
 

 

 
คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 

ท่ี ๓๕ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมการเย่ียมบ�านนักเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ป(การศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ด�วย โรงเรียนบ�านบางจาก เห็นความสําคัญของการดูแลช�วยเหลือนักเรียน โดยดําเนินงานจัดกิจกรรมระบบ
ดูแลช�วยเหลือนักเรียนอย�างต�อเนื่อง เพ่ือส�งเสริม พัฒนา ป'องกัน แก�ไข ป)ญหานักเรียนอย�างเต็มความสามารถ     
ท้ังนี้ เพ่ือให�เป.นไปตามแผนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการดําเนินงานระบบดูแล
ช�วยเหลือนักเรียน ดังนั้นการลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบ�าน และการเก็บข�อมูลคัดกรองครั้งนี้จึงมีบทบาทอย�างมากในการสานต�อ
โอกาสรับทุนของเด็ก ๆ แต�เนื่องจากสถานการณ7การแพร�ระบาดของโควิด - 19 ส�งผลให�เกิดข�อจํากัดในการเดินทาง 
และกระทบต�อความปลอดภัยในการลงพ้ืนท่ี โรงเรียนเข�าใจเป.นอย�างดีว�าการเยี่ยมบ�านในป<การศึกษานี้จะดําเนินการ
ได�ยากลําบากข้ึน แต�เม่ือสถานการณ7โควิดกระทบต�อรายได�และเศรษฐกิจจนหลายครัวเรือนรอไม�ได� การเก็บข�อมูล
และการเยี่ยมบ�านท่ีปลอดภัยจึงเป.นโจทย7ใหญ�ท่ีพวกเราต�องเตรียมรับมือ โรงเรียนบ�านบางจาก จึงได�ดําเนินการจัด
กิจกรรมการเยี่ยมบ�านนักเรียน ในรูปแบบ “การเย่ียมบ�านออนไลน/” ภาคเรียนท่ี ๑ ป<การศึกษา ๒๕๖๔ ข้ึน         
ในระหว�างวันท่ี ๑ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเป.นการตอบสนองนโยบายดังกล�าวให�การสร�างความเข�มแข็ง  
ในระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียนเป.นไปอย�างต�อเนื่อง และเพ่ือให�ทางโรงเรียนได�ประสานความร�วมมือในการดูแล
ช�วยเหลือนักเรียนระหว�างบ�านและโรงเรียนมากข้ึน 

 ดังนั้น  เพ่ือให�การดําเนินงานเป.นไปด�วยความเรียบร�อยและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค7 จึงอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ จึงขอแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม
เยี่ยมบ�านนักเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ป<การศึกษา ๒๕๖๔ ดังต�อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด�วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร7  ผู�อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ7 ภู�กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจุฬารัตน7 เฟKLองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นายรุจน7 เล�าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๖ นายอัมพร นันนวล            ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๗ นางสาวณหทัย ป'อมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๘ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี   อํานวยการคําสั่ง เสนอแนะ แก�ไขป)ญหาอุปสรรคต�าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนส�งเสริมการ

ดําเนินงานแก�คณะกรรมการทุกฝPายให�สําเร็จลุล�วงตามวัตถุประสงค7ของการดําเนินงานจัดงานจัดกิจกรรมระบบดูแล
ช�วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ป<การศึกษา ๒๕๖๔ เป.นไปด�วยความเรียบร�อย 

 

 



๒. คณะกรรมการเย่ียมบ�านนักเรียน มีดังนี้  
    ๒.๑ ระดับช้ันอนุบาลป(ท่ี ๑ – ๓ ประกอบด�วย  

  ๑. นางสาววราพัณณ7 จิระอรุณพัฒน7 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ระดับชั้นอนุบาลป<ท่ี ๑ 
๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑  ระดับชั้นอนุบาลป<ท่ี ๒ 

  ๓. นางสาวศศิธร จันทร7ชนะ ครู คศ.๑  ระดับชั้นอนุบาลป<ท่ี ๓ 
๔. นางจันทรกร วรทรัพย7  ครูอัตราจ�าง  กรรมการร�วมเยี่ยมบ�านนักเรียน 

    ๒.๒ เด็กพิเศษ ประกอบด�วย  
๑. นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม เด็กพิเศษ 

  ๒. นางสาวจริยา จันทร7แดง ครูอัตราจ�าง  เด็กพิเศษ 
    ๒.๓ ระดับช้ันประถมศึกษาป(ท่ี ๑ ประกอบด�วย  

๑. นางสาวอัยย7 แก�วอาชา  ครู คศ.๑  ระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี ๑/๑ 
๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช�วย   ระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี ๑/๒ 

    ๒.๔ ระดับช้ันประถมศึกษาป(ท่ี ๒ ประกอบด�วย  
๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  ระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี ๒/๑ 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี ๒/๒ 

    ๒.๕ ระดับช้ันประถมศึกษาป(ท่ี ๓ ประกอบด�วย  
๑. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑  ระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี ๓/๑ 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑  ระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี ๓/๒ 

    ๒.๖ ระดับช้ันประถมศึกษาป(ท่ี ๔ ประกอบด�วย  
๑. นายรุจน7 เล�าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี ๔/๑ 
๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  ระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี ๔/๒ 

    ๒.๗ ระดับช้ันประถมศึกษาป(ท่ี ๕ ประกอบด�วย  
๑. นางพวงพยอม  รุจิโภชน7 ครู คศ.๑  ระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี ๕/๑ 
๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี ๕/๒ 

    ๒.๘ ระดับช้ันประถมศึกษาป(ท่ี ๖ ประกอบด�วย  
๑. นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑  ระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี ๖/๑ 
๒. นางสาวปาจารีย7  เศษโถ ครูผู�ช�วย   ระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี ๖/๒ 

มีหน�าท่ี เนื่องจากสถานการณ7การแพร�ระบาดของโควิด - 19 ส�งผลให�เกิดข�อจํากัดในการเดินทาง และ
กระทบต�อความปลอดภัยในการลงพ้ืนท่ี โรงเรียนบ�านบางจาก จึงได�ดําเนินการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ�านนักเรียน     
ในรูปแบบ “การเย่ียมบ�านออนไลน/” การเก็บข�อมูลและการเยี่ยมบ�านท่ีปลอดภัย ครูประจําชั้นสอบถามพูดคุย    
ผ�านช�องทางโทรศัพท7 หรือช�องทางออนไลน7อ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือให�ทราบข�อมูลเชิงประจักษ7ของนักเรียน     
แต�ละคน อันเป.นประโยชน7ต�อนักเรียนในด�านต�าง ๆ เพ่ือให�ทางโรงเรียนได�ประสานความร�วมมือในการดูแลช�วยเหลือ
นักเรียนระหว�างบ�านและโรงเรียนมากข้ึนต�อไป 

 
 
 



ให�คณะกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือให�กิจกรรมดังกล�าวสําเร็จ
ลุล�วงตามวัตถุประสงค7เพ่ือให�เกิดผลดีแก�ทางราชการต�อไป พร�อมท้ังให�ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านบางจาก ตามเอกสารแนบท�ายคําสั่งนี้ 

 

ท้ังนี้ตั้งแต�บัดนี้เป.นต�นไป  
 

       สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ลงชื่อ 
        (นายตรี ศตสังวัตสร7) 

                  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


