
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ที ่  125 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และควบคุมกำรแพร่ระบำด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
----------------------------------------- 

 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยาย

เป็นวงกว้างและมีจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้
ประกาศมาตรการแจ้งและขอความร่วมมือถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปแล้ว 3 ฉบับ และปัจจุบันทางรัฐบาลได้ออก
พระราชก าหนดและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ทีก่ าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  

       ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้า
ระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่าง ๆ ก่อนเปิดปีการศึกษาและระหว่างปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและที่ปรึกษำ  มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและให้ค าปรึกษาแก่
คณะกรรมการทุกฝ่าย ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการมอบหมาย ให้ด าเนินงานไปด้วย
ความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 1.1  ภราดา ดร.สุรกิจ   ศรีสราญกุลวงศ์   ประธานกรรมการ 
 1.2  ภราดา วิทยา   เทพกอม   กรรมการ 
 1.3  คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  กรรมการ 
 1.4  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กรรมการ 
 1.5  นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย   กรรมการ 
 1.6  ประธานชุมชนหมู่บ้านมงฟอร์ตวิลล่า    กรรมการ 
 1.7  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่     กรรมการ 
 1.8  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ    กรรมการ 
 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 2.1  ภราดา วิทยา   เทพกอม  ประธานกรรมการ 
 2.2  มาสเตอร์ไชยวัฒน์  บุญเลิศ   กรรมการ 
 2.3  มาสเตอร์บุญเท่ง   เถระ   กรรมการ 
 2.4  มาสเตอร์เมธาสิทธิ์  สุขประชาพันธ์  กรรมการ 
 2.5  มาสเตอร์ธีรภัทร์   วิโรจน์สกุล  กรรมการ 
 2.6  ครูดาริษา   แสงสินธุ์   กรรมการ 
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 2.7  ครูศศิธร   ค าวินิจ   กรรมการ 
 2.8  มาสเตอร์วรินทร   วสุวัต   กรรมการ 
 2.9  มาสเตอร์ทศพล   โฆษิตพล  กรรมการ 
 2.10  ครูพุทธชาติ   โอ คอนเนอร์  กรรมการ 
 2.11  มาสเตอร์ประยูร  ทาปัน   กรรมการ 
 2.12  มาสเตอร์สิริโรจน์  ฉลองสัพพัญญู  กรรมการ 
 2.13  ครูกมลวรรณ   ทะนัน   กรรมการและเลขานุการ 
 2.14  ครูวรพิชชา   ยาวงศ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

3. คณะอนุกรรมกำรจัดท ำประกำศ แนวปฏิบัติ และมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มีหน้าที่ จัดท าประกาศ แนวปฏิบัติ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โรค COVID-19 ตลอดจนเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย  

 3.1 มาสเตอร์ไชยวัฒน์   บุญเลิศ  ประธานอนุกรรมการ 
 3.2 มาสเตอร์ฤทธิยา   ศรีสวนจิก  กรรมการ 
 3.3 มาสเตอร์รังสรรค์   พรพัฒนา  กรรมการ 
 3.4 ครูชนกกร   ไชยวงค์ค า  กรรมการ 

 
4. คณะอนุกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์จุดคัดกรอง มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่จุดคัดกรอง 

อุปกรณ์ท่ีจุดคัดกรอง อาทิ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ที่ล้างมือ สบู่เหลว เจลแอลกอฮอล์ เต็นท์ส าหรับครูปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นต้น  ตลอดจนจัดครูและพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ประกอบด้วย 
 4.1 มาสเตอร์บุญเท่ง   เถระ   ประธานอนุกรรมการ 
 4.2 มาสเตอร์อานนท์   อินนันท์   กรรมการ  
 4.3 ครเูดือนเพ็ญ   ตากันทะ  กรรมการ 
 4.4 ครูพวงไพร   สายสกล   กรรมการ 
 4.5 มาสเตอร์สิริโรจน์   ฉลองสัพพัญญู  กรรมการ 
 4.6 พนักงานนักการ/ภารโรง    กรรมการ 
 
