
 
 

 
ประกาศโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

เรื่อง  ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 (ฉบับท่ี 6) 
----------------------------------------------- 

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง มาตรการปองกันและควบคุม
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาข้ั นพื้ น ฐาน (ฉบั บท่ี  19 ) ประกาศ ณ  วั น ท่ี  14  มกราคม  พ.ศ. 2565 
และประกาศจังหวัดขอนแกน เรื่อง มาตรการ การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) จังหวัดขอนแกน (ฉบับท่ี 61) ประกาศ ณ วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2565 นั้น 

ในการนี้ โรงเรียนขอนแกนวิทยายน สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน 
จึงประกาศปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2 ประจำปการศึกษา 2564 (ฉบับท่ี 5) ดังนี้ 

ขอ 1. ปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบท่ีโรงเรียนกำหนด ๓ รูปแบบ คือ  
แบบออนไลน (ONLINE) แบบออนดีมานด (ON–DEMAND) และแบบออนแฮนด (ON-HAND) โดยใหนักเรียน 
เรียนตามตารางเรียน ต้ังแตวันท่ี 24 - 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

ขอ 2. ใหข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิ บั ติราชการตามคำส่ังโรงเรียน 
ขอนแกนวิทยายน ท่ี 17/2565 เรื่อง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับท่ี 3) ส่ัง ณ วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 
2565  และให ปฏิ บั ติ ตามแนวปฏิ บั ติ แนบท ายคำส่ั งโรงเรี ยนขอนแก นวิทยายน ท่ี  17 /2565 
อยางเครงครัด 

ขอ 3. ใหขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และนักเรียน ถือปฏิบัติตามมาตรการ 
การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดขอนแกน อยางเครงครัด 

 

ท้ังนี้  หากมีประกาศเปล่ียนแปลงจากศูนยปฏิบัติการศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) โรงเรียนจะประกาศใหทราบตอไป 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
ประกาศ ณ วันท่ี 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
(ลงช่ือ) 

(นายอดุลยเดช  ฐานะ) 
รองผูอำนวยการ รักษาการแทน 

ผูอำนวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 



  
 

 

คำสั่งโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 
ท่ี 17/๒๕๖5 

เรื่อง  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับท่ี 3) 

------------------------------------------------------- 
 

ตามรายงานสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน หลังเทศกาลปใหม 2565 พบผูติดเชื้อและมีการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เปนจำนวนมากขึ้น เพื่อเปนการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และประกาศจังหวัดขอนแกน เรื่อง มาตรการ การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดขอนแกน (ฉบับที ่ 60) ประกาศ ณ วันที ่ 2 มกราคม  
พ.ศ. 2565 นั้น 

ในการนี้ โรงเรียนขอนแกนวิทยายน ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) โรงเรียนจึงกำหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่บาน (Work From 
Home) เวนแตมีเหตุจำเปนเรงดวนอยางย่ิงใหปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนโดยใหคำนึงถึงเปาหมายการดำเนินงาน
และผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงานและสามารถติดตอไดตลอดเวลา เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
และปรับรูปแบบการทำงาน จึงกำหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติราชการตามคำสั่ง
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน ดังรายละเอียดแนบทายนี ้

 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติราชการดวยความวิริยะ 
อุตสาหะ รับผิดชอบ เสียสละ และตรงตอเวลา เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการตอไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๗ ถึง ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 เปนตนไปจนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
เปนอยางอ่ืน 

 

สั่ง ณ วันท่ี ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
(ลงชื่อ) 

(นายศักดาเดช  ทาซาย) 
 ผูอำนวยการโรงเรยีนขอนแกนวิทยายน 
 
 
 



 

 หนาท่ี 1 
 

ตารางแนบทายคำสั่งโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

ท่ี 17/2565 
เรื่อง  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติราชการในสถานการณการแพรระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับท่ี 3) 
------------------------------------------------------- 

1. ผูบริหารสถานศึกษา 
ท่ี ช่ือ - สกุล วัน เดือน ป ท่ีปฏิบัติงาน 

1  นายศักดาเดช  ทาซาย วันท่ี ๑๗ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. 2565 
2  นายอดุลยเดช  ฐานะ วันท่ี 17 - 19 และ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 
3  นางชุรีพร  นาเลาห วันท่ี 19 - 21 และ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 
4  นางลักษณมณี  แสงสุพิน วันท่ี 24 - 26 และ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 
5  นายธนัช  ฐากุลธเนศ วันท่ี 26 - 28 และ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

