
 
 

     ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนสันปง 
ที่  61  / 2562 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
...................................................... 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกี่ยวกับกำรออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนของ
โรงเรียนบ้ำนสันปง ปีกำรศึกษำ 2562 กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป โรงเรียนบ้ำนสันปง จึงแต่งตั้งครูประจ ำชั้นทุก
ระดับชั้นออกเยีย่มบ้ำนนักเรียน ในระหว่ำงวันที่ 29 - 31 พฤษภำคม 2562 เพ่ือรับทรำบข้อมูลของนักเรียนจำก
ผู้ปกครองนักเรียนในด้ำนกำรเรียน ด้ำนควำมประพฤติ กำรมีส่วนร่วมในชุมชนและปัญหำต่ำงๆ ในครอบครัวของ
นักเรียน ซึ่งทำงโรงเรียนจะได้หำวิธีกำรแก้ไขช่วยเหลือและส่งเสริมให้ดีขึ้น และรำยงำนผลกำรออกเยี่ยมบ้ำน
ภำยในวันที่ 5 กันยำยน 2562   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 35 และ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำร กระทรวง 
ศึกษำธิกำร  พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และควำมในมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  แต่งตั้งครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้ปฏิบัติหน้ำที่เยี่ยมบ้ำนนักเรียน ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นำยธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสันปง  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยจรัญ สิทธิรำช หัวหน้ำกลุ่มงำนบุคคล   กรรมกำร 
3. นำยสมชำย ใหม่พรม หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป   กรรมกำร 
4. นำยภัคคุณ นำมวงค์ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร   กรรมกำร 
5. นำยอัศฎำ สิทธิแก้ว หัวหน้ำกลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ กรรมกำร 
6. นำงสำวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์  หัวหน้ำงำนกิจกำรและพัฒนำนักเรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำและเสนอแนะรวมทั้งกำรก ำกับดูแลกำรออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ประจ ำ
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

2. คณะกรรมการประสานงาน 
1. นำงสำวพัชรนันทร์ วีรอภนิันต์          ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอำรี ใหม่พรม   กรรมกำร 
3. นำงสำววัณณิตำร์ กองหิน   กรรมกำร 

มีหน้าที่ จัดสรรงบประมำณ จัดท ำเอกสำร แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง มอบ
ให้ครูประจ ำชั้นแต่ละชั้นเรียน ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย เอ้ืออ ำนวยให้กำรด ำเนินโครงกำร 

3. คณะกรรมการด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน    
1. นำงสำวอำรี ใหม่พรม   ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
2. นำงอ ำนวยพร วงคอ์รินทร ์   ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
3. นำยจรัญ สิทธิรำช    ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
4. นำยสมชำย ใหม่พรม   ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
5. นำงสำวณัฐฒชำ อิสระไพโรจน์  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

/ 6. นำงสำวพัชรนันทร์... 
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6. นำงสำวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
7. นำยอัศฎำ สิทธิแก้ว    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
8. นำงสำววัณณิตำร์ กองหิน   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
9. นำยนำยภัคคุณ นำมวงค์   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล/สำรสนเทศ กำรเข้ำเรียน กำรเข้ำร่วมกิจกรรม ของนักเรียนจำก
ครูผู้สอน และแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนจำกทำงโรงเรียน เพ่ือน ำไปเป็นข้อมูลพบปะกับผู้ปกครอง บันทึก
กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ถ่ำยภำพเป็นหลักฐำน น ำส่งสรุปรำยงำนกำรเยี่ยมบ้ำน ที่งำนส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข 
ปัญหำพฤติกรรมนักเรียน เพ่ือกำรรำยงำนผลต่อต้นสังกัด น ำไปสู่กำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำรของนักเรียนแต่ละคน 

6. คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
1. นำยสมชำย ใหม่พรม   ประธำนกรรมกำร  
2. นำงสำววัณณิตำร์ กองหิน   กรรมกำร 
3. นำงสำวพัชรนันทร์ วีรอภนิันต์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ก ำกับติดตำมกำรเยี่ยมบ้ำนของครูประจ ำชั้น เก็บรวบรวมข้อมูล/สถิติจำกกำรด ำเนิน
โครงกำร วิเครำะห์/บันทึกคอมพิวเตอร์ จัดท ำเป็นเอกสำร/ข้อมูลสำรสนเทศ ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด ให้เป็น
ปัจจุบัน สำมำรถมำใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ตลอดจน ประเมินและรำยงำนผล 
กำรด ำเนินโครงกำรเสนอต่อหัวหน้ำสถำนศึกษำ   

ให้ขำ้รำชกำรครูที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำว ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรและนักเรียนให้มำกที่สุดต่อไป 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง ณ วันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
        

(ลงชื่อ)  
                   ( นำยธีรพงษ์ บัวลอยลม ) 
                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสันปง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการจัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำพัชร

สุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  ประจ าปี  2562 
วันศุกร์ที่  31  พฤษภำคม  2562 

ณ  หอประชุมเอ้ืองสำมปอยหลวง โรงเรียนบ้ำนสันปง 
08.00 น. นักเรียนประกอบพิธีกิจกรรมหน้ำเสำธง เคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ 
08.30 น. กิจกรรมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
  -  ประธำนถึงบริเวณพิธี (บรรเลงเพลงมหำฤกษ์) 
  -  ประธำนเปิดกรวย ถวำยรำชสักกำระ 
                     -  ประธำนอ่ำนบทรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวำยพระพรชัยมงคล 
                     -  ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี, สดุดีมหำรำชำ 
                     -  คณะครูนั่งประจ ำที่ (บริเวณที่จัดให้) 
                    -  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและคณะครูลงนำมถวำยพระพร 
                     -  เสร็จพิธีถวำยพระพรชัยมงคล 
09.10 น. กิจกรรมกำรแสดงบนเวทีของนักเรียน 
  -  กำรแสดงของนักเรียนระดับประถมศึกษำ  ๒ ชุดกำรแสดง 
  -  กำรแสดงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ  ๑ ชุดกำรแสดง 
11.00 น. พิธีกำรมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรำงวัล 
  -  นักเรียนที่ได้รับรำงวัลกำรประกวดคัดลำยมือ 

-  นักเรียนที่ได้รับรำงวัลประเขียนเรียงควำมวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สุทิดำพัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี (ท ำดีเพื่อแม่) 

  -  นักเรียนท่ีได้รับรำงวัลวำดภำพ (แม่ของฉัน) 
12.00 น. ประธำนกล่ำวปิด เสร็จพิธี 
หมายเหตุ 
*  กิจกรรมประกวดคัดลำยมือ วำดภำพและเขียนเรียงควำมวันวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 



  แต่งกลอนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินีให้ครูที่ปรึกษำ
แต่ละระดับชั้นดูแลรับผิดชอบและด ำเนินกำร จัดหำ คัดเลือก ตัดสินอันดับ 1 2 3 ตำมล ำดับ                         
* ประธำนอ่ำนบทรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวำยพระพรชัยมงคล 
* กำรแต่งกำยคณะครูให้แต่งกำยด้วยชุดข้ำรำชกำรสีขำว 
                           * ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 
 
 

 

 

 

สรุปผลกำรประกวดกิจกรรมวันวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำพัชรสุธำพิมลลักษณ  
พระบรมรำชินี  ปีกำรศึกษำ  2562 

๑.  ผลกำรประกวดคัดลำยมือ    (ชั้นประถมศึกษำปีที่  1 – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ) 
 ๑.  ชนะเลิศ   ได้แก่............................................................................................................. .................. 
 ๒.  อันดับที่ ๒  ได้แก่....................................................................................................................... ...... 
 ๓.  อันดับที่ ๓  ได้แก่.......................................................................................................... ................... 
๒.  ผลกำรประกวดเขียนเรียงควำม ( ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  -  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6) 
 ๑.  ชนะเลิศ   ได้แก่...............................................................................................................................  
 ๒.  อันดับที่ ๒  ได้แก่....................................................................................................................... ...... 
 ๓.  อันดับที่ ๓  ได้แก่....................................................................................................................... ...... 
๓.  ผลกำรประกวดวำดภำพ   ( มัธยมศึกษำที่1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ) 
 ๑.  ชนะเลิศ   ได้แก่............................................................................................................. .................. 
 ๒.  อันดับที่ ๒  ได้แก่............................................................................................................................. 
 ๓.  อันดับที่ ๓  ได้แก่....................................................................................................................... ...... 
 
๔. อ่ืน ๆ 
 ๑.  ชนะเลิศ   ได้แก่...................................................................................................... ......................... 
 ๒.  อันดับที่ ๒  ได้แก่....................................................................................................................... ...... 
 ๓.  อันดับที่ ๓  ได้แก่....................................................................................................................... ...... 
 
* ให้ครูประจ ำชั้นรวบรวมผลกำรประกวดทุกรำยกำรส่งคณะกรรมกำรจัดพิมพ์เกียรติบัตรและของรำงวัล  ภำยใน
เวลำ 12.00 น.  ของวันพฤหัสบดี 
 

 



 


