
 
ค าสัง่โรงเรียนทางพนูวทิยาคาร 

ที ่๑๐๔/๒๕๖๔ 
เรื่อง   แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนนิกจิกรรม“เยีย่มบา้นนักเรยีน” ภาคเรยีนที ่๒ ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 

************************************************************************************************ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายส าคัญ  

ที่จะต้องด าเนินงานขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียน ให้เป็นไปในแนวทางที่ดีข้ึนเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว 
โรงเรียนทางพูนวิทยาคารจึงได้ก าหนดจัดกิจกรรม “สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน” ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ขึ้น โดยใช้รูปแบบออนไลน์ในช่วงการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) และใช้รูปแบบลงพื้นที่จริงเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จึงอาศัยอ านาจความตามมาตรา ๓๙(๑) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา และอ านวยความสะดวกให้แก่
คณะกรรมการด าเนินงานทุกฝ่ายเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย 

๑.๑ นายสุภาพ  ยะพงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวนันทรัตน์  คงทน รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารส านักงานผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.๔ นางสุมลฑา  สิงโหพล ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
๑.๕ นางจินตนา บรรจงเมือง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
๑.๖ นายพีระพงศ์  ทวีเลิศสกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๑.๗ นายฐาปกรณ์  เรืองอ่อน ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๑.๘ นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๙ นางสาวสรญา  อินทร์แก้ว คร ู                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการด าเนนิงาน มีหน้าที่ ด าเนินงานการจัดกิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน” ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กับครูที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

 ๒.๑ นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์  ครชู านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
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                                                                   -/๒.๒ นายสุชาติ  โชติมณี 

๒.๒ นายสุชาติ  โชติมณี  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๒.๔ นางสมพร  อินทะมุสิก ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๒.๕ นายปกรณ์  เพ็ญนุกูล ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๒.๖ นางสาวสาวิตรี  นาคแท้ คร ู    ผู้ช่วย 
๒.๗ นายฐาปกรณ์  เรืองอ่อน คร ู    ผู้ช่วย 
๒.๘ นางสาวสรญา  อินทร์แก้ว คร ู    ผู้ช่วย 
๒.๙ นายสุทิศ  ช่วยด้วง  คร ู    ผู้ช่วย 
๒.๑๐ นางสาวรุ่งนภา  รักสวสัดิ์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

๓. คณะกรรมการเยีย่มบ้านนกัเรยีน มีหน้าที่ ประสานผู้ปกครองนักเรียน บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
บันทึกภาพ หรือขอภาพถ่ายจากนักเรียน และรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประกอบด้วย 

  ๓.๑ นางสาวสาวิตรี  นาคแท้ คร ู   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๑/๑ 
 ๓.๒ นายเต็มยศ แก้วแกมทอง คร ู   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๑/๒ 
 ๓.๓ นางอารี  พรหมทอง  ครูช านาญการ  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๑/๒ 
 ๓.๔ นางสุมลฑา  สิงโหพล คร ู   ครูทีป่รึกษาประจ าชั้น ม.๑/๓ 
 ๓.๕ นางสาววายุรี  ดังนิโรจน ์ ครผูู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๑/๓ 
 ๓.๖ นางวาสนา  จาริยะ  ครูช านาญการ  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๑/๔ 
 ๓.๗ นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์ ครชู านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๑/๔ 

๓.๘ นายจ านงค์  สุขฟุ้ง  ครูช านาญการ  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๒/๑ 
 ๓.๙ นางสาวจันทิมา  จันทวาส พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๒/๑ 
 ๓.๑๐ นางปิยพร  ก าลังเก้ือ ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๒/๒ 
 ๓.๑๑ นายฐาปกรณ์  เรืองอ่อน ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๒/๒ 
 ๓.๑๒ นางสุกานดา  เงินแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๒/๓ 
 ๓.๑๓ นายสุทิศ  ช่วยดว้ง  คร ู   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๒/๓ 
 ๓.๑๔ นางสาวจันทร์จิรา ภักดีอักษร ครู   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๒/๔ 

๓.๑๕ นางสาวสวุรรณี ภักดีแก้ว ครูช านาญการ  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๒/๔ 
 ๓.๑๖ นายปกรณ์  เพ็ญนุกูล ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๓/๑ 
 ๓.๑๗ นางสาวสรญา  อินทร์แก้ว คร ู   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๓/๑ 
 ๓.๑๘ นางวิไลรัตน์  ปริยานุกูล ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๓/๒ 

๓.๑๙ นางสาวกาญจนา พรหมสุด ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๓/๒ 
 ๓.๒๐ นายอภิรัฐ  หนูอุไร  คร ู   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๓/๓ 
 ๓.๒๑ นางพัชรพรรณ  ถนนแก้ว คร ู   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๓/๓ 

๓.๒๒ นางอรพิน  ปราชญ์นคร ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๔/๑  
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                                                                   -/๓.๒๓ นายสุชาติ  โชติมณี 
๓.๒๓ นายสุชาติ  โชติมณี  ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๔/๒ 

๓.๒๔ นางสาวรุ่งนภา  รักสวสัดิ์ ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๔/๓ 
๓.๒๕นางจิราภรณ์  จ านอง คร ู   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๔/๓ 

 ๓.๒๖ นางสมพร  อินทะมุสิก ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๕/๑ – ๕/๒ 
 ๓.๒๗ นายพีระพงศ์  ทวีเลิศสกุล คร ู   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๕/๓ 
 ๓.๒๘ นายพัชนพนธ์  โอมประพันธ์ ครูช านาญการ  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๖/๑ – ๖/๒  
 ๓.๒๙ นางจินตนา  บรรจงเมือง ครูช านาญการ  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๖/๓ 

๓.๓๐ นายสุทธิเกียรติ  พงษ์เดชา ครผูู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ม.๖/๓ 
๔. คณะกรรมการฝา่ยการเงิน  มีหน้าที่ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายลงภายในห้วงเวลาที่

จัดกิจกรรม เตรียมของให้ประธานน าไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑ ชุด เบิกจ่ายและท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้แก่
คณะกรรมการด าเนินการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และเสนอต่อโรงเรียนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางสุมลฑา  สิงโหพล  คร ู   หัวหน้า 
  ๔.๒ นางวิไลรัตน์  ปริยานุกูล  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๔.๓ นายอภิรัฐ  หนูอุไร   คร ู   ผู้ช่วย 

 ๕. คณะกรรมการฝา่ยสถานที ่มีหน้าที ่จัดเตรียมสถานที่ในพิธีเปิดกิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน” โดยใช้ห้อง
โสตทัศนศึกษา หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายลงภายในห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นายฐาปกรณ์  เรืองอ่อน  ครูผู้ช่วย   หัวหน้า 
  ๕.๒ นายจ านงค์  สุขฟุ้ง   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  ๕.๓ นางสาวสรญา  อินทร์แก้ว  คร ู   ผู้ช่วย 
  ๕.๔ นางสาวรุ่งนภา  รักสวสัดิ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  ๕.๕ นายเดโช ประดงจงเนตร  ช่างไฟฟ้า ๓  ผู้ช่วย 

 ๖. คณะกรรมการฝา่ยประเมนิผล มีหน้าที่ สร้างแบบประเมินและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งต่อให้
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล ประกอบด้วย 
  ๖.๑ นางสุกานดา  เงินแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๖.๒ นายสุทธิเกียรติ  พงษ์เดชา  ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 

 ๗. คณะกรรมการฝา่ยสรปุและรายงานผล มีหน้าที่ สรุปผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มเพ่ือ
รายงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นางสาวอมรรัตน์  มุสิกะโรจน ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  ๗.๒ นางสาวสรญา  อินทร์แก้ว  คร ู   ผู้ช่วย 

๗.๓ นางสาวรุ่งนภา  รักสวสัดิ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  ๗.๔ นายสุทิศ ช่วยด้วง   คร ู   ผู้ช่วย 
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                                                                                                                             -/ทั้งนี…้ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เป็นไปด้วยความถูกต้องอย่างเต็ม
ความสามารถ เพ่ือประโยชน์ทางราชการสืบไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๑๘    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                                 
  
                                                             ลงชื่อ         

                                    (นายสุภาพ  ยะพงศ์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

 


