
                     แผนการด าเนินงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

วัน /เดือน /ปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
15 เม.ย.63 ชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่ือสารผ่าน

ระบบไลน์กลุ่มของโรงเรียน  เกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินการตามหนังสือสั่งการของ สพม.11 และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปรับการ
เปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) 

ผู้บริหาร 

15-22 เม.ย.63 กลุ่มบริหารงานวิชาการให้ด าเนินการในการ ปรับปรุง
แก้ไขค าส่ังการรับสมัครนักเรียน  แจ้งคุณครูและ
บุคลากรทางการศึกษารับทราบ    ประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครนักเรียนทั้งระบบออนไลน์และการยื่นเอกสาร
การสมัครที่ป้อมยามของโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 3-
12 พฤษภาคม 2563 โดยปฏิบัติตามมาตรการดูแล
รักษาความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด 

 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

15-30 เม.ย.63 คุณครูทุกคนท าโครงการสอนของภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563  ทุกรายวิชา 

คุณครูทุกคน 

18-27 เม.ย.63 คุณครูทุกคน จัดท าปฏิทินการสอนออนไลน์  ใน
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 1  กรกฏาคม 2563 โดย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ให้ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เป็นการปรับพื้นฐาน  และในระดับอื่นให้
ด าเนินการในลักษณะสอนเสริม   รวบรวมส่งหัวหน้า
กลุ่มสาระ และจัดส่งให้ฝ่ายวิชาการเพ่ือจัดท ารายงาน 

คุณครูทุกคน 

 
 
 
 
 
 



วัน /เดือน /ปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
18-30 เม.ย.63 คุณครูศึกษารูปแบบการสอนออนไลน์ โดยใช้ Google 

Application เช่น Google Classroom ,Google Site 
,Google Forms จัดท าเอกสารใบงานผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 

คุณครูทุกคน 

20 พ.ค.63 คุณครูที่ปรึกษาได้ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ขั้นตอน หรือ
วิธีการเรียนรู้ระบบออนไลน์ให้นักเรียนและผู้ปกครอง
รับทราบโดยใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนและกลุ่มไลน์
ผู้ปกครอง 

คุณครูที่ปรึกษา 

1มิ.ย.-1ก.ค. 63 ครูประจ าวิชาตรวจสอบติดตามการเข้าเรียนรู้ของ
นักเรียนในระบบออนไลน์ 

ครูประจ าวิชา 

 8 ก.ค. 63  ครูประจ าวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เสนอผู้บริหาร 

หน.กลุ่มสาระ/
วิชาการ 

10 ก.ค. 63 ผู้บริหารนิเทศติดตามการด าเนินการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน ์

ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินปฏบิัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปดิภาคเรียน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
…………………………………………………………………………. 

ท่ี ว / ด / ป รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 25 พ.ค.63 ประชุมบอร์ดบริหาร 

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระติดตามการสอนออนไลน์ 
ผู้บริหาร 

2 26-29 
พ.ค.63 

แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันโรคระบาด 
แก่ผู้ปกครองนักเรียน ม.1- ม.6 และแจ้งช่วงเวลาในการมา 
มอบตัวนักเรียนผ่านระบบไลน์ห้องเรียนและกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง 

ครูท่ีปรึกษา 
ม.1- ม.6 

  3   1 มิ.ย.63 ครูท่ีปรึกษารับอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน ครูท่ีปรึกษา 
4 2 มิ.ย.63 นักเรียนระดับช้ัน ม.2 มารับสมุดและหนังสือเรียน ครูท่ีปรึกษา 
5 3 มิ.ย.63 นักเรียนระดับช้ัน ม.3 มารับสมุดและหนังสือเรียน ครูท่ีปรึกษา 
6 4 มิ.ย.63 นักเรียนระดับช้ัน ม.5 มารับสมุดและหนังสือเรียน ครูท่ีปรึกษา 
7 5 มิ.ย.63 นักเรียนระดับช้ัน ม.6 มารับสมุดและหนังสือเรียน ครูท่ีปรึกษา 
8 8 มิ.ย.63 นักเรียนระดับช้ัน ม.1 มารายงานตัว มอบตัว รับสมุดและ

หนังสือเรียน ( ตามปฏิทินของ สพฐ. ) 
ครูท่ีปรึกษา 

 9   9 มิ.ย.63 นักเรียนระดับช้ัน ม.4 มารายงานตัว มอบตัว รับสมุดและ
หนังสือเรียน ( ตามปฏิทินของ สพฐ. ) 

