
                           
 

                                        
   

 
 

รางคำสั่งโรงเรียนบานจะแนะ 
ที่          /๒๕๖๓ 

             เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
                 ........................................................................................................................................   

 ดวยโรงเรียนบานจะแนะ ตองดำเนินงามตามยุทธศาสตรการพัฒนางานสูการปฏิรูปการศึกษาดวย
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหคณะบุคคลรับผิดชอบและใหความสำคัญตอประสิทธิภาพของระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

 ดังนั้น  เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตัง้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหนาทีด่ังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) ประกอบดวย 
๑. นายอับดุลรอเปอ  สะอุดี ผูอำนวยการโรงเรียนบานจะแนะ ประธานกรรมการ 
๒. นายอัดลี  ปาเนาะ รักษาการแทนผูอำนวยการโรงเรียนบานจะแนะ รองประธานกรรมการ 
๓. นางอัสนี  อาแว รักษาการแทนผูอำนวยการโรงเรียนบานจะแนะ กรรมการ 
๔. นางสาวกีสมะห  ดะตอ หัวหนาฝายงบประมาณและแผน กรรมการ 
๕. นางสาวมาซีลา บินหะยีสะมะแอ หัวหนาฝายวิชาการ กรรมการ 
๖. นายสมาน  เละดุว ี หัวหนาฝายบคุคล กรรมการ 
๗. นายนิเปาซี  เม็งมามะ หัวหนาฝายบริหารงานทัว่ไป กรรมการ 
๘. นายมะเซาพี สนิ หัวหนาฝายสงเสริมพฤติกรรมนักเรียน กรรมการ 
๙. นายซาวาวี   มามะ หัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางยามีละ   เจะบู งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่   

     ๑. กำหนดนโยบาย วัตถปุระสงคในการดำเนนิงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
     ๒. แตงตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
     ๓. นิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนและระดับชั้น 
     ๔. งานอื่น ๆ ที่โรงเรียนกำหนดเพ่ิมเติม 

๒.  คณะกรรมการประสานงาน  (ทีมประสาน) ประกอบดวย 

๑. นายอัดลี  ปาเนาะ รักษาการแทนผูอำนวยการโรงเรียนบานจะแนะ ประธานกรรมการ 
๒. นายมะเซาพี สนิ หัวหนาฝายสงเสริมพฤติกรรมนักเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางยามีละห  เซ็ง หัวหนาระดับชั้นอนุบาล กรรมการ 
๔. นางสารนีา  ยูนัน หัวหนาระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ กรรมการ 
๕. นางสาวมาซือลีนา  อาบะ หัวหนาระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ กรรมการ 
๖. นายโนรฮีซัม  ดือรามะ หัวหนาระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ กรรมการ 



 

 

๗. นางสาวอัจฉรา ตาเละเจะโซะ งานแนะแนว กรรมการ 
๘. นางนุรฮายาตี  มะดีเยาะ งานอนามัย กรรมการ 
๙. นายซาวาวี   มามะ หัวหนางานระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางยามีละ   เจะบู งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  

๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประจำป 
๒. จัดทำเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครอบคลุมทั้งระบบ 
๓. ใหขอเสนอ นำการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแกครูที่รับผิดชอบใหเปนไปในทิศทาง 

เดียวกัน 
๔. ประสานงานกับผูเก่ียวของภายในและภายนอกเพื่อรวมรับผิดชอบในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 ๕. กำกับนิเทศติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนไปตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๖. จัดทำรายงานการดำเนินงานเปนระยะและสรุปผลการดำเนินการภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๗. ปฏิบัตงิานหนาที่อ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย     

 

๓.  คณะกรรมการดำเนินงาน  (ทีมทำ)   ประกอบดวย 
 

     ๓.๑  คณะกรรมการดำเนินงานในระดับชั้นอนุบาล     ประกอบดวย   
๑. นางยามีละห  เซ็ง หัวหนาระดับชั้นอนุบาล ประธานกรรมการ 
๒. นางซอบรียะห มานิ รองหัวหนาระดับชั้นอนุบาล รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวซอบารียะ ลาเตะ ครปูระจำชั้น อ.๒/๑ กรรมการ 
๔. นางกัลยรัตน มาฮมมะนอ ครปูระจำชั้น อ.๒/๑ กรรมการ 

