
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๒๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน ป*การศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

เพ่ือเป�นการสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ และให(การดําเนินงานระบบดูแลช-วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป�นไปด(วยความ
เรียบร(อย มีประสิทธิภาพ และเป�นระบบอย-างชัดเจน  
  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙  แห-งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ แห-งพระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต-งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลช-วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ(านบางจาก  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด(วย 
๑.๑ นายตรี  ศตสังวัตสร<   ผู(อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ< ภู-กรุด  รองผู(อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๑.๖ นายรุจน< เล-าฮะ   หัวหน(าฝ@ายบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

 ๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน(าฝ@ายบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
๑.๔ นางจุฬารัตน<  เฟCDองฟู    หัวหน(าฝ@ายบริหารงานบุคคล กรรมการ  

 ๑.๕ นายอัมพร  นันนวล   หัวหน(าฝ@ายบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 
๑.๖ นางสาวณหทัย ปEอมชูแก(ว  หัวหน(างานระบบดูแลช-วยเหลือนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี    
๑. ส-งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและผดุงรักษาระบบการดูแลและช-วยเหลือนักเรียน 
๒. สร(างขวัญกําลังใจและพัฒนาบุคลากร 
๓. เป�นผู(นําในการผนึกผสาน บูรณาการภารกิจโดยรวมของสถานศึกษา 
๔. ประสานสัมพันธ<และสร(างความเข(มแข็งให(ทีมประสาน ทีมทําและเครือข-ายการดําเนินงาน 

จากทุกภาคส-วน 
๕. นิเทศ กํากับติดตามและประเมินผล 
 

๒. คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด(วย 
๒.๑ นางสาววิไลลักษณ< ภู-กรุด  รองผู(อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางสาวศศิธร  จันทร<ชนะ  หัวหน(าสายชั้นอนุบาล  กรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวอัยย<  แก(วอาชา  หัวหน(าสายชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๑ กรรมการ 

 ๒.๔  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ  หัวหน(าสายชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๒ กรรมการ 
 ๒.๕  นายรุจน<  เล-าฮะ   หัวหน(าสายชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๔ กรรมการ 

 



 ๒.๖  นางสุภาพ  อาจนนลา  หัวหน(าสายชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๕ กรรมการ 
 ๒.๗  นางสาวประภาพร  จําเริญ  หัวหน(าสายชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๖ กรรมการ 
 ๒.๘  นายอัมพร  นันนวล   หัวหน(างานกิจกรรมพัฒนาผู(เรียน กรรมการ 
 ๒.๙ นางสาวณหทัย  ปEอมชูแก(ว  หัวหน(างานระบบดูแลช-วยเหลือนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี    
    ๑. ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักในการดําเนินงานระบบการดูแลช-วยเหลือนักเรียน  
    ๒. ประสานงานระหว-างคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน และหน-วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข(องกับการดูแลช-วยเหลือนักเรียน 
    ๓. จัดทําเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ< ท่ีจําเป�นในการพัฒนาดําเนินงานและรับผิดชอบในการชี้แจง สร(าง
ความรู( ความเข(าใจ แก-ผู(ปฏิบัติงาน 
    ๔. จัดการประชุมคณะกรรมการทุกฝ@ายอย-างต-อเนื่อง สมํ่าเสมอ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการดูแล
ช-วยเหลือนักเรียน 
    ๔. สรุปรายงานผลการดําเนินงานและดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให(ระบบการดูแลช-วยเหลือนักเรียนเป�นไป
อย-างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. คณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด(วย 
๑.  นางสาววิไลลักษณ< ภู-กรุด  รองผู(อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวศศิธร  จันทร<ชนะ  หัวหน(าสายชั้นอนุบาล  กรรมการ 
 ๓.  นางสาวอัยย<  แก(วอาชา  หัวหน(าสายชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๑ กรรมการ 