ครูท่ีปรึกษา 

10 15 มิ.ย 63 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระติดตามการสอนออนไลน์ ผู้บริหาร 
11 29 มิ.ย.-63 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ผู้บริหาร 
12 30 มิ.ย.-63 ครูส่งตารางเรียนให้นักเรียนผ่านระบบไลน์ห้องเรยีน ครูท่ีปรึกษา 
13 1 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินปฏบิัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปดิภาคเรียน ระดับชั้น ม.2 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

………………………………………………………. 
ท่ี ว / ด / ป รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 2 มิ.ย.63 

07.00 น.- 
08.00 น. 

ครูเวรประจ าวันท าหน้าท่ีคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองให้มี
การสวมหน้ากากอนามัย  ตรวจวัดไข้ ล้างมือ และให้ลงช่ือ
พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และแจ้งเวลาเข้า-ออก 

ครูเวรประจ าวัน 

08.00 น.- 
09.00 น. 

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟงัแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.2/1 
ครูเวรประจ าวัน 

09.30 น.- 
10.30 น. 

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.2/2 
ครูเวรประจ าวัน 

11.00 น. – 
12.00 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.2/3 
ครูเวรประจ าวัน 

                                 พักกลางวัน  
13.00 -
14.00 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.2/4 
ครูเวรประจ าวัน 

14.30 น. -
15.30 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.2/5 
ครูเวรประจ าวัน 

2 30 มิ.ย.-63 ครูส่งตารางเรียนให้นักเรียนผ่านระบบไลน์ห้องเรยีน ครูท่ีปรึกษา 
3 1 ก.ค 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      ปฏิทินปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ระดับชั้น ม.3 
                                                    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
………………………………………………………………………. 

ท่ี ว / ด / ป รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 3 มิ.ย.63 

07.00 น.- 
08.00 น. 

ครูเวรประจ าวันท าหน้าท่ีคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองให้มี
การสวมหน้ากากอนามัย  ตรวจวัดไข้ ล้างมือ และให้ลงช่ือ
พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และแจ้งเวลาเข้า-ออก 

ครูเวรประจ าวัน 

08.00 น.- 
09.00 น. 

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.3/1 
ครูเวรประจ าวัน 

09.30 น.- 
10.30 น. 

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.3/2 
ครูเวรประจ าวัน 

11.00 น. -
12.00 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.3/3 
ครูเวรประจ าวัน 

                                 พักกลางวัน  
13.00 -
14.00 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.3/4 
ครูเวรประจ าวัน 

14.30 น. -
15.30 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.3/5 
ครูเวรประจ าวัน 

2 30 มิ.ย.-63 ครูส่งตารางเรียนให้นักเรียนผ่านระบบไลน์ห้องเรยีน ครูท่ีปรึกษา 
3 1 ก.ค 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    



                    ปฏิทินปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ระดับชั้น ม.5 
                                               กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
…………………………………………………………………………. 

ท่ี ว / ด / ป รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 4 มิ.ย.63 

07.00 น.- 
08.00 น. 

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูเวรประจ าวัน 

08.00 น.- 
09.00 น. 

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.5/1 
ครูเวรประจ าวัน 

09.30 น.- 
10.30 น. 

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.5/2 
ครูเวรประจ าวัน 

11.00 น. -
12.00 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.5/3 
ครูเวรประจ าวัน 

                                 พักกลางวัน  
13.00น. -
14.00 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.5/4 
ครูเวรประจ าวัน 

2 30 มิ.ย.-63 ครูส่งตารางเรียนให้นักเรียนผ่านระบบไลน์ห้องเรยีน ครูท่ีปรึกษา 
3 1 ก.ค 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 



              ปฏิทินปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ระดับชั้น ม.6 
                                              กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
……………………………………………………………………………. 

ท่ี ว / ด / ป รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 5 มิ.ย.63 

07.00 น.- 
08.00 น. 

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูเวรประจ าวัน 

08.00 น.- 
09.00 น. 

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.6/1 
ครูเวรประจ าวัน 

09.30 น.- 
10.30 น. 

