
  

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี ๑๗๐/ ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรก ำกับ ติดตำมประเมินผล 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด           

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ภำคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ 
------------------------------------------------------ 

ด้วย ส ำนักงำน กึกาำธิกำร ภำค ๑ ก ำหนดลงพื้นท่ีตรวจ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ภำคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ ในพื้นท่ีจังหวัดพระนครึรีอยุธยำ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มิถุนำยน              
พ.ึ. ๒๕๖๕ เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย         
จกงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

  ๑. นายประจวบโชค  สร้อยสม        ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 
๒. ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์    รองผู้อ านวยการ     รองประธานกรรมการ 
๓. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์   รองผู้อ านวยการ     กรรมการ 
๔. ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน        รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
๕. นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
๖. นายศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๗. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม         ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๘. นายเกษม เมาลิทอง   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๙. นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๑๐. นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ช านาญการ       กรรมการ 
๑๑. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล  ครู ช านาญการ  กรรมการ 

 

หน้าท่ี   ก ากับ ดูแล  สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 
ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร  
๒. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์   รองผู้อ านวยการ     รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยประสพชัย แน่ประโคน   ครู ช ำนำญกำรพิเึา  กรรมกำร 
๔. นำยึุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเึา  กรรมกำร 



-๒- 
๕. นำยอัึวิน ึรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเึา กรรมกำร 
๖. นำยเกาม เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเึา      กรรมกำร 
๗. นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๘. นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๙. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๑๐. นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  ครู    กรรมกำร 
๑๑. นำยพีระึิลป์ เอกฐิน   ครู    กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  ครู   กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวกัลย์พัตร์   เสรีชัย  ครู    กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  ครู   กรรมกำร 
๑๕. นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู   กรรมกำร 
๑๖. นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๗.ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน  รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. ก ำหนดแนวท ำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ กำรก ำกับ ติดตำมฯ 
๒. เป็นท่ีปรกกาำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ  
๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร 

     อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

๑. นำยประสพชัย แน่ประโคน   ครู ช ำนำญกำรพิเึา ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยธวัช วงึ์สุวัฒน์    ครู    รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยรัชชุพงา์ แก้วจันทร์   ครู    กรรมกำร  
๔. นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี   ครู    กรรมกำร 
๕. นำยวีรวัฒน์ ลงผิว   ครู    กรรมกำร 
๖. นำยสุทธิพงา์ มูลอำาำ   ครู    กรรมกำร 
๗. นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน  ครู    กรรมกำร 
๘. นำยณัฐวุฒิ สำยันต์    ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๙. ว่ำท่ี ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๐. นำยพรพิชิต พรรณบัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๒. นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ึุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวธนำรักา์ ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
 



-๓- 
๑๕. นำยธรรมนญู ระวงัใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๖. นำยอดิึวร  ขจรโชติพงึ์   ครูช่วยสอน   กรรมกำร 
๑๗. ลูกจ้ำงช่ัวครำว       กรรมกำร 
๑๘. นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมสถำนท่ี ประดับตกแต่ง บริเวณโรงเรียนให้พร้อมรับกำรตรวจ ติดตำมฯ  
๒. จัดหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรราำ ใช้เป็นสถำนท่ีรับกำร กึกาำดูงำนให้สวยงำม เป็น

ระเบียบเรียบร้อย ดังนี้  

➢ ท ำควำมสะอำด ประดับตกแต่งให้สวยงำม 

➢ จัดโต๊ะเป็นรูปตัว U และจัดเก้ำอี้จ ำนวน ๓๐ ตัว คลุมผ้ำตกแต่งให้สวยงำม 

➢ จัดโต๊ะส ำหรับจัดอำหำรว่ำง จ ำนวน ๒ ตัว  

➢ จัดโต๊ะส ำหรับวำงอำหำรว่ำง น้ ำ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ๑ ชุด  

➢ ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยของห้องน้ ำให้สะอำด สวยงำม และมีผู้ดูแลตลอดงำน 

➢ จัดตกแต่งสวนหน้ำเวทีให้สวยงำม 

➢ จัดท ำป้ำยรับคณะ กึกาำดูงำน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๓. ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัึน์ของโรงเรียน  

๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ 

๑. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล   ครู ช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย   ครู ช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์   ครู    กรรมกำร  

๔. นำงสำวึิรินภำ มุลำลินท์   ครู    กรรมกำร 

๕. นำงสำวพิชำมญช์ุ กุึล   ครู    กรรมกำร 

๖. นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

๗. นำงสำวนปภำ ไต่เป็นสุข   ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
กำรก ำกับ ติดตำมประเมินผล 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข ในสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ภำคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๙ มิถุนำยน  พ.ึ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบำงปะอนิ “รำชำนุเครำะห์ ๑” 



 

-๔- 

หน้ำท่ี  ๑. ให้กำรต้อนรับคณะผู้ตรวจรำชกำร สพม.อย.และให้ค ำแนะน ำข้อมูล 
๒. จัดเตรียมของท่ีระลกกส ำหรับมอบผู้ตรวจรำชกำร 
๓. ดูแล อ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมช่วยเหลือคณะติดตำมกำรด ำเนินงำน 
๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายเตรียมข้อมูล 

ประเด็นท่ี ๑ กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หลังจำกเปิดภำคเรียน 

๑. นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์   รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสมำพร สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยปล้ืม ปรีชำ    ครู ช ำนำญกำรพิเึา กรรมกำร 
๔. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย   ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕. นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ประเด็นท่ี ๒ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นท่ีและ
สถำน กึกาำ 
 ๑. นำยเกาม เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเึา ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยึุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเึา กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงา์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นท่ี ๓ ข้อมูลกำรได้รับวัคซีนของนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำร กึกาำ 
 ๑. นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น  ครู   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำววรรณวรำงค์ ทะนงสุทธิ์  ครู   กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นท่ี ๔ โครงกำรพำน้องกลับบ้ำน 
 ๑. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวสุรีย์ คงทน   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ประเด็นท่ี ๕ โครงกำรควำมปลอดภัยในสถำน กึกาำ (MOE Safety Center) 
 ๑. นำงสำวนำฎึิลป์ คชประเสริฐ  ครู   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล  ครู   กรรมกำร 
 ๓. นำยทรรึนันท์ อุดมฤทธิ์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  ๑. รวบรวมข้อมูล จัดท ำสคริปต์  เพื่อน ำเสนอผลงำนแต่ละประเด็น  
 ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์  

๑. นำยพีระึิลป์ เอกฐิน    ครู    ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม  ครู   กรรมกำร 
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๓. นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔. นำยอดิึวร ขจรโชติพงึ์   ครูช่วยสอน   กรรมกำร 
๕. นำงสำวพัชรี บัวอำจ    ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมระบบแสง สี เสียง โสตทัึนูปกรณ์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรราำ  
 ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
๑. นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  ครู    ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยพิทยำ ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๓. นำงสำวึุภสิริ สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔. นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. ด ำเนินกำรถำ่ยภำพนิ่งและภำพเคล่ือนไหวตลอดงำน  
๒. ประชำสัมพันธ์ภำพกำร กึกาำดูงำนลงในเว็บไซต์ช่องทำงส่ือสำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน  
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 คณะกรรมการฝ่ายจัดท าและน าเสนอวิดิทัศน์ 

๑. นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม  ครู   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวึุภสิริ สอนสิทธิ์   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
๓. นำยพิทยำ ขุนน้อย   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔. นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. จัดท ำวิดิทัึน์น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน  
๒. ควบคุม ก ำกับดูแล กำรน ำเสนอวีดิทัึน์ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๑. นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์   ครู ช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยภูวดล ส ำลี    ครู    รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยนัฐวุฒิ สำยันต์    ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔. นำยปล้ืม ปรีชำ    ครู ช ำนำญกำรพิเึา  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. จัดล ำดับข้ันตอนพิธีกำรในกำรต้อนรับคณะติดตำมกำรด ำเนินกำรและด ำเนินกำรอื่น ๆ บนเวที  
๒. จัดเตรียมและฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเป็นพิธีกรด ำเนินกำรบนเวที  
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

