
 

 

 

 

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนปทุมวิไล 
ท่ี   ๒๔๔   / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังครูท่ีปรึกษำนักเรียน ภำคเรียนท่ี ๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------- 

     ด้วยโรงเรียนปทุมวิไล สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔ มีนโยบำยเรื่องกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ และได้มอบหมำย ให้ครูท่ีปรึกษำดูแลติดตำมนักเรียนเป็นรำยกรณีได้อย่ำงใกล้ชิด
และต่อเนื่อง ท้ังด้ำนวิชำกำร ควำมประพฤติครูจ ำเป็นต้องดูแลนักเรียนท้ังกลุ่มปกติท่ีต้องส่งเสริมเพิ่มเติม และกลุ่มท่ีมี
ปัญหำด้ำนต่ำง ๆ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำตนเอง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร                
พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมำตรำ ๒๗ มำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนปทุมวิไล 
จึงแต่งต้ังครูท่ีปรึกษำนักเรียนดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.  นำยเอกพรต  สมุทธำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมวิไล ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงอัจฉรำ  แรงกล้ำ ครู วิทยฐำนะ ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำท่ี รองประธำนกรรมกำร  
 รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  
๓.  นำยวิบูลย์  เป่ียมอุดมสุข รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป กรรมกำร 
๔.  นำงพจมำน  แก้ววงษำ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล กรรมกำร 
๕.  นำงจิตินันท์  ศูนย์กลำง รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
๖.  นำยวิเชียร  บัวอุไร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗.  นำยศรำวุธ  ฤทธิ์จอหอ หัวหน้ำงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี  ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                     

และมีประสิทธิภำพ 
คณะกรรมการด าเนินการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
หัวหน้ำระดับ  นำยพนม  เรียนงำม 
รองหัวหน้ำระดับ  นำยพรสวรรค์  จันทร์ยิ้ม นำงสำววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง และนำงสำววรำงคณำ  วงศ์สุวรรณ 

ช้ัน ห้อง ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๑ ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๒ 
ช้ันม.๑/๑ เรือนเกษตร ๑ นำงสำวสุวภรณ์  ค ำชมภู นำงสำวจุฑำรัตน์   ทับนิยม 
ช้ันม.๑/๒ ฝ.๓ นำยประดิษฐ์  ค ำชำ นำงสำวสุภำพร  ค ำช่ัง 
ช้ันม.๑/๓ ๔๔๖ นำงสำวแสงจันทร์  ยืนยำว นำงชนกพรรณ  ช ำนำญวำด 



[๒] 
 

ช้ัน ห้อง ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๑ ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๒ 
ช้ันม.๑/๔ ๔๔๕ นำยเอกชัย  นักวิฬำ นำงสำววรำงคณำ  วงศ์สุวรรณ 
ช้ันม.๑/๕ ๓๓๒ นำงสำวไพลิน  ธัญญเจริญ นำงสำวรุ่งนภำ  เมืองสุข 
ช้ันม.๑/๖ ๓๓๕ นำงจันทร์มณี  คุ้มดี ว่ำท่ีร้อยตรีศิริชัย  ฟักหอม 
ช้ันม.๑/๗ ๔๓๑ นำงสำวนพรัตน์  แก้วเป่ียม นำงสำววีณำ  เหล่ำกุล 
ช้ันม.๑/๘ ๖๒๕ นำงสำววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง นำงสำวพรจิต  ปักกำระนำ 
ช้ันม.๑/๙ ๖๒๖ นำยศรำวุธ  ฤทธิ์จอหอ นำงสำวจินดำรัตน์  ชัยวัน 

