
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
ท่ี  073 / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าระดับ และครูท่ีปรึกษาประจ าช้ัน  
ประจ าปีการศึกษา  2564 

................................................... 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการ

พัฒนาผู้เรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สู่มาตรฐานความเป็นสากลภายใต้บริบทของวัฒนธรรมและวิถีพอเพียง 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และการด าเนินงานเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าระดับ และครูท่ี
ปรึกษาประจ าช้ัน ประจ าปีการศึกษา  2564 ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑ นายบุญเลิศ    ทองชล  ผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
๑.2 นางกัญจนา   สมชาติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน         รองประธานกรรมการ 
1.3 นายปริวรรต  ธงธวัช  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
1.4 นายสุนทร      เพชรชู  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป    กรรมการ   
๑.5 นางจงกล       รจนา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๑.6 นายสัญญา     เจริญ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
๑.7 นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ           กรรมการ 
1.8 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ  หัวหน้างานกิจการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาและอ านวยการความสะดวก ให้แก่คณะกรรมการ

ด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 

2. หัวหน้ำระดับชั้น 
2.1  นางสาวนันทญา  บรรณราช ครู คศ.๒  หัวหน้าระดับช้ัน ม.1 
2.2  นายนราธิป นาเจริญ  ครู ผู้ช่วย  หัวหน้าระดับช้ัน ม.2 
2.3  นายวีรยุทธ  อนุกูล  ครู คศ.2  หัวหน้าระดับช้ัน ม.3 
2.4  นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร ครู คศ.2  หัวหน้าระดับช้ัน ม.4  
2.5  นายปุณณมา  ทองดีเพ็ง  ครู ผู้ช่วย  หัวหน้าระดับช้ัน ม.5 
2.6 นางกัญญาภรณ์  การะเกตุ ครู คศ.๑  หัวหน้าระดับช้ัน ม.6 

 
 

 



มีหน้ำที่ 
1. รับนโยบายการปฏิบัติงานจากฝ่ายกิจการนักเรียน และแจ้งให้ครูประจ าช้ันในสายช้ันทราบ 
2. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาประจ าช้ัน ในการควบคุมดูแล ส่งเสริมและปรับปรุงพฤติกรรมของ

นักเรียน 
3. ประสานงานในการรวบรวมข้อมูลนักเรียน คัดกรอง และส่งต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ประสานงานในการติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อให้มาร่วมแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
5. ประเมินผล นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาประจ าช้ัน 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
3 ครูที่ปรึกษำ  

3.1  ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1   
ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น 

ม.๑/๑ นายประเสริฐ  จันทร์ทัน นางสาวนันทญา  บรรณราช 

ม.๑/๒ นางสาวขวัญชนก   สังข์เทพ นางสาวสุธาสินี    เทพไชย 
ม.๑/๓ นางกมลรัตน์  คะตะโต นางสาวนุชนาฏ  พรหมทอง 
ม.๑/๔ (ห้องกีฬา) นางเรณู   ผดุงฤกษ์ นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม 
ม.๑/๕ (เตรียมภาษา) นายธีรเทพ   มุกดา นางสาวอรวลี    เทพนุรักษ์ 

ม.1/6 (เตรียมวิทย์ – คณิต) นางอรณ์สิริ     แก้วปลอด นางพรพณา    ฤทธิ์ชู 
ม.1/7 (ห้องเรียนพิเศษ M-SCI) นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์ นางสาววราวรรณ  พัฒน์จีน 

  
     3.2 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 

ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น 
ม.๒/๑ นายพีรพงศ์   ฤทธิเพชร์ นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว 

ม.๒/๒ นางสาวสาวิตรี   รักษาพราหมณ์ นางสาวณิชาภัทร  หนูพรหม 
ม.๒/๓ นางสาวอมรรัตน์   วิจารณ์ นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน 

ม.๒/4 (เตรียมภาษา) นางสุดา   เอ้งฉ้วน  
ม.2/5 (เตรียมวิทย์ – คณิต) นางนริศา   บุระชัด  
ม.๒/๖ (ห้องกีฬา) นายนราธิป   นาเจริญ  นางสาวบุญฑริกา  เจียมทิพย์ 

3.3 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น 

ม.๓/๑  นางสาวภัทราพร  ช่างเหล็ก นายนพดล  ทองนา 

ม.๓/๒ นายวีรยุทธ   อนุกูล นางสาวนวนาท  กล่ินเมฆ 

ม.๓/๓ นายสัญญา   เจริญ นางสาววิภาวรรณ   ขันพระแสง 
ม.๓/๔ (เตรียมภาษา) นางสาวฐิตารีย์  อินทจันทร์  
ม.๓/๕ (เตรียมวิทย์ – คณิต) นางจุฬาลักษณ์   หนูหวาน นางสาวพิไลวรรณ   ธารายศ      



 
3.4 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น 
ม.๔/๑ (ศิลป์ - ท่ัวไป) นายโยธิน   นวลมุสิก นางสาวอโณทัย  หนักแดง 
ม.๔/๒ (ศิลป์ - ภาษา) นางสาวธีรนันท์ ปานเพชร นางสาวศรีสุดา แก้วสุข 
ม.๔/๓ (ศิลป์ - ค านวณ) นายสมศักดิ์     บัวหนุน นางสาวพันทิวา  คงแย้ม 
ม.๔/๔ (วิทย์ - คณิต) นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม นายนพดล  ศรีสุข 
ม.๔/๕ (ห้องเรียนพิเศษ CEL) นางสาวนภิสา  เส็นติระ 

 
นางสาววรุณาทิตต์  หนูวงค์ 
Mr.Epie Metuge Pual 

   
3.5 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น 
ม.๕/๑ (ศิลป์ - ท่ัวไป) นางสาวคณิตา   บ่วงราชบพิตร นายปุณณมา   ทองดีเพ็ง 
ม.๕/๒ (ศิลป์ - ภาษา) นายสุนทร    เพชรชู ว่าท่ี ร.ต.หญิงจิราภรณ์  สีด า 

ม.๕/๓ (ศลิป์ - ค านวณ) นางสาวกิ่งดาว   ช่วยชนะ นางสาวสโรชา  ทองนุ่น 

ม.๕/๔ (วิทย์ - คณิต) นางธิดารัตน์    แซเ่ลี้ยว นางสาวจุฑาภรณ์    เป้าทอง 
 

3.6 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น ครูที่ปรึกษำประจ ำชั้น 

ม.๖/๑ (ศิลป์ - ท่ัวไป) นางสุภาพร  พัฒนรักษา  นายธีระพล   เกิดเนตร 
ม.๖/๒ (ศิลป์ - ภาษา) นางจงกล   รจนา นางสาวสมฤดี  กลับรินทร์ 
ม.๖/๓ (ศิลป์ - ค านวณ) นางกัญญาภรณ์  การะเกตุ  
ม.๖/๔ (วิทย์ - คณิต) นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ นางศศิพิมพ์  กองสุข 

 
มีหน้ำที่ 

1.รู้จักนักเรียนรำยบุคคล 
- รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ติดตามข้อมูลของนักเรียนในปกครองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การออก

เย่ียมบ้านนักเรียน จัดท าระเบียนสะสม และกรอกข้อมูลในระบบช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์(SCSS) 
2.คัดกรอง 
- ท าการคัดกรองนักเรียนพิจารณาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อการจัดกลุ่มนักเรียน เป็น 4 กลุ่ม 

คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มพิเศษ สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษด้านต่าง ๆ ท้ังศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ ให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
และเฝ้าระวังกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเกี่ยวกับอบายมุขด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีพฤติกรรม
เส่ียงเกี่ยวกับยาเสพติด เอาใจใส่ดูแลนักเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาการเรียนและขาดเรียนบ่อยเป็นพิเศษ 
ประสานกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้ทันเหตุการณ์  



- ส ารวจรายช่ือนักเรียนท่ีไม่เข้าแถวและไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม บันทึกลงในเอกสารท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
 

3.ส่งเสริม/พัฒนำ 
- ควบคุมนักเรียนในการท าความสะอาดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
- ควบคุมแถวในพิธีเคารพธงชาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในช้ันท่ีปกครองด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเรียน ด้านระเบียบวินัย ด้านการ

ปรับตัว ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
- พบนักเรียนในกิจกรรมโฮมรูม ฟังธรรม  ประชุมระดับ  รักการอ่าน 
- ส ารวจรายช่ือและควบคุมนักเรียนในความรับผิดชอบให้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
- สรุปแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ฟังธรรม/ประชุมระดับ ของนักเรียนท่ีงานกิจการ

นักเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน 
- สรุปบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนเมื่อส้ินปีการศึกษา 
4.ป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
- ก ากับ ติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน หนีเรียน มาสาย และมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
- อบรม ส่ังสอน ก ากับดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในปกครอง ให้เป็นผู้ท่ีเอาใจใส่ในการเรียนและ

พฤติกรรมตนให้เป็นคนดีในทุกๆ ด้าน อยู่ในระเบียบวินัยและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
สังคมไทย หากมีนักเรียนในปกครองกระท าความผิด ให้ว่ากล่าวตักเตือน อบรมส่ังสอนให้ส านึกถึง
ความผิดท่ีได้กระท าลงไป  ท้ังนี้ให้เป็นไปด้วยความรักความห่วงใย และมีจุดประสงค์ให้นักเรียน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น หากไม่สามารถแก้ไขได้ หรือเป็นความผิดร้ายแรง ให้แจ้งต่อ
หัวหน้าระดับหรืองานกิจการนักเรียนตามล าดับโดยเร็ว 

5.ส่งต่อ 
- ส่งต่อภายใน ครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยังครูท่ีสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ

ปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝ่ายกิจการนักเรียน 
- ส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญภายนอก 

หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาท่ีมีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้ 
6.ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 
4.  จรรยำบรรณของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

1. ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพ ขวัญและก าลังใจของนักเรียนนักศึกษาอยู่เสมอ ไม่กระท าการใดท่ีจะก่อ  
    ให้ เกิดผลเสียหายแก่นักเรียน โดยไม่เป็นธรรม 
2.  ต้องรักษาความลับของนักเรียน หรือไม่เปิดเผยข้อมูลความลับนักเรียนแก่ผู้ท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.  ต้องมีความจริงใจและช่วยเหลือนักเรียนท่ีรับผิดชอบ เช่นลูกหลานของตน 
4.  การให้ค าปรึกษา ควรให้ความเป็นกลางไม่วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใดให้นักเรียนฟังในทาง 
     ก่อให้เกิดความเส่ือมเสีย หรือแตกร้าวแกบุคคลหรือสถาบัน 
5.  ต้องประพฤติปฏิบัติให้สมกับความเป็นปูชนียบุคคล ยึดมั่นในคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ 
     นักเรียน 

 



 
 
ขอให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้การปกครองดูแลนักเรียนเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  เกิดผลดีต่อโรงเรียน และทางราชการสืบไป 
  
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

        ส่ัง   ณ วันท่ี  7   พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   
 
 

                         (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 

 

 


