
 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

ที่ 241 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรข้อมูลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด้วยโปรแกรม Scan tool 4.0 ปีกำรศึกษำ 2561 

-------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 39 ได้มอบหมำยให้งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ฝ่ำยยริหำรกิจกำรนักเรียน ให้ด ำเนินกำรจัดกำรข้อมูลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม                        

Scan tool 4.0  ในระหว่ำงวันที่ 1 – 31 กรกฎำคม  2561 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ  39   แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร                

พ.ศ. 2546 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                       

พ.ศ. 2547  จึงขอแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่  ดังนี้  

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

 1.1  นำงสำวอรุณศรี เงินเสือ  ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 

      1.2  นำงโสพิศ   เทศสลุด  รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 

      1.3  นำงสำววิไล อ่อนตำนำ รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 

             1.4  ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 

      1.5  นำยดิเรก ทองหนัก ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร     กรรมกำร 

      1.6  นำงสุดำภรณ ์ ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป     กรรมกำร 

      1.7  นำงดวงพร เพชรบัว  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณฯ     กรรมกำร 

      1.8  นำยบุญส่ง   เทียนค ำ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน   กรรมกำร 

      1.9  นำงสินีนำฏ คชนิล  ครูช ำนำญกำร                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   หน้าที่ : มอบหมำยนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  ก ำกับ  ติดตำม  ให้ค ำแนะน ำ  ช่วยแก้ไขปัญหำ 
ที่เกิดขึ้นของคณะต่ำง ๆ 
 
 



2. คณะกรรมการประสานงาน 

2.1  นำงสินีนำฏ คชนิล    ประธำนกรรมกำร 

2.2  นำงสุรีย์ ศิริรัตน์    รองประธำนกรรมกำร 

2.3  นำงสำวธนิฐตำ ลิขสิทธิพันธุ์   กรรมกำร 

2.5  นำยปรัชญำวัฒน์ ปิ่นเกตุ    กรรมกำร 

2.4  นำยธรำธร สุขะอำคม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ :  
1. ประสำนงำน  สร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรข้อมูล                  

ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยโปรแกรม Scan tool 4.0 
2. จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรข้อมูลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด้วยโปรแกรม Scan tool 4.0 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลนักเรียน, บันทึกกำรเยี่ยมบ้ำน, บันทึกกำรคัดกรอง
นักเรียนเป็นรำยบุคคล, SDQ ฉบับครูประเมิน, SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง, SDQ ฉบับผู้ปกครอง
ประเมินและแบบประเมิน EQ ฉบับมัธยมศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับครูที่ปรึกษำ 

3. คณะกรรมการด าเนินการการจัดการข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด้วยโปรแกรม  Scan tool 4.0 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1.1 1.นำงสำวธิดำ  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  2. นำงสำวเบญจวรรณ  นฤภัย 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1.2 1.นำงสินีนำฏ  คชนิล  2. นำงสำวศศิวิมล  ม่วงทิม 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1.3 1.นำยสมนึก  เกิดเนตร  2.นำยปรัชญำวัฒน์  ปิ่นเกตุ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1.4 1.นำงผกำกรอง  พินิจ  2.นำยชัยรัตน์  อ่ ำพูล   
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1.5 1.นำยชำติ  ถำวร  2.นำงสำวนลนัฐรัตน์  เหลืองอ่อน 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1.6 1.นำงประภำพรรณ  พรมสำร  2.นำงสำวสุธำสินี ฟองจำงวำง  
                                           3.นำงสำวเบญจพร  พุ่มนวล 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1.7 1.นำยไพบูลย์  อมรประภำ  2.นำงสำวพิมพ์พิชชำ  พุ่มนอก   
                                            3.นำยวิษณุ  ทิศวงศ์ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1.8 1.นำงศจีลักษณ์  พงศ์สุภำ  2.นำงสำวปิยพร  ผิวสุพรรณ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1.9 1.นำงสำวลักษณำ  เยำวสังข์   2.นำงสำวปัทมำ  ศรีอินทร์ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1.10 1.นำงดวงเดือน  กิติประสำท   2.นำงสำวพิชญำภัค  กันอินทร์ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1.11 1.นำงกมลสรวง  คนเฉียบ   2.นำงสำวอัฐอรวี  อ่ ำบำงกระทุ่ม 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2.1 1.นำงวิไลลักษณ์  งำนสลุง  2.นำงสุรีย์ ศิริรัตน์ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2.2 1.นำงนงครำญ  เอ่ียมบำง 2.นำยธีระยุทธ  อินไชย 



