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แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
กรณีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 
 

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 
สหวิทยาเขตหนองหาน 

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของสถานศึกษา (ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564) 
  แบบ Onsite  14 มิถุนายน 2564 – 25 มิถุนายน 2564 
  แบบ Online , On hand  วันท่ี  28  มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบัน  
  แบบ Onsite , On Air และ Online 
  แบบ Onsite และ On Air 
  แบบอื่นๆ (ระบ)ุ…………………………. 
1. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของสถานศึกษา  (ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564) 
 
 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา พิบูลย์รักษ์พิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดเรียน โดยยึดหลัก Social distancing และช้ีแจงแนวปฏิบัติของผู้ปกครองและนักเรียน และได้มีการ
ประชุมวางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ดังนี้ 

ประเด็น การดำเนินการ/การเตรียมการ 
1.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา 
1.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
ในช้ันเรียนแบบปกติ (Onsite) 
วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 – 
25 มิถุนายน 2564 

จัดการเรียนการสอนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
ได้อย่างสะดวกภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) ภายใต้เงื่อนไขข้อท่ี 1 
โรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดท่ีไม่มีการแพรร่ะบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 
(ศบค.) ท้ังนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  

1.1.2  การจัดการเรียนการสอน 
แบบ Online  
    28 มิถุนายน 2564  จนถึงปัจจุบัน 
ตามมติที่ประชุม สบค. จ.อุดรธานี   
 ครั้งที่ 24/2564        

การเรียนการสอบแบบ Online ร้อยละ 52.67  
1.สำรวจจำนวนนักเรียนท่ีมีความประสงค์จะเรียน ในรูปแบบ 
Online 
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ประเด็น การดำเนินการ/การเตรียมการ 
 2. ครูประจำวิชา และครูท่ีปรึกษา ติดต่อนักเรียน ทางช่องทาง Line  

หรือทาง Messenger Facebook 
3. ครูประจำวิชาจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online 
   ตัวอย่าง เครื่องมือการสอน  Online  เช่น Zoom, Facebook Live 
Google Meet , Google Classroom, Liveworksheets 
4. รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
5. ประชุมและแลกเปล่ียนเรียนรู้  

1.1.3 การจัดการเรียนการสอน 
แบบ On-Hand 
 28 มิถุนายน 2564  จนถึงปัจจุบัน 
ตามมติท่ีประชุม สบค. จ.อุดรธานี   
 ครั้งท่ี 24/2564        
        

การจัดการเรียนการสอน On-Hand ร้อยละ  47.33 
1. สำรวจจำนวนนักเรียนท่ีมีความประสงค์จะเรียน ในรูปแบบ 
 On-Hand 
2. ครูประจำวิชาจัดทำเอกสาร หรือใบงานให้กับนักเรียน  
นักเรียนมารับเอกสารท่ีโรงเรียน ภายใต้การรักษาระยะห่างสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
3. นักเรียนติดต่อส่ือสารกับครูผู้สอนเกี่ยวกับภาระงานท่ีได้รับ              
 ขึ้นอยู่กับครูประจำวิชา 
4. รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
5. ประชุมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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จำนวนนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้น 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ชั้น 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
Online On-Hand รวม  Online On-Hand รวม 

ม.1/1 16 22 38  ม.4/1 36 0 36 
ม.1/2 20 7 27  ม.4/2 16 16 32 
ม.1/3 12 17 29  ม.4/3 5 8 13 
รวม ม.1 48 46 94  รวม ม.4 57 24 81 
ม.2/1 27 8 35  ม.5/1 25 0 25 
ม.2/2 0 33 33  ม.5/2 24 0 24 
ม.2/3 0 32 32  ม.5/3 9 16 25 
ม.2/4 0 26 26       
รวม ม.2 27 99 126  รวม ม.5 58 16 74 
ม.3/1 29 2 31  ม.6/1 26 0 26 
ม.3/2 1 32 33  ม.6/2 16 0 16 
ม.3/3 18 12 30  ม.6/3 0 22 22 
ม.3/4 16 13 29       
รวม ม.3 64 59 123  รวม ม.6 42 22 64 
รวม ม.ต้น 139 204 343  รวม ม.ปลาย 157 62 219 

     รวมทั้งหมด 296 266 562 
     ร้อยละ 52.67 47.33 100 
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   แผนภูมิวงกลมเปรียบเทียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่เรียนรูปแบบ Online และ On-Hand 
 

 
 

จากแผนภูมิพบว่า จำนวนนักเรียนท่ีเรียนรูปแบบ Online คิดเป็น ร้อยละ 52.67 
และนักเรียนท่ีเรียนรูปแบบ On-Hand คิดเป็น ร้อยละ 47.33 
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่เรียนรูปแบบ Online และ On-Hand แยกตามระดับชั้น 