ช้ันม.๑/๑๐ ๔๒๓ นำยพรสวรรค์  จันทร์ยิ้ม นำงสำวณัฐพร  สมฟั่น 
ช้ันม.๑/๑๑ ๖๓๕ นำงสำวบุษรินทร์  วิเศษสุข นำยอักษรณรงค์  ส่องสี 
ช้ันม.๑/๑๒ ๒๒๑ นำงนิชำภำ  โกไศยกำนนท์ นำยบุญเลิศ รอดทอง 
ช้ันม.๑/๑๓ ๖๓๓ นำงกฤษณภรณ์  บัวลี นำยกิตติกร  ปณิธิสิริรุจน์ 
ช้ันม.๑/๑๔ ๓๑๔ นำยพนม  เรียนงำม - 
ช้ันม.๑/๑๕ ๖๔๒ นำยพลรบ  พรำยรักษำ นำงสำวจรรยำรักษ์  กุลพ่วง 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
หัวหน้ำระดับ  นำยรังสรรค์  พิพัฒน์ชลธี 
รองหัวหน้ำระดับ  นำงสำวนำตยำ  ทรงสุภำพ  นำงสำววนำรัตน์  มุงคุณ และนำยสุริยำ  รักชำติ  

ช้ัน ห้อง ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๑ ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๒ 
ช้ันม.๒/๑ ๓๒๑ นำงสำวนำตยำ  ทรงสุภำพ นำงปนัดดำ  จิวยูรักคุณ 
ช้ันม.๒/๒ ๕๒๘ นำงสำววนำรัตน์  มุงคุณ นำงศิริขวัญ  ตะกรุดวัด 
ช้ันม.๒/๓ ๔๓๔ นำงสำวภีญำณัฏฐ์  ปำโท นำงสำวจิรำวรรณ  รัตนำ 
ช้ันม.๒/๔ ๒๑๒ นำงจันสุดำ  ใกล้กลำง นำงสำวกรรณิกำร์  แสนกลำงโรง 
ช้ันม.๒/๕ ๒๓๒ นำงนิสำ  มำกแก้ว นำงสำวภูษณิศำ  อ่อนอึ่ง 
ช้ันม.๒/๖ ๖๓๖ นำงสำวกัญญกร  โปร่งใจ นำยอนุศักดิ์  กำรดี 
ช้ันม.๒/๗ ฝ.๖ นำงสำวพิชย์กร  โคตะมี นำงสำวอรัญญำ  ศิริรักษ ์
ช้ันม.๒/๘ ๒๒๒ นำงสำวภำณี  วจีสัจจะ นำงสำวกุลนที  พันนัทธี 
ช้ันม.๒/๙ ๔๔๒ นำงสำวดวงจันทร์  ดุงสูงเนิน นำยเอกสิทธิ์  ทบศักดิ์ 

ช้ันม.๒/๑๐ ๔๔๓ นำงสำวจุฑำภรณ์  กวีพุฒิพงศ์ นำงสำวชมพูนุช   ดอกชูรุ่ง 
ช้ันม.๒/๑๑ ๔๔๔ นำยสุริยำ  รักชำติ นำยรังสรรค์  พิพัฒน์ชลธี 
ช้ันม.๒/๑๒ ฝ.๙ นำยโสภณ  สุขสบำย นำยอำนนท์  ค ำภัยวงศ์พิทักษ์ 
ช้ันม.๒/๑๓ ๕๓๖ นำยศรำยุทธ  พึ่งกัน นำงสำวจิรำภรณ์  นุ่นรักษำ 
ช้ันม.๒/๑๔ ๓๑๕ นำงสำวศุภกำญจน์  บัวเรือง - 
ช้ันม.๒/๑๕ ๖๔๓ นำงจันทร์จิรำ  พงษ์ชู - 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
หัวหน้ำระดับ  นำยอุดม  ด่ำนอุด   
รองหัวหน้ำระดับ  นำยกฤษฎำ  เกตุสุริยงค์  ว่ำท่ีร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์  และนำงสำววรรณภำ  เอี่ยมสมบัติ 

