
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๗๔ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังมอบหมำยหน้ำที่ครูประจ ำชั้น ครูพิเศษ ครูหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
และพี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนร่วม ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนบ้านบางจาก ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการก ากับดูแลติดตาม
รับผิดชอบนักเรียน รวมท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้ส าเร็จลุล่วง และด าเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนรู้ ต่อผู้เรียน ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
โรงเรียนบ้านบางจาก เพื่อความเหมาะสม จึงได้แต่งต้ังครูหัวหน้าระดับช้ัน ครูประจ าช้ัน ครูพิเศษ พี่เล้ียงเด็กพิการ
เรียนร่วม และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าว 
จึงขอแต่งต้ังและมอบหมายหน้าท่ีครูประจ าช้ัน ครูพิเศษ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และพี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม 
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย   
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ      กรรมการ 
๑.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ      กรรมการ 
๑.๔ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  บริหาร บริการและด าเนินงานวิชาการ ตามบริบทและจุดประสงค์ของหลักสูตรตามแนววิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและพันธกิจของโรงเรียน ควบคุม นิเทศก ากับติดตามและประเมินผล 
 

๒. ระดับชั้นอนุบำล ประกอบด้วย  
หัวหน้ำระดับชั้นอนุบำล  คือ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 

  ๒.๑ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง      เป็นครูประจ าช้ันอนุบาล ๑ 
๒.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย       เป็นครูประจ าช้ันอนุบาล ๒ 

  ๒.๓ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑      เป็นครูประจ าช้ันอนุบาล ๓ 
โดยมีจ านวนช่ัวโมงสอนตามตารางสอนไม่ต่ ากว่า ๖ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และจ านวนช่ัวโมงท่ีไม่ได้สอนให้

ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 

 



๓. ระดับชั้นประถมศึกษำ ประกอบด้วย 
๓.๑ หัวหน้ำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  คือ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

  ๑. นางสาวอัยย์ แก้วอาชา  ครูผู้ช่วย       เป็นครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
  ๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.     เป็นครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 

๓.๒ หัวหน้ำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒  คือ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
  ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ      เป็นครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
  ๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.     เป็นครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 

๓.๓ หัวหน้ำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  คือ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
  ๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย           เป็นครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
  ๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย           เป็นครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 

๓.๔ หัวหน้ำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔  คือ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
  ๑. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ     เป็นครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
  ๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      เป็นครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 

๓.๕ หัวหน้ำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕  คือ นางสุภาพ อาจนนลา ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
  ๑. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑      เป็นครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
  ๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ      เป็นครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 

๓.๖ หัวหน้ำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖  คือ นางสาวประภาพร จ าเริญ ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 
  ๑. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑      เป็นครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
  ๒. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑      เป็นครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 

โดยมีจ านวนช่ัวโมงสอนตามตารางสอนไม่ต่ ากว่า ๑๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และจ านวนช่ัวโมงท่ีไม่ได้สอนให้
ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังของโรงเรียน 

มีหน้ำที่    
   ๑. มาถึงโรงเรียนไม่เกนิเวลา ๐๗.๓๐ น. จัดเตรียมงานการสอน หรือดูแลนักเรียนในการท าความสะอาด 

หรือตรวจการบ้านนักเรียน หรือให้นักเรียนท่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือให้นักเรียนอ่านหรือเขียนหนังสือภาษาไทย หรือ
ให้ท่องสูตรคูณ ฯลฯ ห้ามมิให้เด็กอยู่ในห้องเรียนโดยไม่มีครูประจ าช้ันอยู่โดยเด็ดขาด 

๒. ควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยท้ังช่วงเช้า และพักกลางวัน 
   ๓. อบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน 

ประหยัด รู้จักอดออม การปฏิบัติตนเพื่อมีสุขนิสัยท่ีดี และการปฏิบัติเพื่อมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยตนเอง 
    ๔. จัดท าเอกสารบันทึกการสอนเพื่อใช้ลงบันทึกเป็นหลักฐานในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา 
   ๕. ท าการส ารวจจ านวนนักเรียนมาเรียนและขาดเรียนในแต่ละวัน โดยการขานช่ือนักเรียนเป็น

รายบุคคล 
   ๖. จัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนรายบุคคล ได้แก่ ช่ือ นามสกุล อายุ วัน เดือน ปี เกิด ช่ือบิดา มารดา 

อาชีพ ศาสนา ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ผลการเรียนและความประพฤติในภาคเรียนท่ีผ่านมา 



   ๗. ให้ค าปรึกษาความประพฤติ ผลการเรียนของนักเรียนแก่ผู้ปกครอง หัวหน้างานแนะแนว ผู้บริหาร 
หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือในปัญหาด้านต่างๆ 

   ๘. จัดท าแหล่งความรู้ต่างๆ ภายในห้องเรียนให้สอดคล้องกับวิชาท่ีสอนให้เป็นปัจจุบัน เช่น แผ่นป้าย
ความรู้ประจ าห้องเรียน มุมหนังสือ ฯลฯ 

   ๙. ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้นักเรียนมีคุณลักษณะ   
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 ๑๐. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
   ๑๑. ให้ความรักความเมตตาแก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้วิชาชีพในการหาอามิสสินจ้าง

ในทางท่ีไม่ถูกท่ีควร มอบความรู้ให้ด้วยความเสียสละ ต้ังใจ และอุทิศตนในการศึกษา ไม่ใช้วาจาท่ีไม่สุภาพ รุนแรง หรือ
ข่มขู่ ใช้อารมณ์กับเด็ก ไม่ลงโทษให้เด็กเกิดความอับอาย ไม่ให้ตีเด็กจนเกิดรอยแผล ควรหลีกเล่ียงการตีนั กเรียนด้วย
การลงโทษทางวินัยอื่นๆ เช่น ท างานเพิ่มเติม ท าความสะอาด นั่งสมาธิหน้าพระ  ว่ากล่าวตักเตือน ตัดคะแนน  

  ๑๒. เมื่อมีปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับเด็กในกรณีเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ควรน าเด็กมาติดต่อรับยาด้วยตนเองกับ
ครูอนามัยโรงเรียน ถ้าเห็นสมควรว่าอาการนักเรียนไม่หนักมากใหส้ามารถเข้าพักผ่อนท่ีห้องพยาบาลโรงเรียนได้ แต่หาก
นักเรียนมีอาการหนักเกินท่ีทางโรงเรียนจะรักษาได้ ใหค้รูประจ าช้ันรีบติดต่อไปยังผู้ปกครองเพื่อให้รับทราบอาการและ
น านักเรียนไปรับการรักษาต่อท่ีสถานพยาบาล  

 ๑๓. จัดท าเอกสารการเรียนการสอนและเอกสารประจ าช้ันต่างๆ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 ๑๔. ปฏิบัติงานตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 
๔. ครูพิเศษ ประกอบด้วย 

๔.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ     เป็นครูพเิศษ วิชาคอมพิวเตอร์ 
๔.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑      เป็นครูพเิศษ วิชาภาษาอังกฤษ 

  ๔.๓ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย           เป็นครูพเิศษ วิชาศิลปะ 
  ๔.๔ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย           เป็นครูพเิศษ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๔.๕ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย-์ คณิต สพป.สป.เขต ๑ เป็นครูพเิศษ วิชาคณิตศาสตร์ 

โดยมีจ านวนช่ัวโมงสอนตามตารางสอนไม่ต่ ากว่า ๑๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และจ านวนช่ัวโมงท่ีไม่ได้สอนให้
ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังของโรงเรียน 

มีหน้ำที่    
     ๑. มาถึงโรงเรียนไม่เกินเวลา ๐๗.๓๐ น. จัดเตรียมงานการสอน หรือดูแลนักเรียนในการท าความสะอาด 
หรือตรวจการบ้านนักเรียน  
  ๒. ควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยท้ังช่วงเช้า และพักกลางวัน 

๓. อบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน 
ประหยัด รู้จักอดออม การปฏิบัติตนเพื่อมีสุขนิสัยท่ีดี และการปฏิบัติเพื่อมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยตนเอง 

๔. จัดท าเอกสารบันทึกการสอนเพื่อใช้ลงบันทึกเป็นหลักฐานในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา 



๕. ท าการส ารวจจ านวนนักเรียนมาเรียนและขาดเรียนในแต่ละวัน โดยการขานช่ือนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

๖. จัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนรายบุคคล ได้แก่ ช่ือ นามสกุล อายุ วัน เดือน ปี เกิด ช่ือบิดา มารดา 
อาชีพ ศาสนา ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ผลการเรียนและความประพฤติในภาคเรียน    ท่ีผ่านมา 

๗. ให้ค าปรึกษาความประพฤติ ผลการเรียนของนักเรียนแก่ผู้ปกครอง หัวหน้างานแนะแนว ผู้บริหาร 
หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือในปัญหาด้านต่างๆ 

๘. จัดท าแหล่งความรู้ต่างๆ ภายในห้องเรียนให้สอดคล้องกับวิชาท่ีสอนให้เป็นปัจจุบัน เช่น แผ่นป้าย
ความรู้ประจ าห้องเรียน มุมหนังสือ ฯลฯ 

๙. ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้นักเรียนมีคุณลักษณะ   
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

   ๑๐. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
๑๑. ให้ความรักความเมตตาแก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้วิชาชีพในการหาอามิสสินจ้าง

ในทางท่ีไม่ถูกท่ีควร มอบความรู้ให้ด้วยความเสียสละ ต้ังใจ และอุทิศตนในการศึกษา ไม่ใช้วาจาท่ีไม่สุภาพ รุนแรง หรือ
ข่มขู่ ใช้อารมณ์กับเด็ก ไม่ลงโทษให้เด็กเกิดความอับอาย ไม่ให้ตีเด็กจนเกิดรอยแผล ควรหลีกเล่ียงการตีนักเรียนด้วย
การลงโทษทางวินัยอื่น ๆ เช่น ท างานเพิ่มเติม ท าความสะอาด นั่งสมาธิหน้าพระ ว่ากล่าวตักเตือน ตัดคะแนน  

๑๒. เมื่อมีปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับเด็กในกรณีเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ควรน าเด็กมาติดต่อรับยาด้วยตนเองกับ
ครูอนามัยโรงเรียน ถ้าเห็นสมควรว่าอาการนักเรียนไม่หนักมากใหส้ามารถเข้าพักผ่อนท่ีห้องพยาบาลโรงเรียนได้ แต่หาก
นักเรียนมีอาการหนักเกินท่ีทางโรงเรียนจะรักษาได้ ใหค้รูประจ าช้ันรีบติดต่อไปยังผู้ปกครองเพื่อให้รับทราบอาการและ
น านักเรียนไปรับการรักษาต่อท่ีสถานพยาบาล  
  ๑๓. จัดท าเอกสารการเรียนการสอนและเอกสารประจ าช้ันต่างๆ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  ๑๔. ปฏิบัติงานตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

 
๕. ครูกำรศึกษำพิเศษ และพี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนร่วม ประกอบด้วย 

  ๕.๑ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม     เป็นพี่เล้ียงเด็กเด็กพิการเรียนร่วม 
  ๕.๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม     เป็นพี่เล้ียงเด็กเด็กพิการเรียนร่วม 
  ๕.๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม     เป็นพี่เล้ียงเด็กเด็กพิการเรียนร่วม 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ    
   ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ และ
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรวม ให้บริการทางการศึกษาเบื้องต้นแก่คนพิการ และช่วยเหลือครูในการจัดการศึกษา     
การจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามค าแนะน าของครูประจ าการ รวมท้ังจัดกิจกรรม อื่นๆ ท่ีเป็นการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของครูและผู้บริหารสถานศึกษา และปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น        
ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กพิการ 
 
 



มีหน้ำที่   
    ปฏิบัติงานในฐานะพี่เล้ียงเด็กพิการท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับครูในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการภายใต้การควบคุม ก ากับ ตรวจสอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    ๑. ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมส่ือ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กพิการ ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
    ๒. ปฏิบัติหน้าท่ี ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามท่ีได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร เช่น การน านักเรียนไป
ห้องน้ า การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ 
    ๓. บันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากครู 
    ๔. ประสานการท างานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับ
เด็กพิการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
    ๕. ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ ส่ือ เครื่องใช้ในการจัดการเรียนส าหรับ
เด็กพิการ 
    ๖. ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมวันไหว้ครู หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
   ๗. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการเรียนแก่เด็กพิการ เช่น การท าการบ้าน การเรียนซ่อมเสริม ทักษะ
การใช้ชีวิตประจ าวัน 
    ๘. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 

 
๖. ครูผู้รับผิดชอบหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 

๖.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
๖.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑  เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

  ๖.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑  เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
   ๖.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

๖.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา  
๖.๖ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย   เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
๖.๗ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย   เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ  

  ๖.๘ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ  เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ 
  บทบำทหน้ำที ่
    ๑. เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๒. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 
   ๓. จัดท าโครงสร้าง แผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ 
   ๔. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าโครงสร้างรายวิชา แผนการเรียนรู้ 



   ๕. จัดท าข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบให้ตามระเบียบการจัดและประเมินผล 
    ๖. ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 
    ๗. จัดหาส่ือ พัฒนาดูและห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์ส่ือ 
    ๘. จัดท าสารสนเทศของกลุ่มสาระ 
     ๙. ประเมนิผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระ 
    ๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ควำมรับผิดชอบ 
    ๑. จัดท าโครงสร้าง แผนงาน งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ และด าเนินงาน ให้เป็นไป   
ตามแผน 
    ๒. วิเคราะห์หลักสูตร ประสานงานกับครูในกลุ่มสาระในการจัดท าโครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
    ๓. ดูแล ประสานงานการจัดท าข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ ด าเนินการสอบให้เป็นไปตามระเบียบ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมความถูกต้องของข้อสอบให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและ ประเมินผลการศึกษา 
    ๔. ควบคุม ดูและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร จัดครูเข้าสอนแทน เมื่อครูในกลุ่มสาระ
ลาหรือไปราชการ 
    ๕. ด าเนินการจัดหาส่ือ พัฒนาดูแลห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์ส่ือแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระให้เอื้อ ต่อการ
เรียนรู้และบริการแก่นักเรียน 
     ๖. จัดท าสารสนเทศของกลุ่มสาระเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และ
เผยแพร่ผลงานแก่หน่วยงานต่างๆ 
    ๗. ให้การส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับต่างๆ 
    ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระและน ามาวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
    ๙. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บริหารทราบ 
    ๑๐. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
    ๑๑. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

 
ใหค้รูที่มีรายช่ือข้างต้นปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดตารางเรียน จัดการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผล ตลอดจน

บริหารจัดการดา้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ โดยใหห้ัวหน้าระดับช้ัน ได้บริหาร
จัดการ อ านวยการ ก ากับ นิเทศและติดตาม การจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับช้ันให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและ
ยึดคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมท้ังให้ลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าส่ังนี้ 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงค าส่ัง  
 
 



         ส่ัง ณ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 ลงช่ือ 

        (นายตรี ศตสังวัตสร์) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบลงลำยมือช่ือรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เร่ือง มอบหมำยหน้ำที่ครูประจ ำชั้น ครูพิเศษ ครูหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

และพี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนร่วม ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๗๕ / ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ล ำดับที ่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหนง่ ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม คร ูค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ คร ูค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล คร ูค.ศ.๑  
๙ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง คร ูค.ศ.๑  
๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ คร ูค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ คร ูค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย  
๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๑๔ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๕ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  
๒๑ นางสาวจุไรรัตน์ สาล ี ครูวิทย ์- คณิต สพป.สป.เขต ๑  
๒๒ นางสุรินพร  พานิชย์ ช่างสี ๓  
๒๓ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  
๒๔ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  
๒๕ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  

 

 
 



 


