
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๒๕ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายให้โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการด าเนินการตามภารกิจ ดังกล่าวนั้น  

ดังนั้น โรงเรียนบ้านบางจาก ได้ด าเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์      
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบและ     
แนวด าเนินการที่ก าหนด โรงเรียนบ้านบางจาก จึงอาศัยอ านาจบังคับบัญชาและอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๕ 
และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อ านาจตามมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น ขอแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑      กรรมการ 
๑.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑      กรรมการ 
๑.๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๑.๗ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
๑. สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ติดต่อประสานงาน และอ านวยความสะดวก

ในการด าเนินงาน 
๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 

 



๒. คณะกรรมกำรวำงแผน และด ำเนินงำน  
๒.๑ คณะกรรมกำรวำงแผน และด ำเนินงำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล (DLTV)  

ระดับชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย 
๑. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง     ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 
๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย      ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
๓. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑     ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
๔. นางจันทรกร วรทรพัย์  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
๒.๒ คณะกรรมกำรวำงแผน และด ำเนินงำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล (DLTV)  

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 

 ๓. นางสาวจริยา จันทรแ์ดง ครูอัตราจา้ง     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒   
๔. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
๕. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
๖. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
๗. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
๘. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
๒.๓ คณะกรรมกำรวำงแผน และด ำเนินงำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล (DLTV)  

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย 
๑. นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
๓. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
๔. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
๕. นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 

  ๖. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
๗. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๘. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

มีหน้ำที่    
    ๑. วางแผน/ออกแบบการด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์      
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
    ๒. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน/ประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน 
     ๓. จัดท าเอกสาร การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
    ๔. ขับเคลื่อนกระบวนการ/ออกเยี่ยมบ้านประจ าชั้น/แจกแบบฝึกหัด /จดบันทึก รายงานทุกสัปดาห์ 



    ๕. สรุปและรายงานผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
    ๖. ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC/นิเทศ/ก ากับติดตามทุกสัปดาห์ 
    ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
๑.๑ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑      กรรมการ 
๑.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑      กรรมการ 
๑.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
๑. ประเมินผล สรุปผล เป็นรูปเล่มรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ต่อไป 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
อนึ่ง ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความอุตสาหะวิริยะ เต็มก าลังเต็ม

ความสามารถ โดยถือประโยชน์ของนักเรียน และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  
                                            สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

              ลงชื่อ 
                    (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ำยค ำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรขบัเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

ปฏิทินกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผำ่นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 
ระยะที่ ๑ (วันที่ ๘ พฤษภำคม – ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๓) 

 

ระยะเวลำ ภำรกิจ ผู้รับผิดชอบ 
ผูน้ิเทศ/ก ำกับ

ติดตำม 
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓   ประชุมรับนโยบายจาก (สพฐ.) ครูประจ าชั้น หัวหน้างานวิชาการ/

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๘ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓   ประชุม/วางแผน ผ่าน video conference 

มอบหมายการจัดตารางสอน 
ครูประจ าชั้น งานหลักสูตร 

๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓   ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน/ออก
เย่ียมบ้าน/ส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์/
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

ครูประจ าชั้น หัวหน้างานวิชาการ/
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓   จัดกลุ่มและเปิดกลุ่มไลน์สื่อสาร 
  กลุ่ม 1 พร้อมท้ังคนและอุปกรณ์   
  กลุ่ม 2 อุปกรณ์พร้อมใช้ไม่เป็นให้ครูสอน  
  กลุ่ม 3 อุปกรณ์ไม่พร้อม คนพร้อม บ้านอยู่
ใกลโ้รงเรียน ให้มาใช้แทปเลต ครูเวรดูแล  
  กลุม่ 4 อยู่ต่างจังหวัดใช้โทรประสานเป็น
ระยะ 

ครูประจ าชั้น หัวหน้างานวิชาการ/
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ดาวน์โหลดและศึกษาตารางสอนออกอากาศ 
จัดเตรียมเอกสารใบงานแบบฝึกหัดให้
นักเรียนและผู้ปกครอง มอบใบงานหรือ
แบบฝึกหัดให้นักเรียนและผู้ปกครอง สื่อสาร
กับผู้ปกครองและนักเรียนผ่านโทรศัพท์ หรือ 
Line หรือ Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ 
รวมท้ังเย่ียมพบปะนักเรียน พร้อมรับส่งแฟ้ม
งานของนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

ครูประจ าวิชา หัวหน้างานวิชาการ/
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 



ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑๘ พฤษภำคม – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓) 
 

๖ สัปดำห์ กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 

สัปดำห ์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี บทบำท/หน้ำที่ครูประจ ำชั้น 
ผู้นิเทศ/ก ำกับ

ติดตำม 
๑ ๑๘ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล  

(จันทร์ - ศุกร์) 
- ออกเย่ียมบ้าน/ติดตาม/รับ - ส่งการบ้าน 
(สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง) 
- ประชุม PLC สรุปรายงานผล (บ่ายวันศุกร์) 
 
 

หัวหน้างานวิชาการ/
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

๒ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๓ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๔ ๘ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๕ ๑๕ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๖ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๒๕ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน ์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 
 
 

 



 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ในสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๒๕ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน ์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๘ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   
๑๙ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๐ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ  
๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 