2. ขาราชการครู : ใหปฏิบัติงานที่บาน (Work From Home) เวนแตมีเหตุจำเปนเรงดวนอยางยิ ่งให

ปฏิบัติงานที่โรงเรียน โดยใหคำนึงถึงเปาหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน

และสามารถติดตอไดตลอดเวลา 
 

3. บุคลากรทางการศึกษา 
1) ลูกจางประจำ ลูกจางสำนักงาน และเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

ท่ี ช่ือ - สกุล วัน เดือน ป ท่ีปฏิบัติงาน หองปฏิบัติงาน 
1  นายวิทยา  ผาหัวดง วันท่ี 17, 19, 21, 25, 27 

และ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 
หองวิชาการ 

2  นายวิรัตน  สุวรรณสาร ตามท่ีไดรับมอบหมาย ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3  นายอดุลย  ดวงพันนา ตามท่ีไดรับมอบหมาย ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4  นางสาวชมพู  คำเก้ียง วันท่ี 18, 20, 24, 26, 28 

และ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 
หองการเงิน 

5  นายเชาวลิต  จันทะบัณฑิต วันท่ี 17, 19, 21, 25, 27 
และ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 

หองงานอาคารสถานท่ีฯ 

6  นางสาวเพลินพิศ  พระโคตร วันท่ี 18, 20, 24, 26, 28 
และ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 

สำนักงานผูอำนวยการ 

1.1) ประจำสำนักงานอำนวยการ 
ท่ี ช่ือ - สกุล วัน เดือน ป ท่ีปฏิบัติงาน 

1  นายชินณพัฒน  บงง้ึม วันท่ี 17 - 19 และ 24 – 26 และ 31 มกราคม พ.ศ. 
2565 

2  นางสาวอุมบุญ  ธงภักดิ์ วันท่ี ๑๙ – ๒1 และ 26 – 28 และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 

3  นายเกริกฤทธิ์  เอ่ียมปุน วันท่ี 18 – 20 และ 25 – 27 และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 
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ท่ี ช่ือ - สกุล วัน เดือน ป ท่ีปฏิบัติงาน 
4  นางสาวกนกขวัญ  จันทะไหล วันท่ี 17, 19, 21, 25, 27 และ 31 มกราคม พ.ศ. 

2565 
5  นางเกษราพร  กางศรี วันท่ี 18, 20, 24, 26, 28 และ 31 มกราคม พ.ศ. 

2565 
6  นางปริยากร  นาคผิว วันท่ี 17, 19, 21, 25, 27 และ 31 มกราคม พ.ศ. 

2565 
7  นางสาวอัจฉราภรณ ออนละมุล วันท่ี 18, 20, 24, 26, 28 และ 31 มกราคม พ.ศ. 

2565 
8  นางสาวศศิวรรณ  มืดหลา วันท่ี 17, 19, 21, 25, 27 และ 31 มกราคม พ.ศ. 

2565 
9  นางสาวชรันดา  วงษภูธร วันท่ี 18, 20, 24, 26, 28 และ 31 มกราคม พ.ศ. 

2565 
10  นางสาวเฟองฟา  กัณหาชัย วันท่ี 17, 19, 21, 25, 27 และ 31 มกราคม พ.ศ. 

2565 
11  นางสาวดาลัด ชาติแพงตา วันท่ี 18, 20, 24, 26, 28 และ 31 มกราคม พ.ศ. 

2565 
12  นายคมกฤช  วิเศษสา วันท่ี 17, 19, 21, 25, 27 และ 31 มกราคม พ.ศ. 

2565 
13  นายจิตริน  เทศแกว วันท่ี 18, 20, 24, 26, 28 และ 31 มกราคม พ.ศ. 

2565 
14  นายอิทธิ วงศดาว วันท่ี 17, 19, 21, 25, 27 และ 31 มกราคม พ.ศ. 

2565 

1.2) ประจำสำนักงานงานบุคลากร 
ท่ี ช่ือ - สกุล วัน เดือน มาปฏิบัติงาน 

1  นางสาวกนกขวัญ  จันทะไหล วันท่ี 17 และ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 
2  นางเกษราพร  กางศรี วันท่ี 18 และ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 
3  นางปริยากร  นาคผิว วันท่ี 19 และ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 
4  นางสาวอัจฉราภรณ ออนละมุล วันท่ี 20 และ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 
5  นางสาวศศิวรรณ  มืดหลา วันท่ี 21 และ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 
6  นางสาวชรันดา  วงษภูธร วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2565 
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2) พนักงานขับรถ 
ท่ี ช่ือ - สกุล วัน เดือน ป ท่ีปฏิบัติงาน 
1 นายกรรณ  หม่ันเดช วันท่ี 17 – 18, 20 – 21,25 – 26, 28 และ 31 

มกราคม พ.ศ. 2565 
2 นายธน  อมรรัตนวรรณ วันท่ี 17, 19 – 20, 24 – 25, 27 – 28 และ 31 

มกราคม พ.ศ. 2565 
3 นายประพฤทธิ์  หม่ันเดช วันท่ี 18 – 19, 21, 24, 26 – 27, และ 31 มกราคม 

พ.ศ. 2565 

3) ลูกจางโครงการ English Program 
ท่ี ช่ือ - สกุล วัน เดือน ป ท่ีปฏิบัติงาน 

1  นางเมธินี  คงเกียรติขจร วันท่ี 17 - 18  และ 27 – 28 และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 

2  นางสาวกมลวิการ  จันทะรักษ วันท่ี 18 - 19 และ 26 - 27  และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 

3  นางสาวกิตตินภา  มนตคาถา วันท่ี 19 - 20 และ 25 - 26 และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 

4  นางสาวเกศรินทร  บุญนำ วันท่ี 20 - 21 และ 24 - 25 และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 

5  นางสาวจุฬารัตน  ดวงคำนอย วันท่ี 17 - 18  และ 27 – 28 และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 

6  นางสาวชัญญญาณ  เสนาดี วันท่ี 18 - 19 และ 26 - 27  และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 

7  นางสาวญาณิศา  พลกระจาย วันท่ี 19 - 20 และ 25 - 26 และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 

8  นางสาวฐิติมา  ภูสอดสี วันท่ี 20 - 21 และ 24 - 25 และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 

9  นางสาวทองพู  โคตรเทียม วันท่ี 17 - 18  และ 27 – 28 และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 

10  นางสาวนันณภัทสรณ วงศศรีงาม วันท่ี 18 - 19 และ 26 - 27  และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 

11  นางสาวพัชราภรณ  ผาหัวดง วันท่ี 19 - 20 และ 25 - 26 และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 

12  นางสาววราภรณ  ชัยวิเชียร วันท่ี 20 - 21 และ 24 - 25 และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 

13  นางสาวรัตนกร  แนนอุดร วันท่ี 17 - 18  และ 27 – 28 และ 31 มกราคม พ.ศ.  
2565 
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ท่ี ช่ือ - สกุล วัน เดือน ป ท่ีปฏิบัติงาน 
14  นางสาววทัญุตา  ชมภักดี วันท่ี 18 - 19 และ 26 - 27  และ 31 มกราคม พ.ศ.  

2565 
15  นางสาวยุพารัตน  ใจตรง วันท่ี 19 - 20 และ 25 - 26 และ 31 มกราคม พ.ศ.  

2565 
16  นางสาวสุกฤตา  จันทรเพ็ง วันท่ี 20 - 21 และ 24 - 25 และ 31 มกราคม พ.ศ.  

2565 
17  นางสาวสุจันทรา  ธนสีลังกูร วันท่ี 17 - 18  และ 27 – 28 และ 31 มกราคม พ.ศ.  

2565 
18  นางสาวอภิชญา  สุพรรณนอก วันท่ี 18 - 19 และ 26 - 27  และ 31 มกราคม พ.ศ.  

2565 
19  นางสิริรัตน  ประยูรคำ วันท่ี 19 - 20 และ 25 - 26 และ 31 มกราคม พ.ศ.  

2565 
20  นางอังคณาง  สามหาดไทย วันท่ี 20 - 21 และ 24 - 25 และ 31 มกราคม พ.ศ.  

2565 
21  นายปญญทัศน  วีระพล วันท่ี 17 - 18  และ 27 – 28 และ 31 มกราคม พ.ศ.  

2565 
22  นายพูณลาภ  เพ็ชชรุง วันท่ี 18 - 19 และ 26 - 27  และ 31 มกราคม พ.ศ.  

2565 
23  นายไพฑูลย  เพ็งแจม วันท่ี 19 - 20 และ 25 - 26 และ 31 มกราคม พ.ศ.  