 5. คณะอนุกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ในห้องเรียน มีหน้าที่ จัดโต๊ะเรียนห่างกันอย่างน้อย 
1.5 เมตร จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคท าความ
สะอาดเครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียนที่นักเรียนหยิบจับ สัมผัส ประกอบด้วย 
 5.1 มาสเตอร์บุญเทง่   เถระ   ประธานอนุกรรมการ 
 5.2 มาสเตอร์อานนท์   อินนันท์   กรรมการ  
 5.3 ครูเดือนเพ็ญ   ตากันทะ  กรรมการ 
 5.4 ครูพวงไพร   สายสกล   กรรมการ 
 5.5 มาสเตอร์ฤทธิยา   ศรีสวนจิก  กรรมการ  
 5.6 มาสเตอร์สุพจน์   เทียมยศ   กรรมการ  
 5.7 มาสเตอร์สุรชัย   แสนทอน  กรรมการ  
 5.8 มาสเตอร์ธีระพงษ์  มณีวรรณ  กรรมการ  
 5.9 พนักงานนักการ/ภารโรง    กรรมการ 
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 6. คณะอนุกรรมกำรจัดเตรียมโรงอำหำร สนำม ห้องประชุม และบริเวณต่ำงๆ ในโรงเรียน มีหน้าที่ 
ก าหนดต าแหน่ง ท าสัญลักษณ์ในการใช้สถานที่ต่างๆ ก าหนดจุดนั่งรับประทานอาหาร ก าหนดจุดยืนรอซื้ออาหาร 
โดยให้มีระยะห่างกัน ตลอดจนใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ต่างๆ ทุกวันหลังเลิกเรียน 
ประกอบด้วย 
 6.1 มาสเตอร์บุญเท่ง   เถระ   ประธานอนุกรรมการ 
 6.2 มาสเตอร์อานน   อินนันท์   กรรมการ  
 6.3 ครูเดือนเพ็ญ   ตากันทะ  กรรมการ 
 6.4 ครดูวงมณี   ค าป่าแลว  กรรมการ 
 6.5 มาสเตอร์เสถียร   ช่างเงิน   กรรมการ  
 6.6 มาสเตอร์อภิชาติ   ใจอินผล   กรรมการ  
 6.7 มาสเตอร์สุพจน์   เทียมยศ   กรรมการ  
 6.8 มาสเตอร์สุรชัย   แสนทอน  กรรมการ  
 6.9 พนักงานนักการ/ภารโรง    กรรมการ 
 

7. คณะอนุกรรมกำรเตรียมพร้อมครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และผู้ปกครอง มีหน้าที่ 
วางแผนการจัดการเรียนการสอน และประชุมชี้แจงครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประกอบด้วย  

 7.1 มาสเตอร์ธีรภัทร์  วิโรจน์สกุล  ประธานอนุกรรมการ 
 7.2 มาสเตอร์เมธาสิทธิ์  สุขประชาพันธ์  กรรมการ 
 7.2 ครูศศิธร  ค าวินิจ  กรรมการ 
 7.3 มาสเตอร์วรินทร  วสุวัต   กรรมการ 

 7.4  มาสเตอร์ทศพล   โฆษิตพล  กรรมการ 
 7.5 ครูพุทธชาติ   โอ คอนเนอร์  กรรมการ 
 7.6 มาสเตอร์ประยูร   ทาปัน   กรรมการ 
 7.7 มาสเตอร์สิริโรจน์   ฉลองสัพพัญญู  กรรมการ 
 

8. คณะอนุกรรมกำรเตรียมพร้อมพนักงำน นักกำร และแม่ค้ำ พ่อค้ำ ที่จ ำหน่ำยอำหำรในโรงเรียน 
มีหน้าที่ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดูแลตัวเอง ก าชับเรื่องความสะอาด การสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาในขณะขายอาหาร ตลอดจนใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ต่างๆ ทุกวันหลังเลิก
เรียน ประกอบด้วย  
 8.1 ครดูวงมณี   ค าป่าแลว  ประธานอนุกรรมการ 
 8.2 ครูพวงไพร   สายสกล   กรรมการ 
 8.3 พนักงานนักการ/ภารโรง    กรรมการ 
 

9. คณะอนุกรรมกำรคัดกรองนักเรียนในวันเปิดภำคเรียน มีหน้าที่ ด าเนินการคัดกรองนักเรียน
ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนตามมาตรการที่ก าหนด ตลอดจนสรุปผลการคัดกรองในแต่ละวัน ประกอบด้วย  

 9.1 มาสเตอร์สิริโรจน์  ฉลองสัพพัญญู  ประธานอนุกรรมการ 
 9.2 มาสเตอร์ประยูร  ทาปัน  กรรมการ 
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 9.3 มาสเตอร์นิรันดร์พงค์  ลากตา  กรรมการ 
 9.4 ครูพวงไพร  สายสกล  กรรมการ 
 9.5 ครูที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง  กรรมการ 
 
10. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรดูแลนักเรียนในช่วงเวลำเรียน มีหน้าที่ ตรวจเช็ค ดูแล และก าชับ

