
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
ท่ี 54/25๖3 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
***************************************** 

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสามัคคีศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ าอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๘ วรรค ๑                      
แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา             
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อรับผิดชอบงานตามขอบข่ายงานในหน้าท่ีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  (ทีมน า )  มีหน้าที่   ก าหนดนโยบาย วัตถุประสง ค์                        
ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ค าปรึกษา ก ากับ นิเทศ ดูแล แก้ปัญหาอันเกิดจาก                 
การปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานและประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย 
 1.1  นางสาวอุไรวรรณ   ทองเสน่ห์  ประธานกรรมการ 
 1.2  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์  กรรมการ 
 ๑.๔  นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  กรรมการ 
 ๑.๕  นายชวลิต  เพชรรัตน์  กรรมการ 
 ๑.๖  นายสุวิทย์  จูห้อง   กรรมการ 
 ๑.7  นางณภัทร  อ่อนช่ืนจิตร  กรรมการ 
 ๑.8  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
 ๑.9 นางจิรัชยา  ล้ิมฉุ้น   กรรมการและเลขานุการ 
 1.10 นางสาวเจติยา จันทพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 ๒. คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) มีหน้าที่ ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักในการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประสานงานระหว่างฝ่ายอ านวยการ (ทีมน า) กับคณะกรรมการ
ด าเนินงาน (ทีมท า) หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าเอกสาร เครื่องมือ ประชุมช้ีแจง ปรึกษาหารือ สรุปผล
การด าเนินงาน รายงานต่อผู้อ านวยการและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
 2.1  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  ประธานกรรมการ 

/2.2  นายชวลิต...  
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 2.2  นายชวลิต  เพชรรัตน์  รองประธานกรรมการ 
 2.3  นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  กรรมการ 
 ๒.4  นายประวิทย์ ค าศรี   กรรมการ 
 ๒.5  นางจิรพันธ์  สินไชย   กรรมการ 
 ๒.6  นายสุวิทย์  จูห้อง   กรรมการ 
 2.7  นางพิไลวรรณ เพชรคง   กรรมการ 
 ๒.๘  นางสาวออมทอง สุกรอดรู้   กรรมการ 
 ๒.๙  นางจิรัชยา  ล้ิมฉุ้น   กรรมการและเลขานุการ    
 ๒.๑๐ นางสาวเจติยา จันทพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 ๓. คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) มีหน้าที่ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ประชุมช้ีแจง ท าความเข้าใจ
กับคณะกรรมการด าเนินงานในระดับช้ันเรียนท่ีรับผิดชอบ บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน ประเมินผล และ
จัดท ารายงานการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๓.๑ หัวหน้าระดับ มีหน้าที่ ดังนี้ 
       ๓.๓.๑  ติดตาม ก ากับ ดูแลการช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
       ๓.๓.๒  ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       ๓.๓.๓  จัดประชุมครูในระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       ๓.๓.๔  จัดประชุมกลุ่ม ปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนรายกรณี 
       ๓.๓.๕  บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานจัดท ารายงานการปฏิบัติในแต่ละระดับช้ัน เพื่อส่งฝ่ายบริหาร 
       ๓.๓.๖  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
 ๑.  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์ ท่ีปรึกษาหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๒.  นายชวลิต  เพชรรัตน์ ท่ีปรึกษาหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๓.  นางพิไลวรรณ เพชรคง  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ๔.  นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพิ่มพูน  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ๕.  นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 ๖.  นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 ๗.  นายประวิทย์  ค าศรี  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๘.  นางสาวจันทรา ช านาญดง รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๙.  นายสุวิทย ์  จูห้อง  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ๑๐. นางวีรดา  ฉุน้ย่อง  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ๑๑. นางจิรพันธ์  สินไชย  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 ๑๒. นางสาวอนิษา ยาชะรัด  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 ๑๓. นางสาวออมทอง สุกรอดรู้  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ๑๔. นางสาวอรรถยา ล่องต้ี  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