2565 
24  นายรุจิพล  ศรีตระกูล วันท่ี 20 - 21 และ 24 - 25 และ 31 มกราคม พ.ศ.  

2565 
25  นายวิชัย  สามหาดไทย วันท่ี 17 - 18  และ 27 – 28 และ 31 มกราคม พ.ศ.  

2565 
26  นายสุรเชษฐ  เหลาอัน วันท่ี 18 - 19 และ 26 - 27  และ 31 มกราคม พ.ศ.  

2565 
27  นายอภิวัฒน  เหงาเทศ วันท่ี 19 - 20 และ 25 - 26 และ 31 มกราคม พ.ศ.  

2565 
 

4) ลูกจางภาคสนาม : มาปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แนวปฏิบัติแนบทายคำสั่งโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 
ท่ี 17/2565 

เรื่อง  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับท่ี 3) 

------------------------------------------------------- 
๑. การลงเวลาปฏิบัติงาน 

1.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ลงเวลาปฏิบัติราชการผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ตามที่โรงเรียนขอนแกนวิทยายนกำหนด ตั้งแตเวลา 06.00 - 08.30 น. ทุกวันทำ
การ เวนวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ  

1.2 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับมอบหมายมาปฏิบัติงาน
ตามคำสั่งโรงเรียน ใหลงเวลาผานระบบอิเล็กทรอนิกสและปฏิบัติงานที่บานหรือที่โรงเรียน เวนแตมีเหตุ
จำเปนเรงดวนอยางยิ ่งใหปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนขอนแกนวิทยายน โดยใหคำนึกถึงเปาหมายการ
ดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน และสามารถติดตอไดตลอดเวลา  

1.3 นักการภารโรงและพนักงานทำความสะอาดมาปฏิบัติหนาที ่ตามภาระงาน 
ท่ีมอบหมายและใหลงเวลาท่ีโรงเรียนตามปกติ 

 

๒. การปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
2.1 ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด ตามตารางสอนโรงเรียน

ขอนแกนวิทยายน และติดตามการเขาเรียนของนักเรียนทุกคาบพรอมรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
ทุกครั้ง 

2.2 หากพบวามีนักเรียนที่ไมสามารถเขาเรียนได ใหครูผูสอนมีมาตรการแกปญหา 
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเทาทันเพ่ือนตามรูปแบบตาง ๆ ท่ีโรงเรียนกำหนดอยางเหมาะสม 

2.3 หัวหน ากล ุ มสาระการเร ียนร ู ท ุกท านม ีหนาท ี ่ด ูแลอำนวยความสะดวก 
ในการจัดการเรียนการสอนใหแกครูในกลุมสาระการเรียนรูแตละกลุมพรอมท้ังนิเทศ ติดตาม ครูในกลุมสาระฯ
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางราบรื่นและสรุปรายงานสงกลุมวิชาการตอไป 

2.4 ไมอนุญาตใหนักเรียนเขามาทำกิจกรรมภายในโรงเรียนทุกกรณี หากมีความ
จำเปนที่จะสงเอกสารที่เกี ่ยวกับการเรียนการสอนใหครูผู สอนบันทึกแจงที่กลุมวิชาการเพื่อจะไดวางแผน 
นัดหมายนักเรียนตอไป 

 

๓. ขอควรปฏิบัตแิละขอความรวมมือ 
3.1 งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ มของบุคคลที ่มีจำนวนรวมกัน หากจัดกิจกรรม 

การประชุม อบรม หรือสัมมนาในชวงระยะเวลานี้ ใหใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
3.2 ขอความรวมมือนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน งดเวนการเดินทาง 

ออกนอกพ้ืนท่ีและหามเดินทางไปในพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยติดตามขาวสารจากศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังระดับจังหวัดและระดับประเทศอยางตอเนื่อง 

3.3 หากพบผูติดเชื้อตองปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและดำเนินการตามมาตรการ 
ของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด พรอมท้ังเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปนรูปแบบการศึกษาทางไกล 
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3.4 ครูและบุคลากร หากมีเหตุดวนเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศอยางตอเนื่อง ใหรายงานขอมูลขาวสารไปยัง
ศูนยเฉพาะกิจในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียน
ขอนแกนวิทยายน สายดวนที ่ 084-600-1489 นางลักษณมณี แสงสุพิน รองผู อำนวยการโรงเรียน 
เลขานุการศูนยเฉพาะกิจฯ  

---------------------------------------------------------- 
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