
   
 
 
 
    คาํสั่งโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 

   ที่ ๑๘๐ /๒๕๖๒   
  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

************************************ 
            เพ่ือใหการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพมี
มาตรฐานคุณภาพสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับปรับปรุง) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับปรับปรุง) อาศัยแกไขเพ่ิมเติม จึงแตงต้ังคณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดังน้ี 

  ๑. คณะกรรมการอํานวยการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน (ทีมนํา)  
  นางสาวจินตนา      ศรีสารคาม ประธานกรรมการ  
  นายสมชัย       กองศักด์ิศรี  รองประธานกรรมการ 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข  กรรมการ  
  นางสาวภรณกมนส     ดวงสุวรรณ กรรมการ 
  นางปานทิพย      สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ  
 หนาที่  ๑. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค ในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ๒. แตงต้ังคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) และคณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) 
  ๓. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ๔. นิเทศ ติดตาม กํากับ การดําเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน และคณะกรรมการ 
                         ดําเนินงาน  
  ๕. สรุปประเมนิผลและ นําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ตามระบบ 
                        ดูแลชวยเหลือตอไป 
 ๒. คณะกรรมการประสานงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
  นางปานทิพย  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
  วาที่รอยตรีศุภกิจ      เซียะสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ 
  นางสาวนฤมล     รับสง  รองประธานกรรมการ 

นายสุมังครัตน     โคตรมณ ี กรรมการ นายสาธิต    แกวศรีทัศน กรรมการ 
นายกิติศักด์ิ   โฉมวิไล กรรมการ นางสาววชิราภรณ  สันตวงษ กรรมการ 
นายอภิวัฒน   บุญออน กรรมการ นายศราวุธ         คารมหวาน กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท  แดนวงศ กรรมการ นางบุญเยี่ยม      พิทักษวงศ กรรมการ 
นายสุชาติ   รัตนเมธากูร กรรมการ นางสาววชิราภรณ  สันตวงษ กรรมการ 
นายชนเมธี      ศรีษะเทือน กรรมการ นางสาวสมฤดี       เจียรสกุลวงศ กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ   ภูพิเศษศักด์ิ กรรมการ นางสาวพิกุลทา     หงสทอง กรรมการ 
นางสาวภานุมาศ   ชาติทองแดง กรรมการ นางสาวณิชา    แสงทอง กรรมการ 
นางสาวอโนชา      โปซิว  กรรมการ นายสัณห         พินิจมณีรัตน กรรมการ 
นางสาวศศิธร       เมอืงมูล กรรมการ นายอรรถพล    ยตะโคตร กรรมการ 
นางสาวธนิดา      ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ นางสาวอาภาภรณ  อริวัน  กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา     ปราโมทย กรรมการ นางสาวพรทิพย      นาคเกิด กรรมการ 



นางสาวจีญาพัชญ  แกมทอง กรรมการ นายชัยวัฒน       ผองสังข กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน     เกาะหวาย กรรมการ นายศักรินทร         ศรีตระกลู กรรมการ 
นางสาวญาณิศา     ชาญกิจกรรณ กรรมการ นางสาวกุลยา     บูรพางกูร กรรมการ 
คุณครูที่ปรึกษาทุกทาน  กรรมการ 

  นายนพดล  คําพร  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกมลรัตน  ตระกูลสถิตยมัน่ กรรมการและเลขานุการ 

 หนาที่  ๑. ประสานงานใหการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนไปดวยความเรียบรอย 
                         และมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เสริมสรางเจตคติที่ดี และทักษะในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแก 
                         บุคลากรในโรงเรียน  
  ๓. วางระบบ กําหนดโครงสรางการดําเนินงาน บทบาทและภารกิจของบุคลากรในระบบดูแล 
                         ชวยเหลอืนักเรียน 
  ๔. จัดทําปฏิทินดําเนินงาน การนิเทศ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๕. จัดทําเอกสาร เครื่องมือเครื่องใชในการดําเนินงาน จัดประชุมช้ีแจงและอบรมใหความรูแก 
                         บุคลากร 
  ๖. ใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบดูแล 
                         ชวยเหลอืระดับโรงเรียน 
  ๗. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน และเผยแพรประชาสัมพันธ 
  ๘. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ๓. คณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
 

ระดบัมัธยมศกึษาปที่ ๑ 
 

ระดบัชัน้ ชื่อครทูีป่รกึษา ชื่อครทูีป่รกึษา 

ม.๑/๑ น.ส.ณิชพัณณ   เฉลิมพันธ น.ส.เยาวรัตนา  พรรษา 

ม.๑/๒ น.ส.อรวรรยา   ภาคคํา น.ส.พรทิพย    นาคเกิด 
ม.๑/๓ น.ส.ณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ น.ส.ภัทรนุช    คําดี 