๕. นางนัยนา นาคสงา ครูประจำชั้น อ.๒/๒ กรรมการ 

๖. นางยามีละห  เซ็ง ครปูระจำชั้น อ.๒/๓ กรรมการ 
๗. นางสาวนูรีดา  โตะดอ ครูประจำชั้น อ.๒/๓ กรรมการ 

๘. นางสาวอัสนี อาแว ครปูระจำชั้น อ.๒/๔ กรรมการ 

๙. นางสาวอามีนะห  ฮายีแวจิ ครปูระจำชั้น อ.๒/๔ กรรมการ 

๑๐. นางคอตีเยาะ  สะแลแม ครูประจำชั้น อ.๓/๑ กรรมการ 

๑๑. นางสาววาตี  วาโซะ ครปูระจำชั้น อ.๓/๑ กรรมการ 

๑๒. นางซอบรียะห มานิ ครูประจำชั้น อ.๓/๒ กรรมการ 

๑๓. นางสาวฟาฏีละห  อาแว ครปูระจำชั้น อ.๓/๒ กรรมการ 

๑๔. นางสาวรูณี  อุมาแม็ง ครปูระจำชั้น อ.๓/๓ กรรมการ 

๑๕. นางสาวสารีนิง   ยูโซะ ครปูระจำชั้น อ.๓/๓ กรรมการ 

๑๖. นางสาวสาลินี  บินตวน ครูประจำชั้น อ.๓/๔ กรรมการและเลขานุการ 

๑๗. นางรัชนีกร เจะสามะแอ ครปูระจำชั้น อ.๓/๔ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    
 



 

 

๓.๒  ควบคุมดูแลนักเรียน ในระดับชั้น ป.๑ - ป.๓    ประกอบดวย   
๑. นางสารีนา  ยูนัน หัวหนาระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ ประธานกรรมการ 
๒. นางคอลีเยาะ  เลาะแม รองหัวหนาระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวมารีนี  วาแมง ครปูระจำชั้น ป.๑/๑ กรรมการ 
๔. นางสาวนิอุมมีกัลซุม มามะ ครปูระจำชั้น ป.๑/๑ กรรมการ 

๕. นางสาวจุฑามาส  มอลอ ครูประจำชั้น ป.๑/๒ กรรมการ 

๖. นางสาวรุสนานิง ดือราโอะ ครปูระจำชั้น ป.๑/๒ กรรมการ 
๗. นางสาวมารีนา ยามา ครปูระจำชั้น ป.๑/๓ กรรมการ 

๘. นางสาวนิซัยมะห  กูตูยู ครปูระจำชั้น ป.๑/๓ กรรมการ 

๙. นางสาวนูรอัยณี แมเราะ ครปูระจำชั้น ป.๑/๔ กรรมการ 

๑๐. นางสาวมาฮีบะห มูซอ ครปูระจำชั้น ป.๑/๔ กรรมการ 

๑๑. นางสาวรอฮานา  มะโซะ ครปูระจำชั้น ป.๒/๑ กรรมการ 

๑๒. นางโนรมรีาณี  ดอเลาะ ครูประจำชั้น ป.๒/๑ กรรมการ 

๑๓. นางสาวเบนาซีร  สาและ ครปูระจำชั้น ป.๒/๒ กรรมการ 

๑๔. นางสุไฮลา  ดอเลาะ ครปูระจำชั้น ป.๒/๒ กรรมการ 

๑๕. นางสารีนา  ยูนัน ครปูระจำชั้น ป.๒/๓ กรรมการ 

๑๖. นายฮัลมี  ตาซา ครปูระจำชั้น ป.๒/๓ กรรมการ 

๑๗. นางคอลีเยาะ  เลาะแม ครปูระจำชั้น ป.๒/๔ กรรมการ 

๑๘. นางสาวเพาซานา ตาปู ครปูระจำชั้น ป.๒/๔ กรรมการ 

๑๙. นางฟาตีฮะ  กาเซ็ง ครปูระจำชั้น ป.๓/๑ กรรมการ 

๒๐. นางรอฮานา  มะยูโซะ ครปูระจำชั้น ป.๓/๑ กรรมการ 

๒๑. นางนุรูอิสามะห  ยามา ครปูระจำชั้น ป.๓/๒ กรรมการ 

๒๒. นางสาวนิพาซียะห ครปูระจำชั้น ป.๓/๒ กรรมการ 

๒๓. นางสาวสูภายูรา มือโดรอแม ครูประจำชั้น ป.๓/๓ กรรมการ 

๒๔. นางสาวอามีนา  ตำหิ ครปูระจำชั้น ป.๓/๓ กรรมการ 

๒๕. นางนุรฮายาตี มะดีเยาะ ครปูระจำชั้น ป.๓/๔ กรรมการและเลขานุการ 

๒๖. นางสาวแวนูรีซา  แวจิ ครูประจำชั้น ป.๓/๔ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

๓.๓  คณะกรรมการดำเนินงานในระดับชั้น ป.๔ - ป.๖    ประกอบดวย  
๑. นางสาวมาซือลีนา อาบะ หัวหนาระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอานีดา อาแด รองหัวหนาระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ รองประธานกรรมการ 
๓. นางมูนีซัม มาหะ ครปูระจำชั้น ป.๔/๑ กรรมการ 
๔. นายลุกมาน ยาคอ ครปูระจำชั้น ป.๔/๑ กรรมการ 

๕. นายนาซือรี ยูโซะ ครปูระจำชั้น ป.๔/๒ กรรมการ 

๖. นางซูไรฮา ซาหีมซา ครปูระจำชั้น ป.๔/๒ กรรมการ 



 

 

๗. นางแวซง สมาแอ ครปูระจำชั้น ป.๔/๓ กรรมการ 

๘. นายมะยูกี  หะละ ครปูระจำชั้น ป.๔/๓ กรรมการ 

๙. นางสาวอานีดา  มะรอืสะ ครปูระจำชั้น ป.๔/๔ กรรมการ 

๑๐. นางอานีซะห  กาเซ็ง ครปูระจำชั้น ป.๔/๔ กรรมการ 

๑๑. นางสาวมาซือลีนา อาบะ ครูประจำชั้น ป.๕/๑ กรรมการ 

๑๒. นายอุสมาน สูดี ครปูระจำชั้น ป.๕/๑ กรรมการ 

๑๓. นายมะนาวี  มาอาโซะ ครปูระจำชั้น ป.๕/๒ กรรมการ 

๑๔. นางสาวซูไฮดา สาเมาะ   ครปูระจำชั้น ป.๕/๒ กรรมการ 

๑๕. นางสาวมุสลีฮา หะยีกูจิ ครปูระจำชั้น ป.๕/๓ กรรมการ 

๑๖. นายเสกสรร ศรีนุนวิเชียร ครปูระจำชั้น ป.๕/๓ กรรมการ 

๑๗. นางสาวอานีดา อาแด ครปูระจำชั้น ป.๕/๔ กรรมการ 

๑๘. นายนิเปาซี  เม็งมามะ ครปูระจำชั้น ป.๕/๔ กรรมการ 

๑๙. นางรอฮานา  ดอเลาะ ครปูระจำชั้น ป.๖/๑ กรรมการ 

๒๐. นายรอมลี   แมหะ ครูประจำชั้น ป.๖/๑ กรรมการ 

๒๑. นายซาวาวี  มามะ ครปูระจำชั้น ป.๖/๒ กรรมการ 

๒๒. นางฟาฆีตะ  หมาดมานัง ครูประจำชั้น ป.๖/๒ กรรมการ 

๒๓. นางการีมะห สือแม ครปูระจำชั้น ป.๖/๓ กรรมการและเลขานุการ 

๒๔. นายอับดุลวาริส  บอแงะ ครปูระจำชั้น ป.๖/๓ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

๓.๔  คณะกรรมการดำเนินงานในระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    ประกอบดวย  
๑. นายโนรฮีซัม  ดือรามะ หัวหนาระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนูรฮาฟซา  มะแซ รองหัวหนาระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ รองประธานกรรมการ 
๓. นางยามีละ  เจะบู ครปูระจำชั้น ม.๑/๑ กรรมการ 
๔. นายโนรฮซีมั  ดือรามะ ครปูระจำชั้น ม.๑/๑ กรรมการ 

๕. นางเจะรอกายะ หะยีหมัด ครูประจำชั้น ม.๑/๒ กรรมการ 

๖. นายมะเซาพี สนิ ครปูระจำชั้น ม.๑/๒ กรรมการ 
๗. นายสมชาย หมาดมานัง ครูประจำชั้น ม.๒/๑ กรรมการ 

