
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงโรงยนวชิรงรงงสสัำรรต 

ทยง  ๒๓๕ / ๒๕๖๑ 
รงืงอโ แต่โต่้โคณะกงงสกำงงะบบดูแลิ่ชนรหลือว่กรงยนว ปีกำงศึกษำ ๒๕๖๑ 

เพ่ือให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพมีมาตราฐานคุณภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับปรับปรุง) อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ ที่
แก้ไขเพ่ิมเติม   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ 
     ๑. คณะกงงสกำงอ ำวชนกำงงะบบดูแลิ่ชนรหลือว่กรงยนว (ทยสว ำ) 
   นายสมพร       สังวาระ     ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต        ประธานกรรมการ 
   นายธรรมนูญ       สงวนสุข     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป        กรรมการ         
 นายสมชัย       ก้องศักดิ์ศรี     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 นางสาวภรณ์กมนส์    ดวงสุวรรณ์     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ        กรรมการ 
 นางปานทิพย์        สุขเกษม     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการและเลขานุการ     

หว้ำทยง  ๑. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน)และคณะกรรมการด าเนินงาน(ทีมท า) 
            ๓. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
   ๔. นิเทศ ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสานงาน) และ
คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) ให้เป็นไปตามปฏิทินของโรงเรียน 
   ๕. รับรองผลการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการประเมินฯ น าผลการประเมินไปพัฒนา    
และปรับปรุงการด าเนินงานตามระบบต่อไป 
     ๒. คณะกงงกำงปงะสัำวโำวงะบบกำงดูแลิ่ชนรหลือว่กรงยนว (ทยสปงะสัำว) 
  นางปานทิพย์  สุขเกษม           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ประธานกรรมการ 
  นายศุภกิจ เซียะสวัสดิ์        ผูช้่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
  น.ส.นฤมล รับส่ง           ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

          และหัวหน้าระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖  
  นายสุมงัครัตน์   โคตรมณี  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑    กรรมการ 
  นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์       หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒    กรรมการ 
  นายกิติศักดิ์      โฉมวิไล  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓     กรรมการ 
   น.ส.วชิราภรณ ์  สันตวงษ ์            หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔   กรรมการ 
           นายอภิวัฒน์      บุญอ่อน  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕    กรรมการ 
          น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง หัวหน้างานนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
           น.ส.สมฤด ี เจียรสกุลวงศ์ หัวหน้างานสารสนเทศ กลุ่มบรหิารงานบุคคล  กรรมการ 
           



-๒- 
น.ส.จุฑารัตน ์ เกาะหวาย หัวหน้างานพยาบาล     กรรมการ 

  น.ส.ธนิดา          ไชยสนุทรกิตติ หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
  นางสาวกุลยา บูรพางกูร หัวหน้าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    เลขานุการ 
     นายศราวุธ คารมหวาน รองหัวหน้างานแนะแนว            ผู้ช่วยเลขานุการ 
หว้ำทยง  ๑. ประสานงานให้การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒. เสริมสร้างเจตคติที่ดี และทักษะในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่บุคลากรในโรงเรียน 
  ๓. วางระบบ ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน บทบาทและภารกิจของบุคลากรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๔. จัดท าปฏิทินด าเนินงาน การนิเทศ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๕. จัดท าเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินงาน จัดประชุมชี้แจงและอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 
  ๖. ให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ                
ระดับโรงเรียน (ทีมท า) 
  ๗. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  ๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๓.คณะกงงสกำงด ำรวรวโำวงะบบดูแลิ่ชนรหลือว่กรงยนว (ทยสท ำ) 
  งะด่บส่รนสศึกษำปีทยง  ๑ 

หัวหน้าระดับ  นายสุมงัครัตน์     โคตรมณ ี
 รองหัวหน้าระดับ            น.ส.พรทิพย์   นาคเกิด 

งะด่บิ่้ว ิืงอคงูทยงปงึกษำ ิืงอคงูทยงปงึกษำ 

ม.๑/๑ น.ส.เมทิตา              ชัยมา นางพชัรี            ระมาตร ์

ม.๑/๒ น.ส.พิกุลทา             หงษท์อง น.ส.มณทิพย์       เจริญรอด 
ม.๑/๓ น.ส.จีระภา              ชนิภักด ี

นายชัยวัฒน์          ผ่องสังข ์  
นางวราภรณ์       สัตยมาภากร 

ม.๑/๔ ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง 
นางสุภาพร             จันทร์กิตติคุณ 

นางล าพอง         พลูเพิ่ม 

ม.๑/๕ น.ส.ปรัชญา            การรักษา นางนวรัตน์         นาคะเสนีย์กลุ 

ม.๑/๖ น.ส.ณัฏฐณิชา         โมสนัเทียะ นายสมจิตร์         แพทย์รัตน์ 

ม.๑/๗ นายวรธรรม           หนูประดษิฐ์ น.ส.ภัทรนุช        ค าด ี

ม.๑/๘ น.ส.ศิริลักษณ์        อภิรมย์พฤกษา น.ส.พรทิพย์         นาคเกิด 

ม.๑/๙ น.ส.ศิริมา              บุญสวัสดิ ์ น.ส.เกวลี           เงินศรีสุข 

ม.๑/๑๐ น.ส.อลิษา              ไชยรินทร์ นายสชุาติ          รัตนเมธากูร 

ม.๑/๑๑ นางอาภาภรณ์         อริวัน นายสุมงัครัตน์     โคตรมณ ี

 
 
 



-๓- 
งะด่บส่รนสศึกษำปีทยง  ๒ 

หัวหน้าระดับ  นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์ 
รองหัวหน้าระดับ            น.ส.วิไลวรรณ์   รัตนะ 

งะด่บิ่้ว ิืงอคงทูยงปงึกษำ ิืงอคงูทยงปงึกษำ 

ม.๒/๑ น.ส.รัตยา      ร่างกายด ี น.ส.เสาวนีย์     จิระสทุธ์ิตระกลู 

ม.๒/๒ น.ส.เกศินี      จนัทร์ครบ นางธญัญา       สติภา 

ม.๒/๓ น.ส.พิทธิดา    ปราโมทย์ นางทิพย์จนัทร์  หงษา 

ม.๒/๔ น.ส.กิตติมา     ธรรมวิสทุธ์ิ นางมลวิรรณ     อนัพิมพ์ 

ม.๒/๕ น.ส.ช่ืนกมล    คงหอม น.ส.รุ่งตะวนั     ทาโสต 

ม.๒/๖ น.ส.จนัทรา     ตระกลูเศรษฐสริิ น.ส.ภานมุาศ    ชาติทองแดง 

ม.๒/๗ น.ส.ญาณิศา    ชาญกิจกรรณ์ นายสวุิท          ป่ินอมร 

ม.๒/๘ น.ส.พรทิวา     สมเนตร์ นายสาธิต         แก้วศรีทศัน์ 

ม.๒/๙ น.ส.วิไลวรรณ์  รัตนะ น.ส.นงคราญ      ค าลยัวงษ์ 

ม.๒/๑๐ นายเกรียงศกัดิ์  มะละกา วา่ที่ร.ต.ประจกัษ์  จอมทอง 

ม.๒/๑๑ น.ส.ลาวลัย์       คงแก้ว น.ส.วนิดา         ตนภ ู

 
  งะด่บส่รนสศึกษำปีทยง  ๓ 

หัวหน้าระดับ  นายกิติศักดิ์      โฉมวิไล 
รองหัวหน้าระดับ   นายสณัห์   พินิจมณีรัตน ์

งะด่บิ่้ว ิืงอคงูทยงปงึกษำ ิืงอคงูทยงปงึกษำ 

ม.๓/๑ น.ส.อัญชิสา         เหมทานนท ์ นายสุริยา         ทรัพย์เฮง 

ม.๓/๒ น.ส.ทิพวรรณ       โล่กิตติธรกุล นางสุมิตรา       สุวรรณธาดา 
ม.๓/๓ น.ส.อรวรรณ       พันธุ์ภครินทร์ น.ส.กุลยา        บูรพางกูร 

ม.๓/๔ นายสณัห์     พินิจมณีรัตน ์ นายณรงค์        หนนูาร ี

ม.๓/๕ นายศิรวิชญ์        ประยูรวิวฒัน์ 
น.ส.ณัฐวดี          โพธจิักร 

นายศุภกิจ        หนองหัวลิง 

ม.๓/๖ น.ส.พัชราวลัย์      บุตรพรม นายเพชร         สาระจนัทร ์

ม.๓/๗ น.ส.พรวลี           สุขสะอาด 
น.ส.อโนชา          โปซิว 

นางกุณฑลี       เจษฎาวลัย ์

ม.๓/๘ น.ส.ณัฐภรณ์     ฉ่อนเจริญ 
น.ส.ธนิดา          ไชยสนุทรกิตติ 

ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ   เซียะสวัสดิ ์

ม.๓/๙ น.ส.สุภิดา          โลเกษ 
น.ส.อรวรรณ       นิ่มดวง 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์