ช้ัน ห้อง ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๑ ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๒ 
ช้ันม.๓/๑ ฝ.๔ นำยกฤษฎำ  เกตุสุริยงค์ นำงสำวปิยะวัจนำ  โชคสถำพร 
ช้ันม.๓/๒ ๔๓๒ ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงศิยำกัญฐพร  ผ่องใสธิยกุล นำยวัชรพงษ์  โรจน์สุพร 
ช้ันม.๓/๓ ๒๑๑ นำยอุดม  ด่ำนอุด - 
ช้ันม.๓/๔ ห้องสมุด นำงสำวจันทร์เพ็ญ  สำหำ ว่ำท่ีร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์ 
ช้ันม.๓/๕ ๕๒๔ นำงสำวประนอม  พรหมสุ้ย นำงสำวจิตตกำญจน์  เอี่ยมอนงค์ 
ช้ันม.๓/๖ ๓๓๓ นำงสำวพรทิพย์  พยัฆโส นำงอรวรรณ  อินทน้ ำเงิน 
ช้ันม.๓/๗ ๔๔๑ นำงสำวสุพัชรำ  หล้ำวิลัย นำงสำวลลิตวดี  ระดำบุตร 
ช้ันม.๓/๘ ฝ.๒ นำงสมพร  แผ่วจะโปะ นำงสำวนิสำชล  ศรีสุวรรณ์ 
ช้ันม.๓/๙ ๓๒๒ นำงสำวศิรินันท์  ขวัญอ่อน นำงสำวสุภำพร  ภูกระทำน 

ช้ันม.๓/๑๐ ๕๒๓ นำงสำววันทนีย์  แคะสูงเนิน นำงสำวศิริฉัตร  แก้วงำม 
ช้ันม.๓/๑๑ ๕๓๕ นำงสำวสุพรรณษำ  ครุฑเงิน นำงสำววิชุดำ  อุทัยธรรม 
ช้ันม.๓/๑๒ โดม ๕ นำยณัฐวุฒิ  วุฒิพงษ ์ นำงสำวนลัท  ชึรัมย์ 
ช้ันม.๓/๑๓ ฝ.๘ นำงสำววรรณภำ  เอี่ยมสมบัติ นำงสำวกิ่งดำว  สำยสีสด 
ช้ันม.๓/๑๔ ๓๑๖ นำงสำวเมวิกำ  สุกกระจ่ำง - 
ช้ันม.๓/๑๕ ๖๔๔ นำงสำวสิริกำนต์  มูลศรี - 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
หัวหน้ำระดับ  นำยนรำทิพย์  แสงอำทิตย์ 
รองหัวหน้ำระดับ  นำงตติพร  เล่ห์กล และนำยพชรพล  บุญเรือน 

ช้ัน ห้อง ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๑ ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๒ 
ช้ันม.๔/๑ ๒๓๖ นำยสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง นำงสำวนัฎฐำ  ชินนิธิพัฒน ์
ช้ันม.๔/๒ ๖๓๗ นำงชำลี  ทวีปะ นำยอำนันท์  พุกศร 
ช้ันม.๔/๓ ๒๑๖ นำงสำวอรวิชญ์  ทองมำก นำงสำวพนม  ท้ำวทอง 
ช้ันม.๔/๔ ๔๓๕ นำงสำวศุภิสรำรัตน์  บัวสวัสด์ิ นำงสำวสุกัญญำ  ไพบูลย์กิจกุล 
ช้ันม.๔/๕ ๓๒๓ นำงสิริพร  ปอร์เชิน นำงตติพร  เล่ห์กล 
ช้ันม.๔/๖ ๔๓๓ นำยอภิชำติ  โพธิสิทธิ์ นำยสุรเดช  วงศ์กวน 
ช้ันม.๔/๗ ๕๒๒ นำงสำวฐิติมำ  แจ้งอำรมณ์ นำงศรีวรินทร์  ไหมหรือ 
ช้ันม.๔/๘ ๖๔๘ นำงสำวเบญจพร  ห่อประเสริฐ นำงสำวกุหลำบ  พิมพ์ลอย 

ช้ันม.๔/๙ ๔๒๑ นำงสำวฐิติกัณต์  ชูเชิด นำงสำวรำตรี  ท ำคำม 

ช้ันม.๔/๑๐ ๒๑๔ นำงจันทิมำ  วงชัยเพ็ง นำยฐิติพงศ์  สงเครำะห์ธรรม 
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ช้ัน ห้อง ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๑ ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๒ 
ช้ันม.๔/๑๑ ๖๒๒ นำยณัฐวัชร  โตสัจจะ นำงสำวณัฐธยำน์  ปณิธำนรักชัย 
ช้ันม.๔/๑๒ ๖๔๕ นำงสำววรรณภำ  จันทรำ นำยนรำทิพย์  แสงอำทิตย์ 
ช้ันม.๔/๑๓ ๕๑๔ นำยพชรพล  บุญเรือน นำยชวลิต  ธนโกไสย 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
หัวหน้ำระดับ  นำงสำวนันท์นภัส  คนล้ ำ 
รองหัวหน้ำระดับ  นำยมีชัย  ทัพธำนี และนำงสำววิรมณ  แม้นชัยภูมิ 

