางวัน ม.ตน และ ม.ปลาย )
2. กํากับดูแลมิใหนักเรียนซื้ออาหารและสินคาตาง ๆ บริเวณรอบรั้วโรงเรียน
(ประตูหลังโรงเรียน)
3. กํากับดูแลมิใหนักเรียนปนรั้วและหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน
4. หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่แตละวันตองบันทึกหนาที่เวร และเหตุการณ
ประจําวัน ที่ปอมยามปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
/ จุดที่ 4 เวรโรงอาหาร.........
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จุดที่ 5 เวรโรงอาหาร ม.1 มีหนาที่
1. มาปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา 11.05 – 12.00 น.
7. ฝกการเตรียมความพรอมและการพิจารณาอาหาร
8. ฝกความรับผิดชอบตอหนาที่ในการปฏิบัติตนประจําโตะอาหาร
9. ฝกมารยาทในการรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น
10. แนะนํา อบรม ตักเตือน กํากับ ดูแลความเรียบรอยในการรับประทานอาหาร
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
จุดที่ 6 โรงอาหารรวม มีหนาที่
7. ปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแตเวลา 07.30 น. – 08.00 น. และเวลาพักกลางวัน
8. ครูเวร ม.ตน และ ม. ปลาย ตรวจครั้งที่ 1 ปฏิบัติหนาที่ ดูแลนักเรียนไมใหซื้อ
อาหาร ซื้อของที่รานคา หลังเลิกแถวในตอนเชา ใหเขาชั้นเรียนทันที
9. ครูเวร ม.ตน และ ม. ปลาย ปฏิบัติหนาที่ครั้งที่ 2 กํากับดูแล อบรม มารยาทใน
การเขาแถวซื้ออาหาร รับประทานอาหาร การเก็บภาชนะที่ใสอาหาร และการ
รักษาความสะอาดในขณะรับประทานอาหาร
10. การอบรมดูแลนักเรียนใหประสานงานการใชเครื่องขยายเสียงกับผูรับผิดชอบ
11. หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่แตละวัน ตองบันทึกหนาที่เวร และเหตุการณ
ประจําวันที่หองฝายบริหารงานบุคคล

๑๐
12. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
จุดที่ 7 อาคารเรียน แบงเปน 2 บริเวณ ดังนี้
3. ครูเวรอาคารที่ 1 หมายถึง อาคาร 1 ชั้นบนทั้งหมด
4. ครูเวรอาคารที่ 2 หมายถึง อาคาร 2 ชั้นบนทั้งหมด
มีหนาที่
11. ปฏิบัติหนาที่เวรตั้งแตเวลา 07.30 น. – 16.30 น.
12. ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ หัวหนาระดับชั้น ครูที่ปรึกษา ครูผูสอนในการ
ดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของหองเรียน อาคารเรียนและ
อาคารชั่วคราว
13. ตรวจ บริเวณอาคารเรียน เพื่อระวังเหตุผิดปกติและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียน เชน การวางรองเทา การลักขโมย นักเรียนที่เดินในระหวางเวลาเรียน
ใหบันทึกชื่อไวเปนหลักฐาน
14. ตรวจการใชลิฟตของนักเรียน ความเปนระเบียบ ความสะอาด การพูด
15. ตรวจหองน้ํานักเรียน ดานความสะอาด การพนัน การใชสิ่งเสพติด
เชน
บุหรี่ และอื่นๆ
16. อบรม สั่งสอน ตักเตือน นักเรียนในการใชอาคาร หองเรียน การรักษา สา
ธารณสมบัติและทรัพยสินของทางราชการใหรักษาความสะอาดความเปนระเบียบ
เรียบรอยในอาคารเรียน หองเรียน
17. ประสานงานฝายกิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษาในการระงับเหตุที่นักเรียนกอการ
ทะเลาะวิวาท
/ 8. ตรวจนักเรียน.........
-518. ตรวจนักเรียนที่ไมยอมไปเขาแถวหนาเสาธง ในตอนเชา โดยสั่งการใหไปเขารวม
กิจกรรม และติดตามผลที่ครูประจําชั้น หากไมปฏิบัติตามใหบันทึก เสนองาน
กิจการนักเรียน กรณีนักเรียนปวยใหแนะนําไปพักที่หองพยาบาลเพื่อ ปองกันการ
ขโมยทรัพยสิน
19. หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่แตละวัน ตองบันทึกหนาที่เวร และเหตุการณ
ประจําวันที่หองฝายบริหารงานบุคคล
20. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
จุดที่ 8 งานพยาบาล
มีหนาที่ ใหบริการนักเรียน ครู ที่ขอใชรับบริการตั้งแตเวลา 07.30 - 16.00 น. และนํา
นักเรียนสงสถานพยาบาลตามความเหมาะสม
จุดที่ 9 งานหองสมุด

๑๑
มีหนาที่ ใหบริการนักเรียน ครู ที่ขอใชรับบริการตั้งแตเวลา 07.30 - 16.00 น. เขมงวด
การวางกระเปา สิ่งของ ของนักเรียนใหเปนระเบียบและสอดสองดูแลมิใหเกิดความเสียหายแก
ทรัพยสินของทางราชการ
จุดที่ 10 เจาหนาที่โสต / วงโยธวาฑิต
มีหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากงานนั้นๆ
จุดที่ 11 บริเวณทั่วไปและดูแลนักเรียนมาสาย
มีหนาที่
3. ดูแลนักเรียนมาสาย ใหบันทึกชื่อ ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 5 คะแนน
4. สงชื่อนักเรียนมาสายที่ฝายบริหารงานบุคคล มาสาย 3 ครั้ง แจงผูปกครอง
มาสาย 5 ครั้ง เชิญผูปกครองมาพบ
ใหครูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ ดวยความเอาใจใส ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อให
เกิดผลดีตอทางโรงเรียน ทั้งนี้ตั้งแต วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
(นายบุญเลิศ พวงเพ็ชร)
ผูอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

