
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๒๔ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต�งตั้งมอบหมายหน�าท่ีครูประจําช้ัน ครูพิเศษ ครูหัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู� 
และพ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวม ภาคเรียนท่ี ๑ ป0การศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

เพ่ือให	การพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนบ	านบางจาก ในส�วนท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแลติดตาม
รับผิดชอบนักเรียน รวมท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีได	รับมอบหมาย ให	สําเร็จลุล�วง และดําเนินการ
เป.นไปอย�างมีประสิทธิภาพ อย�างต�อเนื่อง เกิดประโยชน0ในด	านการเรียนรู	ต�อผู	เรียน ตามเจตนารมณ0ของหลักสูตร
โรงเรียนบ	านบางจาก เพ่ือความเหมาะสม จึงได	แต�งต้ังครูหัวหน	าระดับชั้น ครูประจําชั้น ครูพิเศษ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ
เรียนร�วม และครูหัวหน	ากลุ�มสาระการเรียนรู	 ในภาคเรียนท่ี ๑ ป5การศึกษา ๒๕๖๔ ได	รับผิดชอบในภารกิจดังกล�าว 
จึงขอแต�งต้ังและมอบหมายหน	าท่ีครูประจําชั้น ครูพิเศษ ครูหัวหน	ากลุ�มสาระการเรียนรู	และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 
ภาคเรียนท่ี ๑ ป5การศึกษา ๒๕๖๔ ดังต�อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด	วย   
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร0  ผู	อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ0 ภู�กรุด รองผู	อํานวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจุฬารัตน0 เฟ>?องฟู  ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 

  ๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 
๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ       กรรมการ 
๑.๖ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑       กรรมการ 
๑.๗ นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ครู คศ.๑      กรรมการ 
๑.๘ นายรุจน0 เล�าฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  บริหาร บริการและดําเนินงานวิชาการ ตามบริบทและจุดประสงค0ของหลักสูตรตามแนววิสัยทัศน0 
ปรัชญาและพันธกิจของโรงเรียน ควบคุม นิเทศกํากับติดตามและประเมินผล 
 

๒. ระดับช้ันอนุบาล ประกอบด	วย  
หัวหน�าระดับช้ันอนุบาล  คือ นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ตําแหน�ง ครู คศ.๑ 

  ๒.๑ นางสาววราพัณณ0 จิระอรุณพัฒน0 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมเป.นครูประจําชั้นอนุบาล ๑ 
๒.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑      เป.นครูประจําชั้นอนุบาล ๒ 

  ๒.๓ นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ครู คศ.๑      เป.นครูประจําชั้นอนุบาล ๓ 
โดยมีจํานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอนไม�ตํ่ากว�า ๖ ชั่วโมงต�อสัปดาห0 และจํานวนชั่วโมงท่ีไม�ได	สอน 

ให	ปฏิบัติหน	าท่ีตามคําสั่งของโรงเรียน 
 

 



๓. ระดับช้ันประถมศึกษา ประกอบด	วย 
๓.๑ หัวหน�าระดับช้ันประถมศึกษาป0ท่ี ๑  คือ นางสาวอัยย0 แก	วอาชา ตําแหน�ง ครู คศ.๑ 

  ๑. นางสาวอัยย0 แก	วอาชา  ครูผู	ช�วย       เป.นครูประจําชั้นประถมศึกษาป5ท่ี ๑/๑ 
  ๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช�วย       เป.นครูประจําชั้นประถมศึกษาป5ท่ี ๑/๒ 

๓.๒ หัวหน�าระดับช้ันประถมศึกษาป0ท่ี ๒  คือ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ตําแหน�ง ครูชํานาญการ 
  ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ      เป.นครูประจําชั้นประถมศึกษาป5ท่ี ๒/๑ 
  ๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     เป.นครูประจําชั้นประถมศึกษาป5ท่ี ๒/๒ 