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.6/2 
ครูเวรประจ าวัน 

11.00 น. -
12.00 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.6/3 
ครูเวรประจ าวัน 

                                 พักกลางวัน  
13.00 -
14.00 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่างและรับฟังแนวทางการเรียน  
รับสมุดและหนังสือเรียนจากครูท่ีปรึกษา และเดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.6/4 
ครูเวรประจ าวัน 

2 30 มิ.ย.-63 ครูส่งตารางเรียนให้นักเรียนผ่านระบบไลน์ห้องเรยีน ครูท่ีปรึกษา 
3 1 ก.ค 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      ปฏิทินปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ระดับชั้น ม.1 
                                                    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
…………………………………………………………………. 

ท่ี ว / ด / ป รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 8 มิ.ย.63 

07.00 น.- 
08.00 น. 

ครูเวรประจ าวันท าหน้าท่ีคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองให้มี
การสวมหน้ากากอนามัย  ตรวจวัดไข้ ล้างมือ และให้ลงช่ือ
พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และแจ้งเวลาเข้า-ออก 

ครูเวรประจ าวัน 

08.00 น.- 
09.00 น. 

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่าง รับฟังขั้นตอนการรายงานตัว 
การมอบตัว จากครูท่ีปรึกษา รับสมุด หนังสือเรียน และ
เดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.1/1 
ครูเวรประจ าวัน 

09.30 น.- 
10.30 น. 

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่าง รับฟังขั้นตอนการรายงานตัว 
การมอบตัว จากครูท่ีปรึกษา รับสมุด หนังสือเรียน และ
เดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.1/2 
ครูเวรประจ าวัน 

11.00 น. -
12.00 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่าง รับฟังขั้นตอนการรายงานตัว 
การมอบตัว จากครูท่ีปรึกษา รับสมุด หนังสือเรียน และ
เดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.1/3 
ครูเวรประจ าวัน 

                                 พักกลางวัน  
13.00 -
14.00 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่าง รับฟังขั้นตอนการรายงานตัว 
การมอบตัว จากครูท่ีปรึกษา รับสมุด หนังสือเรียน และ
เดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.1/4 
ครูเวรประจ าวัน 

14.30 น. -
15.30 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่าง รับฟังขั้นตอนการรายงานตัว 
การมอบตัว จากครูท่ีปรึกษา รับสมุด หนังสือเรียน และ
เดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.1/5 
ครูเวรประจ าวัน 

2 30 มิ.ย.-63 ครูส่งตารางเรียนให้นักเรียนผ่านระบบไลน์ห้องเรยีน ครูท่ีปรึกษา 
3 1 ก.ค 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิชาการ 

 
 
 
 
 
 



                      ปฏิทินปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ระดับชั้น ม.4 
                                                    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
……………………………………………………………………. 

ท่ี ว / ด / ป รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 9 มิ.ย.63 

07.00 น.- 
08.00 น. 

ครูเวรประจ าวันท าหน้าท่ีคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองให้มี
การสวมหน้ากากอนามัย  ตรวจวัดไข้ ล้างมือ และให้ลงช่ือ
พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และแจ้งเวลาเข้า-ออก 

ครูเวรประจ าวัน 

08.00 น.- 
09.00 น. 

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่าง รับฟังขั้นตอนการรายงานตัว 
การมอบตัว จากครูท่ีปรึกษา รับสมุด หนังสือเรียน และ
เดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.4/1 
ครูเวรประจ าวัน 

09.30 น.- 
10.30 น. 

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่าง รับฟังขั้นตอนการรายงานตัว 
การมอบตัว จากครูท่ีปรึกษา รับสมุด หนังสือเรียน และ
เดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.4/2 
ครูเวรประจ าวัน 

11.00 น. -
12.00 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่าง รับฟังขั้นตอนการรายงานตัว 
การมอบตัว จากครูท่ีปรึกษา รับสมุด หนังสือเรียน และ
เดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.4/3 
ครูเวรประจ าวัน 

                                 พักกลางวัน  
13.00 -
14.00 น.                                                                                                                                                                         

ครูเวรประจ าวัน  รอรับนักเรียนหน้าห้องโสตฯ จัดให้นักเรียน
และผู้ปกครอง นั่งเว้นระยะห่าง รับฟังขั้นตอนการรายงานตัว 
การมอบตัว จากครูท่ีปรึกษา รับสมุด หนังสือเรียน และ
เดินทางกลับ 

ครูท่ีปรึกษา ม.4/4 
ครูเวรประจ าวัน 

 

2 30 มิ.ย.-63 ครูส่งตารางเรียนให้นักเรียนผ่านระบบไลน์ห้องเรยีน ครูท่ีปรึกษา 
3 1 ก.ค 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิชาการ 

 


