
 

 
 
  
 

คำส่ังโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี      189 /2563 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินงานของแม่บ้านและนักการภารโรง (เฉพาะกิจ) 
-------------------------------------------------------  

 ด้วย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกำหนดเปิดภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อันเนื่องมาจากการเกิดโรคระบาด (Covid – 19) นั้น 
 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายงานให้กับแม่บ้าน 
และนักการภารโรง ดำเนินการทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน และจัดโต๊ะ เก้าอี ้ ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน และให้เป็นไปตามกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดการ
เรียนการสอนได้เพียงครั้งละ 20 คน และจัดมาตรการการป้องกันการแพร่เช้ือของโรค Covid – 19 ทำให้ทาง
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีมาตรการป้องกัน อนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อคือ การจัดที่นั่งให้มีความ
เหมาะสมและคำนึงถึงหลัก Social Distancing หรือ การรักษาระยะห่างทางสังคม 
 ท้ังนี้ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 07’แต่งต้ังคณะกรรมการ
ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินงานของแม่บ้านและนักการภารโรง (เฉพาะกิจ) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 
2563 – 25 มิถุนายน 2563 (โดยปฏิบัติหน้าที่วันใดวันหนึ่ง ใน 4 วัน) เพื่อความเรียบร้อยและเตรียมพร้อม
สำหรับการเปิดภาคเรียน ประกอบด้วย 
 
1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก กำกับดูแลและติดตาม ให้การดำเนินงาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 1.2 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ ตำแหน่งครูชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางจำเรียง  ใจกว้าง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 1.4 นางสุลีพร  ดีทอง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.5 นายณรงค์  ศิริยงค์ ตำแหน่งครูชำนาญการ กรรมการ 
 1.6 นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ ตำแหน่งครูชำนาญการ กรรมการ 
 1.7 นายพิชัย  บุญชูประภา ตำแหน่งครูชำนาญการ กรรมการ 
 1.8 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 1.9 นายอาวุธ  จันทร์เมือง ตำแหน่งครูชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



 

 
2. คณะกรรมการควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินงานของแม่บ้านและนักการภารโรง ประกอบด้วยบุคคล
ต่อไปนี้ 
 1. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ ประธานกรรมการ 
 2. นายภราดร  ไชยเขียว รองประทานกรรมการ 
 3. นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย กรรมการ 
 4. นายวรัญญู  ทองถึง กรรมการ 
 5. นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินงานของแม่บ้านและนักการประจำอาคาร 1 ดังนี้ 
  1. ตรวจสภาพโต๊ะ เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการใช้งาน และไม่ชำรุดเสียหาย 
 2. ตรวจความเรียบร้อยของการจัดตำแหน่งเลขท่ีนั่งโต๊ะ เก้าอี้จำนวน 20 – 25 ท่ีนั่ง 
 3. ตรวจความเรียบร้อยของการจัดตำแหน่งโดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 
 4. ตรวจความสะอาดของห้องเรียน กระดาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆภายในห้องเรียน 
 5. ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละห้องเรียนตามแบบประเมินท่ีแนบมา 
 
3. คณะกรรมการควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินงานของแม่บ้านและนักการภารโรง ประกอบด้วยบุคคล
ต่อไปนี้ 
 1. นายธิรพงษ์  คงด้วง ประธานกรรมการ 
 2. นายธีรรัตน์  โคตรพันธุ์ รองประทานกรรมการ 
 3. นางสาวพมพ์พร  ทิมขำ กรรมการ 
 4. นางสาวนวียา  ปักษิณ กรรมการ 
 5. นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด กรรมการ 
 6. ว่าท่ี ร.ต.หญิงรพีพรรณ  จันทร์คง กรรมการ 
 7. นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง กรรมการ 
 8. นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว กรรมการ 
 9. นางสาวจันจีรา  บุญปติ กรรมการ 
 10. นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ กรรมการ 
 11. นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร กรรมการ 
 12. นางสาวกรกมล  กุลทอง กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินงานของแม่บ้านและนักการประจำอาคาร 2 ดังนี้ 
  1. ตรวจสภาพโต๊ะ เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการใช้งาน และไม่ชำรุดเสียหาย 
 2. ตรวจความเรียบร้อยของการจัดตำแหน่งเลขท่ีนั่งโต๊ะ เก้าอี้จำนวน 20 – 25 ท่ีนั่ง 