๘. นางสาวรอฮานิง แตแซ ครปูระจำชั้น ม.๒/๑ กรรมการ 

๙. นางสาวอัจฉรา ตาเละเจะโซะ ครปูระจำชั้น ม.๒/๒ กรรมการ 

๑๐. นายสมาน เละดูวี ครปูระจำชั้น ม.๒/๒ กรรมการ 

๑๑. นางอูมมีกลือซง  ลาเตะ ครปูระจำชั้น ม.๓/๑ กรรมการ 

๑๒. นายธีระวุธ  หลักทอง ครปูระจำชั้น ม.๓/๑ กรรมการ 

๑๓. นางสาวนูรฮาฟซา  มะแซ ครปูระจำชั้น ม.๓/๒ กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. นายรอนิง  ลาเตะ ครปูระจำชั้น ม.๓/๒ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 

 

 

มีหนาที่   
๑. ดำเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้งการสงเสริม ปองกันปญหา และการชวยเหลือแกปญหาดาน

ความสามารถในการเรียนรู ดานสุขภาพ ดานครอบครวั หรอือืน่ ๆ 
          ๒. ดำเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดังนี ้

 

      ๒.๑ รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยทำระเบียนประวัตินักเรียน การเยี่ยมบาน และประชุม
ผูปกครองตามที่โรงเรียนกำหนด 

     ๒.๒  การคัดกรองนักเรียน คัดกรองนักเรียนใหเปนรูปธรรม ตามแบบฟอรม และรายงานผลการ  
คัดกรองตามที่กำหนด  สงหัวหนาระดับชั้นเพ่ือรวบรวมขอมูลเปนสารสนเทศของโรงเรียน 
      ๒.๓  นำผลจากการคัดกรองนักเรียน  ในขอ ๒.๒ เพ่ือออกแบบการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมแตละ
กลุมหรือรายบุคคล 
      ๒.๔ ปองกันและแกไขปญหานักเรียน  โดยนำผลจากการคัดกรองนักเรียน ในขอ  ๒.๒            
มาออกแบบการจัดกิจกรรมปองกัน และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น   

      ๒.๕  ใหคำปรึกษาในการแกปญหาและขอเสนอแนะในกรณีที่นักเรียนขอรับคำปรึกษาทั้งดาน      
การเรียน  พฤติกรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหนักเรียนแกปญหาได                      
                          ๒.๖  การสงตอ เมื่อการดำเนินงาน ใน ขอ ๒.๔ ไมไดผล ตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ
มากกวานั้นใหสงตอที่ฝายรับผิดชอบ ซึง่เปนนักจิตวิทยาของโรงเรียน โดยทำหลักฐานการสงตอใหเรียบรอยแลว
เก็บขอมูลไว 
       ๒.๗  ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน ใหประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนและ
นโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 
       ๒.๘  ควบคุมดูแลนักเรียน และรับผิดชอบในการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด
อยางใกลชิดและตอเนื่อง  โดยมีเปาหมายไมใหมีจำนวนผูติดสารเสพติดในโรงเรียน 
       ๒.๙  ติดตอประสานงานกับผูปกครองในกรณีมีนักเรียนท่ีอยูในความควบคุมดูแลประพฤติตน     
ไมถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกรณีมีกิจกรรมอื่นๆ ใน
โรงเรียนใหผูปกครองไดทราบ 
       ๒.๑๐ จัดทำประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)  ความฉลาดทางอารมณ (EQ) ความเครียด และ
สุขภาพของนักเรียน และรายงานผลตอผูที่เก่ียวของทราบเพ่ือหาแนวทางรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียน 
       ๒.๑๑  ควบคมุดแูลนักเรียนตามที่ไดรับมอบหมายใหประพฤติปฏิบัติตนตามสภาพนักเรียน 
       ๒.๑๒  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ใหผูไดรับการแตงตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความเรียบรอย และเต็ม
กำลังความสามารถ เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ  ทั้งนี ้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

 สัง่  ณ  วันท่ี         เดือน  กันยายน    พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
        (ลงชื่อ) 

(นายอับดุลรอเปอ   สะอุดี) 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานจะแนะ 

 