๓.๓ หัวหน�าระดับช้ันประถมศึกษาป0ท่ี ๓  คือ นางสาวพรพิไล ธิการ ตําแหน�ง ครู คศ.๑ 
  ๑. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑          เป.นครูประจําชั้นประถมศึกษาป5ท่ี ๓/๑ 
  ๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑          เป.นครูประจําชั้นประถมศึกษาป5ท่ี ๓/๒ 

๓.๔ หัวหน�าระดับช้ันประถมศึกษาป0ท่ี ๔  คือ นายรุจน0 เล�าฮ�ะ ตําแหน�ง ครูชํานาญการพิเศษ 
  ๑. นายรุจน0 เล�าฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ     เป.นครูประจําชั้นประถมศึกษาป5ท่ี ๔/๑ 
  ๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      เป.นครูประจําชั้นประถมศึกษาป5ท่ี ๔/๒ 

๓.๕ หัวหน�าระดับช้ันประถมศึกษาป0ท่ี ๕  คือ นางสุภาพ อาจนนลา ตําแหน�ง ครูชํานาญการพิเศษ 
  ๑. นางพวงพยอม  รุจิโภชน0 ครู คศ.๑      เป.นครูประจําชั้นประถมศึกษาป5ท่ี ๕/๑ 
  ๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ     เป.นครูประจําชั้นประถมศึกษาป5ท่ี ๕/๒ 

๓.๖ หัวหน�าระดับช้ันประถมศึกษาป0ท่ี ๖  คือ นางสาวประภาพร จําเริญ ตําแหน�ง ครู คศ.๑ 
  ๑. นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑      เป.นครูประจําชั้นประถมศึกษาป5ท่ี ๖/๑ 
  ๒. นางสาวปาจารีย0  เศษโถ ครูผู	ช�วย           เป.นครูประจําชั้นประถมศึกษาป5ท่ี ๖/๒ 

โดยมีจํานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอนไม�ตํ่ากว�า ๑๒ ชั่วโมงต�อสัปดาห0 และจํานวนชั่วโมงท่ีไม�ได	สอน       
ให	ปฏิบัติหน	าท่ีตามคําสั่งของโรงเรียน 

มีหน�าท่ี    
   ๑. มาถึงโรงเรียนไม�เกินเวลา ๐๗.๓๐ น. จัดเตรียมงานการสอน หรือดูแลนักเรียนในการทําความสะอาด 

หรือตรวจการบ	านนักเรียน หรือให	นักเรียนท�องคําศัพท0ภาษาอังกฤษ หรือให	นักเรียนอ�านหรือเขียนหนังสือภาษาไทย หรือ
ให	ท�องสูตรคูณ ฯลฯ ห	ามมิให	เด็กอยู�ในห	องเรียนโดยไม�มีครูประจําชั้นอยู�โดยเด็ดขาด 

๒. ควบคุมการเข	าแถวของนักเรียนให	มีความเป.นระเบียบเรียบร	อยท้ังช�วงเช	า และพักกลางวัน 
   ๓. อบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค0ของนักเรียนได	แก� ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน 

ประหยัด รู	จักอดออม การปฏิบัติตนเพ่ือมีสุขนิสัยท่ีดี และการปฏิบัติเพ่ือมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยตนเอง 
    ๔. จัดทําเอกสารบันทึกการสอนเพ่ือใช	ลงบันทึกเป.นหลักฐานในการจัดการเรียนการสอนในแต�ละวิชา 
   ๕. ทําการสํารวจจํานวนนักเรียนมาเรียนและขาดเรียนในแต�ละวัน โดยการขานชื่อนักเรียนเป.น

รายบุคคล 
   ๖. จัดทําข	อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนรายบุคคล ได	แก� ชื่อ นามสกุล อายุ วัน เดือน ป5 เกิด ชื่อบิดา มารดา 

อาชีพ ศาสนา ท่ีอยู� หมายเลขโทรศัพท0ท่ีติดต�อได	 ผลการเรียนและความประพฤติในภาคเรียนท่ีผ�านมา 



