
 
ค าสั่งโรงเรียนตระพังพิทยาคม 

ที่ 43/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการงานระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 

----------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม ได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล  
และเกิดประสิทธิภาพ  และเพ่ือเป็นการสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา ช่วยสนับสนุน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนตระพังพิทยาคม ว่า
ด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการโรงเรียน พุทธศักราช 2558 และระเบียบโรงเรียนตระพังพิทยาคมว่าด้วยการก าหนด
หน้าที่ตามภารกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรพุทธศักราช 2563 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  2563 ดังนี้ 
  1.คณะกรรมการอ านวยการ  (ทีมน า) มีหน้าที่  ดังนี ้
   (1)  ก าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์ในการด าเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   (2)  สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนและบุคลากรที่เก่ียวข้องเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของระบบฯ 
   (3)  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ  1  คร้ัง 

(4)  ส่งเสริมให้ครูทุกคนและบคุลากรที่เก่ียวข้องได้รับความรู้เพิ่มเติม  มีทักษะที่เก่ียวกับระบบฯ       
     อย่างต่อเนื่อง 

   (5)  นิเทศติดตาม  ก ากับ  การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนและระดบัชั้น 
   (6)  ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา  

   คณะบุคคล  ประกอบด้วย 
1.1  ดร.สันติกร  รักสองหม่ืน ผู้อ านวยการ       ประธานกรรมการ 
1.2  นางนัฎฐพร  บุญกอง หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
1.3  นางณัฐนันท์  จิ้วบุญชู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
1.4  น.ส.วรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
1.5  น.ส.อรเพ็ญ  ชนะสุข หัวหน้าฝ่ายธุรการ      กรรมการ 
1.6  นายสมจิตร  จนัทา  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ/เลขานุการ 

  2.  คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสานงาน)  มีหน้าที่  ดังนี ้
   (1)  ปฏิบัตงิานในฐานะเปน็บุคลากรหลัก ในการด าเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   (2)  ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ  (ทีมน า)  และคณะกรรมการด าเนินงาน  
         (ทีมท า) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   (3)  จัดท าเอกสาร เคร่ืองมือที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   (4)  รวบรวมเอกสารเพื่อจัดท าสารสนเทศ และประเมนิผลการด าเนินงาน  
        พร้อมรายงานอย่างน้อย เดอืนละ 1 คร้ัง 
   (5)  ประสานงานการส่งต่อภายในและภายนอก เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นเรียน  
   (6)  จัดท าแผ่นพบั หรือเอกสารเพื่อประชาสัมพนัธ์อย่างน้อยเดอืนละคร้ัง 
   (7)  จัดท าเวบ็ไซต์เพื่อประชาสมัพันธ์งานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   (8)  สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้องในการคัดกรองนักเรียนด้วยโปรแกรม  
   (9)  ให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยาแนะแนวแก่นักเรียน และผูป้กครอง ตามจรรยาบรรณครูแนะแนว 

(10)  ส่งต่อนักเรียน…. 
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   (10)  ส่งต่อนักเรียนในกรณีที่มคีวามซับซ้อนของปัญหา 
   (11)  จัดประชุมหารือคณะกรรมการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง 
   (12)  อื่น ๆ  ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

   คณะบุคคล  ประกอบด้วย 
   2.1  นายสมจิตร  จนัทา      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
   2.2  นางสาวจิรวรรณ  ไทรสหีา  หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพฯ กรรมการ 

2.3  นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ หัวหน้างานแนะแนว  กรรมการ 
2.4  นางจินตนา  สนทะมิโน หัวหน้างานวัดผลฯ  กรรมการ 
2.5  ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ใหมทอง หัวหน้างานพัฒนาคุณลักษณะฯ กรรมการ 

   2.5  นายสุรชัย  นุ่นเหลือ      หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน/หัวหน้า 
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ/เลขานุการ 

  3.  คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) มีหนา้ที่  ดังนี ้
   (1)  ประสานงานผู้เก่ียวข้อง  ประชุมชี้แจง  ท าความเข้าใจกับคณะกรรมด าเนินงานในระดับชัน้ของตน 
   (2)  บันทึกหลักฐานการปฏิบัตงิาน ประเมินและจัดท ารายงานตามระดับชั้น 
   (3)  ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของครูที่ปรึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการดูแลชว่ยเหลือ 
   (4)  จัดรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องในระบบดูแลช่วยเหลือ ตามล าดับขัน้ตอน 
   (5)  ประชุมหารือร่วมกับทีมประสานในการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
   (6)  ประชุมร่วมกันอย่างน้อยสปัดาห์ละ  1  คร้ัง 
   (7)  ปฏิบัตงิานอื่น  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
   คณะบุคคล  ประกอบด้วย 

3.1  นายสุรชัย  นุ่นเหลือ  หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
3.2  นางนัฎฐพร  บุญกอง  ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 101 
3.3  นายสงบ  บุญกอง  ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 101 
3.4  นางสาวอรเพ็ญ  ขนะสุข ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 102 
3.5  นางสาวฐานิดา  การด ี ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 102 
3.6  นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 201 
3.7  นายสุรชัย  นุ่นเหลือ  ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 201 
3.8  นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 202 
3.9  นางสาวพรรณรุจี  ด้วงเกตุ ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 202 
3.10 นางณัฐนนัท์  จิ้วบุญช ู ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 301 
3.11 นางสาวโสรยา  ชสูุวรรณ์ ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 301 
3.12 ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ใหมทอง ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 302 
3.13 นางสาวจิรวรรณ  ไทรสหีา ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 302 
3.14 นายสมจิตร  จันทา  หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.15 นายสมจิตร  จันทา  ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 

3.16 นางสาวณิชกานต์... 
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3.16 นางสาวณิชกานต์  แปน้จันทร ์ ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
3.17 นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
3.18 นางจินตนา  สนทะมิโน  ครูที่ปรึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เต็มความรู้ ความสามารถ 

เสียสละ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน และราชการสืบไป 
 
 สั่ง ณ วันที่  8   พฤษภาคม พ.ศ.  2563 

 

    
(ดร.สันติกร  รักสองหม่ืน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพทิยาคม 


