
 
 

คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ท่ี  221 /๒๕๖3 

เรื่อง    แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีครูท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖3 
(ฉบับเพ่ิมเติม) 

……………………………………………………… 
  ดวยทางโรงเรียนไดมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีครูท่ีปรึกษา ซ่ึงเปนผูท่ีมีความใกลชิด
กับนักเรียนมากท่ีสุด  และมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมพัฒนานักเรียนตลอดจนดูแลชวยเหลือนักเรียน        
ในทุกๆ ดาน และเพ่ือใหการควบคุมดูแลเอาใจใส การใหคําปรึกษา แกนักเรียนทุกคนอยางครอบคลุมและ
ท่ัวถึงรวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาระดับ ครูท่ีปรึกษา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และ มีประสิทธิภาพ 
  เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย  ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตอสถานศึกษา และทางราชการ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีงานฝายตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 
ครูประจําช้ัน/ครูท่ีปรึกษา ปการศึกษา 2563 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ช้ัน หอง ช่ือครูท่ีปรึกษา 
ม.1/1 533 นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  
ม.1/2 322 นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  
ม.1/3 226 นางนพผกามาศ  สายนุวงค  นางสาวอรนุช  เรือนคํา  
ม.1/4 543 นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ  

ม.1/5 544 นายพงศนรินทร  อินกองงาม  
นางพันนภา  วลีดํารงค  
Mr.Philip Dave C.Cajes  

 
ม.2/1 537 นายชาญณรงค  สมบัติใหม  นางสาวนิรมล  พิมพทอง 
ม.2/2 522 นางกาญจนา  เหลืองทา  นายเอกดน  อินตะปน 
ม.2/3 545 นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  นางลําดวน  ติดทะ 
ม.2/4 227 นางสาวสุภาพร  เปงปง  นายชัยพิชิต  อุดคํามี  
ม.2/5 215 นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  นางพิชยา  ชูมก  

 
ม.3/1 547 นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน  นายสุทน  คุมเสม  
ม.3/2 521 นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย นางสาวนิตยา  แปงชัย  
ม.3/3 535 นางสาวอําภา  เขียวดี  นางสาวพิมพชนก  กันทะวัง 
ม.3/4 327 นางฉวรัตน  คําธัญ  นางศรีเริญ  มีพิมพ  
ม.3/5 526 นางลาวัลย  ขยันขาย   

 
 



ครูประจําช้ัน/ครูท่ีปรึกษา ปการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ช้ัน หอง ช่ือครูท่ีปรึกษา 
ม.4/1 211 นายพินิจ  ทังสุนันท   
ม.4/2 546 นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย   
ม.4/3 423 นางเสาวนีย  แสงหงษ  Mr.John Subba 
ม.4/4 424 นางสาวอัมพร  นามณี   

ม.4/5 
หอง
โสต 

นายบรรจบ  ชูมก   

ม.4/6 435 นางศิริญญา  หลาเต็น นางสาวอําไพ  สิทธิกาน 
 
ม.5/1 534 นางอรพินธ  กันทะรัน   
ม.5/2 217 นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว   
ม.5/3 426 นางสาวอัจจิมา  ศิรสิูตร    
ม.5/4 422 นางสาวประทุมพร  อภิวงศ  
ม.5/5 441 นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง   
  