ม.๓/๑๐ น.ส.จิตรลดา       อินทรขุนทศ 
นายภาคภูมิ        แก้วเย็น 

นายกิติศักดิ์      โฉมวไิล 

ม.๓/๑๑ นายสมพร          โพธิ์ศร ี น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ ์



-๔- 
  งะด่บส่รนสศึกษำปีทยง  ๔ 

หัวหน้าระดับ  น.ส.วชิราภรณ ์   สันตวงษ ์
รองหัวหน้าระดับ           นายเสถียร          บุญมหาสิทธิ ์

งะด่บิ่้ว ิืงอคงูทยงปงึกษำ ิืงอคงูทยงปงึกษำ 

ม.๔/๑ น.ส.วิไลพรรณ         คงดี นายปวิตร         สมนึก 

ม.๔/๒ น.ส.ธัญญารัตน์        พิมสา น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ ์

ม.๔/๓ น.ส.พนิดา              ยอดรัก น.ส.อมรรัตน์      มะลิงาม 

ม.๔/๔ น.ส.จีญาพัชญ์       แก้มทอง 

น.ส.สุกญัญา            มหาฤทธ์ิ 
นางทัศนีย์         วงค์เขียว 

 

ม.๔/๕ น.ส.อาภาพร           ภิระบรรณ ์ น.ส.วณิชชา       อเนกวิชวิทยา 

ม.๔/๖ น.ส.สุทธิดา            แซ่หล่อ น.ส.นงพร         จู่พิชญ์ 

ม.๔/๗ น.ส.เจนจริา           เพ็งจันทร์ น.ส.นิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย 

ม.๔/๘ น.ส.เยาวรัตนา        พรรษา นางเกษรา        ก้องศักดิ์ศร ี

ม.๔/๙ นายชนินทร์        บัวแจ้ง  น.ส.อุษณีย์       อ่อนแท้ 

ม.๔/๑๐ น.ส.ศิราภร            นาบุญ นางพัชรา   ไตรยวงศ์ 

ม.๔/๑๑ น.ส.วทันยา           ใจนันตา นายเสถียร       บุญมหาสิทธ์ิ 

 
  งะด่บส่รนสศึกษำปีทยง  ๕ 

หัวหน้าระดับ  นายอภิวัฒน์         บุญอ่อน 
รองหัวหน้าระดับ  น.ส.ภัทรนันท์        แดนวงศ ์

งะด่บิ่้ว ิืงอคงูทยงปงึกษำ ิืงอคงูทยงปงึกษำ 

ม.๕/๑ น.ส.ณิชพัณณ์      เฉลิมพนัธ ์ น.ส.ชลิตา       บุญรักษา 

ม.๕/๒ น.ส.ภัทรนันท์      แดนวงศ ์ นายชนเมธี      ศรีษะเทือน 
ม.๕/๓ น.ส.จุฑารัตน์      เกาะหวาย 

น.ส.ณิชานันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน 
น.ส.จิรา         จั่นเล็ก 

ม.๕/๔ น.ส.เมธาวี       สุขเจริญ น.ส.อรวรรยา    ภาคค า 

ม.๕/๕ นายศราวุธ คารมหวาน นางบุญเยี่ยม    พิทักษ์วงค ์

ม.๕/๖ น.ส.กมลลักษณ์  สร้อยเงิน น.ส.สุนทรี   วีระปรีชา 

ม.๕/๗ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ  สนามไชย นายอภิวัฒน์     บุญอ่อน 

ม.๕/๘ น.ส.มวารี          ใจชูพนัธ ์ น.ส.สมฤดี       เจียรสกุลวงศ ์

ม.๕/๙ นางอนุศรา       อนิต๊ะภา นายสทิธิชัย     มาโนชญ์กลุ 

 
 
 
 
 



-๕- 
  งะด่บส่รนสศึกษำปีทยง  ๖ 

หัวหน้าระดับ  น.ส.นฤมล       รับส่ง 
รองหัวหน้าระดับ  น.ส.ศศิธร     เมืองมูล 

งะด่บิ่้ว ิืงอคงูทยงปงึกษำ ิืงอคงูทยงปงึกษำ 

ม.๖/๑ น.ส.ศศิธร     เมืองมูล นายนิพนธ์     พจนสวุรรณชัย 

ม.๖/๒ น.ส.วราลี     สนิธุวา นายสมุฎฎิ์     ภาษาด ี
ม.๖/๓ น.ส.อัญชนา      แซ่จิว นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ ์

ม.๖/๔ นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ นายทนิกร     พานจันทร ์

ม.๖/๕ น.ส.วิลัยภรณ์    ปิยะวงค์ นางนลนิพร    สมสมัย 

ม.๖/๖ น.ส.ฌัชชา       ปญัญาเมา นางโสภา      พงศ์เทพูปถัมภ์ 

ม.๖/๗ นายศักรินทร์    ศรีตระกูล น.ส.นฤมล     รับส่ง 

ม.๖/๘ น.ส.กมลรัตน์    ตระกูลสถิตย์มัน่ 
น.ส.กนกภรณ์    โพธิ์เขียว 

น.ส.อุษา       นะแน่งน้อย 

 
 

ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ห่ชหว้ำงะด่บ สยหว้ำทยงด่โวย้ 
  ๑.๑ เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๑.๒ เป็นคณะกรรมการพิจารณาด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
  ๑.๓  ด าเนินการดูแลนักเรียนและกิจกรรมของนักเรียนในระดับชั้นให้ด าเนินไปตามระเบียบ แนว
ปฏิบัติข้อบังคับของโรงเรียน 
  ๑.๔ ส่งเสริมพัฒนาระเบียบวินัย ป้องปรามและแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักเรียน ดูแลคะแนน
ความประพฤตินักเรียนตามระเบียบโรงเรียน โดยประสานงานกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น 
  ๑.๕ ติดตามแก้ไขความประพฤติของนักเรียนที่เป็นปัญหา โดยประสานงานกับครูที่ปรึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน 
  ๑.๖ ด าเนินการด้านสถิติข้อมูลนักเรียนในระดับชั้นให้เป็นปัจจุบันและรายงานข้อมูลต่อฝ่ายบริหาร 
  ๑.๗ ดูแลประสานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนระดับชั้นโดย
ประสานกับครูที่ปรึกษา รวมทั้งดูแลการจัดส่งแฟ้มระเบียนสะสม เอกสารรายงานการประกันคุณภาพระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้น 
  ๑.๘ ประสานงานด าเนินการสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นตามระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน 
  ๑.๙ จัดท าสมุด และมีการบันทึกการประชุมครูที่ปรึกษาส่งฝ่ายบริหาร 
  ๑.๑๐ จัดท าแผนปฏิบัติงานของระดับชั้นเป็นรายภาคเรียนของแต่ละปีการศึกษา 
  ๑.๑๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ในระดับชั้น 
  ๑.๑๒ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



-๖- 

 
 ๒. งอโห่ชหว้ำงะด่บ สยหว้ำทยง ด่โวย้ 
   ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าระดับชั้น เมื่อหัวหน้าระดับชั้นไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อ
ได้รับมอบหมาย 
  ๒.๒ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. คงูทยงปงึกษำ สยหว้ำทยงด่โวย้ 
  ๓.๑ จัดท าแฟ้มระเบียนสะสมนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ 
  ๓.๒ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและผลการเรียน 
 ๓.๓ ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหา
นักเรียน 

  ๓.๔ พัฒนา ส่งเสริม ป้องปราม ดูแลแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนที่รับผิดชอบโดย
ประสานกับหัวหน้าระดับชั้นและผู้ปกครองนักเรียน 
  ๓.๕ ดูแลให้ปรึกษาหารือ เพ่ือแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่รับผิดชอบ หากมีปัญหามากให้ประสานกับ
งานแนะแนว และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๓.๖ ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาความประพฤติของนักเรียนที่รับผิดชอบ และเป็นกรรมการระดับชั้น 
  ๓.๗ ด าเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูมตามนโยบายของโรงเรียน 
  ๓.๘ ดูแลการเขา้แถว และร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
  ๓.๙ ดูแลนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมในคาบประชุมระดับ และคณะสี 
  ๓.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
  ๓.๑๑ ประสานกับครูประจ าวิชาในการติดตามและแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่รับผิดชอบ 
  ๓.๑๒ ดูแลและเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 
  ๓.๑๓ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
        ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้งทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนและราชการ ต่อไป 

 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่    ๒๖ กรกฎาคม      พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

              สั่ง ณ วันที่    ๒๖    กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

          (นายสมพร  สังวาระ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 


