(สำเนำ)

คำสั่งโรงเรียนปทุมพิทยำคม
ที่ 104/ 2562
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษำ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
.......................................................................................................................
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร กำหนดให้ทุกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และทุกโรงเรียนในสังกัด พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เกิดควำมเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน ให้ถือ
เป็นนโยบำยหลักที่สำคัญ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเติบโตอย่ำงมีคุณภำพทั้งด้ำนสติปัญญำ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
และกำรดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุขในสังคม ซึ่งต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกครูที่ปรึกษำทุกท่ำนเป็นสำคัญ
เพื่อให้กำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยำคมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
มีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ภำคเรียนที่ 1 กำรศึกษำ 25๖2 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย
1.1 นำยจิรำยุทธ อักษรพิมพ์
ประธำนคณะกรรมกำร
1.2 นำยสมชำย จันทร์ศรี
รองประธำนกรรมกำร
1.3 นำงแจ่มใส อภิรักษ์มนตรี
กรรมกำร
1.4 นำยพันธ์ ช่วยบุญญะ
กรรมกำร
1.5 นำงธมกร อำภำวัณสงค์
กรรมกำร
1.6 นำงสำวญำดำ กล้ำหำญ
กรรมกำร
1.7 นำงสุกำนดำ โคระรัตน์
กรรมกำร
1.8 นำงสำวอำรีรัตน์ คำวัน
กรรมกำร
1.9 หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ/กลุ่มงำน/งำนทุกท่ำน
กรรมกำร
1.10 นำยสุรพล กิจเกียรติ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.11 นำงวชิรำภรณ์ ศรีดำโคตร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.12 นำงพินพร แก้วมีศรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่
1. กำหนดนโยบำยและวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนระดับชั้น ตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. นิเทศ ติดตำม กำกับ ดูแลและให้คำปรึกษำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. อำนวยควำมสะดวกให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำย
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2. คณะกรรมกำรและครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
2.1.1 นำยดนัย กัณหรักษ์
2.1.2 นำงอุบลวรรณ บัวขำว
2.1.3 นำงสำวอระศรี หินนำค
2.1.4 ครูที่ปรึกษำ ชั้น ม.1/1 – ม.1/4
2.1.5 นำงสำวธัญญพร ดุจดำ
2.1.6 นำงสำวจำฬุวรรณ พรรณวงศ์
ชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4

นำงสำวอระศรี หินนำค
นำยดนัย กัณหรักษ์
นำงอุบลวรรณ บัวขำว
นำงสำวจำฬุวรรณ พรรณวงศ์

หัวหน้ำระดับชั้น
รองหัวหน้ำระดับชั้น
รองหัวหน้ำระดับชั้น
กรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ครูที่ปรึกษำ
นำงสำวธัญญพร ดุจดำ
นำงสำวดรรชนี ดอกดวง
นำงไพฑูรย์ ผำสุข, นำงสำวกชกร บัวตูม
นำงเยำวลักษณ์ โคตรมงคลกชกร บัวตูม

2.2 คณะกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ประกอบด้วย
2.2.1 นำงอัญญำนี โคตถำ
หัวหน้ำระดับชั้น
2.2.2 นำงกำนดำ ขุนเมือง
รองหัวหน้ำระดับชั้น
2.2.3 นำงอรวรรณ ศิลำ
รองหัวหน้ำระดับชั้น
2.2.4 ครูที่ปรึกษำ ชั้น ม.2/1 – ม.2/5
กรรมกำร
2.2.5 นำงนวลนภำ บรรพตำธิ
เลขำนุกำร
2.2.6 นำงสำวพรรณทิพย์ เกษเจริญคุณ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ชั้น
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/5

นำงสุกำนดำ โคระรัตน์
นำงกำนดำ ขุนเมือง
นำงอัญญำนี โคตถำ
นำงอรวรรณ ศิลำ
นำงสำวญำดำ กล้ำหำญ

ครูที่ปรึกษำ
นำงนวลนภำ บรรพตำธิ
นำงสำวพรรณี สุนทรแย้ม
นำงสำวพรรณทิพย์ เกษเจริญคุณ
นำยขจรเกียรติ แก่นมะกรูดยรติ ก่นมะกรู
นำงคำเพ็ชร สำยงำม

2.3 คณะกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ประกอบด้วย
2.3.1 นำยวิบูลย์ สำรสิทธิธรรม
หัวหน้ำระดับชั้น
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2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
ชั้น
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5

นำงสุชำดำ กิจเกียรติ์
นำงพินพร แก้วมีศรี
ครูที่ปรึกษำ ชั้น ม.3/1 – ม.3/5
นำงชิดกมล รัฐเสรี
นำงธมกร อำภำวัณสงค์

นำงพินพร แก้วมีศรี
นำงธมกร อำภำวัณสงค์
นำงสุชำดำ กิจเกียรติ์
นำยวิบูลย์ สำรสิทธิธรรม
นำยวิษธร แสงชำติ

รองหัวหน้ำระดับชั้น
รองหัวหน้ำระดับชั้น
กรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ครูที่ปรึกษำ
นำงปรำณี แสงชำติ
นำงสำวชวิศำ บุญเพ็ง
สิบเอกปิยะณัฐ ทันหำบุรุษ
นำงชิดกมล รัฐเสรี
นำงสำวพรพิมล ขำววงษ์พรพิมล ขำววงษ์