๑. นำงสำวอริยำ กันทะวงค์   ครู    ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวญดำ แก้วพำนิชย์   ครู    กรรมกำร 
๓. นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔. นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๕. นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๖. นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๗. นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๘. นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๙. นำงสำวนัฐพร ภูวงา์    ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมอำหำรว่ำง เครื่องด่ืม อำหำรกลำงวัน ให้พอเพียงคณะ กึกาำดูงำน  
๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
๑. นำยอัึวิน ึรีบัว    ครู ช ำนำญกำรพิเึา  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยทรรึนันท์ อุดมฤทธิ์   ครู    กรรมกำร  
๓. นำยวีนัส เกิดแก่น    ยำม    กรรมกำร  
๔. นำยปรีชำ อยู่คง    ยำม    กรรมกำร  
๕. นำยพรพิชิต พรรณบัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๕. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำท่ี  ๑. จัดสถำนท่ีจอดรถให้กับผู้ตรวจกำร และคณะ บริเวณด้ำนหน้ำหอประชุมเฉลิม 
      พระเกียรติ ๘๔ พรราำ  

๒. ประชำสัมพันธ์สถำนท่ีจอดรถของคณะครู โดยใช้บริเวณหน้ำอำคำร ๔ สนำมปูนด้ำนทิึเหนือของ 
     โรงเรียน และโรงจอดรถด้ำนเหนือติดรั้วโรงเรียน  

๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๑. นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์   ครู   ประธำนกรรมกำร  
๒. ว่ำท่ี ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๓. นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ึุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๔. นำยธรรมนญู ระวงัใน    ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๕. นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. ด ำเนินกำรติดต้ังเครื่องคัดกรองบริเวณหน้ำห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรราำ  
๒. ด ำเนินกำรตรวจคัดกรองคณะ กึกาำดูงำน ครู และผู้ร่วมงำนทุกคน มีบุคคลท่ีมีควำมเส่ียง หรือ  
    มีอำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับอำกำรโรคโควิด ๑๙ ให้ประสำนกับโรงพยำบำลบำงปะอินทันที 



-๘- 
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑. นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงา์  ครู    ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวกัญญำรัตน์ ึิลำแยง   ครู    กรรมกำร  
๓. นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมแบบประเมิน ด ำเนินกำรประเมินผล สรุปจัดท ำรำยงำน  
๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

 ท้ังนี้   ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมเสียสละและรับผิดชอบเพื่อให้บังเกิด 
ผลดีต่อรำชกำร 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๗  มิถุนำยน พ.ึ. ๒๕๖๕ 
  
 
 

    (นายประจวบโชค สร้อยสม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
      

ก าหนดการเตรียมความพร้อมรับการก ากับ ติดตามประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาด           

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดีที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

ณ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

เวลา รายการ/กิจกรรม 
๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร กึกาำพร้อมกัน ณ หอประชุม ๘๔ พรราำเฉลิม

พะรเกียรต ิ
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. -  น ำเสนอประวัติโรงเรียน/ข้อมูลพื้นฐำน 

-  นำยประจวบโชค สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน  “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
กล่ำวต้อนรับ  
-  แนะน ำกลุ่มคณะกรรมกำรบริหำรสถำน กึกาำ 
-  น ำเสนอประเด็นกำรประเมินผล 
       ประเด็นท่ี ๑ กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หลังจำกเปิดภำค
เรียน 
       ประเด็นท่ี ๒ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ในพื้นท่ีและสถำน กึกาำ 
       ประเด็นท่ี ๓ ข้อมูลกำรได้รับวัคซีนของนกัเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำร กึกาำ 
       ประเด็นท่ี ๔ โครงกำรพำน้องกลับบ้ำน 
       ประเด็นท่ี ๕ โครงกำรโรงเรียนคุณภำพ  
       ประเด็นท่ี ๖ โครงกำรอำชีวะอยู่ประจ ำ เรียนฟรี มีอำชีพ 
       ประเด็นท่ี ๗ โครงกำรควำมปลอดภัยในสถำน กึกาำ (MOE Safety Center) 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. กำรซัก-ถำม ตอบ (ประเด็นท่ีสงสัย) 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. มอบของท่ีระลกก 
 

 
  

   หมำยเหตุ   * ก ำหนดกำรนี้อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

           * กำรแต่งกำยชุดโขมพัตร์ 
 

 


