
 
 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 

ที ่ ๐๖๕/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คัดกรองนักเรียน(SDQ) และออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ************************************************ 

  ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๘  ได้มีนโยบายให้โรงเรียนมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คัดกรองนักเรียน(SDQ) อย่าง
ต่อเนื่อง และให้ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนจึงมีการดำเนินงาน “โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓”  ขึ้น  ในระหว่าง
วันที่  ๒๒ พฤษภาคม  - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จงึแต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ต่อไปนี้ 
 
๑.คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. นายชัยยา บัวหอม  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
๒. จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ คร ู   กรรมการ 
๓. นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ  คร ู   กรรมการ 
๔. นางสาวปัณณธร ละโป้  คร ู   กรรมการ 
๕. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา คร ู   กรรมการ 
๖. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวพัชรวดี   บุญมาก  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ประชุม  วางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. ควบคุมการดำเนินการ ให้คำที่ปรึกษา  แนะนำ  แก้ไขปัญหาในการออกเยี่ยมบ้าน นำคณะฯ ออกเยี่ยม

บ้านตามตาราง ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้นำหมู่บ้าน เพ่ือนำมา
พัฒนาโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 
๒.คณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านและประสานงานประจำหมู่บ้าน ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  ดังนี้ 
          ๒.๑ นางสาวพัชรวดี  บุญมาก  คร ู   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 

๒.๒ นางสาววิราวรรณ์ ชานนท์  ครูอัตราจ้าง  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
๒.๓  นางสาวอาริยา แสงนิล  คร ู   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 

 ๒.๔  นายธงชัย  อภิพุทธิกุล  คร ู   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ 



 ๒.๕  นางสาววชิุดา ชินชัย  คร ู   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ 
 ๒.๖ นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา  คร ู   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ 

๒.๗ นางสาววภิาพร จวนสาง  คร ู   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
๒.๘  นางสาวสิรสิมบัติ บุญพอ  คร ู   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 

 ๒.๙  นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง  คร ู   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓
 ๒.๑๐ นายคณิต โพธิ์ทิพย์   ครผูู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ 

๒.๑๑  นางกษิรัตน์ แก้ววิเศษ  พนักงานราชการ  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ 
๒.๑๒ นางนาตยา  จันทรักษ์  คร ู   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
๒.๑๓ นางสาววภิาพร  ทิพย์รักษา  คร ู   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
๒.๑๔ นางสาวรัศมี อินตา   พนักงานราชการ  ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
๒.๑๕ นางหัสยา  บัวแก้ว    คร ู   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ 
๒.๑๖  นางสาวรชัต์รวีย ์ เพชรดี  คร ู   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
๒.๑๗  นางสาวดวงนภา สุราวุธ  คร ู   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
๒.๑๘  นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ  คร ู   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
๒.๑๙  นายชินณภัทร  ชุติมามาศ   ครอัูตราจ้าง  ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
๒.๒๐  จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ   คร ู   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ 
๒.๒๑  นางสาวกาญจณี  ภาคสุโพธิ์ คร ู   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ 
๒.๒๒  นางสาวตวงพร คำเสียง    คร ู   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ 
๒.๒๓  นางฐิติชญา อาเรนส ์  คร ู   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
๒.๒๔  นายสุรัตน์ สายสินธ ์  พนักงานราชการ  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
๒.๒๕  นางจันทนา อภิพุทธิกุล  คร ู   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
๒.๒๖  นางสาวณัฐวรรณ สายยา  คร ู   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
๒.๒๗  นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน ครผูู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ 
๒.๒๘  นางประภาพรรณ พันธ์แก่น ครผูู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ 
๒.๒๙  นางอรพินท์ จวนพันธ์  ครูผู้ทรงคุณค่าฯ  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ 
๒.๓๐  นางสาววนิษา  จันคะนา  คร ู   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๒.๓๑  นางสาวปัณณธร ละโป้  คร ู   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๒.๓๒  นางสาววิชุกรณ์  ทองมา  คร ู   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
๒.๓๓  นายวชิัย  หอมจันทร์  พนักงานราชการ  ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
๒.๓๔  นางสาวจินตนา มกรนันท์  คร ู   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ 
๒.๓๕  นายเชาวฤทธิ์ ชินวรรณะ  คร ู   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ 

มีหน้าที่ 
๑. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในระดับชั้นที่มอบหมาย บันทึกเอกสารการเยี่ยมบ้าน  บันทึกภาพการเยี่ยมบ้าน  

และรายงานผลการออกเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

๒. คัดกรองนักเรียน(SDQ)  ในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมาย บันทึกเอกสารคัดกรอง รายงานผลการคัดกรอง

เป็นรายบุคคล  

๒ 



๓. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  

ชุมชน  ศึกษาข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้าน  จัดกิจกรรมและหาแนวทางร่วมกันกับชุมชน เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

          ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๓.  คณะกรรมการจัดทำเอกสารและสรุปผล 
 ๓.๑  นางสาวสิรสิมบัติ บุญพอ  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง  คร ู   กรรมการ 

๓.๓  นางสาววชิุดา ชินชัย  คร ู   กรรมการ 
 ๓.๔  นางสาวตวงพร คำเสียง  คร ู   กรรมการ 

๓.๕  นางสาวพัชรวดี  บุญมาก  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 

๑.เตรียมเอกสารบันทึกข้อมูล คัดกรองนักเรียน(SDQ)  ให้กับคณะครูที่ออกเยี่ยมบ้าน  และรวบรวมข้อมูล  

วิเคราะห์และสรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ  เพื่อเสนอผู้บริหารโรงเรียนให้ทราบต่อไป 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่
ราชการและผู้ปกครองนักเรียน  และนักเรียนต่อไป 

  สั่ง  ณ  ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

      

                                        (นายชัยยา  บัวหอม) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 

 
 

๓ 


