
   
 

   แบบขอสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ 
      วนัที…่…………เดือน………………………….พ.ศ………….. 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
  ตามค าสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตท่ี……./……. แต่งตั้งใหข้า้พเจา้ (นาย,นาง,น.ส.)…………………… 

…………………………………………ต าแหน่ง……………………โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต อยูเ่วรรักษาการณ์ 
      วนัหยดุราชการ           เวลากลางคืน   ในวนัท่ี……….เดือน……………………………..พ.ศ………….. 
 
  ขา้พเจา้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามค าสัง่ดงักล่าวไดเ้น่ืองจาก………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

จึงขออนุญาตให ้(นาย,นาง,น.ส.)………………………………………มาปฏิบติัหนา้ท่ีแทนในวนัท่ี……………. 
เดือน……………………พ.ศ…………… และขา้พเจา้ (นาย,นาง,น.ส.)…………………………………………... 
ปฏิบติัหนา้ท่ีในวนัท่ี…………..เดือน……………………………..พ.ศ……………… 

 
             ลงช่ือ……………………………  ผูรั้บมอบหมาย         ลงช่ือ…………………………….ผูรั้บเปล่ียน/อยูเ่วรแทน 
                (…………………………………)                        (………………………………..) 
 

ลงช่ือ………………………………...ผูต้รวจเวร       ลงช่ือ……………………………..ผูต้รวจเวร 
          (……………….………………...)                                 (…………………………………) 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
                 เห็นควรอนุญาต       เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ………………………………………………. 
 

                             ลงช่ือ…………………………………รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                ( นางปานทิพย ์   สุขเกษม ) 

 
                 อนุญาต         ไม่อนุญาต  
 

  ลงช่ือ……………………….……………. 
                                               ( นายสมพร   สงัวาระ ) 
                                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 



   
 

   แบบขอสับเปลี่ยนการตรวจเวรรักษาการณ์ 
      วนัที…่…………เดือน………………………….พ.ศ………….. 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
  ตามค าสัง่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตท่ี……./……. แต่งตั้งใหข้า้พเจา้ (นาย,นาง,น.ส.)…………………… 

……………………………………ต าแหน่ง……………………โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ตรวจเวรรักษาการณ์ 
          วนัหยดุราชการ           เวลากลางคืน   ในวนัท่ี……….เดือน……………………………..พ.ศ………….. 
 
  ขา้พเจา้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามค าสัง่ดงักล่าวไดเ้น่ืองจาก………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

จึงขออนุญาตให ้(นาย,นาง,น.ส.)………………………………………มาปฏิบติัหนา้ท่ีแทนในวนัท่ี……………. 
เดือน……………………พ.ศ…………… และขา้พเจา้ (นาย,นาง,น.ส.)…………………………………………... 
ปฏิบติัหนา้ท่ีในวนัท่ี…………..เดือน……………………………..พ.ศ……………… 
 

 
ลงช่ือ…………………………...ผูต้รวจเวร       ลงช่ือ………………………..ผูต้รวจเวร/ผูต้รวจเวรแทน 

          (………………..…………...)                                      (……………………………) 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
                 เห็นควรอนุญาต       เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ………………………………………………. 
 

                             ลงช่ือ…………………………………รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                ( นางปานทิพย ์   สุขเกษม ) 

 
                 อนุญาต         ไม่อนุญาต  
 

  ลงช่ือ……………………….……………. 
                                             ( นายสมพร   สงัวาระ ) 
                                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 
 



เวรรักษาการณ์วนัหยดุราชการ 
 
  - ระยะเวลาอยู่เวรรักษาการณ์ เวลา  08.30 – 18.00  น. 
  - สถานทีอ่ยู่เวรรักษาการณ์  ห้องอาหารครู 
 