 
จากแผนภูมิพบว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ส่วนใหญ่เลือกเรียนรูปแบบ On-Hand 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ส่วนใหญ่เลือกเรียนรูปแบบ Online 

Online
52.67%

On-Hand
47.33%

แผนภูมิวงกลมเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เรียนรูปแบบ 

Online และรูปแบบ On-Hand 

Online On-Hand
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ประเด็น การดำเนินการ/การเตรียมการ 
1.2 การบริหารจัดการของสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ 
 1. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากำหนดกรอบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ 

การการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรม 
การเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

1.3 การออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ 
การออกแบบหน่วย 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หรือเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ให้เหมาะสม 
    กับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียน Online และ On-Hand 
2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ / กระบวนการ สมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. มีการบูรณาการช้ินงาน / ภาระงานในการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
4. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ หรือเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
5. ครูได้มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Plc:  professional 
learning community) และได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์  
จาก สพม.อด 

1.4 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
 

1. กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
2. ประชุมครูผู้สอน ครูท่ีปรึกษา แบ่งเป็นสายระดับช้ัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ปัญหา อุปสรรคในแต่ละรายวิชา แต่ละระดับช้ัน 
3. อบรมการใช้โปรแกรม Google meet, Google Classroom,  
   Wordwall, OBS Studio, Canva และโปรแกรมอื่นๆ ให้กับคณะครู 
เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในรูปแบบ Online 

การใช้ส่ือประกอบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้
 

 ส่ือการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและนำไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
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ประเด็น การดำเนินการ/การเตรียมการ 
1. ครูผู้สอนใช้ส่ือ เทคโนโลยี และ ICT 
2. การใช้ Google Classroom 
3. ติดต่อส่ือสารและสอนออนไลน์ ทาง  Application Google Meet , 
Zoom, Messenger Facebook, Line 
4. ส่ือการการจัดการเรียนรู้ ทาง Youtube 
5. ส่ือนำเสนอจาก Power Point 
6. ใบงานออนไลน์ โดยใช้ Liveworksheets ,Padlet 
7. สร้างแบบทดสอบจาก Google form 

1.6 การวัดและการประเมินผล 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การดำเนินการ 

1. ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการวัดและประเมินความก้าวหน้าในการ
เรียนของนักเรียนโดยการประเมินสภาพจริงท้ังด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน
ทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย ยืดหยุ่นตามบริบท มีการบูรณาการกับการดำเนิน
ชีวิตประจำวันของนักเรียนโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน เช่น 
การเช็คเวลาเรียนในกรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนตามตารางเรียน 
นักเรียนสามารถเรียนย้อนหลัง และส่งงานหรือการบ้านก็ถือว่านักเรียนได้เข้า
เรียน ท้ังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้กำชับให้ครูทุกคนลดภาระงานหรือการบ้าน
ลงให้เหมาะสมกับรูปแบบการสอน เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเครียดหรือ
ออกจากระบบ  
2. ครูสรุปและรายงานการจัดการเรียนการสอนต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ตามลำดับ   
3. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สามารถดำเนินจัดการสอบกลางภาค  
 โดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Form นักเรียนสามารถเข้าสอบ 
ได้ ร้อยละ 100 ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตโรงเรียนอนญุาต
ให้มาสอบท่ีโรงเรียนโดยจัดห้องสอบให้ จำนวน 30 คนสำหรับนักเรียนท่ีไม่มี
โทรศัพท์จำนวน 13 คน โรงเรียนได้อนุญาตให้มาสอบโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
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ประเด็น การดำเนินการ/การเตรียมการ 
 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
        การจัดการประเมินผลการเรียนรู้การการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ปรับให้เหมาะสม กับสถานการณ์ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
        1. โรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ครบ        
องค์ประกอบท้ัง 4ด้านคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        2. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่ม    สาระการเรียนรู้ท้ัง 8 
กลุ่มสาระ  
       3. ครูผู้สอนประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ของผู้เรียน 
       4. ครูผู้สอนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนตามวิธีการ 
 และเครื่องมือท่ีกำหนด รวบรวม และสรุปผลการประเมินรายภาค ในกรณีท่ี
ไม่ผ่านให้แก้ไข/ปรับปรุง 
       5. ครูผู้สอนประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวิธีการและเครื่องมือท่ี
กำหนด รวบรวม และสรุปผลการประเมินรายภาค ในกรณีท่ีไม่ผ่านให้แก้ไข/
ปรับปรุง 
       6. เครื่องมือท่ีใช้ในการบันทึกคะแนนและประมวลผล คือ ระบบ SGS  
และปพ.5 
       7. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบทดสอบ 
ออนไลน์โดยใช้ Google Form และดำเนินการสอบกลางภาคผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

