คำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ที่ 436/๒๕๖๔
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 6)
------------------------------------------------------ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 52) ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564
และหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ที่ ศธ 04295/2803 ลงวันที่ 3 กันยายน
พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น
ในการนี้ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติราชการด้วยความวิริ ยะ
อุตสาหะ รับผิดชอบ เสียสละ และตรงต่อเวลา เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่น
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)
(นายยุทธศาสตร์ กงเพชร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

~2~
ตารางแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่ 436/๒๕๖๔
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 6)
------------------------------------------------------1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นายยุทธศาสตร์ กงเพชร
นายอดุลย์เดช ฐานะ
นางชุรีพร นาเลาห์
นางลักษณ์มณี แสงสุพิน
นายธนัช ฐากุลธเนศ

วัน เดือน มาปฏิบัติงาน
15 - 21 กันยายน พ.ศ. 2564
15 กันยายน พ.ศ. 2564
16 กันยายน พ.ศ. 2564
17 กันยายน พ.ศ. 2564
20-21 กันยายน พ.ศ. 2564

2. ข้าราชการครู ให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มสาระ ดังนี้
กลุ่มที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
5 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2) กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วัน เดือน มาปฏิบัติงาน
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

3. บุคลากรทางการศึกษา : ลูกจ้างสำนักงาน พนักงานทำความสะอาด และนักการภารโรง ให้ม า
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
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แนวปฏิบัตแิ นบท้ายคำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ที่ 436/๒๕๖๔
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6)
------------------------------------------------------๑. การลงเวลาปฏิบัติงาน
1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ลงเวลาปฏิบัติราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกำหนด ตั้งแต่เวลา 06.00 - 08.30 น. ทุกวัน
ทำการ เว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์
1.2 นักการภารโรงและพนักงานทำความสะอาดมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และให้ลง
เวลาที่โรงเรียนตามปกติ
๒. การปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน
2.1 ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด ตามตารางสอนโรงเรียนขอนแก่น
วิทยายน และติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคาบพร้อมรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง
2.2 หากพบว่ามีนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ให้ครูผู้สอนมีมาตรการแก้ปัญหาให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้เท่าทันเพื่อนตามรูปแบบต่าง ๆ ที่โรงเรียนกำหนดอย่างเหมาะสม
2.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่านมีหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนให้แก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มพร้อมทั้งนิเทศ ติดตาม ครูในกลุ่มสาระฯเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสรุปรายงานส่งกลุ่มวิชาการต่อไป
2.4 ครูประจำชั้น ประสานผู้ ปกครองนัก เรี ยน ทำความเข้ า ใจและขอความร่ ว มมื อ
ผู้ปกครองจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียนตลอดจนดูแลนัก เรียน
ในการเรียนที่บ้าน
2.5 ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้ามาทำกิจกรรมภายในโรงเรียนทุกกรณี หากมีความจำเป็น
ที ่ จ ะส่ ง เอกสารที ่ เ กี ่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนให้ ค รู ผู้ ส อนบั น ทึ ก แจ้ ง ที่ ก ลุ ่ ม วิ ช าการเพื ่ อ จะได้ ว างแผน
นัดหมายนักเรียน ต่อไป
๓. ข้อควรปฏิบัติและขอความร่วมมือ
3.1 งดการเดินทางไปราชการข้ามจังหวัด เว้นแต่เป็นข้อสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง
3.2 ขอความร่ วมมื อนั ก เรี ยน ครู และบุ ค ลากรของโรงเรี ย น งดเว้ นการเดิ น ทาง
ออกนอกพื้นที่และห้ามเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยติดตามข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
3.3 หากพบผู ้ ต ิ ดเชื ้ อต้ องปฏิ บ ั ต ิ ตามแผนเผชิ ญเหตุ และดำเนิ นการตามมาตรการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พร้อมทั้งเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการศึกษาทางไกล
3.4 ครู และบุ คลากร หากมี เหตุ ด ่ วนเกี ่ ยวกั บสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื ้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ให้รายงานข้อมูลข่าวสารไปยังศูนย์เฉพาะ
กิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สายด่วนที่
084-600-1489 นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เลขานุการศูนย์เฉพาะกิจฯ
----------------------------------------------------------

