คาสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ที่ 098/๒๕๖1
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2561
*****************************************
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายนโยบายให้ โรงเรียนดาเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลื อนั กเรี ยน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิ ทธิภาพ มีการดาเนินงานเป็นขั้นตอน พร้อมด้ว ยวิธีการและ
เครื่องมือการทางานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินการ และมีการประสานความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
จึงอาศัย อานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ มอบอานาจ
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ไขปัญหา อันอาจจะเกิดขึ้น
ประกอบด้วย
1.1. นายภูริต
คันธชุมภู
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
1.2. นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
1.3. นายพิษณุ
ชัยปัญญา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
1.4. นางปริศนา วรรณารักษ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
1.5. นายบัญญัติ สิงห์สนธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการทีมนา มีหน้าที่ กาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดาเนินงานตามระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
จัดการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และนิเทศติดตาม กากับงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และหน้าที่อื่นๆ ที่โรงเรียนกาหนดเพิ่มเติม ประกอบด้วย
2.1. นายพิษณุ
ชัยปัญญา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2.2. นายบัญญัติ สิงห์สนธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
รองประธานกรรมการ
2.3. นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว
หัวหน้าระดับ ม.1
กรรมการ
2.4. นายสมเกียรติ สินอิ่ม
หัวหน้าระดับ ม.2
กรรมการ
2.5. นางทวารัตน์ กิติกุศล
หัวหน้าระดับ ม.3
กรรมการ
2.6. นายสุวิทย์
โพธิศาสตร์
หัวหน้าระดับ ม.4
กรรมการ
2.7. นางสาวนิภาพร พรหมเสน
หัวหน้าระดับ ม.5
กรรมการ
2.8. นางผ่องศรี ปัทมเทศ
หัวหน้าระดับ ม.6
กรรมการ
2.9. นายธีรภัทร แปงคา
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือฯ กรรมการและเลขานุการ
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3. คณะกรรมการทีมประสานงาน มีหน้าที่ ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักที่จะต้องดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านการประสานงานระหว่างคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการทีมนา และคณะกรรมการทีมทา
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทาเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในงานและรับผิดชอบจัดการประชุมชี้แจงและอบรมให้แก่
บุคลากร จัดการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานสรุปผลการดาเนินงานอื่นๆ ตาม ที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
3.1. นายธีรภัทร แปงคา
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประธานกรรมการ
3.2. นางสาวสุภาพร หลักคา
งานแนะแนว
รองประธานกรรมการ
3.3. นายสมเกียรติ สินอิ่ม
งานส่งเสริมกิจกรมนักเรียน
กรรมการ
3.4. นางเอมอร
ยกยอ
งานป้องกันแก้ไขยาเสพติด
กรรมการ
3.5. นางเดือนเพ็ญ อภิวงค์
งานวางแผนอัตรากาลัง
กรรมการ
3.6. นางจิดาภา เฟื่องฟู
งานธุรการกลุ่มบริหารบุคคล
กรรมการ
3.7. นายวิชาญ
ยาวิชัย
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กรรมการ
3.8. นางสาวิตรี
จันทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหาบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการทีมทา มีหน้าที่ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องและประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ดาเนินงาน และดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามระดับชั้น เพื่อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนาเสนอในการประชุ มคณะกรรมการใน
ระดับชั้นเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 6 คณะ ดังนี้
4.1. คณะกรรมการทีมทา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.1.1. นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว
หัวหน้าระดับ ม.1
ประธานกรรมการ
4.1.2. นางพรรณี
ใจสาร
ครูที่ปรึกษา ม.1/1
รองประธานกรรมการ
4.1.3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กรรมการ
4.1.4. นางสุณีย์
อินสม
ครูที่ปรึกษา ม.1/2
กรรมการและเลขานุการ
4.2. คณะกรรมการทีมทา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
4.2.1. นายสมเกียรติ สินอิ่ม
หัวหน้าระดับ ม.2
ประธานกรรมการ
4.2.2. นายเริง
ขัดทะเสมา
ครูที่ปรึกษา ม.2/4
รองประธานกรรมการ
4.2.3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กรรมการ
4.2.4. นางเดือนเพ็ญ อภิวงค์
ครูที่ปรึกษา ม.2/3
กรรมการและเลขานุการ
4.3. คณะกรรมการทีมทา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.3.1. นางทวารัตน์ กิติกุศล
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
ประธานกรรมการ
4.3.2. นางเอมอร
ยกยอ
ครูที่ปรึกษา ม.3/7
รองประธานกรรมการ
4.3.3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กรรมการ
4.3.4. นายเกรียงไกร หลวงเขียว
ครูที่ปรึกษา ม.3/6
กรรมการและเลขานุการ
4.4. คณะกรรมการทีมทา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
4.4.1. นายสุวิทย์
โพธิศาสตร์
หัวหน้าระดับชั้นม.4
4.4.2. นายประเสริฐ ณ จันตา
ครูที่ปรึกษา ม.4/3
4.4.3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4.4.4. นางสาวทิพย์วรรณ กาอินต๊ะ
ครูที่ปรึกษา ม.4/2

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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4.5. คณะกรรมการทีมทา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
4.5.1. นางสาวนิภาพร พรหมเสน
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
4.5.2. นางอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ
ครูที่ปรึกษา ม. 5/3
4.5.3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
4.5.4. นางรัตนา
มั่นคง
ครูที่ปรึกษา ม.5/1
4.6. คณะกรรมการทีมทา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
4.6.1. นางผ่องศรี
ปัทมเทศ
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
4.6.2. นางวิไลวรรณ์ รัตนเพ็ญ
ครูที่ปรึกษา ม.6/4
4.6.3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4.6.4. นางดวงทิวา เทพปัญญา
ครูที่ปรึกษา ม.6/1

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อบังเกิดผลดี และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖1

(นายภูริต คันธชุมภู)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