1.7 การอนุมัติจบ 
การอนุมัติจบหลักสูตร/การกำหนดเกณฑ์ 
การจบหลักสูตร 

1. ประมวลผลคะแนนนักเรียนด้วยระบบ Sgs 
2. เกณฑ์การจบการศึกษา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
พุทธศักราช 2551   
3. จัดหา/จัดเตรียมแบบ ปพ.1:บ และ ปพ.1:พ  ปพ.2  และปพ.3 
ให้ครบกับจำนวนนักเรียน 

1.8 การกำหนดและนับชั่วโมงเรียน 
การกำหนดและนับช่ัวโมงเรียนแต่ละวิชา โครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนพิบูลรักษ์พิทยา 
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ประเด็น การดำเนินการ/การเตรียมการ 
1.9 การตรวจสอบเวลาเรียน 
การตรวจสอบเวลาเรียนของผู้เรียน 1. ครูบันทึกการเรียนการ สอนประจำวัน 

2. การจัดการเรียนการสอน ตามปฏิทิน 
3. วิชาการตามคู่มือปฏิบัติงานวิชาการ 

1.10 การสอนชดเชย  
การสอนชดเชย ดำเนินการสอนชดเชยตามประกาศโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนท่ี 1/2564 
 
2. การดำเนินการอื่นๆ เพือ่สนบัสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค  
          ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา 
 

ประเด็น     การดำเนินการ/การเตรียมการ 
2.1 การดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียน 
การดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียน 
 

1. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จัดกิจกรรมเยี่ยมยามถามข่าว รูปแบบ 
ออนไลน์และออนไซต์  ภายใต้หลักการ “เราจะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลังใน 
ยามวิกฤตโควิด- 19 หยุดเรียน Onsite แต่ผู้เรียนจะไม่หยุดเรียนรู้” 
เพื่อส่ือสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน 
ด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ปกครองและนักเรียน รับฟงัความ 
คิดเห็น จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. ประชาสัมพันธ์และให้ความเข้าใจกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง  
 โดยผ่านครูท่ีปรึกษา 

2.2 การปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
- การวัดไข้ 
- การใส่หน้ากากอนามัย 
- การล้างมือ 
- การเว้นระยะห่าง 
- การทำความสะอาด 
- การลดความแออัด 

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ได้ดำเนินการตามรูปแบบและแนวทางการ 
บริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ภายใต้เงื่อนไขข้อท่ี 1 โรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดท่ีไม่มีการแพร่ระบาด 
ของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 
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ประเด็น     การดำเนินการ/การเตรียมการ 
2.3 การวางแผนเฝ้าระวัง 
การวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหา หากเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือ 
โรคฯในสถานศึกษาในขณะเปิดการ 
เรียนการสอน 
 

1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
      เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
โดยยึดหลัก Social distancing และช้ีแจงแนวปฏิบัติของผู้ปกครอง 
และนักเรียนระหว่างเปิดภาคเรียน เพื่อลดโอกาสในการติดเช้ือ Covid-19 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน     
ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบนโยบาย กฎระเบียบ 
 และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19 จากภาคี 
เครือข่ายคัดกรอง Covid-19 วิทยากรจากโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์  
นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ สาธารณะสุข อำเภอพิบูลย์รักษ์ 
    3. กิจกรรมการเฝ้าระวัง 
    3.1) ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียน หากพบว่า ป่วยมาก 
ผิดปกติให้ครูท่ีปรึกษา ติดตาม ถ้าพบความผิดปกติ ให้รายงานเจ้าหน้าท่ี 
สาธารณสุขในพื้นท่ีทราบ  
    3.2) ให้มีการคัดกรองไข้บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกวัน หากพบว่า 
มีเด็กท่ีมีไข้จํานวนมาก ผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี  
    3.3) ห้องพยาบาลให้มีการบันทึกรายช่ือและอาการของนักเรียนท่ีป่วย 

 
 
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

   ลงช่ือ                                           ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                              (นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 
                                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
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แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
กรณีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 
สหวิทยาเขตหนองหาน 

 
 

   ลงช่ือ                                           ประธานกรรมการฯ 
                                                (นางสาวอัจฉรา  ช่วยนุ่ม) 
              ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 
 
 
              ลงช่ือ                                            รองประธานกรรมการ 
                                                   (นายกำธร  หนูทอง) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 

 
ลงช่ือ                                          กรรมการ 

                                               (นายมณเฑียร  ศรีภูธร) 
                                                ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

ลงช่ือ                                          กรรมการ 
                                              (นายรชธร  สุวรรณหาร) 
                                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม  

 
 

 
ลงช่ือ                                            กรรมการ  

                                  (นายเกรียงไกร  เพชรเสถียร)                                                                     
                                               ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 

 

 

                                ลงช่ือ                                           กรรมการและเลขานุการ                                                   
                                    (นางสาวเรวดี  หล้าสา)                                                                     

                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 
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