  
/๓.๒  ครูที่ปรึกษา...  
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 ๓.๒  ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่ ดังนี้ 
       ๓.๒.๑  ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ังการส่งเสริม ป้องกันปัญหา และการช่วยเหลือ
แก้ปัญหาด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว หรืออื่นๆ 
      ๓.๒.๒ ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ  
    ๑.  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
    ๒.  คัดกรองนักเรียน 
    ๓.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
    ๔.  การป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือนักเรียน 
    ๕.  การส่งต่อนักเรียน ภายใน/ภายนอก 
    ๖.  จัดกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน จัดท าเอกสารมห้เป็นปัจจุบัน 
    ๗.  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย/ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    ๘.  จัดกิจกรรมโฮมรูม  บันทึกกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน 
    ๙.  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ครูที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

ท่ี ชั้น ครูที่ปรึกษา ห้องที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ม.๑/๑ นางสาวเจติยา             จันทพันธ์ 332  

นางสาวณิชกานต์          วงเวียน 321  
2. ม.๑/๒ นางอภิวันท์                สกุลทิพย์แท้ 329  

นางพิไลวรรณ              เพชรคง 226  
3. ม.๑/๓ นางสาวศวรรณ์รัตน์       เพิ่มพูน 123  

นางธนพรรณ               ต้ังธีระสุนันท์  ห้องคหกรรม  
4. ม.๒/๑ นางจิรัชยา                 ล้ิมฉุ้น 116  

นายทรงวุฒิ                เฉียงลิบ 115  
5. ม.๒/๒ นางเปรมจิตร              พงษ์ศิริกุล 225  

นายพนมศักดิ์              บุญมาศ ห้องดนตรี  
6. ม.๒/๓ นางกษมน                  พลเดช 324  

นางสาวนาตาชา          ด้ามทอง 222 (คอม2)  
7. ม.๓/๑ นายประวิทย์              ค าศรี อาคารฝึกงาน  

นางยุพิน                   บุญมาก 211  
๘. ม.๓/๒ นายบุญชม                 ศิริกุลพิทักษ์ 331  

นางสาวจันทกานต์        สุวรรณภักดี 322  
๙. ม.๓/๓ นางสาวจันทรา            ช านาญดง 334  

นางสาวสุมินตรา          หลอดเงิน ห้องนาฏศิลป์  
๑๐. ม.๔/๑ นางสาวกรุณา             ชุมนวน 118  

นางวารีย์                  วุทธชูศิลป์ 214  
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ที ชั้น ครูที่ปรึกษา ห้องที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑1. ม.๔/๒ นางธนาพร              วงศ์อภัย 333  

นางสาวจิราวดี          ไกรเทพ 111  
๑2. ม.๔/๓ นายสุวิทย์               จูห้อง ห้องศิลป์  

นางวีรดา                ฉุ้นย่อง ห้องอาเซียน  
๑๓. ม.๕/๑ นางสาวอนิษา          ยาชะรัด 212  
๑๔. ม.๕/๒ นายชวลิต               เพชรรัตน์ หอประชุม  

นางณภัทร              อ่อนช่ืนจิตร 221 (คอม 1)  
๑๕. ม.๕/3 นางมาลี                 ศิริกุลพิทักษ์ ห้องคหกรรมอาหาร  

นางจิรพันธ์              สินไชย 133  
๑๖. ม.๖/๑ นางสาวอรรถยา        ล่องต้ี 213  
17. ม.๖/๒ นางสาวออมทอง       สุกรอดรู้ 323  

 ๓.๓  ครูแนะแนว มีหน้าที่ ดังนี้ 
        ๓.๓.๑  จัดกิจกรรมคาบแนะแนว คาบโฮมรูม เพื่อสนับสนุนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 ๓.๓.๒  สนับสนุนและเป็นแกนหลักให้กับครูที่ปรึกษา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        ๓.๓.๓  ให้ค าปรึกษานักเรียนท่ีเป็นปัญหาในกรณีท่ีครูที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาหรือยากแก่ 
        การช่วยเหลือ 
       ๓.๓.๔  ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาหารือปัญหารายกรณี 
       ๓.๓.๕  ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนว ให้ส่งต่อผู้เช่ียวชาญ 
       ภายนอกและติดตามผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       ๓.๓.๖  บันทึกการปฏิบัติงาน และประเมินผลรายงานต่อผู้บริหารหรือหัวหน้าระดับ 
       ๓.๓.๗  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๓.๔  ครูเวรประจ าสัปดาห์ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
      ๓.๔.๑  รับนักเรียนตอนเช้า (ต้ังแต่ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.)  ดูแลนักเรียนมาสาย (ต้ังแต่ 08.30 
– 09.00 น.) 
                ๓.๔.๒  กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง 
       ๓.๔.๓  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนขณะใช้โรงอาหาร 
       ๓.๔.๔  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจูงรถเข้าไปจอดในโรงรถ และความเป็นระเบียบ  
       เมื่อน ารถออกจากโรงรถ 
       ๓.๔.๕  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าแถวกลับบ้าน 
       ๓.๔.๖  ดูความสะอาดของอาคารเรียน 
       ๓.๔.๗  บันทึกการปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานหน้าท่ีครูเวรประจ าวัน ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
                หัวหน้าเวร แต่ละเวรเสนอต่อหัวหน้าเวรและฝ่ายบริหาร 
       ๓.๔.๘  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ประกอบด้วย 
ที่ปรึกษาหัวหน้างานเวรประจ าสัปดาห์  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  

