คำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก
ที่ ๖๔/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
เพื่อให้การดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับปรังปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ยกเลิกคาสั่ง
ทุกคาสั่งในการแต่งตั้งและมอบหมายงานฯ ที่แย้งกับคาสั่งนี้ ให้ใช้คาสั่งนี้แทน จึงขอแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๔ ประเภท ๘ ชุมนุม ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑.๕ นายวุฒพิ รรณ คณาญาติ ครู คศ.๑
กรรมการ
๑.๖ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นางสาวฐิตริ ัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) เพื่อให้ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ
๒. ให้คาปรึกษา แนะนา กากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบฯ และนโยบายที่กาหนด
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้การดาเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน (ครูที่ปรึกษำชุมนุม)
๒.๑ กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓
๒.๑.๑ ชุมนุมภำษำพำสนุก (๐๑ : ประเภทส่งเสริมวิชำกำร)
๑. นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.
๒. นางสาววิมลพัช หนูโงน
ครูอัตราจ้าง อบจ.
๒.๑.๒ ชุมนุมศิลปะสร้ำงสรรค์ (๐๔ : ประเภทส่งเสริมควำมถนัดและสนใจ)
๑. นายวุฒพิ รรณ คณาญาติ
ครู คศ.๑
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.
๒.๑.๓ ชุมนุมวิทย์ คิดสนุก (๐๑ : ประเภทส่งเสริมวิชำกำร)
๑. นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
กรรมการ
หัวหน้า
กรรมการ
หัวหน้า
กรรมการ

๒.๑.๔ ชุมนุมนำฏศิลป์ไทย (๐๔ : ประเภทส่งเสริมควำมถนัดและสนใจ)
๑. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
๒. นางสาวอัยย์ แก้วอาชา
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
กรรมการ

๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖
๒.๒.๑ ชุมนุมสวย หล่อ อย่ำงพอเพียง (๐๒ : ประเภทส่งเสริมวิชำชีพ)
๑. นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
หัวหน้า
๒. นางสาวฐิตริ ัตน์ ฟอมไธสง
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๒.๒.๒ ชุมนุมเด็กไทย ยุคใหม่ เก่ง ICT (๐๔ : ประเภทส่งเสริมควำมถนัดและสนใจ)
๑. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
๒. นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๒.๓ ชุมนุมกีฬำสำกลเล่นได้ กีฬำไทยเล่นดี (๐๓ : ประเภทส่งเสริมกีฬำและสุขภำพ)
๑. นายฐานันดร โชติผล
ครู คศ.๑
หัวหน้า
๒. นายอัมพร นันนวล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๒.๔ ชุมนุมลีลำ นำฏศิลป์ (๐๔ : ประเภทส่งเสริมควำมถนัดและสนใจ)
๑. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
๒. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓. นางสาวประภาพร จาเริญ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๔. นางสาวอัยย์ แก้วอาชา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
โดยให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
๑. กิจกรรมชุมนุม แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๑.๑ (๐๑ : ประเภทส่งเสริมวิชาการ)
๑.๒ (๐๒ : ประเภทส่งเสริมวิชาชีพ)
๑.๓ (๐๓ : ประเภทส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ) ๑.๔ (๐๔ : ประเภทส่งเสริมความถนัดและสนใจ)
๒. เป็นที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ช่วยเหลือ และร่วมทากิจกรรมกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างอิสระในการปฏิบัติกิจกรรม
๔. จัดทาแผนการจัดกิจกรรม/หน่วยการเรียนรู้ ตามแนวปฏิบัติที่กาหนด
๕. ปฏิบัติตามระเบียบฯ/นโยบาย/แนวปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้รียนโดยเคร่งครัด
๖. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการดาเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
อนึ่ ง ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ด้ ว ยความอุ ต สาหะวิ ริ ย ะ เต็ ม ก าลั ง เต็ ม
ความสามารถ โดยถือประโยชน์ของนักเรียน และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และภายหลังการปฏิบัติ กิจกรรมตามระยะเวลา
ที่กาหนดในโครงการ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ลงชื่อ
(นายตรี ศตสังวัตสร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก

