
 
 

  
 

   ค ำสัง่โรงเรียนน ้ำเกล้ียงวิทยำ 
ท่ี  063 / 2563 

เร่ือง  แต่งตัง้หวัหน้ำระดบัและครท่ีูปรึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 (แก้ไขครัง้ท่ี 1) 
......................................... 

    ตามที ่กลุ่มบรหิารงานกจิการนักเรยีน  ได้รบัมอบหมายงานหวัหน้าระดบัและครูที่ปรกึษาตามค าสัง่โรงเรยีน
น ้าเกลี้ยงวทิยาที่ 062/2563 ดงันัน้เพื่อใหก้ารด าเนินการ เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และเกดิประโยชน์สูงสุด อาศยัอ านาจ
ความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง และ (1) (2) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 และมาตรา 27  (1)- (6) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2551 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553  แต่งตัง้ครูทีป่รกึษา ประจ าปี
การศกึษา 2563 ดงัต่อไปนี้ 
   

คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 1. นายชยัยา บวัหอม    ผูอ้ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 2.จ่าอากาศโทบุญสบื เกตุวุฒ ิ   คร ู   รองประธานกรรการ 
 3.นางสาวปัณณธร ละโป้   คร ู   กรรมการ 
 4.นางสาวณัฎฐช์านันทน์ ค ามา   คร ู   กรรมการ 
 5.นางสาววชริาภรณ์ กิง่ค า   คร ู   กรรมการ 
 6.นางสาวสริสิมบตั ิบุญพอ   คร ู            กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำท่ี  
   ใหค้ าปรกึษา ใหข้อ้แนะน า และขอ้เสนอแนะการปฏบิตังิานแก่ครทูีป่รกึษาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคอ์ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 

                            ครท่ีูปรึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
1. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/1  นางนาตยา จนัทรกัษ์ และนายสุนันท ์สงจนัทร์   
2. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/3  นางสาวหสัยา บวัแกว้ และนางพชันี เชือ้ชม  
3. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/1  นางสาวรชัตร์วยี ์เพชรด ีและจ่าอากาศโทบุญสบื เกตุวุฒ ิ
4. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/3  นางสาวดวงนภา สุราวุธ   
5. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/4  นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ ์
6. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/5  นางสาวตวงพร ค าเสยีง   

 
มีหน้ำท่ี 

1. ประสานงานกบัผูป้กครองนักเรยีน เพือ่ร่วมแกไ้ขพฒันานกัเรยีนทีม่ ีพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมกบัสภาพ
นกัเรยีน 

2. ชีแ้จง กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของโรงเรยีนใหน้กัเรยีนในระดบัใหเ้ขา้ใจและชดัเจน ง่ายต่อการ ปฏบิตัิ 
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3. อบรม ตรวจ ควบคุมดแูล แกไ้ข เกีย่วกบัความประพฤตขิองนกัเรยีนในระดบั 
4. ควบคุม ก ากบัดแูลการมาเรยีน การลา การมาสายของนักเรยีน โดยสง่หนงัสอืถงึผูป้กครองเมื่อนกัเรยีนขาด

เรยีน 3 วนัขึน้ไป 
5. ร่วมพธิกีจิกรรมหน้าเสาธง ก ากบัดแูล ควบคุมการเขา้แถว สวดมนต ์รอ้งเพลงชาต ิการเดนิแถวเขา้ชัน้เรยีน

ของนกัเรยีน พรอ้มทัง้บนัทกึการมาเขา้แถว การเขา้ร่วมกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในสมุดส ารวจการเขา้ร่วมกจิกรรม
ทุก ครัง้ทีม่กีจิกรรม 

6. เขา้โฮมรูม อบรมนกัเรยีน พรอ้มทัง้บนัทกึการเขา้โฮมรูมของนกัเรยีน เรื่องทีอ่บรม แนะน านกัเรยีนทุกวนั 
7. ควบคุม ก ากบัดแูล แกไ้ข ใหค้ าแนะน านกัเรยีนในชัน้เกี่ยวกบัความประพฤตกิารแต่งกาย การมา เรยีน ฯลฯ 

โดยประสานงานกบัหวัหน้าระดบั และ ผูป้กครองในกรณีทีน่กัเรยีนมปัีญหา 
8. ดแูลการท าความสะอาดหอ้งเรยีน ของนกัเรยีนทีเ่ป็นเวรประจ าวนั ตลอดทัง้การจดัโต๊ะ เกา้อีใ้หเ้ป็น ระเบยีบ 

และควบคุม สง่เสรมิการจดับอรด์ เรื่องทีน่่าสนใจ มปีระโยชน์ต่อการศกึษา หรอื วนัส าคญัทางราชการ และ 
ศาสนา 

9. ตดิตามผลการเรยีนของนกัเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่นกัเรยีนทีต่ดิ 0,ร,มส,มผ ทัง้ตอ้ง ประสานงานกบัฝ่าย
วดัผล ฝ่ายแนะแนว และผูป้กครอง 

10. ตดิตามผลการเรยีนของนกัเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่นกัเรยีนทีต่ดิ 0,ร,มส,มผ ทัง้ตอ้ง ประสานงานกบัฝ่าย
วดัผล ฝ่ายแนะแนว และผูป้กครอง 

11. ชีแ้จงและท าความเขา้ใจเกีย่วกบัการตดัสนิผลการเรยีน การจบหลกัสตูร การเลอืกกลุ่มการเรยีน การ ท า
กจิกรรมจติอาสา และกจิกรรมสาธารณประโยชน์ กจิกรรมชุมนุม ฯลฯ ใหน้กัเรยีนทราบอย่างชดัเจน 

12. อบรม ตกัเตอืน และท าโทษนกัเรยีนตามระเบยีบบทลงโทษทีโ่รงเรยีนก าหนด เมื่อนักเรยีนประพฤต ิผดิ
ระเบยีบวนิยัของโรงเรยีน 

13. เป็นทีป่รกึษานกัเรยีนใหก้บันกัเรยีนในความรบัผดิชอบ เพือ่ป้องกนั แกไ้ข และสง่เสรมิใหน้กัเรยีนม ี
พฤตกิรรมทีด่ ี

14. ตรวจตราดแูลเรื่องสุขภาพอนามยัของนกัเรยีนเช่น ความสะอาดของนกัเรยีน ความสะอาดของ เครื่องแต่ง
กาย หอ้งเรยีน การรบัประทานอาหาร สุขภาพ อนามยั ความเป็นระเบยีบอื่นๆ 

15. จดัท าสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนใหเ้รยีบรอ้ย ถูกตอ้ง และสง่ผูป้กครองใหท้นัเวลา 

ทัง้นี้ ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเคร่งครดั เพือ่ประโยชน์สงูสุดแก่
ทางราชการ  

 
   สัง่  ณ  วนัที ่ 20 สงิหาคม  พ.ศ. 2563   
 
   
 

                 (นายชยัยา บวัหอม) 
                   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนน ้าเกลีย้งวทิยา    
 
 

 