 เวรชุดท่ี 1 ปฏิบัติหน้าท่ี สัปดาห์ท่ี ๑, ๕, ๙, ๑๓ และ ๑๗ ประกอบด้วย 
  1.  นางยุพิน  บุญมาก   หัวหน้าเวร 
  2.  นายทรงวุฒ ิ  เฉียงลิบ   รองหัวหน้าเวร 
  3.  นางจิรัชยา  ล้ิมฉุ้น   ผู้ช่วย 
  4.  นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ   ผู้ช่วย 
  5.  นางสาวอนิษา ยาชะรัด   ผู้ช่วย 
  6.  นางสาวนาตาชา ด้ามทอง   ผู้ช่วย 
  7.  นางสาวณิชกานต์ วงเวียน    ผู้ช่วย 
  
 เวรชุดท่ี ๒ ปฏิบัติหน้าท่ี สัปดาห์ท่ี ๒, ๖, ๑๐, 14 และ 18 ประกอบด้วย 
  1.  นายสุวิทย์  จูห้อง   หัวหน้าเวร 
  2.  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง   รองหัวหน้าเวร 
  3.  นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์  ผู้ช่วย 
  4.  นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล  ผู้ช่วย 
  5.  นางวารีย์  วุทธชูศิลป์  ผู้ช่วย 
  6.  นางธนพรรณ  ต้ังธีระสุนันท์  ผู้ช่วย 
  7.  นางสาวเจติยา จันทพันธ์  ผู้ช่วย  
  8.  นางสาวสุมินตรา หลอดเงิน  ผู้ช่วย  
 
 เวรชุดท่ี ๓ ปฏิบัติหน้าท่ี สัปดาห์ท่ี ๓, ๗, ๑๑, ๑๕ และ 1๙ ประกอบด้วย 
  1.  นางพิไลวรรณ     เพชรคง   หัวหน้าเวร 
  2.  นางสาวจันทรา    ช านาญดง  รองหัวหน้าเวร 
  3.  นายประวิทย์       ค าศรี   ผู้ช่วย 
  4.  นางจิรพันธ์         สินไชย   ผู้ช่วย 
  5.  นางกษมน          พลเดช   ผู้ช่วย 
  6.  นางสาวออมทอง สุกรอดรู้   ผู้ช่วย 
  7.  นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพิ่มพูน   ผู้ช่วย 

 เวรชุดท่ี ๔ ปฏิบัติหน้าท่ี สัปดาห์ท่ี ๔, ๘, ๑๒, ๑๖ และ ๒๐ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวกรุณา ชุมนวน   หัวหน้าเวร 
  2.  นางณภัทร  อ่อนช่ืนจิตร  รองหัวหน้าเวร 
  ๓.  นายชวลิต  เพชรรัตน์  ผู้ช่วย 
  ๔.  นางธนาพร  วงศ์อภัย   ผู้ช่วย 

/๓.๒  ครูที่ปรึกษา...  



-๖- 
 

  ๕.  นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้  ผู้ช่วย 
  ๖.  นางสาวอรรถยา ล่องต้ี   ผู้ช่วย 
  7.  นางสาวจันทกานต์ สุวรรณภักดี  ผู้ช่วย 
  ๘.  นายพนมศักดิ์ บุญมาศ   ผู้ช่วย 
   
 

ท้ังนี้ ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด 
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการต่อไป 

 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  19  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 
 

       
 
 

      (นางสาวอุไรวรรณ   ทองเสน่ห์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

 