2.4 คณะกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประกอบด้วย
2.4.1 นำงวชิรำภรณ์ ศรีดำโคตร
หัวหน้ำระดับชั้น
2.4.2 นำงปัทมำวดี จำปำอ่อน
รองหัวหน้ำระดับชั้น
2.4.3 นำงสุกฤตำ อยู่เมี่ยง
รองหัวหน้ำระดับชั้น
2.4.4 ครูที่ปรึกษำ ชั้น ม.4/1 – ม.4/5
กรรมกำร
2.4.5 นำงจุรีรัตน์ ปัญจพงษ์
เลขำนุกำร
2.4.6 นำงเพชรรัตน์ ปัดทุม สเกบรี
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ชั้น
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/5

นำงวชิรำภรณ์ ศรีดำโคตร
นำงปัทมำวดี จำปำอ่อน
นำยพงศ์โสภณ เศรษฐมำตย์
นำงสุกฤตำ อยู่เมี่ยง
นำงสำวอำรีรัตน์ คำวัน

ครูที่ปรึกษำ
นำงจุรีรัตน์ ปัญจพงษ์
นำงจันทร์สุดำ หอมหวล
ว่ำที่ ร.ต.วรำชัย โคตรมงคล
นำงเพชรรัตน์ ปัดทุม สเกบรี
นำยเจษฎำ กิตติภำณุกุล

2.5 คณะกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ประกอบด้วย
2.5.1 นำงแจ่มใส อภิรักษ์มนตรี
หัวหน้ำระดับชั้น
2.5.2 นำยพันธ์ ช่วยบุญญะ
รองหัวหน้ำระดับชั้น
2.5.3 นำงวันเพ็ญ ชำวทอง
รองหัวหน้ำระดับชั้น
2.5.4 ครูที่ปรึกษำ ชั้น ม.5/1 – ม.5/4
กรรมกำร
2.5.5 นำงวลัยพร เชื้อตำแสง
เลขำนุกำร
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2.5.6 นำงอรุณี จันทร์หอม
ชั้น
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3
ม.5/4

นำยพันธ์ ช่วยบุญญะ
นำงวันเพ็ญ ชำวทอง
นำงแจ่มใส อภิรักษ์มนตรี
นำงวลัยพร เชื้อตำแสง

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ครูที่ปรึกษำ
นำงอรุณี จันทร์หอม, นำงจำรุณี ทนงจิตร
นำยสิทธิศักดิ์ พรใส
นำยเฉลิม ศรีปรังเฉลิม ศรีปรัง
นำยจิระศักดิ์ สิมัด นำยจิระศักดิ์ สิมัด

2.6 คณะกรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
2.6.1 นำยสุพจน์ โสภำพล
2.6.2 นำงสำวดำวรุ่ง นำควำนิช
2.6.3 นำงสำววิชุดำ เอกสุข
2.6.4 ครูที่ปรึกษำ ชั้น ม.6/1 – ม.6/4
2.6.5 นำงสำวฐิติมำกร ทองล้วน
2.6.6 นำงสำวธิติยำพร อำษำสิงห์
ชั้น
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/4

ประกอบด้วย
หัวหน้ำระดับชั้น
รองหัวหน้ำระดับชั้น
รองหัวหน้ำระดับชั้น
กรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ครูที่ปรึกษำ
นำงสำวฐิติมำกร ทองล้วน
นำงสำวจุมพร วงษำหล้ำ
นำยเปรมมินทร์ จันทร์กองกวิน นำงสำวธิติยำพร อำษำสิงห์
นำงสำววิชุดำ เอกสุข
นำงรุจี สีตะมัย
นำยสุพจน์ โสภำพล
นำงสำวดำวรุ่ง นำควำนิช

มีหน้ำที่
1. จัดทำระเบียนสะสม กำรคัดกรองนักเรียน กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน เพื่อรวบรวมข้อมูลนักเรียน
รำยบุคคลบันทึกลงในโปรแกรมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. กำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของระดับชั้น กิจกรรมโฮมรูม กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กำรประชุมเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน กำรติดตำมผล ประเมินผล และสรุปผลกำรดำเนินงำน
ในห้องเรียนที่รับผิดชอบ รำยงำนต่อทีมดำเนินงำนระดับชั้น และผู้บริหำรต่อไป
3. ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในระดับชั้น และส่งเสริมคุณลักษณะพิเศษ
5. แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหำ รวมถึงกำรส่งต่อภำยใน/ ภำยนอก
6. อบรมสั่งสอน ชี้แจงในเรื่อง ระเบียบวินัย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ
ให้นักเรียนเข้ำใจและกำกับดูแล ช่วยเหลือให้นักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง
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7. ชี้แจง ควบคุม กำกับ ดูแล ให้นักเรียนร่วมกันรับผิดชอบ ทำควำมสะอำดห้องเรียน จัดชั้นเรียน
ให้มีบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ และทำควำมสะอำด บริเวณโรงเรียนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะสี
8. สำรวจ กำกับ ดูแล ควบคุม จัดทำข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษำเรื่องกำรมำเรียน กำรร่วมพิธีหน้ำเสำธง
ตอนเช้ำทุกวัน กำรขำดเรียน หลบเรียน กำรลำ และแจ้งฝ่ำยที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ปกครองเพื่อร่วมกัน
แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต่อไป
9. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ขอให้ คณะกรรมกำรที่ไ ด้รั บ กำรแต่ งตั้ง ปฏิบัติ ห น้ ำที่ด้ ว ยควำมรับ ผิ ดชอบ และเสี ยสละ เพื่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพสูงสุดในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ลงชื่อ จิรำยุทธ อักษรพิมพ์
(นำยจิรำยุทธ อักษรพิมพ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนปทุมพิทยำคม

