
 

 

 
 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๐๑๓ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการขยายเวลาเรียนในรูปแบบ Online 

 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19)  

ชวงระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๘ , ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑการเปดโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามขอกำหนดออกตาม 

ความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓๒) ลงวันท่ี      

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยท่ีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) และ       

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) กลายพันธุชนิดใหมโอไมครอน (Omicron) และ 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ยังมีการแพรระบาดในชุมชนโดยรอบ 

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

ดังนั้นเพื่อใหการเรียนของนักเรียนเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพไมเสียโอกาสการเรียนรู         

เปนไปตามมาตรการณปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) เพื่อใหนักเรียน ครู 

และ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบานบางจาก มีความปลอดภัยภายใตมาตรการณท่ีรัดกุม จึงอาศัยอำนาจบังคับ

บัญชาและอำนาจหนาท่ีตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อำนาจตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  นั้น ขอแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการขยายเวลาเรียนในรูปแบบ Online           

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ชวงระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๘ , ๒๑ - 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี  ศตสังวัตสร   ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด  รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ    กรรมการ 

๑.๔ นางจุฬารัตน  เฟองฟู    หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ  

 ๑.๕ นายอัมพร  นันนวล   หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป  กรรมการ 

๑.๖ นายรุจน เลาฮะ   หัวหนากลุมบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี    

๑. สรางความเขาใจ ความตระหนัก ใหคำปรึกษา ช้ีแจง แนะนำ ติดตอประสานงานและอำนวยความ

สะดวกในการดำเนินงาน 

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝายตางๆ ใหเปนไปตามแผนการดำเนินงานของโรงเรียน 

๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



 

๒. คณะกรรมการวางแผน และดำเนินงานการขยายเวลาเรียนในรูปแบบ Online 

๒.๑ คณะกรรมการดำเนินงานการขยายเวลาเรียนในรูปแบบ Online 

ระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๑ – ๓ ประกอบดวย 

๑. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม ช้ันอนุบาลปท่ี ๑ 

๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑     ช้ันอนุบาลปท่ี ๒ 

๓. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑     ช้ันอนุบาลปท่ี ๓ 

๔. นางจันทรกร วรทรัพย  พี่เล้ียงเด็กอนุบาล    ช้ันอนุบาลปท่ี ๑ – ๓  

๒.๒ คณะกรรมการดำเนินงานการขยายเวลาเรียนในรูปแบบ Online 

เด็กพิเศษ ประกอบดวย 

๑. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวมช้ัน หองเด็กพิเศษ 

๒. นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      หองเด็กพิเศษ 

๒.๓ คณะกรรมการดำเนินงานการขยายเวลาเรียนในรูปแบบ Online 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ ประกอบดวย 

๑. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑     ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๑ 

๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผูชวย      ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๒ 

๓. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ     ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๑ 

๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๒ 

๕. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย      ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๑ 

๖. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑     ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๒ 

๒.๔ คณะกรรมการดำเนินงานการขยายเวลาเรียนในรูปแบบ Online 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ ประกอบดวย 

๑. นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๑ 

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

๓. นางพวงพยอม  รุจิโภชน ครู คศ.๑     ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๑ 

  ๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๒ 

๕. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑     ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๑ 

๖. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑     ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๒ 

๒.๔ คณะกรรมการดำเนินงานการขยายเวลาเรียนในรูปแบบ Online  

ครูพิเศษ ประกอบดวย 

๑. นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ    ครูพิเศษท่ีไดรับมอบหมายการสอน 

๒. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑     ครูพิเศษท่ีไดรับมอบหมายการสอน 

๓. นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง     ครูพิเศษท่ีไดรับมอบหมายการสอน 

 

 



 

มีหนาท่ี    

    ๑. วางแผน/ออกแบบการดำเนินงาน เพื่อไมใหการเล่ือนวันเปดภาคเรียนกระทบตอโอกาสและสิทธิ

ของผูเรียน ดังนั้น ชวงระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๘ , ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔         

ในการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) กลายพันธุชนิดใหมโอไมครอน (Omicron)  

 ๒. จัดกิจกรรมเสริมใหแกผูเรียน ซึ่งอาจใชระบบออนไลน หรือระบบอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา

ตามบริบทและประกาศของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) 

    ๓. ครูประจำช้ันติดตามผลการเรียนการสอนออนไลนของนักเรียน รายงานเปนรายวันหรือรายสัปดาห 

    ๔. ครูประจำช้ันสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน ใหผูอำนวยการ

โรงเรียนทราบหลังเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลนรายสัปดาหหรือรายเดือน 

 

๓. คณะกรรมการฝายติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

๓.๑ นายตรี  ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี    

๑. ประเมินผล สรุปผล รายงานเสนอผูบังคับบัญชา  

๒. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

อนึ่ง ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ดวยความอุตสาหะวิริยะ เต็มกำลังเต็ม

ความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน และผลดีตอทางราชการ พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการ

ปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 

                                                                     ส่ัง ณ วันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 

                    ลงช่ือ                                                           . 

                                          (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                      ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 



 

 
 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการขยายเวลาเรียนในรูปแบบ Online 

 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19)  

ชวงระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๘ , ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๐๑๓ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

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 คศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู คศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู คศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผูชวย  

๑๗ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๘ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   

๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล   

๒๐ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ  

๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

 


