
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนสีกัน(วัฒนำนันท์อุปถัมภ์) 

ที่    ๑๒๒  / ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้ำระดับ, รองหัวหน้ำระดับ, ครูที่ปรึกษำ, หัวหน้ำคณะ และครูประจ ำคณะ 

----------------------------------------------------- 
 

    ตามท่ีโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออกเป็นระดับชั้นและคณะนักเรียน  
    ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ และสามารถปกครองดูแลนักเรียนได้อย่าง
ทั่วถึง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ และพ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
    ๑.๑ นายปัญญา     สุขะวณิชย์    ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นายวิศรุต     แท้ประสาทสิทธิ์   รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓ นางแสงจันทร์    วงศ์สวัสดิ์     กรรมการ 
    ๑.๔ นางอมรรัตน์    จามรพิพัฒน์    กรรมการ 
    ๑.๕ นายยงยุทธ     พรหมคช     กรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้ำที่ อ านวยการและให้ค าปรึกษาเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   ๒. คณะกรรมกำรหัวหน้ำระดับ ประกอบด้วย  
๒.๑ นางสาวอาภรณ์   พานิชเจริญ    หัวหน้าระดับ  ม.๑   
๒.๒ นางพัชรินทร์    ชูเมฆ      หัวหน้าระดับ  ม.๒ 
๒.๓ นางกาญจนา    จ าเนียรพันธุ์    หัวหน้าระดับ  ม.๓  
๒.๔ นางจิณณพัต    อยู่แก้ว     หัวหน้าระดับ  ม.๔ 
๒.๕ นางสาวเดือนเพ็ญ   ตั้งบูรณะกุล    หัวหน้าระดับ  ม.๕ 
๒.๖ นายสิทธิพล     พฤทธิพงศ์กุล    หัวหน้าระดับ  ม.๖ 
๒.๗ นางวันเพ็ญ     ดีสวัสดิ์     รองหัวหน้าระดับ  ม.๑ 
๒.๘ นางโสภา     หงษ์เวียงจันทร์   รองหัวหน้าระดับ  ม.๑ 
๒.๙ นางสาววริศรา    ทุมาโต     รองหัวหน้าระดับ  ม.๒ 
๒.๑๐ นายธีรยุทธ    รื่นวุฒิ      รองหัวหน้าระดับ  ม.๒ 
๒.๑๑ นางสาวเปรมิกา   มงคลยุทธ     รองหัวหน้าระดับ  ม.๓ 
๒.๑๒ นางสาวดารัตน   วรธรรมพิทักษ์   รองหัวหน้าระดับ  ม.๓ 
๒.๑๓ นางโสรญา    จันหวา     รองหัวหน้าระดับ  ม.๔ 
๒.๑๔ นางสาวปิยมาศ   เย็นกลม     รองหัวหน้าระดับ  ม.๔ 
๒.๑๕ นางสาวภาพิน ี   มหาโชคธรณี    รองหัวหน้าระดับ  ม.๕ 
๒.๑๖ นางภาณ ี     บุญตามช่วย    รองหัวหน้าระดับ  ม.๖ 
๒.๑๗ นางสาวปรานิสา   ทองอ่อน     รองหัวหน้าระดับ  ม.๖ 
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บทบำท และหน้ำที่ของหัวหน้ำระดับ 
๑. วางแผนการบริหารงานภายในระดับ ให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติงาน 

ประสานงาน อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
๒. ปฏิบัติงานตามนโยบาย และบริหารงานให้ด าเนินการไปอย่างเป็นระบบ เป็นแนวทาง

เดียวกัน 
๓. รับผิดชอบจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความเหมาะสม และแก้ปัญหา

นักเรียนในระดับ 
๔. ด าเนินการตามแผนงานโครงการ ร่วมกับครูที่ปรึกษา 
๕. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ของครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
๖. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ภาพกิจกรรม ประมวลผลงานระดับ ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ทุกภาคเรียน 
๗. จัดการประชุม ครูทีป่รึกษารูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจการท างานตรงกัน อย่างน้อย    

เดือนละ  ๑  ครั้ง 
๘. ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในระดับ ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกภาคเรียน  

(ภาคเรียนที่ ๑ ภายใน ๑ กันยายน และภาคเรียนที่ ๒ ภายใน ๑ มีนาคม) 
๙. กลั่นกรองรายชื่อนักเรียนที่ครูที่ปรึกษาเสนอ เพ่ือคัดเลือกเป็น “เด็กดีสีกันฯ” ให้ถูกต้อง     

