
 

 

 
 

ค ำสัง่โรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
ท่ี 76/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

  
เพื่อให้การบริหารงาน “พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗        
ค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๐๙/๒๕๕๐ เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างประจ า ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง 
การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ค าสั่งใดท่ีขัดกับ
ค าสั่งนี้ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน และแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 นางพนอ  เกษประสิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 นายกิตติภูมิฐ์  สุขเทศ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

นางประดับพร  บุตรสุวรรณ ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 นางศลิษา  ช านาญชา่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

นางเกษร  ฟักรักษา  ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางพิกุล  เจ็กอยู ่  ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางแพรวนภา  เมฆตาน ี ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายสุทธิพร  จันทรฝ์อย ครู วิทยฐานะ ช านาญการ  กรรมการ 
นางถนอมศรี  จั่นแก้ว ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุธา  มั่นค า  พนักงานราชการ (ครู)  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

บทบำทหน้ำที ่
๑. จัดท าแผนงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานปกครองดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
๒. จัดท า จัดเก็บและรวบรวมเอกสาร ข้อมูล คู่มือและแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการปฏิบัติอย่างครบถ้วน

และเป็นระบบ 
๓. จัดระบบการควบคุมดูแล ติดตามและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
๔. คัดกรองนกัเรียนรายบุคคลตามแบบ SDQ และ EQ 
๕. ประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหานักเรียน 
๖. จัดท า จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการขาดเรียน มาสาย การประพฤติผิดวินัย การมีพฤติกรรม

ท่ีไม่เหมาะสม การลงโทษ การนัดหมายผู้ปกครองและอื่น ๆ 
/๗. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา 



 

๗. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาในการใหค้วามชว่ยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาและออกเยี่ยมบ้านนักเรยีนใน
ระดับชั้น/ห้องท่ีครูท่ีปรึกษานัน้ ๆ รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 

๘. ติดต่อและประสานงานกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการควบคุมดูแล ติดตาม และแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ของนักเรียน 

๙. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๐. ให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าข้อมูล Scan tool แก่ครูท่ีปรึกษา แล้วรวบรวม จัดส่งส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๑. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของงานปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน เสนอผู้บริหารโรงเรียน 

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมกำรระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน ระดบัชั้นมธัยมศกึษำปีที ่๑ 
  นายสุทธิพร  จันทรฝ์อย  ประธานกรรมการ 
 นางสาวพธู  ทองดี  กรรมการ 

ว่าท่ีร้อยตรี พุทธกานต์ เรืองเพ็ชร กรรมการ 
นางสาวขวัญฤดี  ประหยัด กรรมการ 
นางสาววชิรญาณ์   สั่งสอน กรรมการ 
นางสาวสุภาวดี ยอดยิ่ง  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน ระดบัชั้นมธัยมศกึษำปีที ่๒ 
   นางประดับพร  บุตรสุวรรณ ประธานกรรมการ 
 นายวิเชียร  รามจักร  กรรมการ 

นายเคียง  ช าน ิ   กรรมการ 
นางสาวอรัญญา ทวีรัตน ์  กรรมการ 
นางสาวลัดดาวัลย์ ท่ัวสงูเนนิ กรรมการ 
นางสาวมสัริน  ชุ่มอนิจักร ์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน ระดบัชั้นมธัยมศกึษำปีที ่๓ 
  นางแพรวนภา  เมฆตาน ี  ประธานกรรมการ 
 นางสาววาริณี  หอมหวล   กรรมการ 

นางสุรวีรรณ ภู่ระหงส์        กรรมการ                         
นางสาวจันทิมา บุญเรือง  กรรมการ 
นางสาวสุพรรษา แสงเงิน  กรรมการ 
นางสาวสุธา  มั่นค า  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน ระดบัชั้นมธัยมศกึษำปีที ่๔ 
  นางศลิษา  ช านาญชา่ง  ประธานกรรมการ 
 นายบุญทัน  แก้วมี  กรรมการ 

นางสาวสายชล  สุกร  กรรมการ 
 นางสุภาวดี  พุฒจาด  กรรมการและเลขานุการ 

/คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  



 

คณะกรรมกำรระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน ระดบัชั้นมธัยมศกึษำปีที ่๕ 
   นางเกษร ฟักรักษา     ประธานกรรมการ 
 นางถนอมศรี จั่นแกว้  กรรมการ 
 นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง  กรรมการ    
  นางสาวสุทัตตา  บวบมี  กรรมการ 
  นายกิตติคุณ  บุญรัตน์  กรรมการ 
  นางวิภา  เจริญกุล  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน ระดบัชั้นมธัยมศกึษำปีที ่๖ 
  นางพิกุล เจ็กอยู ่   ประธานกรรมการ 
  นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย  กรรมการ 
  นายวรวิทย์ ไกรกจิราษฎร ์ กรรมการ 
 นายดนัย  ปานศรี   กรรมการ 
  นางสาวศิรินภา  ทองน่วม  กรรมการ 
  นางสาววิวรรธนี  ยอดโปร่ง กรรมการและเลขานุการ   
  คณะกรรมกำรระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนแต่ละระดับชั้น  มีบทบำทหน้ำที ่ดังนี้ 

๑. จัดท าบันทึกข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนท่ีผิดระเบียบวินัยตามข้อเท็จจริง และ
ตรวจสอบได้ 

๒. ก ากับดูแลเข้าแถวเคารพธงชาติและการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
กิจกรรมอื่น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. ให้การอบรม จัดกิจกรรม Home Room ตรวจสอบการมาเรียน การแต่งกายและสภาพท่ัวไปของนักเรียน 
บันทึกการ Home Room และเรื่องต่าง ๆ ในสมุดประจ าชั้นโดยถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวัน 

๔. ให้ค าแนะน าปรึกษากับนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

๕. ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ จัดท าแบบรายงานผล การพัฒนาผู้เรียน                    
เป็นรายบุคคล (ป.พ.๖) ให้เรียบร้อยและถูกต้องตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

๖. ให้ค าแนะน า ติดตาม กวดขัน ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาเรียน การด าเนินการยื่นค าร้องต่าง ๆ                           
การด าเนินการแก้ไขผลการเรียน การเรียนซ้ า การจบหลักสูตร และการขอหลักฐานต่าง ๆ แก่นักเรียน 

๗. ควบคุมดูแลและร่วมกิจกรรมประชุมระดับชั้นและกิจกรรมอื่น ๆ ทุกครั้งท่ีนักเรียนประจ าชั้นเข้าร่วม
กิจกรรม 

๘. ติดตาม ควบคุมดูแลนักเรียนในห้องเรียนท่ีรับผิดชอบ ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย 

๙. ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
๑๐. จัดท าทะเบียนประวัติ (ป.พ.๘) ทะเบียนประวัติของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แบบสรุปผลการประเมินการคัด

กรอง แบบประเมินตนเอง SDQ และ EQ ของนักเรียนและรายงานข้อมูล Scan Tool  
๑๑. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในชั้นเรียน (Classroom Meeting) เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนอย่างน้อย

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
                                                                                                   /๑๒. จัดหาทุนการศึกษา 



 

๑๒. จัดหาทุนการศึกษาหรือจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยร่วมมือประสานงาน
ในการให้ข้อมูลประวัตินักเรียนแก่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา 

๑๓. เอาใจใส่ดูแล กวดขันนักเรียนในห้องเรียน เรื่อง สุขอนามัยของตนเอง เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

๑๔. เป็นผู้แทนโรงเรียนในการส่งจดหมาย แจ้งข่าวสาร พฤติกรรมนักเรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน 
๑๕. ด าเนินการป้องกัน และเสริมสร้างวินัยความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ให้กับนักเรียนในห้องเรียนท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นคุณครูท่ีปรึกษา 
๑๖. ควบคุมดูแล กวดขัน ก ากับติดตาม ดูแลช่วยเหลือ ด าเนินการสืบสวน สอบสวนและพิจารณาลงโทษ

นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมหรือความประพฤติท่ีผิดระเบียบวินัยตามระเบียบของโรงเรียน  
๑๗. ติดตามดูแลแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  ตลอดจนพิจารณาลงโทษนักเรียนในห้องเรียนท่ีได้รับ

มอบหมาย กรณีท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 
๑๓. ควบคุมดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

   ให้ผู้ท่ีมีชื่อตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๕ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๕  เดือน  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

 
       (นางพนอ  เกษประสิทธิ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 


