
 
ค าสัง่โรงเรียนทางพนูวทิยาคาร 

ที ่ ๑๐๓/๒๕๖๔ 
เรื่อง   แตง่ตั้งครูทีป่รึกษาประจ าชัน้และหวัหนา้ระดบั ภาคเรยีนที ่๒ ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

************************************************************************************************ 
เพื ่อให้การก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม

กฎระเบียบของโรงเรียน  ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และแนวปฏิบัติของทางราชการ โรงเรียนจึงอาศัย
อ านาจความตามมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แต่งตั้ง
และมอบหมายครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  

มีหนา้ที ่               
๑. เป็นคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่นักเรียนในด้านการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ 

นักเรียนและการขอรับทุนการศึกษา 
๓. ก ากับดูแล  เอาใจใส่  อบรม  แนะน า  ตักเตือน  แก้ไขติดตามผลนักเรียนในความรับผิดชอบทั้งด้าน 

การเรียน  ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม  การแต่งกาย  ความสะอาด      การปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยและ
แนวปฏิบัติของโรงเรียน ปัญหาด้านชู้สาว  ปัญหาสารเสพติด การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน  การเข้าแถว
เคารพธงชาติ  การประชุมนักเรียน  กิจกรรมของโรงเรียน  เป็นต้น 

๔. แจ้งและรายงานผลการเรียน  ปัญหาความประพฤติ  ปัญหาสุขภาพและอ่ืน ๆ  ที่เห็นสมควรของ 
นักเรียนต่อผู้ปกครอง  อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 

๕. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าระดับชั้น เดือนละ ๑  ครั้ง 
๖. หัวหน้าระดับรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เดือนละ ๑ ครั้ง 
๗. หัวหน้าระดับร่วมปฏิบัติงานร่วมกับครูที่ปรึกษาในระดับ 
๘. จัดท าระเบียนสะสม  และบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการประพฤติปฏิบัติของนักเรียนทั้งใน

ด้านดีและสิ่งที่ควรแก้ไข  เพื่อเป็นข้อมูลประจ าตัวนักเรียน 
๙. ดูแลและส ารวจนักเรียนในการเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า  การมาเรียนของนักเรียนความเรียบร้อย 

ในการแต่งกายของนักเรียน และบันทึกในแบบบันทึกเพ่ือรายงานผลเป็นประจ าทุกวัน 
๑๐. ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับหัวหน้าระดับ ได้แก่ 

- การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล/การคัดกรองนักเรียน 

- การส่งเสริมนักเรียน 

- การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน/การส่งต่อนักเรียน 

- การจัดกิจกรรมโฮมรูม/ที่ปรึกษาโครงการคุณธรรม 



                                                                      -/การเข้าร่วมกิจกรรม… 

- การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน 
๑๑.  สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก  ทั้งด้านความรู้  ความสามารถ   คุณธรรมจริยธรรม 
๑๒.  ประสานงานกับผู้ปกครองหน่วยงานชุมชนและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของนักเรียน   สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ดี  ทั้งนี้ การเชิญ
ผู้ปกครองมาพบทุกครั้งต้องผ่านความเห็นชอบของ   ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  และผู้อ านวยการโรงเรียน  

๑๓.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
๑. ครูทีป่รึกษาประจ าชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๑ 
 นายเตม็ยศ  แกว้แกมทอง  หวัหนา้ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๑ 

๑.๑ นางสาวสาวิตรี  นาคแท้   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๑/๑ 
 ๑.๒   นายเต็มยศ  แก้วแกมทอง   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๑/๒   

                           นางอารี  พรหมทอง   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๑/๒ 
 ๑.๓   นางสุมลฑา  สิงโหพล   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๑/๓ 
  นางสาววายุรี   ดังนิโรจน์  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๑/๓ 

๑.๔   นางวาสนา  จาริยะ   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๑/๔ 
นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์           ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๑/๔ 

๒. ครูทีป่รึกษาประจ าชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๒ 
 นายฐาปกรณ ์เรืองอ่อน   หวัหนา้ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๒ 
 ๒.๑   นายจ านงค์  สุขฟุ้ง   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๑ 

       นางสาวจันทิมา  จันทวาส   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๑ 
 ๒.๒   นางปิยพร  ก าลังเกื้อ   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๒ 

                           นายฐาปกรณ์  เรืองอ่อน   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๒ 
 ๒.๓   นางสุกานดา  เงินแก้ว   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๓ 
  นายสุทิศ  ช่วยด้วง   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๓ 
 ๒.๔   นางสาวจันทร์จิรา  ภักดีอักษร  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๔ 
  นางสาวสุวรรณี ภักดีแก้ว  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๒/๔ 
๓. ครูทีป่รึกษาประจ าชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๓ 
 นางสาวกาญจนา  พรหมสดุ  หวัหนา้ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๓ 
 ๓.๑   นายปกรณ์  เพ็ญนุกูล   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๓/๑ 

                           นางสาวสรญา  อินทร์แก้ว   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๓/๑ 
 ๓.๒   นางวิไลรัตน์  ปริยานุกูล   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๓/๒ 
         นางสาวกาญจนา  พรหมสุด   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๓/๒ 
 ๓.๓   นายอภิรัฐ  หนูอุไร   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๓/๓ 

          นางพัชรพรรณ  ถนนแก้ว   ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๓/๓ 
 
 



๔. ครูทีป่รึกษาประจ าชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  
 นายสชุาต ิ โชตมิณี   หวัหนา้ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

๔.๑ ครูทีป่รึกษาประจ าชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๔ 
  ๔.๑.๑   นางอรพิน  ปราชญ์นคร  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๔/๑  
  ๔.๑.๒   นายสุชาติ  โชติมณี  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๔/๒  
         ๔.๑.๓ นางสาวรุ่งนภา  รักสวัสดิ ์  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๔/๓ 
    นางจิราภรณ์  จ านอง  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๔/๓   
 ๔.๒ ครูทีป่รึกษาประจ าชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๕  
  ๔.๒.๑   นางสมพร  อินทะมุสิก  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๕/๑ – ม.๕/๒ 
  ๔.๒.๒   นายพีระพงศ์  ทวีเลิศสกุล  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๕/๓ (ทวิศึกษา) 
 ๔.๓ ครูทีป่รกึษาประจ าชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๖ 

๔.๓.๑   นายพัชนพนธ์  โอมประพันธ์ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๖/๑ – ม.๖/๒ 
  ๔.๓.๒   นางจินตนา  บรรจงเมือง  ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๖/๓ (ทวิศึกษา) 
          นายสุทธิเกียรติ  พงษ์เดชา ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น  ม.๖/๓ (ทวิศึกษา) 

  
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔           
  
                                                             ลงชื่อ         

                                    (นายสุภาพ  ยะพงศ์) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
 


