
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๔๗ / ๒๕๖๓  

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรในการจัดกิจกรรมแนะแนว อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวนอกระบบ   
ให้ครอบคลุมการด าเนินงานของแนะแนว โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือด้านการศึกษา สังคม ครอบครัว สุขภาพ        
ความประพฤติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข และได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วน 

เพื่อใหเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร   
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๗ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ยกเลิกค าสั่ง ทุกค าสั่งในการแต่งตั้งและ
มอบหมายงานฯ ที่แย้งกับค าสั่งนี้ ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน จึงขอแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปน้ี  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ      รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๕ นายรุจน ์เล่าฮะ           ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ใหค าปรึกษา ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมแนะแนว ประจ าปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิกำร ประกอบด้วย 
 ๒.๑ คณะกรรมกำรกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 

๑. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑  
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒    
๒.๒ คณะกรรมกำรกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 
๑. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
 
 

 

 



๒.๓ คณะกรรมกำรกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
๒.๔ คณะกรรมกำรกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ 
๑. นายรจุน์ เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑  

  ๒. นายอัมพร  นันนวล  ครู คศ.๑   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
๒.๕ คณะกรรมกำรกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ 
๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑  

  ๒. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
๒.๖ คณะกรรมกำรกิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
๑. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑  

  ๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
มีหน้ำที ่  โดยมีหน้าที่จัดวางแผนปฏิบัติการกิจกรรมแนะแนวในแต่ละชั้น มอบหมายการจัดกิจกรรม

ให้กับครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อื่น มีทักษะเบื้องต้นในการดูแลตนเอง 
จัดท าเอกสารข้อมูลนักเรียนขั้นพื้นฐานในการด าเนินงานและจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ห้องเรียนในแต่ละห้องเรียน 
ด าเนินการจัดแนะแนวนอกระบบเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้ครบถ้วน จัดท าโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมงานแนะแนวนักเรียนให้ครอบคลุมการศึกษา สังคม ครอบครัว สุขภาพ และความประพฤติ 

 
ขอใหบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งไดปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิด

ประโยชน์ ตอโรงเรียนและทางราชการตอไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง  
 

        สั่ง ณ วันที ่๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ลงชื่อ 
        (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๔๗ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

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

๑๐ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๑ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๒ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