ม.6/1 542 นางอุมาพร  แกวปวน   
ม.6/2 224 นายสุรัตน  จี้ฟู  นางสาววรัญญา  เปงปง  
ม.6/3 445 นางสาววัชรินทร  แกวมูล  นายนิพล  ปลุกเสก  
ม.6/4 221 นางญาดา  ตรีเนตร   
ม.6/5 525 นางสาวชลิดา  โอดบาง  นายธนวัฒน   สิทธิตัน  
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของครูท่ีปรึกษา 
 ๑. ปกครองนักเรียนในชั้นท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 
 ๒. แนะนําตักเตือนและชวยเหลือนักเรียนในชั้นของตนไดปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบวินัย และ 
                กฎขอบังคับของโรงเรียน 
 ๓. พบปะนักเรียนทุกวันท่ีหนาเสาธง  เอาใจใสในเรื่องการแตงกาย  สุขภาพอนามัย   การเรียน 
                และ ติดตามเรื่องราวตาง ๆ ท่ีโรงเรียนไดประกาศนัดหมาย 
 ๔. ชวยเหลือกิจกรรม  เม่ือนักเรียนในชั้นของตนตองเขารวมกิจกรรม 
 ๕. ติดตอผูปกครอง  เม่ือนักเรียนในชั้นของตนมีปญหาความประพฤติ  การเรียน  การขาดเรียน  
       หนีเรียน 
 ๖. เยี่ยมนักเรียนและผูปกครองนักเรียนในชั้นของตนเอง 
 ๗. ควบคุมการทําความสะอาดหองเรียนของนักเรียน  ในภาคเชากอนเรียนและหลังเลิกเรียน 
 ๘. เช็คชื่อนักเรียนหนาเสาธง  จัดทําประวัตินักเรียนในชั้น  สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน 
 ๙. ควบคุมการไปกลับ  การลา  การมาสาย  และบันทึกเปนหลักฐาน 
 ๑๐. ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหา  จะตองถือวาเปนหนาท่ีท่ีตองชวยแกปญหาในทางท่ีถูกท่ีควร 
 ๑๑. เปนท่ีปรึกษาของนักเรียนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนการวางระเบียบปฏิบัติภายใน 
                  หองเรียน 



 ๑๒. ตรวจตราและรักษาพัสดุ  เครื่องใชประจําหองเรียน 
๑๓. ถามีปญหาท่ียากจะแกไขโดยลําพัง  ใหปรึกษาหัวหนาระดับชั้น  งานแนะแนว  งานกิจการ  
      นักเรียน     

 ๑๔. เปนผูรวบรวมสถิติ  ขอมูลตาง ๆ ของนักเรยีนรวมกับงานกิจการนักเรียน และงานแนะแนว 
 ๑๕. ใหความคิดเห็นเก่ียวกับความประพฤติของนักเรียนในชั้นของตนเองแกคณะกรรมการงาน 
                  กิจการนักเรียน 
 ๑๖. ในกรณีท่ีนักเรียนขาดเรียนติดตอกัน  ๓  ครั้ง   ใหครูประจําชั้นติดตอผูปกครองเพ่ือรับทราบ 
                  สาเหตุท่ีนักเรียนขาดเรียน  และถานักเรียนขาดเรียนติดตอกัน  ๕  ครั้ง  ใหบันทึกเสนอรอง 
                  ผูอํานวยการ  กลุมบริหารงานวิชาการ 
 ๑๗. เขาโฮมรูมนักเรียนตามกําหนดเวลาท่ีทางโรงเรียนจัดให 
 ๑๘. ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียนในดานความประพฤติ  กิริยาวาจา  และการแตงกาย 
 ๑๙. สงเสริม สนับสนุน  เม่ือนักเรียนในชั้นของตนตองเขารวมกิจกรรม 
 ๒๐. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของหัวหนาระดับ 
  ๑. ชวยหัวหนางานกิจการนักเรียนในการวางแผนบริหารจัดการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ๒. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาในระดับชั้นในการดูแลชวยเหลือและแกปญหานักเรียน 

๓. สงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันดีงาม 
  ๔. แกปญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพึงประสงค 
  ๕. เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับนักเรียนอยางเปนระบบ 
  ๖. สรุปขอมูลดานตาง ๆ  เก่ียวกับนักเรียนรายงานหัวหนางานกิจการนักเรียน 
  ๗. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียน 
  ๘. ติดตามประเมินการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาในระดับชั้น 

ท้ังนี้  ใหขาราชการครูท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
ลุลวง  และเกิดผลดีตอทางราชการ 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  15  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

(นายจรัส  คําอาย) 
ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 


	หน้าที่และความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา

