
 
คำสั่งโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

ที่  ๓๙  / ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นและหัวหน้าระดับ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

************************************************************************************************ 
เพื ่อให้การกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม

กฎระเบียบของโรงเรียน  ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และแนวปฏิบัติของทางราชการ โรงเรียนจึงอาศัย
อำนาจความตามมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  
และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
แต่งตั้งและมอบหมายครูที่ปรึกษาประจำชั้น  

มีหน้าที่                
๑. เป็นคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักเรียนในด้านการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ

นักเรียนและการขอรับทุนการศึกษา 
๓. กำกับดูแล เอาใจใส่ อบรม แนะนำ ตักเตือน แก้ไขติดตามผลนักเรียนในความรับผิดชอบทั้งด้านการเรียน 

ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม การแต่งกาย ความสะอาด  การปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยและแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน ปัญหาด้านชู้สาว ปัญหาสารเสพติด การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน การเข้า
แถวเคารพธงชาติ  การประชุมนักเรียน  กิจกรรมของโรงเรียน  เป็นต้น 

๔. แจ้งและรายงานผลการเรียน ปัญหาความประพฤติ ปัญหาสุขภาพและอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควรของนักเรียนต่อ
ผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 

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

ด้านดีและสิ่งที่ควรแก้ไข  เพื่อเป็นข้อมูลประจำตัวนักเรียน 
๙. ดูแลและสำรวจนักเรียนในการเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า  การมาเรียนของนักเรียนความเรียบร้อยใน

การแต่งกายของนักเรียน และบันทึกในแบบบันทึกเพ่ือรายงานผลเป็นประจำทุกวัน 
๑๐. ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับหัวหน้าระดับ ได้แก่ 

- การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล/การคัดกรองนักเรียน 

- การส่งเสริมนักเรียน 

- การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน/การส่งต่อนักเรียน 

- การจัดกิจกรรมโฮมรูม/ที่ปรึกษาโครงการคุณธรรม 
                                                                      -/การเข้าร่วมกิจกรรม… 



- การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน 
๑๑.  สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก  ทั้งด้านความรู้  ความสามารถ   คุณธรรมจริยธรรม 
๑๒.  ประสานงานกับผู้ปกครองหน่วยงานชุมชนและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ      
       เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของนักเรียน   สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ดี   
       ทั้งนี้ การเชิญผู้ปกครองมาพบทุกครั้งต้องผ่านความเห็นชอบของ   ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน   
       และผู้อำนวยการโรงเรียน  
๑๓.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ประกอบด้วย 
๑. ครูที่ปรึกษาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
 นางสาวกาญจนา  พรหมสุด  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ๑.๑   นายอภิรัฐ  หนูอุไร   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๑/๑       

๑.๒   นางสาวกาญจนา  พรหมสุด   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๑/๒ 
นางพัชรพรรณ  ถนนแก้ว   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๑/๒ 

 ๑.๓   นายปกรณ์  เพ็ญนุกูล   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๑/๓ 
นางสาวสรญา  อินทร์แก้ว   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๑/๓ 

๒. ครูที่ปรึกษาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 นายเต็มยศ  แก้วแกมทอง  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

๒.๑ นางสาวสาวิตรี  นาคแท้   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๒/๑ 
 ๒.๒   นายเต็มยศ  แก้วแกมทอง   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๒/๒   

                           นางอารี  พรหมทอง   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๒/๒ 
 ๒.๓   นางสุมลฑา  จงไกรจักร   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๒/๓ 
  นางสาววายุรี  ดังนิโรจน ์   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๒/๓ 

๒.๔   นางวาสนา  จาริยะ   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๒/๔ 
นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์           ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๒/๔ 

๓. ครูที่ปรึกษาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 นายฐาปกรณ์ เรืองอ่อน   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๓.๑   นายจำนงค์  สุขฟุ้ง   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๓/๑ 

       นางสาวจันทิมา  จันทวาส   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๓/๑ 
 ๓.๒   นางปิยพร  กำลังเกื้อ   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๓/๒ 

                           นายฐาปกรณ์  เรืองอ่อน   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๓/๒ 
 ๓.๓   นางสุกานดา  เงินแก้ว   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๓/๓ 
  นายสุทิศ  ช่วยด้วง   ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๓/๓ 
 ๓.๔   นางสาวจันทร์จิรา  ภักดีอักษร  ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๓/๔ 
  นางสาวสุวรรณี ภักดีแก้ว  ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๓/๔ 

 
                                                   -/๔. ครูที่ปรึกษาประจำชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย … 



๔. ครูที่ปรึกษาประจำชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 นายสุชาติ  โชติมณี   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ๔.๑ ครูที่ปรึกษาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๔.๑.๑   นางจินตนา  บรรจงเมือง  ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๔/๑  

  ๔.๑.๒   นายสุทธิเกียรติ  พงษ์เดชา ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๔/๒  
         ๔.๑.๓   นายพัชนพนธ์  โอมประพันธ์ ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๔/๓  

 นางวิไลรัตน์  ปริยานุกูล  ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๔/๓ 
๔.๒ ครูที่ปรึกษาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

  ๔.๑.๑   นางอรพิน  ปราชญ์นคร  ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๕/๑  
  ๔.๑.๒   นายสุชาติ  โชติมณี  ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๕/๒  
         ๕.๑.๓ นางสาวรุ่งนภา  รักสวัสดิ ์  ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๕/๓ 
    นางจิราภรณ์  จำนอง  ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๕/๓   
 ๔.๓ ครูที่ปรึกษาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
  ๖.๒.๑   นางสมพร  อินทะมุสิก  ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๖/๑ – ม.๖/๒ 
  ๖.๒.๒   นายพีระพงศ์  ทวีเลิศสกุล  ครูที่ปรึกษาประจำชั้น  ม.๖/๓ (ทวิศึกษา) 

 
  

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕           
  
                                                             ลงชื่อ         

                                    (นายสุภาพ  ยะพงศ์) 
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
 

 