ม.๑/๔ น.ส.อลิษา      ไชยรินทร นางนวรัตน     นาคะเสนียกลุ 

ม.๑/๕ น.ส.อาภาภรณ อริวัน น.ส.มณทิพย   เจริญรอด 

ม.๑/๖ น.ส.ปรัชญา    การรักษา นางทัศนีย      วงคเขียว 

ม.๑/๗ น.ส.พิกุลทา    หงษทอง นายชัยวัฒน   ผองสังข 

ม.๑/๘ น.ส.ช่ืนกมล    คงหอม นายเสถียร      บุญมหาสิทธ์ิ 

ม.๑/๙ วาที่ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง น.ส.อุษณีย     ออนแท 

ม.๑/๑๐ นายศิรณัฏฐ   ภูพิเศษศักด์ิ น.ส.ศิริลักษณ  อภิรมยพฤกษา 

ม.๑/๑๑ น.ส.ศิริมา      บุญสวัสด์ิ น.ส.จีระภา     ชินภักดี 

ม.๑/๑๒ น.ส.ญาณิศา   ชาญกิจกรรณ นายสุมังครัตน  โคตรมณ ี

ม.๑/๑๓ น.ส.เกวลี      เงินศรีสุข นายสมจิตร     แพทยรัตน 

ม.๑/๑๔ นายศิรวิชญ   ประยูรวิวัฒน น.ส.ศิราภร     นาบุญ 

- ๒ - 



 

ระดบัมัธยมศกึษาปที่  ๒ 
 

ระดบัชัน้ ชื่อครทูีป่รกึษา ชื่อครทูีป่รกึษา 

ม.๒/๑ น.ส.เมทิตา    ชัยมา - 

ม.๒/๒ น.ส.พรทิวา    สมเนตร วาที่ ร.ต.ประจักษ  จอมทอง 

ม.๒/๓ นายเกรียงศักด์ิ  มะละกา น.ส.รุงตะวัน    ทาโสต 
ม.๒/๔ น.ส.ณัฐภรณ  ฉอนเจริญ นางธัญญา       สติภา 

ม.๒/๕ น.ส.วนิดา      ตนภู นายสุวิท         ปนอมร 

ม.๒/๖ นายนิธิภัทร   สรอยเช้ือดี นางมลิวรรณ    อันพิมพ 

ม.๒/๗ น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ นายสาธิต       แกวศรีทศัน 

ม.๒/๘ น.ส.พิทธิดา   ปราโมทย น.ส.กวินวัณณ  กาฬดิษฐ 

ม.๒/๙ น.ส.กิตติมา   ธรรมวิสุทธ์ิ นางทิพยจันทร  หงษา 

ม.๒/๑๐ น.ส.ลาวัลย   คงแกว น.ส.ภานุมาศ   ชาติทองแดง 

ม.๒/๑๑ น.ส.เกศินี     จันทรครบ นายวรธรรม    หนูประดิษฐ 

 
ระดบัมัธยมศกึษาปที่ ๓ 

 
ระดบัชัน้ ชื่อครทูีป่รกึษา ชื่อครทูีป่รกึษา 

ม.๓/๑ น.ส.รัตยา      รางกายดี นายสุริยา      ทรัพยเฮง 

ม.๓/๒ นายสมพร     โพธ์ิศรี วาที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสด์ิ 
ม.๓/๓ น.ส.ธนิดา     ไชยสุนทรกิตติ นายสุชาติ      รัตนเมธากูร 

ม.๓/๔ น.ส.จันทรา   ตระกูลเศรษฐสิร ิ นายเพชร       สาระจันทร 

ม.๓/๕ น.ส.พัชราวัลย  บุตรพรม น.ส.ทิพวรรณ  โลกิตติธรกุล 

ม.๓/๖ 
วาที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน 

นายศุภกิจ      หนองหัวลิง 
นายภาคภูมิ    แกวเย็น 

ม.๓/๗ น.ส.กุลยา    บูรพางกูร นางสุมิตรา     สุวรรณธาดา 

ม.๓/๘ น.ส.อโนชา   โปซิว นายณรงค      หนูนารี 
ม.๓/๙ นายสัณห     พินิจมณีรัตน น.ส.ณัฐวดี     โพธิจักร 

ม.๓/๑๐ น.ส.อนุสรา   สุขสุคนธ นายกิติศักด์ิ    โฉมวิไล 

ม.๓/๑๑ น.ส.พรวลี     สุขสอาด น.ส.อรวรรณ   พันธุภัครินทร 
 
 
 