หน้าที่ครูเวรรักษาการณ์ 
 1. รับข่าวสารท่ีมีถึงโรงเรียน 
 2. ตอ้งรับผูม้าติดต่อราชการ 
 3. ตรวจการอยูเ่วรยามของลูกจา้งประจ า 
 4. ใหค้  าแนะน านกัเรียน หรือ บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาใชส้ถานท่ีโรงเรียน มิใหก่้อความเสียหายแก่โรงเรียน 
      หากบุคคลดงักล่าวไม่เช่ือฟังใหเ้ชิญออกนอกบริเวรโรงเรียน 
 5. ดูแลทรัพยสิ์นของโรงเรียนมิใหถู้กท าลาย หรือ สูญหาย 
 6. ระวงัวนิาศภยั และวินาศกรรมมิใหเ้กิดข้ึนในโรงเรียน 
 7. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน 
 8. เม่ือมีข่าวด่วน หรือ เหตุการณ์ท่ีไม่น่าไวว้างใจเกิดข้ึนใหรี้บรายงานใหผู้ต้รวจเวรรักษาการณ์ 
    หรือ ผูอ้  านวยการโรงเรียนทราบโดยด่วน 
 9. เชิญธงชาติลงจากยอดเสาในเวลา  18.00  น. 
 10.หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 11.บนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนัในสมุดบนัทึกเวรรักษาการณ์ 
หน้าที่ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 
 1. ใหม้าตรวจเวรรักษาการณ์ ระหว่างเวลา  11.00 – 18.00  น. 
 2. ตรวจเวรรักษาการณ์ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้น 
 3. ใหค้  าแนะน าเวรรักษาการณ์ 
 4. บนัทึกความเห็นในสมุดบนัทึกเวรรักษาการณ์ 
 5. รายงานข่าวด่วน หรือ เหตุการณ์ท่ีไม่น่าไวว้างใจใหผู้อ้  านวยการโรงเรียน กองกรม หรือ  
     กระทรวงทราบตามกรณี 
 6. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนมอบหมาย 



-2- 
หน้าที่ลกูจ้างฯ  อยู่เวรรักษาการณ์ 
 1. ใหอ้ยูเ่วรรักษาการณ์ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. 
 2. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
 3. ใหค้  าแนะน านกัเรียน หรือ บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาในบริเวณโรงเรียนมิใหก่้อความเสียหายข้ึนในโรงเรียน 
      หากไม่เช่ือฟังใหร้ายงานใหค้รูเวรทราบ หรือ เชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 4. ระมดัระวงัมิใหว้นิาศกรรม และวินาศภยัเกิดข้ึนในโรงเรียน 
 5. ตอ้นรับประชาชนผูม้าติดต่อราชการ 
 6. ใหบ้ริการแก่ครูท่ีมาอยูเ่วรรักษาการณ์ 
 7. ท างานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบประจ าวนัของตนเอง 
 8. ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามค าสัง่ของครูเวรรักษาการณ์ 

 
******************************** 



เวรรักษาการณ์วนัหยดุราชการ 
 
  - ระยะเวลาอยู่เวรรักษาการณ์ เวลา  18.00 – 06.00  น. 
  - สถานทีอ่ยู่เวรรักษาการณ์  ห้องพกัครู 111 เป็นสถานที่พกั และนอนในการอยู่เวรรักษาการณ์ 
 
หน้าที่ครูเวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน 
 1. ตรวจ และสัง่การภารโรงผูอ้ยูเ่วร และยามรักษาการณ์ใหม้าปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบแบบแผน 
     ของราชการ และค าสัง่โรงเรียน 
 2. รับข่าวสารท่ีมาถึงโรงเรียน 
 3. ดูแลทรัพยสิ์นของโรงเรียนมิใหถู้กท าลาย  สูญหาย 
 4. ระวงัวนิาศภยั และวินาศกรรม  มิใหเ้กิดข้ึนในโรงเรียน 
 5. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน 
 6. เม่ือมีข่าวด่วน หรือ เหตุการณ์ท่ีไม่น่าไวว้างใจเกิดข้ึนใหรี้บรายงานใหผู้ต้รวจเวรรักษาการณ์ 
    และผูอ้  านวยการโรงเรียนทราบโดยด่วน  และหาทางแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัวิสยั และพฤติการณ์ 
 7. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 8. บนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนัในสมุดบนัทึกการอยูเ่วรรักษาการณ์ 
 
หน้าที่ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน 
 1. ใหม้าตรวจเวรรักษาการณ์ ระหว่างเวลา    18.00  - 06.00 น. 
 2. ตรวจเวรรักษาการณ์ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้น 
 3. ใหค้  าแนะน าเวรรักษาการณ์ 
 4. บนัทึกความเห็นในสมุดบนัทึกเวรรักษาการณ์ 
 5. รายงานข่าวด่วน หรือ เหตุการณ์ท่ีไม่น่าไวว้างใจใหผู้อ้  านวยการโรงเรียน กองกรม หรือ  
     กระทรวงทราบตามกรณี 
 6. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 