  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2.3 1.นำงสำวธรรมรัตน์  รำชรองเมือง  2.นำงสำวณภัสรชญำ  ปำระพิมพ์ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2.4 1.นำงสำวภัทรินทร์  สังข์ทอง  2.นำงดวงเดือน  เร่งเจริญ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2.5 1.นำงกัลยำ  พ่ึงพำณิชย์กุล  2.นำงสำวจิดำภำ  วงษ์จันนำ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2.6 1.นำงจำรุวรรณ  เดชคุ้ม  2.นำงสำวธัญญ์กมน  โพธิ์พันธ์  
                                            3.นำยพันธวัฒน์  ศิลำรักษ์ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2.7 1.นำงพนัชกร  มีศำสตร์ 2.นำงสำวกรรณิกำร์  บัวทุม   
                                            3.นำงสำวนงนุช  จันทวำศ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2.8 1.นำยอัคคเดช  เผือกทอง  2.นำยณรงค์  จันทุดม   
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2.9 1.นำงสำวจำรุวรรณ  ขันธพิณ 2.นำยสิทธิชัย  สิงห์เทพ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2.10 1.นำยวรวิทย์  ไชยมิ่ง  2.นำงสำวบุษกร  พรหมศรี   
                                             3.นำงสำวอำภำพร  ศีรีวัน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3.1 1.นำยธีรพงษ์  นวลด่อน 2.นำงเจียรนัย  สืบค ำ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3.2 1.นำงสำวสุชำวดี  พิมหำนำม 2.นำงสำวมณี  แซ่ท่อ   
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3.3 1.นำงพนิตนำฏ  รัตนพนิต  2.นำยสงบ ดุษฎีธัญกุล 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3.4 1.นำงชลธิชำ  วรภู 2.นำงวำสนำ  ประวันนำ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3.5 1.นำงนุศรำ จันทร์สละ  2.นำงสำวปรำรถนำ  หอมลำ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3.6 1.นำงจุฑำทิพย์  ยงพำณิชย์  2.นำงสำวชนมน  ศรีพระจันทร์ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3.7 1.นำงสวำท  สิริพัฒนำ 2.นำงสำวศิริลักษณ์  ทองรอด 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3.8 1.นำยธรำธร  สุขะอำคม  2.นำงสุรภำ  จันทร์เปล่ง 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3.9 1.นำงบุษรำภรณ์  บุญวังแร่ 2.นำงรัชนี  พรมชู   
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3.10 1.นำงธิติมำ พรำมพิทักษ์  2.นำงสำวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค์ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4.1 1.นำงวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์ 2.นำงรุ่งรวี  อภิชำติธ ำรง 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4.2 1.นำงดำรำรัตน์  มะอิ  2.นำงพยอม  คุ้มฉำย 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4.3 1.นำงชลปรียำ  สวนทวี  2.นำงกำญจนำ  จันทร์สุคนธ์   
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4.4 1.นำงอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ 2.นำงสำวสำวิตรี  ขำวทรงธรรม 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4.5 1.นำยวิเชียร  หล ำประเสริฐ  2.นำยคนอง  ทองเมือง 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5.1 1.นำยนิกร  พันธ์รุณ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5.2 1.นำงอิสริยำ  ณ  พัทลุง 2.นำงสมจิต  ทองเมือง 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5.3 1.นำงสำวปรำงค์ทรำย  อุดด้วง 2.นำยสุรสิทธิ์  คัมภีรทัศน์ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5.4 1.นำงภำรณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ 2.นำงปำริชำติ  สิทธิ 



  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5.5 1.นำงณัชภัทร  วงศ์จีน 2.นำงสมพร  ศรีพูล 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5.6 1.นำยเอกกมล  เรืองเดช  2.นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6.1 1.นำงสำวสุภัคฉวี  เอ่ียมส ำอำง 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6.2 1.นำงสำวภัณฑิลำ  แย้มพยุง  2.นำงวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6.3 1.นำยสุรเชษฐ์  แสงอำทิตย์  2.นำงสำวรัตนำกร  โพธิ์คง 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6.4 1.นำงนงนุช  วิริยำนุกูล  2.นำงสำวธนิฐตำ ลิขสิทธิ์พันธุ์ 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6.5 1.นำยอดิเทพ  กรีแสง  2.นำงจิณห์ญภัค  ประเสริฐศักดิ์   
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6.6 1.นำงสำวสุทธิดำ  เพ็ชรเอม 

หน้าที่ : ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยโปรแกรม Scam tool 4.0 

ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโรงเรียน, ข้อมูลนักเรียน, บันทึกกำรเยี่ยมบ้ำน, บันทึกกำรคัดกรองนักเรียน 

เป็นรำยบุคคล, SDQ ฉบับครูประเมิน, SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง, SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมิน,                     

และแบบประเมิน EQ ระดับมัธยมศึกษำ ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม 2561 

4. คณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงาน 

4.1  นำงสินีนำฏ คชนิล    ประธำนกรรมกำร 

4.2  นำงสุรีย์ ศิริรัตน์    กรรมกำร 

4.3  นำยธรำธร สุขะอำคม   กรรมกำร 

หน้าที่ :  สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรข้อมูลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยโปรแกรม  
Scan tool 4.0 เสนอต่อผู้บริหำรและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39  

 

ขอให้คณะกรรมกำรแต่ละจุดงำนปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถและ

บังเกิดประโยชน์และประสิทธิภำพสูงสุดแก่นักเรียนและทำงรำชกำร หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคใดให้รำยงำน 

ให้ผู้บริหำรทรำบเพ่ือด ำเนินกำรหำทำงแก้ไขปัญหำต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  2  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ.2561 

สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน  กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

 

(นำงสำวอรุณศรี  เงินเสือ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 


