
                                                                
 
 

 
ประกาศโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 

…………………................................ 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ประกาศให้สถานศึกษาเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดย
ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ได้จัดท าแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์มี
คุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนเฝ้าระวังและป้องกันใน 
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2563 ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1.1 ร้อยต ารวจโทวีระวุฒิ วงศ์สุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
 1.2 ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 1.3 นายสุวิทย์ อุตเสน   ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 1.4 นายมังกร สุจาค า   ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 1.5 นายประยูร ท้าวใจแปง  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 1.6 นายมงคล สุกใส   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 1.7 นายจักริน เป็นบุญ   ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 1.8 นายพลรัตน์ สุนทราพันธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 1.9 นายนิธิพล สิงห์คาร   ผู้แทนผู้ปกครอง      กรรมการ 
 1.10 นายเกรียงไกร วังกาษร   ผู้แทนครู      กรรมการ 
 1.11 นายธีรวัฒน์ ต๊ะวิภา   ผู้แทนองค์กรชุมชน     กรรมการ 
 1.12 นายไพรัตน์ รัตนชมภู  ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
 1.13 นางอรอนงค์ นันทเดช   ผู้แทนศิษย์เก่า       กรรมการ 
 1.14 พระครูโสภิตวิมลการ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์     กรรมการ 
 1.15 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการเลขานุการ 
มีหน้าที ่



 

 

 ให้ค าปรึกษาและก ากับติดตามการด าเนินงานจัดท าแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
 
 
 
 
2. คณะกรรมการอ านวยการ 
 2.1 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร  แก้วทอง    ประธานกรรมการ 
 2.2 นายสงกรานต์  ขุนพรม    กรรมการ 
 2.3 นางอ าภา  พจน์พรหมมณ ี    กรรมการ 
 2.4 นางสาววิทิตา  สุขทั่วญาติ    กรรมการ 
 2.5 นายสมศักดิ์  ทิพย์วัน    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  
 1. วางแผนในการด าเนินงานและประสานกับผู้ที่รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ 
 2. ก ากับติดตาม และแก้ไขปัญหาอันเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3. คณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 3.1 นางอ าภา  พจน์พรหมมณ ี    ประธานกรรมการ 
 3.2 นางอิศรา  เหล่าคุณากร    กรรรมการ 
 3.3 นาวสาวชีวารัตน์  ค ายวง     กรรมการ 
 3.4 นางสาวพัชรีย์  เทพจันทร์    กรรมการ 
 3.5 นางชนาภัทร  วะรินทร์    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  
 1. จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
 2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4. คณะกรรมการจัดท าแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 4.1 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
  4.1.1 ความปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบด้วย 
   1. นายสมศักดิ์  ทิพย์วัน   ประธานกรรมการ  
   2. นายทนงศักดิ์  อัฐวงศ ์   กรรมการ 
   3. นายเอกราช  กาศโอสถ  กรรมการ 
   4. นายอัชวิน  ฑีฆาวงศ์   กรรมการ 
   5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  หงส์สามสิบเจ็ด กรรมการ 
   6. นายพรพงษ์  อุ่นค ามี   กรรมการ 



 

 

   7. นายเกรียงไกร วังกาษร  กรรมการ 
   8. นายสัมพันธ์  ร่องพืช   กรรมการ 
   9. นายธนารักษ์  อินประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
  4.1.2 การคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   1. นายสมศักดิ์  ทิพย์วัน   ประธานกรรมการ  
   2. นายทนงศักดิ์  อัฐวงศ ์   กรรมการ 
   3. นายเอกราช  กาศโอสถ  กรรมการ 
   4. นายอัชวิน  ฑีฆาวงศ์   กรรมการ 
   5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  หงส์สามสิบเจ็ด กรรมการ 
   6. นายพรพงษ์  อุ่นค ามี   กรรมการ 
   7. นายเกรียงไกร วังกาษร  กรรมการ 
   8. นายสัมพันธ์  ร่องพืช   กรรมการ 
   9. ครูเวรประจ าวัน 
   10. นายธนารักษ์  อินประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
  4.1.3 การปฏิบัติตนขณะอยู่ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   1. ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน 
   4.1.4 การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
   1. นางอ าภา  พจน์พรหมมณี  ประธานกรรมการ 
   2. ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทุกคน 
  4.1.5 การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   1. นางวรรณวิภา  สุวรรณโชติ  ประธานกรรมการ 
   2. ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทุกคน 
  4.1.6 การรับประทานอาหาร ประกอบด้วย 
   1. นางอัจฉรา  ฐานเจริญพร   ประธานกรรมการ 
   2. ครูเวรประจ าวัน 
  4.1.7 การใช้ห้องสุขา ประกอบด้วย 
   1. นางสาววิทิตา  สุขท่ัวญาติ  ประธานกรรมการ 
   2. ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทุกคน 
   3. ครูเวรประจ าวัน 
  4.1.8 การจัดการดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ ประกอบด้วย 
   1. นางสาววิทิตา  สุขท่ัวญาติ  ประธานกรรมการ 
   2. ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทุกคน 
   3. ครูเวรประจ าวัน 
  4.1.9 การใช้บริการห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษต่างๆ ประกอบด้วย 



 

 

   1.นายสงกรานต์  ขุนพรม   ประธานกรรมการ 
   2. นางนันทิชา  ค าตุ้ม   กรรมการ 
   3. นายไพสันต์  สุกิน   กรรมการ 
   4. นายมนตรี  ติวงศ์   กรรมการ 
   5. นายเกรียงไกร  วังกาษร   กรรมการ 
   6. นางภัสวริญชญ์  วุฒิ   กรรมการ 
   7. นางทัศน์วลี  มังจักร   กรรมการ 
   8. นายทนงศักดิ์  อัฐวงศ ์   กรรมการ 
  4.1.10 การติดต่อราชการของบุคคลภายนอก ประกอบด้วย  
   1. นางสาววิทิตา  สุขท่ัวญาติ  ประธานกรรมการ 
   2. ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทุกคน 
  4.1.11 การเดินทางต่างพ้ืนที่หรือพ้ืนที่เสี่ยง ประกอบด้วย 
   1. นางสาววิทิตา  สุขท่ัวญาติ  ประธานกรรมการ 
   2. ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทุกคน 
มีหน้าที ่
 ร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดหัวข้อของแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ในแต่ละหัวข้อที่รับผิดชอบ 
 
5. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 5.1 คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 5.2 คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 5.3 คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย 
 5.4 คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5.5 คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 5.6 คณะครูกลุ่มสาระศิลปศึกษา 
 5.7 คณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 5.8 คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
มีหน้าที่  
 ปฏิบัติการสอนตามรายวิชาที่ก าหนด มีการเตรียมการสอน ศึกษาหลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการสอนตามตารางสอนที่ได้รับมอบหมาย ท าการวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและปฏิบัติตามแผนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 
 

     ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 



 

 

   
   
                        ว่าที่ร้อยตรี 

     ( วีรภัทร  แก้วทอง ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

  