   ๗. ให	คําปรึกษาความประพฤติ ผลการเรียนของนักเรียนแก�ผู	ปกครอง หัวหน	างานแนะแนว ผู	บริหาร 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข	อง เพ่ือช�วยเหลือในปLญหาด	านต�างๆ 

   ๘. จัดทําแหล�งความรู	ต�างๆ ภายในห	องเรียนให	สอดคล	องกับวิชาท่ีสอนให	เป.นปLจจุบัน เช�น แผ�นปNาย
ความรู	ประจําห	องเรียน มุมหนังสือ ฯลฯ 

   ๙. ดําเนินงานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยให	นักเรียนมีคุณลักษณะ   
ด	านความรู	 ทักษะกระบวนการ และค�านิยมคุณธรรมจริยธรรม ตามท่ีได	กําหนดไว	ในหลักสูตร 

 ๑๐. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป.นแบบอย�างท่ีดีแก�นักเรียน 
   ๑๑. ให	ความรักความเมตตาแก�นักเรียนทุกคนโดยไม�เลือกปฏิบัติ ไม�ใช	วิชาชีพในการหาอามิสสินจ	าง

ในทางท่ีไม�ถูกท่ีควร มอบความรู	ให	ด	วยความเสียสละ ต้ังใจ และอุทิศตนในการศึกษา ไม�ใช	วาจาท่ีไม�สุภาพ รุนแรง หรือ
ข�มขู� ใช	อารมณ0กับเด็ก ไม�ลงโทษให	เด็กเกิดความอับอาย ไม�ให	ตีเด็กจนเกิดรอยแผล ควรหลีกเลี่ยงการตีนักเรียนด	วย
การลงโทษทางวินัยอ่ืนๆ เช�น ทํางานเพ่ิมเติม ทําความสะอาด นั่งสมาธิหน	าพระ  ว�ากล�าวตักเตือน ตัดคะแนน  

  ๑๒. เม่ือมีปLญหาท่ีเกิดข้ึนกับเด็กในกรณีเจ็บปPวยหรือไม�สบาย ควรนําเด็กมาติดต�อรับยาด	วยตนเองกับ
ครูอนามัยโรงเรียน ถ	าเห็นสมควรว�าอาการนักเรียนไม�หนักมากให	สามารถเข	าพักผ�อนท่ีห	องพยาบาลโรงเรียนได	 แต�หาก
นักเรียนมีอาการหนักเกินท่ีทางโรงเรียนจะรักษาได	 ให	ครูประจําชั้นรีบติดต�อไปยังผู	ปกครองเพ่ือให	รับทราบอาการและ
นํานักเรียนไปรับการรักษาต�อท่ีสถานพยาบาล  

 ๑๓. จัดทําเอกสารการเรียนการสอนและเอกสารประจําชั้นต�างๆ ตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
 ๑๔. ปฏิบัติงานตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
 
๔. ครูพิเศษ ประกอบด	วย 

๔.๑ นางจุฬารัตน0 เฟ>?องฟู  ครูชํานาญการพิเศษ     เป.นครูพิเศษวิชาคอมพิวเตอร0 
๔.๒ นางสาวณหทัย ปNอมชูแก	ว ครู คศ.๑      เป.นครูพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ 

  ๔.๓ นางสาวอัยย0  แก	วอาชา ครู คศ.๑          เป.นครูพิเศษวิชาศิลปะ 
  ๔.๔ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑          เป.นครูพิเศษวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๔.๕ นางสาวปาจารีย0  เศษโถ ครูผู	ช�วย       เป.นครูพิเศษวิชาคณิตศาสตร0 
  ๔.๖ นางสาวจริยา จันทร0แดง ครูอัตราจ	าง      เป.นครูพิเศษวิชาวิทยาศาสตร0 

โดยมีจํานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอนไม�ตํ่ากว�า ๑๒ ชั่วโมงต�อสัปดาห0 และจํานวนชั่วโมงท่ีไม�ได	สอนให	
ปฏิบัติหน	าท่ีตามคําสั่งของโรงเรียน 

มีหน�าท่ี    
     ๑. มาถึงโรงเรียนไม�เกินเวลา ๐๗.๓๐ น. จัดเตรียมงานการสอน หรือดูแลนักเรียนในการทําความสะอาด 
หรือตรวจการบ	านนักเรียน  
  ๒. ควบคุมการเข	าแถวของนักเรียนให	มีความเป.นระเบียบเรียบร	อยท้ังช�วงเช	า และพักกลางวัน 

๓. อบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค0ของนักเรียนได	แก� ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน 
ประหยัด รู	จักอดออม การปฏิบัติตนเพ่ือมีสุขนิสัยท่ีดี และการปฏิบัติเพ่ือมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยตนเอง 

๔. จัดทําเอกสารบันทึกการสอนเพ่ือใช	ลงบันทึกเป.นหลักฐานในการจัดการเรียนการสอนในแต�ละวิชา 



๕. ทําการสํารวจจํานวนนักเรียนมาเรียนและขาดเรียนในแต�ละวัน โดยการขานชื่อนักเรียนเป.น
รายบุคคล 

๖. จัดทําข	อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนรายบุคคล ได	แก� ชื่อ นามสกุล อายุ วัน เดือน ป5 เกิด ชื่อบิดา มารดา 
อาชีพ ศาสนา ท่ีอยู� หมายเลขโทรศัพท0ท่ีติดต�อได	 ผลการเรียนและความประพฤติในภาคเรียน    ท่ีผ�านมา 

๗. ให	คําปรึกษาความประพฤติ ผลการเรียนของนักเรียนแก�ผู	ปกครอง หัวหน	างานแนะแนว ผู	บริหาร 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข	อง เพ่ือช�วยเหลือในปLญหาด	านต�างๆ 

๘. จัดทําแหล�งความรู	ต�างๆ ภายในห	องเรียนให	สอดคล	องกับวิชาท่ีสอนให	เป.นปLจจุบัน เช�น แผ�นปNาย
ความรู	ประจําห	องเรียน มุมหนังสือ ฯลฯ 

๙. ดําเนินงานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยให	นักเรียนมีคุณลักษณะ   
ด	านความรู	 ทักษะกระบวนการ และค�านิยมคุณธรรมจริยธรรม ตามท่ีได	กําหนดไว	ในหลักสูตร 

   ๑๐. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป.นแบบอย�างท่ีดีแก�นักเรียน 
๑๑. ให	ความรักความเมตตาแก�นักเรียนทุกคนโดยไม�เลือกปฏิบัติ ไม�ใช	วิชาชีพในการหาอามิสสินจ	าง

ในทางท่ีไม�ถูกท่ีควร มอบความรู	ให	ด	วยความเสียสละ ต้ังใจ และอุทิศตนในการศึกษา ไม�ใช	วาจาท่ีไม�สุภาพ รุนแรง หรือ
ข�มขู� ใช	อารมณ0กับเด็ก ไม�ลงโทษให	เด็กเกิดความอับอาย ไม�ให	ตีเด็กจนเกิดรอยแผล ควรหลีกเลี่ยงการตีนักเรียนด	วย
การลงโทษทางวินัยอ่ืน ๆ เช�น ทํางานเพ่ิมเติม ทําความสะอาด นั่งสมาธิหน	าพระ ว�ากล�าวตักเตือน ตัดคะแนน  