 ๔.  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ  หัวหน(าสายชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๒ กรรมการ 
 ๕.  นายรุจน<  เล-าฮะ   หัวหน(าสายชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๔ กรรมการ 
 ๖.  นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน(าสายชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๕ กรรมการ 
 ๗.  นางสาวประภาพร  จําเริญ  หัวหน(าสายชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๖ กรรมการ 
 ๘.  นายอัมพร นันนวล   หัวหน(างานกิจกรรมพัฒนาผู(เรียน กรรมการ 
 ๙.  นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ  ครูธุรการ   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวณหทัย  ปEอมชูแก(ว  หัวหน(างานระบบดูแลช-วยเหลือนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑ ระดับช้ันอนุบาล ประกอบด(วย 
 ๑.  นางสาววราพัณณ<  จิระอรุณพัฒน< ครูประจําชั้นอนุบาลปHท่ี ๑ กรรมการ 
 ๒.  นางสาวขวัญใจ  ทายทอง  ครูประจําชั้นอนุบาลปHท่ี ๒ กรรมการ 
 ๓.  นางสาวศศิธร   จันทร<ชนะ  ครูประจําชั้นอนุบาลปHท่ี ๓ กรรมการ 
 ๔.  นางจันทรกร   วรทรัพย<  ครูอัตราจ(าง   กรรมการ 

๓.๒ เด็กพิเศษ ประกอบด(วย 
 ๑.  นางเตือนใจ สุระภา   ห(องเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
 ๒.  นางสาวจริยา จันทร<แดง  ห(องเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 



 ๓.๓ ระดับช้ันประถมศึกษาป*ท่ี ๑ ประกอบด(วย 
 ๑.  นางสาวอัยย<  แก(วอาชา  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๑/๑ กรรมการ 
 ๒.  นางสาวนิดติญา  บุญพา  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๑/๒  กรรมการ 

๓.๔ ระดับช้ันประถมศึกษาป*ท่ี ๒ ประกอบด(วย 
 ๑.  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๒/๑  กรรมการ 
 ๒.  นางฉวีวรรณ   เดชเดชา  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๒/๒  กรรมการ 

๓.๕ ระดับช้ันประถมศึกษาป*ท่ี ๓ ประกอบด(วย 
 ๑.  นายฐานันดร  โชติผล   ครูประจําชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๓/๑  กรรมการ 
 ๒.  นางสาวพรพิไล  ธิการ   ครูประจําชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๓/๒  กรรมการ 

๓.๖ ระดับช้ันประถมศึกษาป*ท่ี ๔ ประกอบด(วย 
 ๑.  นายรุจน<  เล-าฮะ   ครูประจําชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๔/๑  กรรมการ 
 ๒.  นายอัมพร  นันนวล   ครูประจําชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๔/๒  กรรมการ 

๓.๗ ระดับช้ันประถมศึกษาป*ท่ี ๕ ประกอบด(วย 
 ๑.  นางพวงพยอม  รุจิโภชน<  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๕/๑  กรรมการ 
 ๒.  นางสุภาพ  อาจนนลา   ครูประจําชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๕/๒  กรรมการ 

๓.๘ ระดับช้ันประถมศึกษาป*ท่ี ๖ ประกอบด(วย 
 ๑.  นางสาวประภาพร  จําเริญ  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๖/๑  กรรมการ 
 ๒.  นางสาวปาจารีย<  เศษโถ  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปHท่ี ๖/๒  กรรมการ 

มีหน�าท่ี    
๑. ประสานงานกับผู(เก่ียวข(องและดําเนินการประชุมชี้แจง 
๒. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานประเมินผลและจัดทํารายงานตามระดับชั้น 

    ๓. ศึกษาข(อมูลเก่ียวกับความต(องการของครูท่ีปรึกษาและนักเรียน เพ่ือประโยชน<ต-อการดูแลช-วยเหลือ
นักเรียน 