 
 
 

- ๓ - 



ระดบัมัธยมศกึษาปที่ ๔ 
 

ระดบัชัน้ ชื่อครทูีป่รกึษา ชื่อครทูีป่รกึษา 

ม.๔/๑ น.ส.ฌัชชา       ปญญาเมา น.ส.พนิดา       ยอดรัก 

ม.๔/๒ นางปทมา       รัตนจํานงค น.ส.วชิราภรณ  สันตวงษ 
ม.๔/๓ น.ส.อาภาพร    ภิระบรรณ นายอรรถพล    ยตะโคตร 

ม.๔/๔ น.ส.สุภิดา       โลเกษ นางพัชรา       ไตรยวงศ 

ม.๔/๕ น.ส.จินตจุทา    เกษร น.ส.วณิชชา     เอนกวิธวิทยา 

ม.๔/๖ น.ส.จีญาพัชญ   แกมทอง นายปวิตร       สมนึก 

ม.๔/๗ น.ส.ปรารถนา  รุงเรือง นางโสภา        พงศเทพูปถมัภ 

ม.๔/๘ น.ส.วิไลวรรณ   รัตนะ น.ส.นิภาพรรณ   อดุลยกิตติชัย 

ม.๔/๙ นายชนินทร    บัวแจง น.ส.ธัญญารัตน  พิมสา 

ม.๔/๑๐ วาที่ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซหลอ น.ส.วิไลพรรณ   คงดี 

ม.๔/๑๑ น.ส.เจนจิรา    เพ็งจันทร  

ม.๔/๑๒ น.ส.อัญชิสา    เหมทานนท น.ส.ปยวรรณ   ฑิมัจฉา 

 
 

ระดบัมัธยมศกึษาปที่ ๕ 
 

ระดบัชัน้ ชื่อครทูีป่รกึษา ชื่อครทูีป่รกึษา 

ม.๕/๑ น.ส.จุฑารัตน  เกาะหวาย นายสิทธิชัย  มาโนชญกุล 

ม.๕/๒ น.ส.เมธาวี     สุขเจริญ - 
ม.๕/๓ น.ส.สมฤดี     เจียรสกุลวงศ นายชนเมธี   ศรีษะเทือน 

ม.๕/๔ น.ส.นงคราญ  คําลัยวงษ น.ส.ภัทรนันท  แดนวงศ 

ม.๕/๕ น.ส.สุนทรี     วีระปรีชา นายอภิวัฒน  บุญออน 

ม.๕/๖ น.ส.อมรรัตน  มะลิงาม น.ส.ชลิตา     บุญรักษา 

ม.๕/๗ น.ส.มวารี      ใจชูพันธ น.ส.จิรา       จั่นเล็ก 

ม.๕/๘ วาที่ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย นางเกษรา     กองศักด์ิศรี 

ม.๕/๙ น.ส.กมลรัตน  ตระกูลสถิตยมั่น นางบุญเยี่ยม  พิทักษวงศ 

ม.๕/๑๐ นายนพดล     คําพร - 

ม.๕/๑๑ น.ส.วทันยา    ใจนันตา - 

 
 
 
 
 
 

- ๔ - 



 
ระดบัมัธยมศกึษาปที่ ๖ 

 
ระดบัชัน้ ชื่อครทูีป่รกึษา ชื่อครทูีป่รกึษา 

ม.๖/๑ น.ส.วิลัยภรณ    ปยะวงค นายจักรกฤษณ  ชัยปราโมทย 

ม.๖/๒ น.ส.ทวินันท     ใสขาว น.ส.นฤมล      รับสง 
ม.๖/๓ น.ส.ศศิธร        เมืองมลู นางนลินพร     สมสมัย 