 
หน้าที่ยามรักษาการณ์ 
 
 1.  ประจ าประตูทางเขา้ – ออก ตามจุดก าหนด    เพื่อตรวจยานพาหนะท่ีเขา้-ออก  

     พร้อมแลกบตัรเขา้-ออก  (โรงเรียนเป็นผูจ้ดัหาบตัรให)้ 
2.  ดูแลความเรียบร้อยในการผา่นเขา้-ออก ของผูม้าติดต่อ  แลกบตัรผา่นเขา้-ออก   
      พร้อมทั้งดูแลความเรียบ    ร้อยทัว่ๆไป 
3.  สนบัสนุนการก ากบัดูแลใหน้กัเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

 4. รับข่าวสารท่ีมาถึงโรงเรียน 
 5. ดูแลระมดัระวงัป้องการการเสียหายของทรัพยสิ์นของโรงเรียนมิใหถู้กท าลาย  สูญหายตลอดจนการน า 
                  ส่งของ เขา้-ออกจากโรงเรียน 
 6. ระวงัวนิาศภยั และวินาศกรรม  มิใหเ้กิดข้ึนในโรงเรียน  ป้องกนัอคัคีภยัและระงบัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากอคัคีภยั 
                 โดยฉบัพลนัและแจง้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทนัที 

7.  ส ารวจตรวจตราความเรียบร้อยพ้ืนท่ีทัว่ไปภายในบริเวณโรงเรียน    ตลอดจนส ารวจตรวจสอบพฤติกรรม 
     ของบุคคลท่ีส่อพิรุธไปในทางท่ีไม่ดี  หรือ มีพฤติกรรมน่าสงสยั หรือ บุคคลท่ีเขา้มาท ากิจกรรมไม่ตรงกบั 
     วตัถุประสงคข์องโรงเรียน   เช่น   หาบเร่   แผงลอย  เมื่อทราบเหตุแลว้ใหจ้ดบนัทึกไว ้ และรายงานให้ 
    โรงเรียนทราบเพื่อหามาตรการป้องกนัและด าเนินการต่อไป 

 8. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน  ดูแลรักษาความปลอดภยัทัว่ ๆ ไป  และใหดู้แลเร่ืองการ 
                 สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์  เช่น การเปิดน ้ า และไฟฟ้าท้ิงไวโ้ดยไม่จ  าเป็น  ทั้งภายใน   ภายนอกอาคาร 
                 หรือบริเวณพ้ืนท่ีโรงเรียนทั้งหมด 
 9.  เปิด – ปิด ไฟฟ้า ระบบแสงสว่างตามท่ีไดรั้บการมอบหมายจากโรงเรียน   และ ตรวจสอบรายงาน 
                 ขอ้บกพร่องท่ีพบจากการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ประจ าอาคาร อนัอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น 
                 ของโรงเรียน   อาทิ   การเปิดเคร่ืองปรับอากาศท้ิงไว ้   ประตูหนา้ต่างไม่ไดปิ้ดลอ็ค  ฯลฯ 
 10. เมื่อมีข่าวด่วน หรือ เหตุการณ์ท่ีไม่น่าไวว้างใจเกิดข้ึนใหรี้บรายงานใหผู้ต้รวจเวรรักษาการณ์ 
    และผูอ้  านวยการโรงเรียนทราบโดยด่วน  และหาทางแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัวิสยั และพฤติการณ์ 
 11. ก ากบัดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 
 12.  ใหค้  าแนะน าทางดา้นสถานท่ี และบุคคลของโรงเรียนแก่ผูม้าติดต่อกบัโรงเรียน 
 13. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 14. บนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนัในสมุดบนัทึกการอยูเ่วรรักษาการณ์ 

 
 
 



 
 
หน้าที่ลกูจ้างฯ  อยู่เวรรักษาการณ์ 
 1. ใหอ้ยูเ่วรรักษาการณ์ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. 
 2. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
 3. ใหค้  าแนะน านกัเรียน หรือ บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาในบริเวณโรงเรียนมิใหก่้อความเสียหายข้ึนในโรงเรียน 
      หากไม่เช่ือฟังใหร้ายงานใหค้รูเวรทราบ หรือ เชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 4. ระมดัระวงัมิใหว้นิาศกรรม และวินาศภยัเกิดข้ึนในโรงเรียน 
 5. ตอ้นรับประชาชนผูม้าติดต่อราชการ 
 6. ใหบ้ริการแก่ครูท่ีมาอยูเ่วรรักษาการณ์ 
 7. ท างานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบประจ าวนัของตนเอง 
 8. ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามค าสัง่ของครูเวรรักษาการณ์ 

 
******************************** 

 