๔. ประชุมคณะกรรมการอย-างต-อเนื่อง สมํ่าเสมอ 
๕. ดําเนินการดูแลให(ความช-วยเหลือนักเรียน ตามข้ันตอนและกระบวนการของระบบดูแลช-วยเหลือ

นักเรียน 
 

บทบาทหน�าท่ีของบุคลากรในคณะกรรมการดําเนินงาน 
๑. หัวหน�าระดับ/รองหัวหน�าระดับ 

๑.๑ ติดตามกํากับดูแลช-วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 
๑.๒ ประสานงานกับผู(เก่ียวข(องในการดูแลช-วยเหลือนักเรียน 
๑.๓ จัดประชุมครูในระดับเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลช-วยเหลือนักเรียน 
๑.๔ จัดประชุมกลุ-มเพ่ือปรึกษาปOญหารายกรณี (Case Conference) 
๑.๕ บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานประเมินผลส-งผู(บริหารโดยผ-านทีมประสาน 



๒. ครูท่ีปรึกษา/ครูประจําช้ัน 
๒.๑ ดําเนินการดูแลช-วยเหลอนักเรียนตามแนวทางท่ีกําหนดดังนี้ 

 การรู�จักนักเรียนเป9นรายบุคคล โดยการรวบรวมข(อมูลผู(เรียนเป�นรายบุคคล จัดทําข(อมูลให(เป�นระบบ        
และเป�นปOจจุบัน 
  การคัดกรองนักเรียน วิเคราะห<ข(อมูลจําแนกจัดกลุ-มผู(เรียน เช-น กลุ-มเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ    
กลุ-มปกติ กลุ-มเสี่ยง และกลุ-มมีปOญหาต(องการการช-วยเหลือโดยเร-งด-วน 
  ส�งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยจัดกิจกรรม โครงการ โครงงาน ส-งเสริมพัฒนาผู(เรียนให(รู(จัก
ตนเอง รักและเห็นคุณค-าในตนเอง มีทักษะในการดํารงชีวิต 
  การป;องกันและแก�ไขป=ญหา ดูแลช-วยเหลือให(คําปรึกษากรณีปOญหาท่ีไม-ยุ-งยาก ซับซ(อน              
ท้ังรายบุคคลและเป�นกลุ-ม 
  การส�งต�อ กรณีมีปOญหาของนักเรียนซับซ(อน ให(ส-งต-อไปยังครูแนะแนว ฝ@ายปกครอง หรือผู(มี
ทักษะความสามารถตรงกับลักษณะปOญหา 
      ๒.๒ พัฒนาตนเองด(านองค<ความรู(ทางจิตวิทยาการแนะแนวและการให(คําปรึกษา 
      ๒.๓ ร-วมประชุมกลุ-มปรึกษาปOญหารายกรณี 
      ๒.๔ บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผล รายงานส-งระดับหัวหน(า 
 ๓. ครูแนะแนว 
     ๓.๑ นิเทศ (Supervising) สนับสนุนและเป�นแกนหลักแก-ครูท่ีปรึกษาและผู(เก่ียวข(องทุกคนในการให(
ความรู( เทคนิค วิธีการ และกระบวนการตามหลักจิตวิทยาและการแนะแนวเพ่ือใช(ในการดูแลช-วยเหลือนักเรียนใน
ประเด็นสําคัญต-อไปนี้ 
  - เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือ เพ่ือการรู(จักและเข(าใจผู(เรียน รวมท้ังการคัดกรองจัดกลุ-มผู(เรียน     
การให(คําปรึกษาเบ้ืองต(น เช-น การใช(ระเบียนสะสม แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ< 
  - เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม การประชุมผู(ปกครองชั้นเรียนและกิจกรรมสําหรับ
ผู(เรียนทุกกลุ-มคัดกรอง 
  - ให(ความรู( ความเข(าใจ เก่ียวกัลปcธรรมชาติและลักษณะขอผู(เรียนกลุ-มพิเศษประเภทต-างๆ         
และเสนอแนะแนวทางในการดูแลช-วยเหลือส-งเสริมและการพัฒนาผู(เรียน 
    ๓.๒ ให(คําปรึกษา (Counseling) แก-ผู(เรียน (ในกรณีท่ีครู ท่ีปรึกษาไม-สามารถแก(ไขหรือยากต-อ              
การช-วยเหลือ) ผู(ปกครองและผู(ขอรับบริการท่ัวไป 
    ๓.๓ ประสาน (Co–ordinating) กับผู(เก่ียวข(องท้ังในและนอกสถานศึกษา เป�นระบบ “เครือข-าย”    
ในการดําเนินงานแนะแนวและการดูแลช-วยเหลือนักเรียน 
    ๓.๔ จัดกิจกรรมพัฒนาผู(เรียนในคาบแนะแนว 
    ๓.๕ ให(บริการต-าง ๆ หรือจัดทําโครงการ กิจกรรมกลุ-มต-าง ๆ ให(กับนักเรียน ซ่ึงเป�นการสนับสนุน
ระบบ   การดูแลช-วยเหลือนักเรียน 
    ๓.๖ ร-วมประชุมกลุ-มปรึกษาปOญหารายกรณี 