ม.๖/๔ น.ส.กนกภรณ   โพธ์ิเขียว นางสุภาภรณ   ภูระหงษ 

ม.๖/๕ นายศักรินทร     ศรีตระกูล นายทินกร       พานจันทร 

ม.๖/๖ น.ส.กมลลักษณ  สรอยเงิน นายสมุฎฎ์ิ       ภาษาดี 

ม.๖/๗ น.ส.อัญชนา      แซจิว นายศราวุธ      คารมหวาน 

ม.๖/๘ นายนักขตฤกษ  ภูระหงษ นายนิพนธ      พจนสุวรรณชัย 

ม.๖/๙ น.ส.ณิชานันทน  ศรีโพธ์ิออน - 

 
หนาที ่   ๑. ดําเนินการเยี่ยมบานนักเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธิภาพ 
  ๒. ดําเนินงาน ใหคําปรึกษา กับผูปกครอง และนักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ๓. บันทึกเอกสาร ขอมูล และถายภาพ เพ่ือเปนหลักฐานการเย่ียมบาน 
  ๔. ใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกนักเรียนที่มีความเดือดรอน 
  ๕. จัดทําเอกสารสรุปรายงานการเย่ียมบาน 
  ๗. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน และเผยแพรประชาสัมพันธ 
  ๘. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ใหคณะกรรมการฝายตางๆ มีหนาที่ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. หัวหนาระดับมีหนาที่ ดังนี ้  
๑.๑ เปนคณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล 
๑.๒ เปนคณะกรรมการพิจารณาดานความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
๑.๓ ดําเนินการดูแลนักเรียนและกิจกรรมของนักเรียนในระดับขั้นใหดําเนินไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ  
     ขอบังคับของโรงเรียน 
๑.๔ สงเสรมิพัฒนาระเบียบวินัยปองกันและแกไขปญหาความประพฤติของนักเรียน ดูแลคะแนนความประพฤติ   
     นักเรียนตามระเบียบโรงเรียน โดยประสานงานกับครูที่ปรึกษาในระดับช้ัน 
๑.๕ ติดตามแกไขความประพฤติของนักเรียนที่เปนปญหาโดยประสานงานกับครูที่ปรึกษา ผูปกครอง ชุมชน 
      หนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอนักเรียนและโรงเรียน 
๑.๖ ดําเนินการบันทึกสถิติขอมูลนักเรียนในระดับขั้นใหเปนปจจุบันและรายงานขอมูลตอฝายบริหาร 
๑.๗ ดูแลประสานโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนในระดับช้ันโดย 
ประสานกับครูที่ปรึกษา รวมทั้งดูแลการจัดสงแฟมระเบียนสะสม เอกสารรายงานการประกันคุณภาพระบบ 
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในระดับช้ัน 
๑.๘ ประสานงานดําเนินการสรรหาคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนระดับขั้น ตามระเบียบ 
ขอบังคับของโรงเรียน 
๑.๙ จัดทําสมดุและมีการบันทึกการประชุมครูที่ปรึกษาสงฝายบริหาร               
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๑.๘ จัดทําแผนปฏิบัติงานของระดับช้ันเปนรายภาคเรียนของแตละปการศึกษา 
๑.๙  ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ในระดับช้ัน 
๑.๑๐  งานอ่ืน ๆที่ไดรับมอบหมาย 
 
๒. รองหัวหนาระดับ มีหนาที่ ดังนี ้
๒.๑ ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาระดับขั้น เมื่อหัวหนาระดับขั้นไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อ 
      ไดรับมอบหมาย 
๒.๒ งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
  
๓. ครูทีป่รึกษา มีหนาที่ดังนี ้
๓.๑ จัดทําแฟมระเบียนสะสมนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
      เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับนักเรียนในระดับช้ันที่ตนเองรับผิดชอบ 
๓.๒ วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริมพัฒนาและปรับปรุงแกไขพฤติกรรมและผลการเรียน 
๓.๓ ดําเนินการเยี่ยมบานนักเรียนโดยรวมมือกับผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาและแกไขปญหานักเรียน 
๓.๔ พัฒนา สงเสริม ปองกัน ดูแลแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนที่รับผิดชอบโดยประสานกับหัวหนา     
      ระดับช้ันและผูปกครองนักเรียน 
๓.๕ ดูแลใหคําปรึกษา เพ่ือแกไขปญหาของนักเรียน หากมีปญหาที่ตองการความชวยเหลือ ใหประสานงานกับ 
      งานแนะแนว และกลุมบริหารงานบุคคล 
๓.๖ รวมเปนกรรมการพิจารณาความประพฤติของนักเรียนที่รับผิดชอบและเปนกรรมการระดับขั้น 
๓.๗ ดําเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูมตามนโยบายของโรงเรียน 
๓๘ ดูแลการเขาแถวและรวมกิจกรรมหนาเสาธง 
๓.๙ ดูแลนักเรยีน และเขารวมกิจกรรมในคาบประชุมระดับ และคณะส ี
๓.๑๐ สงเสรมิ สนับสนุน ใหนักเรียนที่รับผดิชอบเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน 
๓.๑๑ ประสานกับครูประจําวิชาในการติดตามและแกไขผลการเรียนของนักเรียนที่รับผิดชอบ 
๓.๑๒  ดูแลและเขารวมกิจกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ 

  

ใหผูที่ไดรับการแตงต้ังตามคําสั่งปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เปนไปตามกรอบการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลดีกับโรงเรียนและทางราชการตอไป 
 
 ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
                          สั่ง ณ วันที่  ๑ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

                            ( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
                             ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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