ช้ัน ห้อง ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๑ ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๒ 
ช้ันม.๕/๑ ๒๒๖ นำงสำวจรุงจิต  สินอนันต์ - 
ช้ันม.๕/๒ ๔๒๔ นำงสำวชลลดำ  พันธุ์เนตร นำงศิริสุข  สุตันติรำษฎร์ 
ช้ันม.๕/๓ ๕๓๑ นำยมีชัย  ทัพธำนี นำยรังสิบูรณ์  กล่ินบ ำรุง 

ช้ันม.๕/๔ ๔๓๖ นำงสำวสุพิชชำ  มำกะเต นำงเบญจวรรณ  มณีนิล 

ช้ันม.๕/๕ เรือนเกษตร ๒ นำงสำวดวงนภำ  บำนช่ืน นำยมนตรี  รัตนภูวิศ 
ช้ันม.๕/๖ ๓๒๔ นำงสำวสิริมำ  ถิ่นณรงค์ - 
ช้ันม.๕/๗ ๕๓๓ นำงสำววิรมณ  แม้นชัยภูมิ นำงวันนิวัติ  คงถวิลวงศ์ 
ช้ันม.๕/๘ ๒๒๔ นำงธนำวลัย  อรัญญิก นำงสำววิภำวดี  อ่อนแย้ม 
ช้ันม.๕/๙ ฝ.๗ นำยสมศักดิ์  หัตถกิจ นำงพลอยพิไล  ทิพยสิริ 

ช้ันม.๕/๑๐ ๕๒๖ นำงศศิวิมล  ธิมำ นำงจ ำเนียร  จันทร์ศิริ 
ช้ันม.๕/๑๑ ๖๒๓ นำงสำวจุฑำมำศ  พัวเพิ่มพูนศิริ - 

ช้ันม.๕/๑๒ ๖๔๖ นำยกิตติชัย  ปรำบสูงเนิน - 

ช้ันม.๕/๑๓ ๕๑๕ นำงสำวนันท์นภัส  คนล้ ำ - 
  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
หัวหน้ำระดับ  นำงสำวอรุณี  ขุมทรัพย์ 
รองหัวหน้ำระดับ  นำงสำวปัทมำ  จันทร์ศรี และนำยอนุสรณ์  เยียดยอด 

ช้ัน ห้อง ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๑ ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๒ 
ช้ันม.๖/๑ ๓๓๑ นำงสำวปัทมำ  จันทร์ศรี นำงสำวนิภำ  สมศักดิ์ 
ช้ันม.๖/๒ ๓๓๔ นำยอนุสรณ์  เยียดยอด นำยอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น 

ช้ันม.๖/๓ ๓๑๑ นำงอุบลวรรณ  มงคลำงกูร นำงสำวเรณู  ก ำแหงหำญ 
ช้ันม.๖/๔ ๓๒๕ นำงเตือนจิตต์  ศรีอนันต์ นำงรสริน   แสงศิริ 
ช้ันม.๖/๕ ๒๓๔ นำงสำวอรุณี  ขุมทรัพย์ - 

ช้ันม.๖/๖ ๔๒๒ นำงสุรีวรรณ  กองสุวรรณ์ นำงสุภำพร   วงศ์สุพชัย 
ช้ันม.๖/๗ ๕๒๕ นำยเอกชัย  ญำณประภำส - 
ช้ันม.๖/๘ ๖๒๑ นำงลภัสรดำ   จิรัฐติกำลกุลเวท  - 
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ช้ัน ห้อง ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๑ ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๒ 
ช้ันม.๖/๙ ฝ.๕ นำงสำวปุณณัฐ  โปร่งสันเทียะ - 

ช้ันม.๖/๑๐ ศำลำวิชชำลัย นำงนภำพร  เกำะทอง นำงสำวจำรุวรรณ    สมหวัง 
ช้ันม.๖/๑๑ ๖๒๔ นำงสำวรักษิณำ  มำรำช - 
ช้ันม.๖/๑๒ ๖๔๗ นำงเกศริน  ทองงำม - 
ช้ันม.๖/๑๓ โดม ๕ นำยประธำน  อวนมิน นำงทองสุข  แดงสังวำลย์ 

 

หมายเหตุ กำรตรวจห้องเรียนสีขำวจะใช้ห้องประจ ำเป็นหลักในกำรให้คะแนน 
ศูนย์ระบบดูแลนักเรียน 

๑. นำงอัจฉรำ  แรงกล้ำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวิเชียร  บัวอุไร รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยพนม  เรียนงำม กรรมกำร 
๔. นำยรังสรรค์  พิพัฒน์ชลธี กรรมกำร 
๕. นำยอุดม  ด่ำนอุด กรรมกำร 
๖. นำยนรำทิพย์  แสงอำทิตย์ กรรมกำร 
๗. นำงสำวนันท์นภัส  คนล้ ำ   กรรมกำร 
๘. นำงสำวอรุณี  ขุมทรัพย์ กรรมกำร  
๙. นำยศรำวุธ  ฤทธิ์จอหอ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 

หน้าที่ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ 
๑. รับผิดชอบนักเรียนท่ีมีเลขท่ีเป็นเลขค่ีในห้องประจ ำช้ัน 
๒. ควบคุมกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียนของนักเรียนภำคเช้ำก่อนเข้ำห้องเรียนหรือหลังเลิกเรียนหรือตำมท่ี

โรงเรียนก ำหนด 
๓. ดูแลพฤติกรรมท่ัวๆ ไปของนักเรียนท่ีมีเลขท่ีเป็นเลขค่ีในห้องประจ ำช้ัน และหลังเลิกเรียน 
๔. ควบคุมกำรมำเรียนของนักเรียนท่ีมีเลขท่ีเป็นเลขค่ีในห้องประจ ำช้ัน กำรลำ มำสำย โดยรวบรวมบันทึกเป็น

หลักฐำน 
๕. เป็นท่ีปรึกษำของนักเรียนท่ีมีเลขท่ีเป็นเลขค่ี ในห้องประจ ำช้ันในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดจนกำรวำง

แนวปฏิบัติภำยในห้องเรียน 
๖. ตรวจตรำและรักษำพัสดุ เครื่องใช้ประจ ำห้อง 
๗. ติดต่อผู้ปกครอง โดยส่ง SMS ไปถึงผู้ปกครองของนักเรียนท่ีมีปัญหำโดยแจ้งพฤติกรรมต่ำงๆ ของนักเรียน

ให้ผู้ปกครองทรำบ หรือเชิญผู้ปกครองมำพบเพื่อแก้ปัญหำของนักเรียน 
๘. ตรวจสมุดบันทึกเวลำเรียนรำยคำบ  เพื่อติดตำมพฤติกรรมนักเรียน 
๙. ดูแลพัฒนำเขตพื้นท่ีท่ีฝ่ำยกิจกำรนักเรียนก ำหนดให้และพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมำยพร้อมท้ังโฮมรูมนักเรียน  

พร้อมท้ังให้รดน้ ำต้นไม้ท่ีมีในเขตพื้นท่ีนั้นด้วย 
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๑๐. ในกรณีท่ีมีครูท่ีปรึกษำคนเดียวหรือครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๒  ไม่มำปฏิบัติหน้ำท่ีได้ให้ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๑ ปฏิบัติ
หน้ำท่ีแทน 

๑๑. ประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับช้ัน 
 

หน้าที่ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ 
๑. รับผิดชอบนักเรียนท่ีมีเลขท่ีเป็นเลขคู่ในห้องประจ ำช้ัน 
๒. รับผิดชอบในกำรน ำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๓. พบนักเรียนทุกวันท่ีบริเวณเข้ำแถวเพื่อท ำกิจกรรมหน้ำเสำธง ควบคุมระเบียบวินัยเรื่องกำรเข้ำแถว            

