
 
ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ที ่125 / ๒๕๖1 
เรื่อง   แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
  
 เพ่ือใหการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจําปการศึกษา 2561 เปนไปดวยความ 
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39(1) (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2553 และมาตรา 86 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2553 จึงขอแตงตั้งครู ที่
ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมชุมนุม) ดังตอไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
1. นางเพียงแข  ชิตจุ้ย      ประธานกรรมการ 
2. นายประยงค์   ด่วนเดิน    รองประธานกรรมการ 
3. นายสมศักดิ ์นนท์เจริญ    รองประธานกรรมการ 
4. นายธนิต  ดีทอง      กรรมการ 
5. นางสุลีพร ดีทอง     กรรมการ 
6. นางจําเรียง ใจกว้าง     กรรมการ 
7. นายณรงค ์ศิริยงค ์     กรรมการ 
8. นายจงรักษ์ บํารุงวงศ์    กรรมการ 
9. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์    กรรมการ 
10. นางสาวกรธิดา  กิมาคม    กรรมการ 
11. นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่
   ๑. อํานวยการ ประชุมปรึกษาหารือ ให้คําปรึกษา ประสานงาน วางแผนการดําเนินงาน ระบบงาน 
             กิจกรรมชุมนุม ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   ๒. มอบหมาย แบ่งภาระงาน นิเทศติดตามงาน ให้บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง 
             เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 
 2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

๑. นางสาวกรธิดา  กิมาคม     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์     รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวปาลินี  เพชรทอง     กรรมการ 
๔. นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ     กรรมการ 
5.  นางกรกมล  นาคบังเกิด     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 



มีหน้าที่ 

ประสานงานกับครูที่ปรึกษาชุมนุม รับสมัครนักเรียนเข้าชุมนุม  ดูแลติดตามแก้ไขปัญหาและสรุป – รายงาน
ผลการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม  ให้ดําเนินการด้วยความเรียบร้อย 
 
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 
   

ที ่ ชื่อครูที่ปรึกษาชุมนุม ชื่อชุมนุม ห้อง/สถานที่ จัดกิจกรรม หมายเหตุ 
1 ครูธิติมา  เดชภักดี เหรียญโปรยทาน อาคาร 3 ห้อง 326  
2 ครูจันทร์จีรา บุญปติ 

หนูท าได้ ห้องแนะแนว 
 

3 ครูอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ 
4 ครูกรกมล  นาคบังเกิด 

ธนาคารโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน 
 

5 ครูกันต์หทัย  ใจกว้าง 
6 ครูยุพาพร  เกิดขุมทอง 

ยุวบรรณารักษ์ ห้องสมุด 
 

7 ครูอารีรัตน์  คล้ายอุดม 
8 ครูนาวิน  โพธิ์ศรี 

แวนการ์ด + A-Math โรงอาหาร 
 

9 ครูนิธิยา  ทองยวน 
10 ครูสารีรัตน์  ทองขาว นานากีฬา หลังอาคาร 1  
11 ครูสุวัยดา  ง๊ะสมัน รักษ์สุขภาพ ห้องพยาบาล  
12 ครูปรมาภรณ์  พรหมประทีป 

Enjoy Paper สนุกกับกระดาษ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 
 

13 ครูภราดร  ไชยเขียว 
14 ครูเอกชัย  อะหลีแอ STEM EDUCATION  อาคาร 1 ห้อง 115  
15 ครูพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น 

นาฎศิลป์ อาคาร 1 ห้อง นาฎศิลป์ 
 

16 ครูพัชรีวรรณ  อินทสุรัช  
17 ครูปฐมพร  เกตุกําพล  ภาพยนตร์และวัฒนธรรมจีน อาคาร 3 ห้อง Lab จีน  
18 ครูสายัน  จิตรรักษ์ เพาะเห็ด โรงเพาะเห็ดหลังอาคาร 3  
19 ครูนายชวลิต  กรัดภิรมย์ 

โยธวาทิต ห้องโยธวาทิต 
 

20 ครูพิชัย  บุญชูประภา 
21 ครูครมูุรณี  หะยีสาอิ 

เปิดโลกอาเซียน อาคาร 3 ห้องอาเซียน 
 

22 ครูมาสีเต๊าะ  ซอมัด 
23 ครูนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ บาสเก็ตบอล สนามบาสเก็ตบอล  
24 ครูปัทมา  ใจชื่น 

Movie&music soundtrack อาคาร 3 ห้อง 335 
 

25 ครูคุณากร  วาณิชย์เจริญ 
26 ครูจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ ต่อค าคม หน้าซุ้มพระครู  
27 ครูจันธิรัตน์  หมานจิตร Science Show ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1  
28 ครูศรีสุวรรณ  บรมสุข The Tiger สนามฟุตบอล  
29 ครูศิรินาถ ไทรงาม คอมพิวเตอร์ คลับ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  

 
 
 



ที ่ ชื่อครูที่ปรึกษาชุมนุม ชื่อชุมนุม ห้อง/สถานที่ จัดกิจกรรม หมายเหตุ 
30 ครูอาวุธ  จันทร์เมือง 

Crossword อาคาร 3 ห้องปฏิบัติการ
ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 

 
31 ครูอุไรวรรณ  จันทร์เมือง 
32 ครูอารมย์  เทพเกื้อ  

คณิตคิดสนุก อาคาร 3 ห้อง 334 
 

33 ครูกุลธิดา  ฉิมคล้าย 
34 นฤมล  พิมพ์พินิจ โอริกามิ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น   
35 ครูอมรทิพย์  จิตรอารีย์ มารยาทไทย ห้องจริยธรรม  
36 ครูพิมพ์ใจ  ทองเรือง หมากฮอส อาคาร 3 ห้อง 333  
37 ครูจิราพร  บุญเหลือ การออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ (Sketch up) 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3  

38 ครูปาลินี  เพชรทอง ดูหนังประวัติศาสตร์(Histercle 
Movie) 

  

39 ครูเดชศรี  สุวิรัตน์ โครงงานวิทยาศาสตร์   
40 ครูจิราวรรณ  เพ็ชรรัตน์  Listening English Song อาคาร 2 ห้อง 212  
41 ครูรักชนก  โสอินทร์ 

ดูหนังฟังเพลง ห้องโสตทีปกร 
 

42 ครูสุรีรัตน์  ตลึงจิตร 
43 ครูเจนณรงค์  พันทวี 

ติว PAT 1 สู่ Admission อาคาร 3 ห้อง 336 
 

44 พัชริณี  สมผล 
45 ครูอัญชรีย์  มีแสง 

 
Music Fastivel in Classroom 
(M.C.) 

อาคาร 3 ห้อง 343  

46 ครูอรรถพล  พลวัฒน์ ตัดต่อภาพยนต์สั้น อาคาร 3 ห้อง 345  
47 ครูพิมพิไล  กัญญา 

ดนตรีไทย อาคาร 3 ห้องดนตรีไทย 
 

48 ครูวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
49 ครูฉันทลักษณ์  ทานทน  เขียนตัวอักษรด้วยปากกาสปีดบอล   
50 ครูสายฝน  ราษีงาม  แกะสลักผักผลไม้สด ห้องคหกรรม  
51 ครูสุนทร  เหล่าอ้ัน  วอลเลย์บอล โรงยิม  
52 ครูจุฑามาส  ซุ่นห้วน ยุวศิลป์ 

 
หอศิลป์  

53 ครูวันวิสาข์ สืบ 
54 ครูอังคณา  ทองดํา วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ ฝ 001  
55 ครูอุทัยวรรณ  ไชยสาร English for entertainment   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ ชื่อครูที่ปรึกษาชุมนุม ชื่อชุมนุม ห้อง/สถานที่ จัดกิจกรรม หมายเหตุ 
56 ครูทิฆัมพร  ออมสิน ศิลปะและวัฒนธรรมจีน อาคาร 3 ห้อง 321  
57 ครูอัญญากร  ช่วยสงค์ หนังสืออ่านเล่น อาคาร 3 ห้อง 345  
58 ครูชนกพร  ทองปาน Science in movie  อาคาร 3 ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 2 
 

59 ครูปรีชา  อิสสระ เสมารักษ์พิทักษ์ยาเสพติด อาคาร 2 ห้อง 213  
60 ครูสัญชัย  พิกุลงาม  เทคโนโลยีน่ารู้ อาคาร 3 ห้อง 344  
61 ครูยุภาพร  บุญเทียม  อาหารอีสานรสแซ่บ ห้องคหกรรม  
62 ครูมะยาดี  ดาบู ฟุตซอล สนามฟุตบอล  
63 ครูภาณุวัฒน์  คงเจาะ ตัวหนอน โรงกรองน้ า  
64 ครูอภิเดช  จิตรมุ่ง โสตทัศณูปกรณ์   
65 ครูธิรพงษ์  คงด้วง  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

(สภานักเรียน) 
ห้องสภา  

66 ครูอัญวีณ์  หนูอุไร คณิตลายเส้น อาคาร 3 ห้อง 325  
67 ครูสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  หุ่นยนต์ต่อสู้ ลานร้านถ่ายเอกสาร  
68 ครูนวียา  ปักษิณ 

จรวดกระดาษ ฝ 003 
 

69 ครูจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์ 
70 ครูพิชัย  บุญชูประภา ดนตรีสากล/โสตทัศณูปกรณ์ ห้องดนตรี  
71 ครูวิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ English is all around อาคาร 1 ห้อง 126  
72 ครูฉัตรชัย  ทองหีต สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น ห้องอุตสาหกรรม  
73 ครูเกศวรา ศรีพิบูลย์ To be No.1 (The idol) ใต้อาคาร 3  
74 ครูกรธิดา  กิมาคม หมากขุมพาเพลิน อาคาร 3 ห้อง 342  

 
มีหน้าที่ 
  ครูทุกคนต้องเป็นครูที่ปรึกษาชุมนุมตามคําขอของผู้เรียนหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย ซึ่งจะต้องมี
บทบาทดังต่อไปนี้ 
   1. ปฐมนิเทศให้นักเรียนเข้าใจเป้าหมายและวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม 
   2. เลือกตั้งคณะกรรมการจัดให้นักเรียนเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมชุมนุม 
   3. ส่งเสริมการจัดทําแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกของกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นใน  
       การจัดทําแผนงาน/โครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างอิสระ 
   4. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในด้านทรัพยากรตามความเหมาะสม 
   5. ให้คําปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามแผนงานด้วยความเรียบร้อยและ 
       ปลอดภัย 
   6. ประเมินผลการเข้าร่วมและการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
   7. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
    



๔. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล    ประกอบด้วย   
  ๑. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ       ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวกรธิดา  กิมาคม      รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ      กรรมการ 
  4. นางกรกมล  นาคบังเกิด      กรรมการ 
     8. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์      กรรมการ 
  9. นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 มีหน้าที ่
   ๑.  ตรวจสอบการจัดกิจกรรมในทุกๆสัปดาห์ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
   ๒.  ให้คําปรึกษาการจัดกิจกรรมชุมนุมแก่นักเรียนและครูที่ปรึกษาชุมนุม 
 ๓.  ดําเนินการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน    
 

  ขอให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผนดําเนิน ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยเรียบร้อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่ างเต็มกําลังความสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

  
สั่ง ณ วันที่  ๓๑  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1 

 
 
 
 

 
(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


