
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๖๗ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน' 
ในสถานการณ'การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ช�วงระหว�างวันท่ี ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภาคเรียนท่ี ๒ ปBการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอเรียนว�า สถานการณ การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ระลอกใหม�ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ส�งผลให9มีผู9ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย�าง
ต�อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ มีความห�วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
ผู9ปกครองและผู9มีส�วนเก่ียวข9อง รวมท้ังเพ่ือให9สอดคล9องกับวิกฤตการณ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 
19) จึงเลื่อนการเป?ดภาดเรียนท่ี ๑ ปAการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิม วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖๔ เปGนวันท่ี ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ดังกล�าวนั้น  

ดังนั้น โรงเรียนบ9านบางจาก จึงมีความห�วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนผู9ปกครองและผู9มีส�วนเก่ียวข9อง จึงได9กําหนดแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือไม�ให9การเลื่อนวันเป?ดภาคเรียน
กระทบต�อโอกาสและสิทธิของผู9เรียน ดังนั้น ช�วงระหว�างวันท่ี ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให9สถานศึกษา ครูและ
บุคลากร เตรียมความพร9อมดังต�อไปนี้ (๑) เตรียมความพร9อมด9านอาคารสถานท่ี การจัดการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ 
เพ่ือรองรับการเป?ดภาคเรียน (๒) สื่อสารและทําความเข9าใจกับผู9ปกครองในการเลื่อนวันเป?ดภาคเรียน (๓) การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน  ซ่ึงอาจใช9ระบบออนไลน  หรือระบบอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศ
ของศูนย บริหารสถานการณ แพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต�อจังหวัด  
โรงเรียนบ9านบางจาก จึงอาศัยอํานาจบังคับบัญชาและอํานาจหน9าท่ีตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๙       
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อํานาจตามมาตรา ๒๗               
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข9าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น ขอแต�งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน  ในสถานการณ การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ช�วงระหว�างวันท่ี ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภาคเรียนท่ี ๒ ปAการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต�อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด9วย 
๑.๑ นายตรี  ศตสังวัตสร    ผู9อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ  ภู�กรุด  รองผู9อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน9ากลุ�มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
๑.๔ นางจุฬารัตน   เฟSTองฟู    หัวหน9ากลุ�มบริหารงานบุคคล กรรมการ  

 ๑.๕ นายอัมพร  นันนวล   หัวหน9ากลุ�มบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
๑.๖ นายรุจน  เล�าฮะ   หัวหน9ากลุ�มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 

 



มีหน�าท่ี    
๑. สร9างความเข9าใจ ความตระหนัก ให9คําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา ติดต�อประสานงานและอํานวยความ

สะดวกในการดําเนินงาน 
๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝXายต�างๆ ให9เปGนไปตามแผนการดําเนินงานของโรงเรียน 
๓. ปฏิบัติหน9าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได9รับมอบหมาย 
 

๒. คณะกรรมการวางแผน และดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน' 
๒.๑ คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน'  
ระดับช้ันอนุบาลปBท่ี ๑ – ๓ ประกอบด9วย 
๑. นางสาววราพัณณ  จิระอรุณพัฒน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมชั้นอนุบาลปAท่ี ๑ 
๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑     ชั้นอนุบาลปAท่ี ๒ 
๓. นางสาวศศิธร จันทร ชนะ ครู คศ.๑     ชั้นอนุบาลปAท่ี ๓ 
๔. นางจันทรกร วรทรัพย   ครูอัตราจ9าง     ชั้นอนุบาลปAท่ี ๑ – ๓  
๒.๒ คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน'  
เด็กพิเศษ ประกอบด9วย 
๑. นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมชั้น ห9องเด็กพิเศษ 
๒. นางสาวจริยา จันทร แดง ครูอัตราจ9าง      ห9องเด็กพิเศษ 
๒.๓ คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน'  
ระดับช้ันประถมศึกษาปBท่ี ๑ – ๓ ประกอบด9วย 
๑. นางสาวอัยย   แก9วอาชา ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปAท่ี ๑/๑ 
๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู9ช�วย      ชั้นประถมศึกษาปAท่ี ๑/๒ 
๓. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ     ชั้นประถมศึกษาปAท่ี ๒/๑ 
๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    ชั้นประถมศึกษาปAท่ี ๒/๒ 
๕. นางสาวปาจารีย   เศษโถ ครูผู9ช�วย      ชั้นประถมศึกษาปAท่ี ๓/๑ 
๖. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปAท่ี ๓/๒ 
๒.๔ คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน'  
ระดับช้ันประถมศึกษาปBท่ี ๔ – ๖ ประกอบด9วย 
๑. นายรุจน  เล�าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ    ชั้นประถมศึกษาปAท่ี ๔/๑ 
๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปAท่ี ๔/๒ 
๓. นางพวงพยอม  รุจิโภชน  ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปAท่ี ๕/๑ 

  ๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ    ชั้นประถมศึกษาปAท่ี ๕/๒ 
๕. นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปAท่ี ๖/๑ 
๖. นางสาวณหทัย ป]อมชูแก9ว ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปAท่ี ๖/๒ 
 



๒.๔ คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน'  
ครูพิเศษ ประกอบด9วย 
๑. นางจุฬารัตน  เฟSTองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ    ครูพิเศษท่ีได9รับมอบหมายการสอน 
๒. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑     ครูพิเศษท่ีได9รับมอบหมายการสอน 
๓. นางสาวจริยา จันทร แดง ครูอัตราจ9าง     ครูพิเศษท่ีได9รับมอบหมายการสอน 

มีหน�าท่ี    
    ๑. วางแผน/ออกแบบการดําเนินงาน เพ่ือไม�ให9การเลื่อนวันเป?ดภาคเรียนกระทบต�อโอกาสและสิทธิ
ของผู9เรียน ดังนั้น ช�วงวันท่ี ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในสถานการณ การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
 ๒. จัดกิจกรรมเสริมให9แก�ผู9เรียน ซ่ึงอาจใช9ระบบออนไลน  หรือระบบอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา
ตามบริบทและประกาศของศูนย บริหารสถานการณ แพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ
คณะกรรมการโรคติดต�อจังหวัด  
    ๓. ครูประจําชั้นติดตามผลการเรียนการสอนออนไลน ของนักเรียน รายงานเปGนรายวันหรือรายสัปดาห  
    ๔. ครูประจําชั้นสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน  ให9ผู9อํานวยการ
โรงเรียนทราบหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน รายสัปดาห หรือรายเดือน 
 

๓. คณะกรรมการฝLายติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด9วย 
๓.๑ นายตรี  ศตสังวัตสร   ผู9อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาววิไลลักษณ  ภู�กรุด รองผู9อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นายรุจน  เล�าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี    
๑. ประเมินผล สรุปผล รายงานเสนอผู9บังคับบัญชา  
๒. ปฏิบัติหน9าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได9รับมอบหมาย 

 
อนึ่ง ให9ผู9ท่ีได9รับการแต�งต้ังปฏิบัติหน9าท่ีตามท่ีได9รับมอบหมาย ด9วยความอุตสาหะวิริยะ เต็มกําลังเต็ม

ความสามารถ เพ่ือให9เกิดประโยชน สูงสุดต�อนักเรียน และผลดีต�อทางราชการ พร9อมท้ังให9ลงลายมือชื่อรับทราบการ
ปฏิบัติงานของข9าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ9านบางจาก ตามเอกสารแนบท9ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต�บัดนี้เปGนต9นไป 

  
                                            สั่ง ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔   

 

               ลงชื่อ 
                       (นายตร ีศตสังวัตสร ) 

                                             ผู9อํานวยการโรงเรียนบ9านบางจาก 



 
 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน' 

ในสถานการณ'การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ช�วงระหว�างวันท่ี ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภาคเรียนท่ี ๒ ปBการศึกษา ๒๕๖๔ 

อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๖๗ / ๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผู9อํานวยการโรงเรียนบ9านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณ  ภู�กรุด รองผู9อํานวยการโรงเรียนบ9านบางจาก  
๓ นายรุจน  เล�าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตน  เฟSTองฟู 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 จันทร ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป]อมชูแก9ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยย  แก9วอาชา ครู ค.ศ.๑  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู ค.ศ.๑  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู9ช�วย  
๑๗ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผู9ช�วย  
๑๘ นางสาวจริยา จันทร แดง ครูอัตราจ9าง   
๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย  ครูอัตราจ9าง   
๒๐ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ  
๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางสาววราพัณณ  จิระอรุณพัฒน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 



 
 
 
 
 
 
 