และกำรเดินแถวเข้ำช้ันเรียน 
๔. ส ำรวจรำยช่ือนักเรียนท่ีมำเข้ำแถว เมื่อพบว่ำมีนักเรียนหลบหนีกำรเข้ำแถว ให้ด ำเนินกำรว่ำกล่ำวตักเตือน

ในครั้งแรก และส่งหัวหน้ำระดับในครั้งต่อๆ ไปเพื่อตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ ๕ คะแนน 
๕. ดูแลพฤติกรรมท่ัวๆ ไป ของนักเรียนท่ีมีเลขท่ีเป็นเลขคู่ในห้องประจ ำช้ัน 
๖. ควบคุมกำรมำเรียนของนักเรียนท่ีมีเลขท่ีเป็นเลขค่ีในห้องประจ ำช้ัน กำรลำ มำสำย โดยรวบรวมบันทึกเป็น

หลักฐำน 
๗. เป็นท่ีปรึกษำของนักเรียนท่ีมีเลขท่ีเป็นเลขคู่ในห้องประจ ำช้ันในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดจนกำรวำง

แนวปฏิบัติภำยในโรงเรียน 
๘. ตรวจเครื่องแต่งกำย ทรงผม และติดตำมเรื่องต่ำง ๆ ท่ีโรงเรียนประกำศนัดหมำย 
๙. ควบคุมดูแลควำมเรียบร้อยในคำบโฮมรูมระดับ และส ำรวจรำยช่ือนักเรียนในคำบโฮมรูมตำรำงสอนก ำหนด

และตำมรำยกำรในแผนงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม 
๑๐. ดูแลพัฒนำเขตพื้นท่ีท่ีฝ่ำยกิจกำรนักเรียนก ำหนดให้และพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมำยพร้อมท้ังโฮมรูมนักเรียน 
๑๑. ในกรณีท่ีมีครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๑ ไม่มำปฏิบัติหน้ำท่ีได้ให้ครูท่ีปรึกษำคนท่ี ๒ ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน 
๑๒. ประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับช้ัน 

 

บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาชั้น 
๑. หน้าที่ด้านวิชาการ 

๑.๑  กำรลงทะเบียนวิชำเรียน กำรเพิ่ม ลด ถอน หรือเปล่ียนวิชำเรียน ติดตำมและแจ้งผลกำรเรียนของนักเรียน 
กำรสอบกลำงภำค ปลำยภำค กำรสอบแก้ตัวให้นักเรียน 

๑.๒  แจ้งก ำหนกำรสอบ ตำรำงสอบกลำงภำค ปลำยภำค กำรสอบแก้ตัวให้นักเรียนทรำบ 
๑.๓  ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรเรียนด้ำนต่ำงๆ ตลอดจนกระท่ังนักเรียนท่ีมีควำมประพฤติดี และ

ช่วยเหลือติดตำมนักเรียนท่ีอ่อนและขำดแคลน 
๑.๔  ประสำนงำนกับครูประจ ำวิชำ ครูทุกฝ่ำย เช่น แนะแนว ทะเบียน – วัดผล เพื่อติดตำมปัญหำนักเรียน 

 

๒. หน้าที่ด้านธุรการ 
๒.๑  ติดตำมกำรช ำระค่ำบริกำรทำงกำรศึกษำตำมควำมสมัครใจของนักเรียนทุกภำคเรียน 
๒.๒  ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย หำกมีกำรช ำรุดเสียหำยต้องท ำบันทึกขอซ่อมแซมเสนอรอง

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 
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๓. หน้าที่ในงานกิจการนักเรียนและงานบริหารท่ัวไป 
๓.๑  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงท่ีดีของนักเรียน 
๓.๒  ท ำหน้ำท่ีเรียกช่ือ ลงเวลำมำเรียน ดูแลสมุดบันทึกเวลำเรียน ดูแลกำรมำเรียน กำรขำดเรียน กำรไม่เข้ำเรียน  