๑๒. เม่ือมีปLญหาท่ีเกิดข้ึนกับเด็กในกรณีเจ็บปPวยหรือไม�สบาย ควรนําเด็กมาติดต�อรับยาด	วยตนเองกับ
ครูอนามัยโรงเรียน ถ	าเห็นสมควรว�าอาการนักเรียนไม�หนักมากให	สามารถเข	าพักผ�อนท่ีห	องพยาบาลโรงเรียนได	 แต�หาก
นักเรียนมีอาการหนักเกินท่ีทางโรงเรียนจะรักษาได	 ให	ครูประจําชั้นรีบติดต�อไปยังผู	ปกครองเพ่ือให	รับทราบอาการและ
นํานักเรียนไปรับการรักษาต�อท่ีสถานพยาบาล  
  ๑๓. จัดทําเอกสารการเรียนการสอนและเอกสารประจําชั้นต�างๆ ตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
  ๑๔. ปฏิบัติงานตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

 
๕. พ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวม ประกอบด	วย 

  ๕.๑ นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     เป.นพ่ีเลี้ยงเด็กเด็กพิการเรียนรวม 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ    

   ปฏิบัติงานในการให	ความช�วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ และ
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรวม ให	บริการทางการศึกษาเบ้ืองต	นแก�คนพิการ และช�วยเหลือครูในการจัดการศึกษา     
การจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามคําแนะนําของครูประจําการ รวมท้ังจัดกิจกรรม อ่ืนๆ ท่ีเป.นการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ ภายใต	การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของครูและผู	บริหารสถานศึกษา และปฏิบัติงานหน	าท่ีอ่ืน       
ท่ีเก่ียวข	องกับเด็กพิการ 
 
 
 
 



มีหน�าท่ี   
    ปฏิบัติงานในฐานะพ่ีเลี้ยงเด็กพิการท่ีต	องใช	ความรู	 ความสามารถ ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานร�วมกับครูในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการภายใต	การควบคุม กํากับ ตรวจสอบของผู	บริหารสถานศึกษา 
ในเรื่องดังต�อไปนี้ 
    ๑. ให	บริการช�วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ0 สําหรับการจัดการเรียนรู	ให	เด็กพิการ    
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
    ๒. ปฏิบัติหน	าท่ี ดูแล ช�วยเหลือเด็กพิการตามท่ีได	รับมอบหมายจากครู ผู	บริหาร เช�น การนํานักเรียนไป
ห	องน้ํา การช�วยเหลือในการรับประทานอาหาร การเข	าร�วมกิจกรรม ฯลฯ 
    ๓. บันทึกข	อมูล ปLญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามท่ีได	รับ
มอบหมายจากครู 
    ๔. ประสานการทํางานร�วมกับครู ผู	บริหาร ผู	ปกครองด	านการจัดการศึกษา การฟ>Qนฟูสมรรถภาพสําหรับ
เด็กพิการ เพ่ือให	เป.นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
    ๕. ให	ความช�วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ0 สื่อ เครื่องใช	ในการจัดการเรียนสําหรับ
เด็กพิการ 
    ๖. ร�วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช�น กิจกรรมหน	าเสาธง กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมวันไหว	ครู หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 
   ๗. ให	คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการเรียนแก�เด็กพิการ เช�น การทําการบ	าน การเรียนซ�อมเสริม ทักษะ
การใช	ชีวิตประจําวัน 

 
๖. ครูผู�รับผิดชอบหัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู� ประกอบด	วย 

๖.๑ นายรุจน0 เล�าฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ เป.นหัวหน	ากลุ�มสาระภาษาไทย 
๖.๒ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑  เป.นหัวหน	ากลุ�มสาระคณิตศาสตร0 

  ๖.๓ นางพวงพยอม รุจิโภชน0 ครู คศ.๑  เป.นหัวหน	ากลุ�มสาระวิทยาศาสตร0 
  ๖.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ เป.นหัวหน	ากลุ�มสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพ 

๖.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  เป.นหัวหน	ากลุ�มสาระสังคมศึกษาฯ  
๖.๖ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑  เป.นหัวหน	ากลุ�มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
๖.๗ นางสาวอัยย0  แก	วอาชา ครู คศ.๑  เป.นหัวหน	ากลุ�มสาระศิลปะ 

