
 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน ของคณะครูและบุคลากร และนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 14 เมษายน 2564 ก าหนดให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน มอบหมายให้บุคลากร        
ในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสม และให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด             
โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสาร เพ่ือให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมา
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างาน ไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานก าหนดวิีีการ          
ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมถึงการรายงานผล          
ที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างาน และให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาีารณสุข       
โดยเคร่งครัดตั้งแต่วันที่ 14 – 30 เมษายน 2564 
   เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับดังกล่าว  

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจึงขอแจ้ง แนวทางการปฏิบัติงาน ของคณะครูและบุคลากร ลูกจ้าง นักเรียน ผู้ปกครอง

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบละเพ่ือให้เกิดประโยชน์และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม  ดังนี้  

   1.การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 
       การสอบแก้ตัวของนักเรียนระดับชั้นมัียมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 รวมถึงนักเรียนที่มีแนวโน้มที่จะ
ซ้ าชั้นให้คุณครูประจ าวิชา ติดต่อสื่อสารให้นักเรียนด าเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือวิีีอ่ืนใดที่หลีกเลี่ยงมิให้
นักเรียนดังกล่าวต้องมาโรงเรียน โดยปฏิบัติตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  2.การสอบแก้ตัวและส่งผลการสอบแก้ตัว 
       วันที่ 16-20 เมษายน 2564 ครูประจ าวิชาแก้ไขผลการเรียนในระบบ SGS ให้ครูที่ปรึกษาติดตาม
ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 จากฝ่ายวิชาการและแจ้งให้นักเรียน ระดับชั้นมัียมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 รับทราบ  
หากนักเรียนยังไม่ผ่าน ให้นักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียน กรอกข้อมูลและถ่ายส่งมาที่ครูที่ ปรึกษา 
เพ่ือส่งต่องานวัดผลรับลงทะเบียน งานวัดผลแจ้งครูประจ าวิชาให้ด าเนินการภายใน 19-21 เมษายน 2564           
ครูประจ าวิชาด าเนินการให้ส่งผลการสอบแก้ตัวดังกล่าว และแก้ไขข้อมูลผลการเรียนในระบบ SGS ภายในวันที่ 22 
เมษายน พ.ศ 2564 
 
 



3.การรับนักเรียน 

การรับนักเรียนให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ให้งานรับนักเรียนจัดท าประกาศ เอกสาร /ข้อความ เพ่ือประชาสัมพันี์ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงวิีีการ 
รับนักเรียน แจ้งให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ รับทราบ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน กลุ่มไลน์นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ประสานงานสถานีวิทยุชุมชนในการประชาสัมพันี์ข้อมูลข่าวสาร 

2. ให้งานรับนักเรียนจัดให้บริการการรับสมัครนักเรียน 3 ช่องทางคือ 
 2.1 ประสานงานคอมพิวเตอร์โรงเรียน จัดท าช่องทางการสมัครเข้าเรียนในรูปแบบการสมัคร 

ออนไลน์ โดยใช้ Google Form  
 2.2.ให้แนบแบบฟอร์มการสมัคร เอกสารคู่มือการสมัคร ในเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเป็นการอ านวย

ความสะดวกแก่นักเรียนหรือผู้ปกครองในการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครไปกรอกข้อมูลและแนบเอกสารการ
สมัครมายื่นที่ป้อมยามภายในวันที่ 24 -28 เมษายน 2564 

 2.3 ให้น าเอกสารใบสมัครและคู่มือการสมัครไปวางไว้ที่ป้อมยามเพ่ือบริการนักเรียนหรือผู้ปกครอง
ที่มีความประสงค์มารับแบบฟอร์มการสมัครไปกรอกข้อมูลและให้น าส่งภายในวันที่ 24 -28 เมษายน 2564 

 2.4 คณะกรรมการการรับนักเรียนยังคงท าหน้าที่รับนักเรียนตามปกติโดยจัดให้มีผู้รับ-ส่งข้อมูลจาก
ป้อมยามไปยังห้องโสตฯเพื่อส่งต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดท าข้อมูล 

 2.5 ให้มีการยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ส าหรับนักเรียนชั้นมัียมศึกษาปีที่  1                  
ให้ด าเนินการจัดห้องเรียนโดยพิจารณาโดยการเรียงล าดับผลการเรียน ล าดับที่ 1-40 ให้เข้าเรียนห้องเรียน 
ม.1/5 ล าดับที่ 41-80 ให้เข้าเรียนห้องเรียน ม .1/4 ล าดับที่ 81 -200 ให้จัดห้องเรียนโดยการเรียงข้อมูล                
แบบสลับฟันปลา 

  2.6 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาจัดให้เข้าเรียนห้องเรียน ม.1/6 
  2.7 คณะกรรมการจะน าผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัียมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าเรียนในภาค
เรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 มาพิจารณาในการจัดห้องเรียนใหม่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
  2.8 การพิจารณานักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัียมศึกษาปีที่ 4 ให้พิจารณาความสอดคล้องกับ
ระหว่างผลการเรียนและแผนการเรียน 
4.การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
        ให้ทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระส่งผลการประเมินโครงการวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ toy2506@hotmail.com 
หรือ nong11.2531@gmail.com และเขียนโครงการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือประกอบการประชุม
ออนไลน์ต่อไป 
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5.การแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ 
ในระหว่างวันที่ 14 - 30 เมษายน พ.ศ.2564  ให้ครูเวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ (เวรรักษาการณ์

กลางวัน) ตามค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ที่ 47/2564 และ ค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ที่  62/2564  
(เพ่ิมเติม) ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้ข้อมูลผู้ที่มาติดต่อราชการหรือการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ส่วนเวรรักษาการณ์
กลางคืนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ที่ 46/2564 ซึ่งขอให้ปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและเสียสละ เพ่ือประโยชน์สูงสุด        
แก่โรงเรียนและทางราชการ  

6.การปฏิบัติตนในการปฏิบัติราชการ 
 ในการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ท างาน ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกรายปฏิบัติตามมาตรการ   
ของกระทรวงสาีารณสุข โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส และเว้น
ระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ทั้งนี้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกรายต้องหลีกเลี่ยงการ
เข้าร่วมกิจกรรม หรือเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง ในกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิ
และต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

7.การรายงานผลการปฎิบัติงาน 
 ให้คุณครูและบุคลากรที่มีภาระหน้าที่มาปฏิบัติราชการตามปกติในการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ให้คุณครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนสอน จัดท าโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
รับผิดชอบในภาคเรียนที่ 1/2564 และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหารตามล าดับ 
ก าหนดส่งวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

 

 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

                 ประกาศ ณ วันที่ 16  เมษายน  2564 

 

 (นายบุญเลิศ ทองชล) 

                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 

 

 

 