ตามคุณสมบัติที่โรงเรียนก าหนดจ านวนที่เหมาะสมให้เป็นที่ยอมรับของครู และนักเรียน 
๑๐. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในระดับเพ่ือเสนอ 

ตามล าดับชั้นทุกภาคเรียน 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมกำรหัวหน้ำคณะ 
 ๓.๑ นางสาวมุกดา    อันศิริ      หัวหน้าคณะโกเมน  
 ๓.๒ นายธนัช      เสาร์โสภา     หัวหน้าคณะทับทิม  
 ๓.๓ นายธีรยุทธ     รื่นวุฒิ      หัวหน้าคณะมรกต  
 ๓.๔ นางสาววรรษมล   อาจเจริญ     หัวหน้าคณะบุษราคัม 
 ๓.๕ นางสาวภาพินี    มหาโชคธรณี    หัวหน้าคณะไพลิน  

บทบำทและหน้ำที่ของหัวหน้ำคณะ 
๑. ดูแลประสานงานการจัดกิจกรรมร่วมกับครูที่ปรึกษาในแต่ละคณะสี เช่น การตักบาตรวันศุกร์ 

การจัดแข่งขันทางวิชาการ การร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา การจัดกีฬาภายใน ฯลฯ 
๒. รับผิดชอบการจัดเวรประจ าวันของครู และคณะ เพ่ือรักษาความเรียบร้อยในวันปฏิบัติ

ราชการแต่ละวันที่รับผิดชอบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้น  

เช่น การเลือกตั้งประธานนักเรียน เลือกตั้งหัวหน้าคณะสี ระดับชั้นทุกระดับชั้น 
๔. รับผิดชอบพิธีการภาคเช้าในการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ  รวมทั้งการประสานงานกับงาน 

ประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนศึกษา ในด้านการประชาสัมพันธ์ตามก าหนดวันที่รับผิดชอบ 
๕. ด าเนินการในการแก้ปัญหาการมาสายของนักเรียน 
๖. สรรหานักเรียนดีเด่นเพื่อมีส่วนร่วมในการเสนอตามโครงการ “เด็กดีสีกันฯ” เพ่ือน าเสนอ 

รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเกียรติบัตรอ่ืน ๆ 
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๗. สรุปผลการปฏิบัติงานส่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกสิ้นภาคเรียน 
๘. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูในคณะเสนอตามล าดับชั้นทุก 

ภาคเรียน 
 

๔. คณะกรรมกำรครูที่ปรึกษำ 

คณะกรรมกำรครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.๑ 
ห้อง ชื่อ – สกุล คณะ โฮมรูม 
๑/๑ นางนฤมล  วงศ์หิรัณยปาล นางอินตอง  ถวิลการ ไพลิน ๑๕๔ 
๑/๒ นางสาวมุกดา  อันศิริ นางพรรณี  ศรีสยามไพศาล โกเมน ๑๔๗ 
๑/๓ นางสาวเกสรา  สุรพันธ์พิชิต นางณัฐกาญจน์  ประโลมรัมย์ ทับทิม ๑๔๖ 
๑/๔ นำงสำวอำภรณ์  พำนิชเจริญ นางโสภา  หงษ์เวียงจันทร์ มรกต ๑๔๓ 
๑/๕ นางสาววรรษมล  อาจเจริญ ว่าที่ ร.ต.นิติกร  สมชาต ิ บุษราคัม ๑๔๒ 
๑/๖ นางวันเพ็ญ  ดีสวัสดิ์ นางสุทธิวรรณ  จิ๋วสุข ไพลิน ๑๔๑ 
๑/๗ ครูใหม่ ครูใหม ่/ นางสมพร วาณิชยชาติ โกเมน ๑๓๓ 
๑/๘ นางสาวพีชนิภา  จิตรมา นางศรินรัตน์  กิติพิชญอัมพร ทับทิม ๑๒๕ 

คณะกรรมกำรครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.๒ 
ห้อง ชื่อ – สกุล คณะ โฮมรูม 
๒/๑ นางสาววริศรา  ทุมาโต นางสาววทันยา  ใจนันตา มรกต ๑๕๑ 
๒/๒ นางเครือวัลย์  ปลื้มสุข นำงพัชรินทร์  ชูเมฆ บุษราคัม ๑๕๒ 
๒/๓ นางสาววรัทยา  ธนพัฒน์รุ่งเรจน์ นางสาวณัฐฆยา  เสริมจันทร์ ไพลิน ๑๕๓ 
๒/๔ นางสาวกาญจน์สุดา  ดวงใจ ครูใหม่ โกเมน ๒๓๑ 
๒/๕ นางสาววิสาขะ  บุญแท้ นางสาวปิยนุช  ปัทนาถา ทับทิม ๒๓๒ 
๒/๖ นางสาวอุษา  อินทรพัฒน์ นายธีรยุทธ  รื่นวุฒ ิ มรกต ๒๓๓ 
๒/๗ นางรัตนา  ยอดนารี นางสาวนราวดี  สูงภิไลย ์ บุษราคัม ๒๓๔ 
๒/๘ นางยูถิกา   จุ่นปาน นายพิบูลย์  ศรีเพ็ชราพร ไพลิน ๑๒๖ 

 

คณะกรรมกำรครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.๓ 
ห้อง ชื่อ – สกุล คณะ โฮมรูม 
๓/๑ นางชวนชื่น  ทองสอง นางสาวภัทรีญา  เฉื่อยทอง โกเมน ๒๓๕ 
๓/๒ นายชูชาติ  นันทพานิช นางวรรณรดา  เสชู ทับทิม ๒๔๑ 
๓/๓ นางสาวเปรมิกา  มงคลยุทธ นางสาวพรสุดา  เปลื้องหน่าย มรกต ๒๔๒ 
๓/๔ นางกมลมาศ  มีสุข นางสาววันดี  เคนไชยวง บุษราคัม ๒๔๓ 
๓/๕ นางสุชีลา  คงนอก ว่าที่ ร.ต.อนันต์ชัย  อุเทนนาม ไพลิน ๒๔๔ 
๓/๖ นายพินิจ  อัครสานนท์ นางสาวดารัตน  วรธรรมพิทักษ์ โกเมน ๒๔๕ 
๓/๗ นายขิง  ขอพึ่ง นางสาวสายสุนีย์  ผาสุขสรรพ์ ทับทิม ๓๓๒ 
๓/๘ นำงกำญจนำ  จ ำเนียรพันธุ ์ ครูใหม่ มรกต ๓๓๓ 
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คณะกรรมกำรครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.๔ 
ห้อง ชื่อ – สกุล คณะ โฮมรูม 
๔/๑ นายวิจิตร  เย็นเสมอ นางสาวปิยมาศ  เย็นกลม โกเมน ๑๔๕ 
๔/๒ นางประนอม  สิทธิไกร นายจุลพงษ์  ธูปพร ทับทิม ๒๔๘ 
๔/๓ นำงจิณณพัต  อยู่แก้ว นางจิรัฐิติกาล  ก้อนเพชร มรกต ๑๓๗ 
๔/๔ นางพรทิพย์  โตมอญ นายอภิสิทธิ์  แว่นแก้ว บุษราคัม ๑๓๔ 
๔/๕ นางศศิกาญจน์  แก้วค า นางสาวพรรณราย  ยาสมุทร์ ไพลิน ๓๔๑ 
๔/๖ นางสาวณัฐวรรณ  ต่วนชะเอม นางโสรญา  จันหวา โกเมน ๒๔๗/๑ 
๔/๗ นางนิศากร  ภัสสรากุล นางสาวกันตนา  สว่างศรี ทับทิม ๑๒๗ 
๔/๘ นางมัทรี  สุภาภา นายวิษณุ  เอ่ียมบุญเสริฐ มรกต ๓๓๕ 
๔/๙ นางสาววิลาวัลย์  พันธ์มณี นางพัธนา  เพ็ญภาคกุล บุษราคัม ๑๒๓ 

 
คณะกรรมกำรครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.๕ 

ห้อง ชื่อ – สกุล คณะ โฮมรูม 
๕/๑ นางชฎาพร  ธานีรัตน์ นายชนะ รมณีย์พิกุล ทับทิม ๒๔๗ 
๕/๒ นางสาวจุฑารัตน์  ไวยดี นางสาวเนตรชนก วิวัฒน ์ มรกต ๒๔๙ 
๕/๓ นางนวพร  นามเสนาะ นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ บุษราคัม ๓๓๔ 
๕/๔ นางสาวภาพินี  มหาโชคธรณี ครูใหม่ ไพลิน ๑๓๑ 
๕/๕ นางสาววราเพ็ญ  โกมะหะวงศ์ นางสาวประภาพร  คงวัดใหม่ โกเมน ๑๒๑ 
๕/๖ นายธนัช  เสาร์โสภา นำงสำวเดือนเพ็ญ  ตั้งบูรณะกุล ทับทิม ๑๓๒ 
๕/๗ นายธนชัย  นิลพันธ ์ นางสาวนิดา  นิ่มวงษ์ มรกต ๔๑๒ 
๕/๘ นายณฐพงษ์  ทรงสัตย์ นางสาวจุฬาลักษณ์  เปิ่มรัมย์ บุษราคัม ๕๑๑ 
๕/๙ นางสาวนิศารัตน์  เผ่ากันทรากร นางอรวรรณ  จงวัฒนา ไพลิน ๑๒๒ 

คณะกรรมกำรครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม.๖ 
ห้อง ชื่อ – สกุล คณะ โฮมรูม 
๖/๑ นางจุฬาลักษณ์  เหลี่ยมเลิศ นางธิดาพร  บุญประเสริฐ บุษราคัม ๔๑๑ 
๖/๒ นางสาวพรนภา  เพ็งนอก นางธรินรักษ์  ภูแซมแสง ไพลิน ๒๔๖ 
๖/๓ นางสาวพรพิมล  ติบรรณ์ นางสาวกรรณิกา  ใยมะเริง โกเมน ๓๔๒ 
๖/๔ นางสาวอ าไพพรรณ  สวนสอน ครูใหม่ ทับทิม ๒๓๖ 
๖/๕ นางอัปสรศรี  คล่องอักขระ นางภาณี  บุญตามช่วย มรกต ๓๓๑ 
๖/๖ นางสาวปรานิสา  ทองอ่อน นางสาวพูลศรี  ใหม่เจริญ บุษราคัม คอมฯ ๑ 
๖/๗ นางปราณี  รุ่งเรืองเกียรติ นำยสิทธิพล  พฤทธิพงศ์กุล ไพลิน ๖๓๑ 
๖/๘ นางสาวอารยา  มั่นศักดิ์ นางสาวพิชญากร  นามละคร โกเมน ๓๔๓ 
๖/๙ นางพรณี  สงวนเผ่า ครูใหม่ ทับทิม ศูนย์วัฒนธรรม 

 

 

 

 



 - ๕ - 

บทบำทและหน้ำที่ของครูที่ปรึกษำ 

 
๑. ดูแลนักเรียนการเข้าแถว บันทึกข้อมูลการมาสาย การขาดเรียน ติดต่อผู้ปกครองนักเรียน

โดยใกล้ชิดเพ่ือความสะดวกในการปกครองนักเรียนและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบ้าน
กับโรงเรียน เช่น การขาดเรียน การมาสาย พฤติกรรมที่ควรแก้ไข เป็นต้น  

๒. โฮมรูมตามห้องเรียนที่ก าหนด และบันทึกการอบรมนักเรียนโดยมีการวางแผนหรือปฏิทินใน
    การปฏิบัติงาน 
๓. ให้ค าปรึกษาแก้ปัญหาผลการเรียนของนักเรียน 
๔. ดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดในวาระต่างๆ 
๕. ดูแลเอาใจใส่นักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ 
๖. คอยป้องปรามตักเตือนไม่ให้นักเรียนท าผิดในทุกกรณี  บันทึกการตัดคะแนนของนักเรียน 
   แต่ละคน และควบคุมนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ให้ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน        
   พฤติกรรม 
๗. ดูแลนักเรียนเรื่องการท าความสะอาดห้องเรียน การจัดบอร์ดในห้องเรียนการรักษาอนามัย 
    และความสะอาดของนักเรียน ทุกข์ สุข สวัสดิการ การเรียน ความประพฤติ ฯลฯ 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์และค่านิยม   
    ๑๒ ประการ ให้ค าปรึกษา ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้าน คัดกรอง ส่งเสริมแก้ปัญหา 
    และการส่งต่อนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๙. ส่งเสริมประชาธิปไตยในห้องเรียน นอกห้องเรียน ตลอดจนการรู้จักสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ 
    ดีต่อสังคมและประเทศ 
๑๐. แนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนตามความถนัด ความสนใจ ประสานงานกับงานแนะแนว 
      รว่มแนะแนวอาชีพ หรือการศึกษาต่อ 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
รับผิดชอบ เสียสละ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ นักเรียน และโรงเรียนต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

     สั่ง   ณ  วันที่   ๓๑   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

        ( นายปัญญา  สุขะวณิชย์ ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 

 


