
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๖๐ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง แตงต้ังมอบหมายหนาท่ีครูประจำช้ัน ครูพิเศษ ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนบานบางจาก ในสวนท่ีเกี่ยวกับการกำกับดูแลติดตาม

รับผิดชอบนักเรียน รวมท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหสำเร็จลุลวง และดำเนินการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางตอเนื่อง เกิดประโยชนในดานการเรียนรูตอผูเรียน ตามเจตนารมณของหลักสูตร

โรงเรียนบานบางจาก เพื่อความเหมาะสม จึงไดแตงต้ังครูหัวหนาระดับช้ัน ครูประจำช้ัน ครูพิเศษ พี่เล้ียงเด็กพิการ

เรียนรวม และครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ไดรับผิดชอบในภารกิจดังกลาว 

จึงขอแตงต้ังและมอบหมายหนาท่ีครูประจำช้ัน ครูพิเศษ ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและพี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม 

ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ดังตอไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย   

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  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 จันทรชนะ ครู คศ.๑      กรรมการ 

๑.๘ นายรุจน เลาฮะ            ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  บริหาร บริการและดำเนินงานวิชาการ ตามบริบทและจุดประสงคของหลักสูตรตามแนววิสัยทัศน 

ปรัชญาและพันธกิจของโรงเรียน ควบคุม นิเทศกำกับติดตามและประเมินผล 

 

๒. ระดับช้ันอนุบาล ประกอบดวย  

หัวหนาระดับช้ันอนุบาล  คือ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ตำแหนง ครู คศ.๑ 

  ๒.๑ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวมเปนครูประจำช้ันอนุบาล ๑ 

๒.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑      เปนครูประจำช้ันอนุบาล ๒ 

  ๒.๓ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑      เปนครูประจำช้ันอนุบาล ๓ 

โดยมีจำนวนช่ัวโมงสอนตามตารางสอนไมต่ำกวา ๖ ช่ัวโมงตอสัปดาห และจำนวนช่ัวโมงท่ีไมไดสอน 

ใหปฏิบัติหนาท่ีตามคำส่ังของโรงเรียน 
 

 

 



[๒] 

 
๓. ระดับช้ันประถมศึกษา ประกอบดวย 

๓.๑ หัวหนาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑  คือ นางสาวอัยย แกวอาชา ตำแหนง ครู คศ.๑ 

  ๑. นางสาวอัยย แกวอาชา  ครู คศ.๑      เปนครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๑ 

  ๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑      เปนครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๒ 

๓.๒ หัวหนาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒  คือ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ตำแหนง ครชูำนาญการ 

  ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครชูำนาญการ      เปนครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๑ 

  ๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     เปนครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๒ 

๓.๓ หัวหนาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓  คือ นางสาวพรพิไล ธิการ ตำแหนง ครู คศ.๑ 

  ๑. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑          เปนครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๑ 

  ๒. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑          เปนครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๒ 

๓.๔ หัวหนาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔  คือ นายรุจน เลาฮะ ตำแหนง ครูชำนาญการพิเศษ 

  ๑. นายรุจน เลาฮะ            ครูชำนาญการพิเศษ     เปนครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๑ 

  ๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      เปนครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๒ 

๓.๕ หัวหนาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕  คือ นางสุภาพ อาจนนลา ตำแหนง ครูชำนาญการพิเศษ 

  ๑. นางพวงพยอม  รุจิโภชน ครู คศ.๑      เปนครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๑ 

  ๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ     เปนครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๒ 

๓.๖ หัวหนาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖  คือ นางสาวประภาพร จำเริญ ตำแหนง ครู คศ.๑ 

  ๑. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑      เปนครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๑ 

  ๒. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย           เปนครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๒ 

โดยมีจำนวนช่ัวโมงสอนตามตารางสอนไมต่ำกวา ๑๒ ช่ัวโมงตอสัปดาห และจำนวนช่ัวโมงท่ีไมไดสอน       

ใหปฏิบัติหนาท่ีตามคำส่ังของโรงเรียน 
มีหนาท่ี    

   ๑. มาถึงโรงเรียนไมเกนิเวลา ๐๗.๓๐ น. จัดเตรียมงานการสอน หรือดูแลนักเรียนในการทำความสะอาด 

หรือตรวจการบานนักเรียน หรือใหนักเรียนทองคำศัพทภาษาอังกฤษ หรือใหนักเรียนอานหรือเขียนหนังสือภาษาไทย หรือ

ใหทองสูตรคูณ ฯลฯ หามมิใหเด็กอยูในหองเรียนโดยไมมีครูประจำช้ันอยูโดยเด็ดขาด 

๒. ควบคุมการเขาแถวของนักเรียนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยท้ังชวงเชา และพักกลางวัน 