นักเรียนให้สวมหน้ากากอนามัยในห้องเรียน หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่สัมผัสแตะต้องตัว สังเกตอาการนักเรียนใน
ห้องเรียนเมื่อพบนักเรียนไม่สบายให้ส่งต่อห้องพยาบาล และติดต่อผู้ปกครองให้มารับ ตลอดจนบันทึกข้อมูล
สถานการณใ์นห้องเรียนในแต่ละวัน ประกอบด้วย  

 10.1 มาสเตอร์เมธาสิทธิ์   สุขประชาพันธ์  ประธานอนุกรรมการ 
 10.2 ครูพุทธชาติ   โอ คอนเนอร์  กรรมการ 
 10.3 มาสเตอร์ประยูร   ทาปัน   กรรมการ 
 10.4 มาสเตอร์สิริโรจน์  ฉลองสัพพัญญู  กรรมการ 

 10.5 ครสูุพรรณี  สายน าทาน  กรรมการ 
 10.6 ครูนงนภัส  สมณะ  กรรมการ 
 10.7 ครูพวงไพร  สายสกล  กรรมการ 
 10.8 หัวหน้าระดับชั้น ม.1 – ม.6   กรรมการ 
 10.9 ครูประจ าชั้น ม.1 – ม.6   กรรมการ 
 
11. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรดูแลนักเรียนในช่วงเวลำพัก มีหน้าที่ ตรวจเช็ค ดูแล และก าชับ

นักเรียนให้สวมหน้ากากอนามัย สลับเวลาในการรับประทานอาหารของนักเรียน สังเกตการณ์เวลาพักของ
นักเรียนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย  

 11.1 มาสเตอร์สิริโรจน์   ฉลองสัพพัญญู  ประธานอนุกรรมการ 
 11.2 มาสเตอร์ประยูร   ทาปัน   กรรมการ 

 11.3 มาสเตอร์นิรันดร์พงศ์ ลากตา  กรรมการ 
 11.4 ครูที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เวร  กรรมการ 
 
12. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรดูแลนักเรียนในช่วงเวลำหลังเลิกเรียน  มีหน้าที่ ตรวจเช็ค ดูแล 

และก าชับนักเรียนให้สวมหน้ากากอนามัย ดูแลความเรียบร้อยในการเดินทางกลับบ้านของนักเรียน ก าหนดจุด
รับ-ส่งนักเรียน ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านการจราจร ประกอบด้วย 

 12.1 มาสเตอร์สิริโรจน์   ฉลองสัพพัญญู  ประธานอนุกรรมการ 
 12.2 มาสเตอร์ประยูร   ทาปัน   กรรมการ 

 12.3 มาสเตอร์นิรันดร์พงค์ ลากตา  กรรมการ 
 12.4 มาสเตอร์ลิขิต  ชูวงศ์  กรรมการ 
 12.5 ครูที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เวร  กรรมการ 
 12.6 นักเรียนอาสาจราจร    กรรมการ 

 12.7 พนักงานรักษาความปลอดภัย      กรรมการ 
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13. คณะอนุกรรมกำรด้ำนงบประมำณด ำเนินกำรเตรียมพร้อมเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มีหน้าที่ ประสานงานคณะอนุกรรมการแต่ละด้าน เพ่ือเบิก
ประเมินการด าเนินงาน สรุปรายงานการใช้งบประมาณ ตลอดจนรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง ประกอบดว้ย 

 13.1 ภราดาวิทยา  เทพกอม   ที่ปรึกษา 
 13.2 ครศูศิธร   ตันดุ    ประธานอนุกรรมการ 

 13.3 มาสเตอร์สรพงษ ์  สมธรรม   กรรมการ 
13.4 ครูสุภาวดี   ณ นคร   กรรมการ 
 13.5 ครูเกษรินทร์  กะณะ   กรรมการ 
 13.6 มาสเตอร์นันทจักร์  มีชัย   กรรมการ 

 

14. คณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนกำรณ์เฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 (COVID-19) มีหน้าที ่ประเมินการด าเนินงานในแต่ละด้าน  สรุปข้อมูล ตลอดจนรายงานผลต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบดว้ย 

 14.1  ครูดาริษา  แสงสินธุ์    ประธานอนุกรรมการ 
14.2  ครูธีริศรา  ค าสิทธิ์    กรรมการ 

 14.3  ครูอรุณี  มงคล    กรรมการ 
 14.4  ครูพรรณวิไล สุริยะโจง   กรรมการ 
 
 

    ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ยุติธรรม และ
ด าเนินการทุกข้ันตอนให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่วางไว้ทุกประการ 
 
 
    สั่ง  ณ  วันที่   26 เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 

 
 

   (ภราดา ดร. สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงค)์ 
                                     ผู้อ านวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
 