และกำรมำสำยของนักเรียน 
๓.๓  ดูแลนักเรียนให้ท ำควำมสะอำดห้องเรียน รวมทั้งให้มีกำรเลือกตั้งหัวหน้ำห้อง รองหัวหน้ำห้อง เวรท ำควำม

สะอำดห้องเรียนประจ ำ จัดบอร์ดให้ห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เหมำะสมกับเหตุกำรณ์ 
๓.๔  ช้ีแจงเรื่องระเบียบต่ำงๆ ของโรงเรียนให้นักเรียนทรำบอย่ำงชัดเจน ดูแลควบคุมควำมประพฤติในระหว่ำง

เรียนและนอกโรงเรียน 
๓.๕  ลงนำมในบัตรขออนุญำตไม่ใส่รองเท้ำนักเรียน 
๓.๖  ให้ควำมร่วมมือกับหัวหน้ำระดับในกำรปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม และเครื่องแต่งกำย 
๓.๗  ควบคุมดูแลนักเรียนในขณะสวดมนต์ อบรมควำมประพฤตินักเรียนประจ ำสัปดำห์ 
๓.๘  ประสำนงำนและรำยงำนพฤติกรรมต่อหัวหน้ำระดับเป็นระยะๆ 
 

๔. หน้าที่ครูที่ปรึกษาในการแนะแนว 
ครูท่ีปรึกษำเป็นบุคคลท่ีมีควำมส ำคัญมำกผู้หนึ่งในกำรแนะแนว เพรำะเป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดนักเรียน จึงเป็นผู้

ประสำนงำนแนะแนวได้ดีท่ีสุด ซึ่งจะปฏิบัติหน้ำท่ี ดังนี้ 
๔.๑  อบรมนักเรียนให้เห็นคุณค่ำของกำรศึกษำ  กำรมำเรียนโดยสม่ ำเสมอ 
๔.๒  ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียน ครูผู้สอน ต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 
๔.๓  ฝึกอบรมนักเรียนเป็นพลเมืองท่ีดี  มีศีลธรรม 
๔.๔  นิเทศนักเรียนใหม่  ช้ีแจงให้เข้ำใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่ำงๆ ของโรงเรียนหลักเกณฑ์ในกำรเรียนกำรวัดผล 

แนะน ำอำคำรสถำนท่ีเพื่อใช้ให้ถูกต้อง  แนะน ำให้รู้จักบุคคลในโรงเรียนตลอดจนเข้ำใจถึงเป้ำหมำย 
นโยบำยของโรงเรียน 

๔.๕  ให้ค ำปรึกษำหำรือเกี่ยวกับปัญหำส่วนตัว เช่น กำรรู้จักตนเอง กำรวำงตัวเพื่อควำมเหมำะสม กำรแสดง
ควำมเคำรพ กำรปรับตัวให้เข้ำกับเพื่อน – ครู ผู้ปกครองและบุคคลต่ำงๆ 

๔.๖  ประสำนงำนร่วมมือกับครูแนะแนว เพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
๔.๗  ในกรณีเป็นครูท่ีปรึกษำช้ันคนเดียว ให้ด ำเนินกำรทุกข้อตำมท่ีก ำหนด 
๔.๘  ให้ครูท่ีปรึกษำท้ัง ๒ คน สำมำรถร่วมมือกันในกำรดูแลนักเรียน หรือมอบหมำยภำระงำนหน้ำท่ีต่ำงๆ 

ทดแทนกันเองได้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยแจ้งให้ฝำยกิจกำร
นักเรียนทรำบ 

 

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ระบบดูแลนักเรียน 
๑. ดูแลนักเรียนท่ีมำลงเวลำในตอนเช้ำ  และตอนเย็น 
๒. สรุปผลกำรมำสำย – ไม่มำโรงเรียน – ลืมบัตร ส่งหัวหน้ำระดับทุกเดือน 
๓. สรุปรำยงำนตลอดภำคเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 



[๘] 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ี ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และบรรลุผลตำมเป้ำหมำย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒ เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

     (นำยเอกพรต  สมุทธำนนท์) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปทุมวิไล 

 
 
 
 