   ๓. อบรมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนไดแก ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน 

ประหยัด รูจักอดออม การปฏิบัติตนเพื่อมีสุขนิสัยท่ีดี และการปฏิบัติเพื่อมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยตนเอง 

    ๔. จัดทำเอกสารบันทึกการสอนเพื่อใชลงบันทึกเปนหลักฐานในการจัดการเรียนการสอนในแตละวิชา 

   ๕. ทำการสำรวจจำนวนนักเรียนมาเรียนและขาดเรียนในแตละวัน โดยการขานช่ือนักเรียนเปน

รายบุคคล 

   ๖. จัดทำขอมูลพื้นฐานของนักเรียนรายบุคคล ไดแก ช่ือ นามสกุล อายุ วัน เดือน ป เกิด ช่ือบิดา มารดา 

อาชีพ ศาสนา ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ผลการเรียนและความประพฤติในภาคเรียนท่ีผานมา 



[๓] 

 
   ๗. ใหคำปรึกษาความประพฤติ ผลการเรียนของนักเรียนแกผูปกครอง หัวหนางานแนะแนว ผูบริหาร 

หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือในปญหาดานตางๆ 

   ๘. จัดทำแหลงความรูตางๆ ภายในหองเรียนใหสอดคลองกับวิชาท่ีสอนใหเปนปจจุบัน เชน แผนปาย

ความรูประจำหองเรียน มุมหนังสือ ฯลฯ 

   ๙. ดำเนินงานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใหนักเรียนมีคุณลักษณะ   

ดานความรู ทักษะกระบวนการ และคานิยมคุณธรรมจริยธรรม ตามท่ีไดกำหนดไวในหลักสูตร 

 ๑๐. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน 

   ๑๑. ใหความรักความเมตตาแกนักเรียนทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ ไมใชวิชาชีพในการหาอามิสสินจาง

ในทางท่ีไมถูกท่ีควร มอบความรูใหดวยความเสียสละ ต้ังใจ และอุทิศตนในการศึกษา ไมใชวาจาท่ีไมสุภาพ รุนแรง หรือ

ขมขู ใชอารมณกับเด็ก ไมลงโทษใหเด็กเกิดความอับอาย ไมใหตีเด็กจนเกิดรอยแผล ควรหลีกเล่ียงการตีนักเรียนดวย

การลงโทษทางวินัยอื่นๆ เชน ทำงานเพิ่มเติม ทำความสะอาด นั่งสมาธิหนาพระ  วากลาวตักเตือน ตัดคะแนน  

  ๑๒. เมื่อมีปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเด็กในกรณีเจ็บปวยหรือไมสบาย ควรนำเด็กมาติดตอรับยาดวยตนเองกับ

ครูอนามัยโรงเรียน ถาเห็นสมควรวาอาการนักเรียนไมหนักมากใหสามารถเขาพักผอนท่ีหองพยาบาลโรงเรียนได แตหาก

นักเรียนมีอาการหนักเกินท่ีทางโรงเรียนจะรักษาได ใหครูประจำช้ันรีบติดตอไปยังผูปกครองเพื่อใหรับทราบอาการและ

นำนักเรียนไปรับการรักษาตอท่ีสถานพยาบาล  

 ๑๓. จัดทำเอกสารการเรียนการสอนและเอกสารประจำช้ันตางๆ ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

 ๑๔. ปฏิบัติงานตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

 

๔. ครูพิเศษ ประกอบดวย 

๔.๑ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครชูำนาญการพิเศษ     เปนครพูิเศษวิชาคอมพิวเตอร 

๔.๒ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑      เปนครพูิเศษวิชาภาษาอังกฤษ 

  ๔.๓ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑          เปนครพูิเศษวิชาศิลปะ 

  ๔.๔ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑          เปนครพูิเศษวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

  ๔.๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย       เปนครพูิเศษวิชาคณิตศาสตร 

  ๔.๖ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      เปนครพูิเศษวิชาวิทยาศาสตร 

โดยมีจำนวนช่ัวโมงสอนตามตารางสอนไมต่ำกวา ๑๒ ช่ัวโมงตอสัปดาห และจำนวนช่ัวโมงท่ีไมไดสอนให

ปฏิบัติหนาท่ีตามคำส่ังของโรงเรียน 
มีหนาท่ี    

     ๑. มาถึงโรงเรียนไมเกินเวลา ๐๗.๓๐ น. จัดเตรียมงานการสอน หรือดูแลนักเรียนในการทำความสะอาด 

หรือตรวจการบานนักเรียน  

  ๒. ควบคุมการเขาแถวของนักเรียนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยท้ังชวงเชา และพักกลางวัน 

๓. อบรมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนไดแก ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน 

ประหยัด รูจักอดออม การปฏิบัติตนเพื่อมีสุขนิสัยท่ีดี และการปฏิบัติเพื่อมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยตนเอง 

๔. จัดทำเอกสารบันทึกการสอนเพื่อใชลงบันทึกเปนหลักฐานในการจัดการเรียนการสอนในแตละวิชา 



[๔] 

 
๕. ทำการสำรวจจำนวนนักเรียนมาเรียนและขาดเรียนในแตละวัน โดยการขานช่ือนักเรียนเปน

รายบุคคล 

๖. จัดทำขอมูลพื้นฐานของนักเรียนรายบุคคล ไดแก ช่ือ นามสกุล อายุ วัน เดือน ป เกิด ช่ือบิดา มารดา 

อาชีพ ศาสนา ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ผลการเรียนและความประพฤติในภาคเรียน    ท่ีผานมา 

๗. ใหคำปรึกษาความประพฤติ ผลการเรียนของนักเรียนแกผูปกครอง หัวหนางานแนะแนว ผูบริหาร 

หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือในปญหาดานตางๆ 

๘. จัดทำแหลงความรูตางๆ ภายในหองเรียนใหสอดคลองกับวิชาท่ีสอนใหเปนปจจุบัน เชน แผนปาย

ความรูประจำหองเรียน มุมหนังสือ ฯลฯ 

๙. ดำเนินงานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใหนักเรียนมีคุณลักษณะ   

ดานความรู ทักษะกระบวนการ และคานิยมคุณธรรมจริยธรรม ตามท่ีไดกำหนดไวในหลักสูตร 

   ๑๐. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน 

๑๑. ใหความรักความเมตตาแกนักเรียนทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ ไมใชวิชาชีพในการหาอามิสสินจาง

ในทางท่ีไมถูกท่ีควร มอบความรูใหดวยความเสียสละ ต้ังใจ และอุทิศตนในการศึกษา ไมใชวาจาท่ีไมสุภาพ รุนแรง หรือ

ขมขู ใชอารมณกับเด็ก ไมลงโทษใหเด็กเกิดความอับอาย ไมใหตีเด็กจนเกิดรอยแผล ควรหลีกเล่ียงการตีนักเรียนดวย

การลงโทษทางวินัยอื่น ๆ เชน ทำงานเพิ่มเติม ทำความสะอาด นั่งสมาธิหนาพระ วากลาวตักเตือน ตัดคะแนน  

๑๒. เมื่อมีปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเด็กในกรณีเจ็บปวยหรือไมสบาย ควรนำเด็กมาติดตอรับยาดวยตนเองกับ

ครูอนามัยโรงเรียน ถาเห็นสมควรวาอาการนักเรียนไมหนักมากใหสามารถเขาพักผอนท่ีหองพยาบาลโรงเรียนได แตหาก

นักเรียนมีอาการหนักเกินท่ีทางโรงเรียนจะรักษาได ใหครูประจำช้ันรีบติดตอไปยังผูปกครองเพื่อใหรับทราบอาการและ

นำนักเรียนไปรับการรักษาตอท่ีสถานพยาบาล  

  ๑๓. จัดทำเอกสารการเรยีนการสอนและเอกสารประจำช้ันตางๆ ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

  ๑๔. ปฏิบัติงานตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

 

๕. พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประกอบดวย 

  ๕.๑ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     เปนพี่เล้ียงเด็กเด็กพิการเรียนรวม 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ    

   ปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และ

สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรวม ใหบริการทางการศึกษาเบ้ืองตนแกคนพิการ และชวยเหลือครูในการจัดการศึกษา     

การจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามคำแนะนำของครูประจำการ รวมท้ังจัดกิจกรรม อื่นๆ ท่ีเปนการพัฒนา

ศักยภาพเด็กพิการ ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของครูและผูบริหารสถานศึกษา และปฏิบัติงานหนาท่ีอื่น       

ท่ีเกี่ยวของกับเด็กพิการ 
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มีหนาท่ี   

    ปฏิบัติงานในฐานะพี่ เล้ียงเด็กพิการท่ีตองใชความรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานรวมกับครูในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการภายใตการควบคุม กำกับ ตรวจสอบของผูบริหารสถานศึกษา 

ในเรื่องดังตอไปนี้ 

    ๑. ใหบริการชวยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมส่ือ อุปกรณ สำหรับการจัดการเรียนรูใหเด็กพิการ    

ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

    ๒. ปฏิบัติหนาท่ี ดูแล ชวยเหลือเด็กพิการตามท่ีไดรับมอบหมายจากครู ผูบริหาร เชน การนำนักเรียนไป

หองน้ำ การชวยเหลือในการรับประทานอาหาร การเขารวมกิจกรรม ฯลฯ 

    ๓. บันทึกขอมูล ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานผลการพัฒนาเด็กพิการตามท่ีไดรับ

มอบหมายจากคร ู

    ๔. ประสานการทำงานรวมกับครู ผูบริหาร ผูปกครองดานการจัดการศึกษา การฟนฟูสมรรถภาพสำหรับ

เด็กพิการ เพื่อใหเปนไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

    ๕. ใหความชวยเหลือครูในการผลิต ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ ส่ือ เครื่องใชในการจัดการเรียนสำหรับ

เด็กพิการ 

    ๖. รวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เชน กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมวันสำคัญทาง

ศาสนา กิจกรรมวันไหวครู หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 

   ๗. ใหคำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเรียนแกเด็กพิการ เชน การทำการบาน การเรียนซอมเสริม ทักษะ

การใชชีวิตประจำวัน 

 

๖. ครูผูรับผิดชอบหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย 

๖.๑ นายรุจน เลาฮะ            ครูชำนาญการพิเศษ เปนหัวหนากลุมสาระภาษาไทย 

๖.๒ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑  เปนหัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 

  ๖.๓ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  เปนหัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร 

  ๖.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ เปนหัวหนากลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพ 

๖.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  เปนหัวหนากลุมสาระสังคมศึกษาฯ  

๖.๖ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑  เปนหัวหนากลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

๖.๗ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑  เปนหัวหนากลุมสาระศิลปะ 

  ๖.๘ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  เปนหัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ 

บทบาทหนาท่ี 

    ๑. เปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

    ๒. เปนคณะกรรมการฝายบริหารวิชาการ 

   ๓. จัดทำโครงสราง แผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมสาระ 

   ๔. วิเคราะหหลักสูตร จัดทำโครงสรางรายวิชา แผนการเรียนรู 

   ๕. จัดทำขอสอบ ตรวจสอบขอสอบใหตามระเบียบการจัดและประเมินผล 
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    ๖. กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามหลักสูตร 

    ๗. จัดหาส่ือ พัฒนาดูและหองปฏิบัติการ หองศูนยส่ือ 

    ๘. จัดทำสารสนเทศของกลุมสาระ 

     ๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครใูนกลุมสาระ 

ความรับผิดชอบ 

    ๑. จัดทำโครงสราง แผนงาน งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมสาระ และดำเนินงาน ใหเปนไป   

ตามแผน 

    ๒. วิเคราะหหลักสูตร ประสานงานกับครูในกลุมสาระในการจัดทำโครงสรางรายวิชา แผนการจัดการ

เรียนรูใหเปนไปตามหลักสูตร 

    ๓. ดูแล ประสานงานการจัดทำขอสอบ จัดเก็บขอสอบ ดำเนินการสอบใหเปนไปตามระเบียบ ตรวจสอบ

ความเหมาะสมความถูกตองของขอสอบใหเปนไปตามระเบียบการวัดและ ประเมินผลการศึกษา 

    ๔. ควบคุม ดูและการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร จัดครูเขาสอนแทน เมื่อครูในกลุมสาระ

ลาหรือไปราชการ 

    ๕. ดำเนินการจัดหาส่ือ พัฒนาดูแลหองปฏิบัติการ หองศูนยส่ือแหลงเรียนรูของกลุมสาระใหเอื้อ ตอการ

เรียนรูและบริการแกนักเรียน 

     ๖. จัดทำสารสนเทศของกลุมสาระเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ และ

เผยแพรผลงานแกหนวยงานตางๆ 

    ๗. ใหการสงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับตางๆ 

    ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุมสาระและนำมาวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งข้ึน 

    ๙. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให ผูบริหารทราบ 

    ๑๐. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานใหดีข้ึน 

 

ใหครูท่ีมีรายช่ือขางตนปฏิบัติหนาท่ีในการจัดตารางเรียน จัดการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผล 

ตลอดจนบริหารจัดการดานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแตละระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ โดยใหหัวหนา

ระดับช้ัน ไดบริหารจัดการ อํานวยการ กำกับ นิเทศและติดตาม การจัดการเรียนการสอนในแตละระดับช้ันใหเปนไป 

ดวยความเรียบรอยและยึดคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงคำส่ัง  
 

        ส่ัง ณ วันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ลงช่ือ 

        (นายตร ีศตสังวัตสร) 

                  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 
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แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังมอบหมายหนาท่ีครูประจำช้ัน ครูพิเศษ ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๖๐ / ๒๕๖๔ สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู ค.ศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู ค.ศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู ค.ศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู ค.ศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู ค.ศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู ค.ศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู ค.ศ.๑  

๑๗ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๘ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   

๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงอนุบาล  

๒๐ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ  

๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  
 