  ๖.๘ นางสาวณหทัย ปNอมชูแก	ว ครู คศ.๑  เป.นหัวหน	ากลุ�มสาระภาษาต�างประเทศ 
บทบาทหน�าท่ี 

    ๑. เป.นหัวหน	ากลุ�มสาระการเรียนรู	 
    ๒. เป.นคณะกรรมการฝPายบริหารวิชาการ 
   ๓. จัดทําโครงสร	าง แผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ�มสาระ 
   ๔. วิเคราะห0หลักสูตร จัดทําโครงสร	างรายวิชา แผนการเรียนรู	 
   ๕. จัดทําข	อสอบ ตรวจสอบข	อสอบให	ตามระเบียบการจัดและประเมินผล 



    ๖. กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให	ตรงตามหลักสูตร 
    ๗. จัดหาสื่อ พัฒนาดูและห	องปฏิบัติการ ห	องศูนย0สื่อ 
    ๘. จัดทําสารสนเทศของกลุ�มสาระ 
     ๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ�มสาระ 
ความรับผิดชอบ 
    ๑. จัดทําโครงสร	าง แผนงาน งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ�มสาระ และดําเนินงาน ให	เป.นไป   
ตามแผน 
    ๒. วิเคราะห0หลักสูตร ประสานงานกับครูในกลุ�มสาระในการจัดทําโครงสร	างรายวิชา แผนการจัดการ
เรียนรู	ให	เป.นไปตามหลักสูตร 
    ๓. ดูแล ประสานงานการจัดทําข	อสอบ จัดเก็บข	อสอบ ดําเนินการสอบให	เป.นไปตามระเบียบ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมความถูกต	องของข	อสอบให	เป.นไปตามระเบียบการวัดและ ประเมินผลการศึกษา 
    ๔. ควบคุม ดูและการจัดการเรียนการสอนให	เป.นไปตามหลักสูตร จัดครูเข	าสอนแทน เม่ือครูในกลุ�มสาระ
ลาหรือไปราชการ 
    ๕. ดําเนินการจัดหาสื่อ พัฒนาดูแลห	องปฏิบัติการ ห	องศูนย0สื่อแหล�งเรียนรู	ของกลุ�มสาระให	เอ้ือ ต�อการ
เรียนรู	และบริการแก�นักเรียน 
     ๖. จัดทําสารสนเทศของกลุ�มสาระเพ่ือใช	เป.นข	อมูลในการปรับปรุงพัฒนางานให	มีประสิทธิภาพ และ
เผยแพร�ผลงานแก�หน�วยงานต�างๆ 
    ๗. ให	การส�งเสริมการแข�งขันทักษะทางวิชาการระดับต�างๆ 
    ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ�มสาระและนํามาวิจัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให	ดียิ่งข้ึน 
    ๙. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให	 ผู	บริหารทราบ 
    ๑๐. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง พัฒนางานให	ดีข้ึน 
 

ให	ครูท่ีมีรายชื่อข	างต	นปฏิบัติหน	าท่ีในการจัดตารางเรียน จัดการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผล 
ตลอดจนบริหารจัดการด	านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต�ละระดับชั้นท่ีรับผิดชอบ โดยให	หัวหน	า
ระดับชั้น ได	บริหารจัดการ อํานวยการ กํากับ นิเทศและติดตาม การจัดการเรียนการสอนในแต�ละระดับชั้นให	เป.นไป 
ด	วยความเรียบร	อยและยึดคุณภาพผู	เรียนเป.นสําคัญ พร	อมท้ังให	ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข	าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ	านบางจาก ตามเอกสารแนบท	ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต�บัดนี้เป.นต	นไป หรือจนกว�าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง  
 

        สั่ง ณ วันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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        (นายตรี ศตสังวัตสร0) 
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