    ๓.๗ ในกรณีท่ีนักเรียนมีปOญหายากจ-อการช-วยเหลือของครูแนะแนว ให(ส-งต-อผู(เชี่ยวชาญภายนอกและ
ติดตามผลการช-วยเหลือนั้น 
    ๓.๘ บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส-งผู(บริหารและหัวหน(าระดับ 
 ๔. ครูผู�สอนประจําวิชาและครูท่ีเก่ียวข�อง 
    ๔.๑ ศึกษาข(อมูลของผู(เรียนเป�นรายบุคคล เพ่ือรู(จักและเข(าใจผู(เรียนอย-างแท(จริง 
    ๔.๒ ให(ข(อมูลเก่ียวกับตัวนักเรียนแก-ครูท่ีปรึกษาและให(ความร-วมมือกับครูท่ีปรึกษาและผู(เก่ียวข(องใน
การดูแลช-วยเหลือนักเรียน 
    ๔.๓ ให(ข(อมูลการรู(จักและเข(าใจผู(เรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู(กิจกรรมพัฒนาผู(เรียนและบริการ
ต-าง ๆ ให(ผู(เรียนได(พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
    ๔.๔ ให(คําปรึกษาเบ้ืองต(นในรายวิชาท่ีสอนในด(านการศึกษาต-อการประกอบอาชีพทักษะการดํารงชีวิต
และบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค< 
    ๔.๕ พัฒนาตนเองด(านองค<ความรู(ทางจิตวิทยาและการแนะแนวและนํามาบูรณาการในการจัด
ประสบการณ<เรียนรู(ให(แก-ผู(เรียน 
    ๔.๖ ร-วมประชุมกลุ-มปรึกษาปOญหารายกรณี ในกรณีท่ีเก่ียวข(องกับการดูแลช-วยเหลือนักเรียน 
    ๔.๗ บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน สรุปผล และรายงานส-งหัวหน(าระดับ 
 ๕. ผู�แทนนักเรียน 
    ๕.๑ เรียนรู( ทําความเข(าใจกรอบแนวความคิดของระบบการดูแลช-วยเหลือนักเรียน 
    ๕.๒ ประสานงานในการรวบรวมข(อมูลเก่ียวกับสภาพปOญหาและความต(องการจําเป�นของเพ่ือนนักเรียน 
    ๕.๓ มีส-วนร-วมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
    ๕.๔ เป�นแกนนําในการดูแลช-วยเหลือเพ่ือนนักเรียนให(ได(รับประสบการณ<การเรียนรู(และการเสริมสร(าง
ทักษะการดํารงชีวิตอย-างเต็มตามศักยภาพ 

