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ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ที่  ๑๑๓ / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ ๔   ปีกำรศึกษำ 2563 
....................................................................... 

 การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
ก าหนดให้ครูที่ปรึกษาปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในความปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน และโรงเรียน เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนระบบดูแลการช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   โรงเรียนทุ่งสงวิทยา   จึงแต่งตั้งครูที่
ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ในระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  และ
รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภายในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ และ ๓๙   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการ กระทรวง 
ศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓   และความในมาตรา ๒๗  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  แต่งตั้งครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการเยี่ยมบ้านให้ด าเนินงานไปด้วยความ
เรียบร้อย  ประกอบด้วย 
         ๑. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
         ๒. นายวิฑูรย์  ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
         ๓. นางปวีณ์นุช    แปน้แก้ว ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
         ๔. นางวารุณี  จินดาวงศ ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
         ๕. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
         ๖. นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ  
 ๗. นางกาญจนา           เลิศล้ า  ครหูัวหน้างานระบบการดูแลฯ กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรประสำนงำน  มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารประกอบการด าเนินงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประสานงานด้านต่างๆ ในการออกเยี่ยมบ้าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

1. นายวิฑูรย์  ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางไพรวรรณ  เพชรสงค ์ คร ู    รองประธาน 

 3. นางนัชพร     ก าเนิดรักษา หัวหน้าระดับ ม.1  กรรมการ 
 ๔. นางกาญจนา   เลิศล้ า  หัวหน้าระดับ ม.๔  กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวสุทธินี  ทวนด า  คร ู    กรรมการและ ผช.เลขานุการ 

 

 



~ 2 ~ 
 

3. คณะกรรมกำรออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน  มีหน้ำที่  ดังนี้ 
  3.1  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในระดับชั้นที่มอบหมายในระหว่างวันที่ ๑๕  กรกฎาคม - ๑๕   สิงหาคม  
2563  บันทึกเอกสารการเยี่ยมบ้าน บันทึกภาพการเยี่ยมบ้าน(ถ่ายตัวบ้าน ภายในบ้าน และรูปครูที่ปรึกษา
พร้อมครอบครัวของนักเรียน)  และรายงานผลการออกเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล (โดยจัดท าเป็นแฟ้มเอกสาร   
1 แฟ้ม และแบบสรุปการเยี่ยมบ้านเป็นรูปเล่ม 2 เล่ม) ให้คณะกรรมการประสานงานทราบภายในวันที่  ๓๑  
สิงหาคม 2563   เพ่ือทางโรงเรียนด าเนินการรายงานข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ภายในวันที่ ๑๕  กันยายน 2563     
 3.2  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชน ศึกษาข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้าน จัดกิจกรรมและหาแนวทางร่วมกันกับชุมชน เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

ชั้นเรียน ชื่อครูที่ปรึกษำ 
ม.๑/๑ นางนัชพร   ก าเนิดรักษา นางสาวสุวดี   เงินถาวร 
ม.๑/๒ นางไพรวรรณ   เพชรสงค์ นายเศณวี   อ่ าครอง 
ม.๑/๓ นางสุเจตน์   บุญปล้อง นายวิษณุพงศ์   ผ่องฉาย 
ม.๑/๔ นางสาวสุทธินี   ทวนด า นางฤดี   ทองเนื้อห้า 
ม.๑/๕ นางปวีณ์นุช   แป้นแก้ว นางลมัย   รัตนมณี 
ม.๑/๖ นางจินดา   ไตรภูมิ นางกัลยา   พรมทิพย์ 
ม.๔/๑ นางกาญจนา   เลิศล้ า - 
ม.๔/๒ นายกุลธนิต   ด้วงกูล - 
ม.๔/๓ นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์ - 
ม.๔/๔ นางสาวสุกัญญา   ทองเพ่ิม - 

4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  มีหน้าที่  จัดท างบประมาณการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนให้แก่ครูที่ปรึกษา 
พร้อมจัดท าหลักฐานสรุปการใช้เงินหลังการเยี่ยมบ้าน ให้ถูกต้องครบถ้วน  ประกอบด้วย 
  1. นางวารุณี  จินดาวงศ ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางจิรนันท์  แซมมงคล คร ู    รองประธาน 
 3. นางสาวสุวดี            เงินถาวร          ครู    กรรมการ 
 4. นางณัฐวดี  แสงป้อม ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 5. นางสาวสุภาพร มณีโชติ  คร ู    กรรมการ 
 ๖. นางลมัย                รัตนมณ ี  คร ู    กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุทธินี  ทวนด า  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นางสาวสุกัญญา        ทองเพ่ิม  คร ู            กรรมการและผช.เลขานุการ 

5. คณะกรรมกำรประเมินผลโครงกำร   มีหน้าที่  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจด้วย Google form และ
เตรียมเอกสารบันทึกข้อมูลภาพรวม จากคณะครูที่ออกเยี่ยมบ้านและรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสรุป
ประเมินผลการด าเนินโครงการเพื่อเสนอผู้บริหารโรงเรียนตามล าดับชั้นทราบต่อไป  ประกอบด้วย 
  1. นางกาญจนา  เลิศล้ า  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นางไพรวรรณ  เพชรสงค ์ คร ู    รองประธาน 
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 3. นางสาวกาญจนา คงชนะ  คร ู    กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุทธินี  ทวนด า  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๕. นายเศณวี     อ่ าครอง          ครู            กรรมการและผช.เลขานุการ 
   

  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่
ราชการ และผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนต่อไป 
  
                       สั่ง  ณ  วันที่   ๑5  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
                                                                             
 
 
                (นายณัฐวุฒิ        รตันอรุณ)   
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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แนวทำงปฏิบัติในกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน  
 

การเยี่ยมบ้านนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน  พร้อม
ด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน โดยมีครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก
ในการด าเนินงาน  พร้อมทั้งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของครูที่ เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ปกครองนักเรียน   โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมจึงจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพ่ือให้รู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรอง
นักเรียน เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน รวมทั้งครูและผู้ปกครองนักเรียนจะได้
หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน  รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนร่วมกัน อันน าไปสู่การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
จุดมุ่งหมำยของกำรเยี่ยมบ้ำน  มีดังต่อไปนี้ 
          1. เพ่ือให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัว
ของนักเรียน 
          2. เพ่ือช่วยให้ครู ได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน  
          3.  เพ่ือสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้
เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน  
          4.  เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูล ข้อเท็จจริง บางประการที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่ไม่อาจสามารถ
หาได้ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ   
หลักกำรเยี่ยมบ้ำน  : 
          เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อครูและโรงเรียนอีกทั้งยินดีให้ข้อมูล  ครูที่
ไปเยี่ยมบ้านจึงควรยึดหลักการดังนี้  
          1. ก่อนไปเยี่ยมบ้านควรแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าเพื่อไปบอกกล่าวผู้ปกครองก่อนว่า
ครูจะเยี่ยมบ้านในวันใดเวลาใด  
          2. ครูควรตั้งจุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมบ้านว่าต้องการทราบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเรื่อง
ใดบ้าง พร้อมทั้งเตรียมหัวข้อที่จะสัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้ปกครองของนักเรียน   เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ตามจุดมุ่งหมายนั้น  
          3. ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนเท่าที่มีอยู่ก่อนไปเยี่ยมบ้าน เพ่ือการปฏิบัติตัว
หรือถามค าถามที่เหมาะสมกับสภาพทางบ้านของนักเรียน  
          4.  พยายามสร้างให้เกิดความคุ้นเคย   ความอบอุ่นใจ ความมีมิตรภาพที่ดีต่ อกัน 
          5. ควรสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมวงสนทนาในระยะแรกที่ครูไปถึง  
          6. พยายามให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่างๆ   ออกมาให้
มากในเรื่องที่สนทนากัน  
          7. หลีกเลี่ยงการการต าหนิติเตียน การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัว
นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครูหรือโรงเรียน               
          8. การเยี่ยมบ้านควรค านึงถึงความเหมาะสมของเวลาที่ไปเยี่ยมและระยะเวลาที่ เยี่ยม
บ้านโดยไม่ควรใช้เวลาอย่างเร่งรีบ   แต่ไม่ควรจะอยู่นานจนเกินไป  
          9. รีบจดบันทึกข้อมูลที่ ได้ทันทีหลังจากกลับจากการเยี่ยมบ้าน  
 