 

 3. ตรวจความเรียบร้อยของการจัดตำแหน่งโดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 
 4. ตรวจความสะอาดของห้องเรียน กระดาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆภายในห้องเรียน 
 5. ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละห้องเรียนตามแบบประเมินท่ีแนบมา 
 
4. คณะกรรมการควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินงานของแม่บ้านและนักการภารโรง ประกอบด้วยบุคคล
ต่อไปนี้ 
 1. นายเจนณรงค์  พันทวี ประธานกรรมการ 
 2. นายจตุพล  บุนนาค รองประทานกรรมการ 
 3. นางสาวอัญชรีย์  มีแสง กรรมการ 
 4. นางอารมณ์  เทพเกื้อ กรรมการ 
 5. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง กรรมการ 
 6. นางอัญวีณ์  หนูอุไร กรรมการ 
 7. นางสาวกรธิดา  กิมาคม กรรมการ 
 8. นางสาวพัชริณี  สมผล กรรมการ 
 9. นางสาวปาลินี  เพชรทอง กรรมการ 
 10. นางสาวฑิฆัมพร  ออมสิน กรรมการ 
 11. นางสาวนฤมล  บุญรอด กรรมการ 
 12. นายชวลิต  กรัดภิรมย์ กรรมการ 
 13. นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ กรรมการ 
 14. นายณัฐกิจ  สารสุข กรรมการ 
 15. นายสัญชัย  พิกุลงาม กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินงานของแม่บ้านและนักการประจำอาคาร 3 ดังนี้ 
  1. ตรวจสภาพโต๊ะ เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการใช้งาน และไม่ชำรุดเสียหาย 
 2. ตรวจความเรียบร้อยของการจัดตำแหน่งเลขท่ีนั่งโต๊ะ เก้าอี้จำนวน 20 – 25 ท่ีนั่ง 
 3. ตรวจความเรียบร้อยของการจัดตำแหน่งโดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 
 4. ตรวจความสะอาดของห้องเรียน กระดาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆภายในห้องเรียน 
 5. ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละห้องเรียนตามแบบประเมินท่ีแนบมา 
 
4. คณะกรรมการควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินงานของแม่บ้านและนักการภารโรง ประกอบด้วยบุคคล
ต่อไปนี้ 
 1. นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวนฤมล  สาริขา รองประทานกรรมการ 
 3. นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล กรรมการ 
 4. นายชนกันต์  ชูขำ กรรมการและเลขานุการ 



 

 
 มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินงานของแม่บ้านและนักการประจำอาคาร ฝ ดังนี้ 
  1. ตรวจสภาพโต๊ะ เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการใช้งาน และไม่ชำรุดเสียหาย 
 2. ตรวจความเรียบร้อยของการจัดตำแหน่งเลขท่ีนั่งโต๊ะ เก้าอี้จำนวน 20 – 25 ท่ีนั่ง 
 3. ตรวจความเรียบร้อยของการจัดตำแหน่งโดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 
 4. ตรวจความสะอาดของห้องเรียน กระดาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆภายในห้องเรียน 
  5. ประเมินผลการดำเนินงานแต่ละห้องเรียนตามแบบประเมินท่ีแนบมา 
 
 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ทุ่มเท และมุ่งมั่นต้ังใจให้การ
ดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเกิดผลดีต่อสถานศึกษาและส่วนราชการต่อไป  
 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ส่ัง ณ วันท่ี   6  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบประเมินผลการดำเนินงาน 

การจัดห้องเรียนในสถานการณ์การแรพ่ระบาดของโรค Covid – 19 
อาคารเรียน ....................................... ห้องที่ .............................. 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ระดับความเรียบร้อย 

มาก ปานกลาง  น้อย ไม่เรียบร้อย 
1. สภาพโต๊ะ เก้าอี้     
2. การจัดตำแหน่งเลขท่ีนั่งโต๊ะ เก้าอี้จำนวน 20 – 25 

ท่ีนั่ง 
    

3. การจัดตำแหน่งโดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน     
4. กระดาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ     
5. ความสะอาดและความเรียบร้อยโดยรวม     

 
 
 