 

แผนภูมิแสดงโครงสร�างของระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข-ายผู(ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) 

คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสานงาน) 

คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) 

การดําเนินงาน ( ครูท่ีปรึกษา ) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ-มพิเศษ กลุ-มปกต ิ กลุ-มเสี่ยง กลุ-มมีปOญหา ( กลุ-มช-วยเหลือ ) 

ส-งเสริมพัฒนา ปEองกัน ช-วยเหลือ 

ครูแนะแนว/ฝ@ายกิจการนักเรียนให(การช-วยเหลือ 

ส-งต-อผู(เช่ียวชาญ 
ผู(เรยีนได(รับการพัฒนาให(เป�นคนด ี 
มีปOญญา มีความสุขและดํารงความ

เป�นไทย 

ได( ไม-ได( 

ได( 
ไม-ได( 

ได( 
ไม-ได( 

ช-วยเหลือได( 



ปรัชญาและหลักการในการทํางานของครูและผู�เก่ียวข�องกับการพัฒนานักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ปรัชญา ( ความเช่ือตามหลักจิตวิทยาและประชาธิปไตย ) หลักการ ( สิ่งท่ีควรยดึถือในการปฏิบัติ ) 

1. ทุกคนมีคุณค-าและมีศักดิ์ศร ี
แห-งความเป�นมนุษย< 

2. คนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ 
ทัดเทียมกัน 

3. แต-ละคนมีศักยภาพท่ีสามารถ 
พัฒนาและเรียนรู(ได(ด(วยตนเอง 

 

4. แต-ละคนมีความแตกต-างกัน 

5. พฤติกรรมย-อมมสีาเหตุและบุคคล
เปลี่ยนแปลงได(ตามเหตุปOจจัยน้ันๆ 

6. คนทุกคนย-อมมีปOญหาและคนเป�น
สัตว<สังคมท่ีต(องพ่ึงพาอาศัยกัน ซ่ึง
พฤติกรรมของแต-ละบุคคลย-อม
ส-งผลกระทบต-อบุคคลอ่ืน 

1. จัดบริการให(กับทุกคน (โดยไม-เลือกปฏิบัติ)
และให(บริการด(วยความเคารพในเกียรติแห-ง
ความเป�นมนุษย<ท่ีเท-าเทียมกัน 

2. การจัดบริการจะต(องคํานึงถึงสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล ไม-มีการบังคับ 

3. การให(บริการ ต(องเปrดโอกาสให(บุคคลใช(
ปOญญาเรียนรู(วิธีแก(ปOญหาด(วยตนเองและได(
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 

4. การให(บริการจะต(องคํานึงถึงหรือตอบสนอง
ความแตกต-างของแต-ละบุคคล 

5. การให(บริการคือการอํานายเหตุ - ปOจจัยท่ี
เหมาะสมในการสร(างเสริมพัฒนาการหรือ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค< 

6. การให(บริการช-วยเหลือเพ่ือนมนุษย<เป�น
ภารกิจท่ีพึงกระทําด(วยความเมตตาและด(วย
ความรู(ความเข(าใจ 



อนึ่ง ให(ผู(ท่ีได(รับการแต-งต้ังปฏิบัติหน(าท่ีตามท่ีได(รับมอบหมาย ด(วยความอุตสาหะวิริยะ เต็มกําลังเต็ม
ความสามารถ เพ่ือให(เกิดประโยชน<สูงสุดต-อนักเรียน และผลดีต-อทางราชการ พร(อมท้ังให(ลงลายมือชื่อรับทราบการ
ปฏิบัติงานของข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ(านบางจาก ตามเอกสารแนบท(ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต-บัดนี้เป�นต(นไป 

  
                                            สั่ง ณ วันท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

 

              ลงชื่อ 
                    (นายตรี ศตสังวัตสร<) 

                                          ผู(อํานวยการโรงเรียนบ(านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


