บันทึกการเยี่ยม
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
ปีพุทธศักราช 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1

ตารางสรุปการเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ปีพุทธศักราช256
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

จำนวนผู้เยี่ยมโรงเรียน(คณะ/งาน)
2
2
3
7
5
2
2
1
24

ตารางแสดงรายละเอียดการเยี่ยมโรงเรียนนอนุบาลวังสมบูรณ์ ปีพุทธศักราช 2561
วัน/เดือน/ปี
23 ม.ค. 61

งาน/กิจกรรม
ผู้มาเยี่ยมโรงเรียน
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการโรงเรียนต้นแบบลุก
โรงเรียนต้นแบบลุกเสือ ระดับเขตพื้นที่ เสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษาประจำปี 2561 ตาม
ประจำปี 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบลูกเสือของ สพฐ.

23 ม.ค. 61

ประเมินสถานศึกษาโครงการ
ส่งเสริมมารยาทไทยประจำปี
งบประมาณ 2561

12 ก.พ. 61

คณะกรรมการฯตรวจสภาพอาคาร คณะกรรมการตรวจสภาพอาคาร
เรียนแบบ ป.1ด. 8 ห้องเรียน
เรียนที่ขอรื้อถอนของโรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์
ประเมินการติดตามภาวะ
นายจำเนียร สุวรรณโชติ ผอ.สอน.
โภชนาการในเด็กนักเรียนชั้นป.4-ป.6 วังสมบูรณ์และคณะนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
คณะกรรมการฯตรวจสภาพอาคาร นายประเสริฐ โรจน์ธรรม
เรียนแบบสร้างเอง จำนวน 3
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ห้องเรียน
ชำนาญการ

15 ก.พ. 61
12 มี.ค. 61

19 มี.ค. 61

27 มี.ค. 61

คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯวังสมบูรณ์
ออกให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ครั้งที่
2 ให้นักเรียนหญิงชั้นป.5 จำนวน 68
คน
คณะกรรมการคัดสรรและคัดเลือก
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนปี 2561 ได้มาติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน รร.อนุบาลวัง
สมบูรณ์

คณะกรรมการประเมินจาก
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

น.ส.วรรณพร พงษ์ไกรกิตติ และ
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯวังสมบูรณ์

คณะกรรมการคัดสรรและคัดเลือก
การดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนปี 2561

หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี
10 ก.ค. 61

งาน/กิจกรรม
สาธารณสุขนิเทศ เยี่ยมชมสนาม
เด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL
เล่นตามรอยพระยุคคลบาท ณ
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

10 ก.ค. 61

คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้า
มาเยี่ยมชมการดำเนินงานทันตกรรม
สาธารณสุขและการดำเนินงานด้าน
สุขภาพในเรื่องต่างๆ ในกลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา
กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำ
ความดีด้วยหัวใจ

18 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61

23 ก.ค. 61

24 ก.ค. 61

25 ก.ค. 61

ผู้มาเยี่ยมโรงเรียน
นายแพทย์อภิชาต รอดสม
สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่6
พร้อมด้วยทีมนิเทศติดตาม
ประเมินผลและคณะผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว
คณะทันตแพทย์ มศว.และคณะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขวังสมบูรณ์ โรงพยาบาล
วังสมบูรณ์
ร.ท.ทองใบ รักษาภักดี หัวหน้าชุด
ชมส.1106 กอ.รมน.ภาค1 ส.อ.1

เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข สอน.วัง
สมบูรณ์และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
และฟันให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอน.วัง
สมบูรณ์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพ
ช่องปากและฟัน และโรคไข้เลือดออก
ในกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรม
รณรงค์ “ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง”
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอน.วัง
สมบูรณ์และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ได้
ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
และฟันพร้อมทั้งทา Fluoride vanish
ให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.1-อ.3

เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข สอน.วัง
สมบูรณ์และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
“การอบรมแกนนำนักเรียนอำเภอวัง
สมบูรณ์ด้านทันตกรรม”

เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอน.วัง
สมบูรณ์และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอน.วัง
สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอน.วัง
สมบูรณ์และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี
1 ส.ค. 61

17 ส.ค. 61

21 ส.ค. 61

30 ส.ค. 61

31 ส.ค. 61
11 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61

งาน/กิจกรรม
คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจำปี2561 ระดับเขต
ตรวจราชการที่3 ได้มาประเมินเพื่อรับ
รางวัลระดับทอง
พิธีเปิดโครงการพัฒนาครู

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด
สระแก้วตรวจเยี่ยมและติดตาม
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วม
จิตต์น้อมเกล้าฯ ด.ญ.พัชรี ไมตระรัตน์
ชั้น ม.2
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซะและ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามา
ศึกษาดูงาน เพื่อทำความรู้ความเข้าใจ
ไปปรับใช้กับโรงเรียนในทุกๆด้านให้
เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป
ศูนย์อนามัยที่ 6 และคณะได้
ติดตามเยี่ยมประเมินเครือข่ายเด็กไทย
สุขภาพดี
กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2561
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอน.วัง
สมบูรณ์ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในรายที่ขาด
Vaccine และนักเรียนป.6 ทุกราย เพื่อ
เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในโรคคอ
ตีบ ไอกรน บาดทะยัก หัดเยอรมัน ไข้
สมองอักเสบ

ผู้มาเยี่ยมโรงเรียน
คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี2561
ระดับเขตตรวจราชการที่3
นายเรือง จันทพันธ์ รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต
1
นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธาน
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว

นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซะและ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะทันตแพทย์ศูนย์อนามัยที่ 6
เจ้าหน้าที่และอสม.หมู่10 วังสมบูรณ์
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอน.วัง
สมบูรณ์

หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี
13 พ.ย. 61

15 พ.ย. 61

12 ธ.ค. 61

งาน/กิจกรรม
คณะกรรมการติดตามการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล
ระบบ DMC ได้ลงพื้นที่ติดตาม
กระบวนการทำงาน การจัดทำข้อมูล
นักเรียนต่างสัญชาติ เพื่อขอรับ
งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว
ที่ปรึกษาอธิการบดี มรภ.วไลยลง
กรณ์พร้อมคณะ ชี้แจงนโยบายของ
โครงการฯ เสนอแนะกิจกรรมการเขียน
บทความ การจัดทำผลงานวิชาการ
การจัดทำ Log Book ในระยะเริ่มต้น
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ
มรภ.วไลยลงกรณ์ สภาองค์กรชุมชน
เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ พร้อมด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน จำนวน 17
หมู่บ้าน ขอใช้สถานที่ ห้องประชุมศรี
เพ็ชร รร.อนุบาลวังสมบูรณ์ เพื่อระดม
สภาพปัจจุบันปัญหา “การแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัยชนบท บ้านพอเพียง จำนวน
100 คน”

ผู้มาเยี่ยมโรงเรียน
คณะกรรมการติดตามการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล
ระบบ DMC

อาจารย์ราตรี ตรีพรหม ที่ปรึกษา
อธิการบดี มรภ.วไลยลงกรณ์พร้อม
คณะกรรมการโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วย
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC จากมรภ.วไลยลง
กรณ์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และมร
ภ.วไลยลงกรณ์ สภาองค์กรชุมชน
เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ พร้อมด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน จำนวน
17 หมู่บ้าน

หมายเหตุ

