
 

 

 คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี    214  / 2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำผลงานสถานศึกษาเพือ่รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจำปี 2563 

              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู ้และจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน ตามหนังสือ ที่ ศธ 
04241/2438 ลว 24 มิถุนายน 2563 เรื ่อง การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 และดำเนินงานประสานงานร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 จากครูที่ปรึกษาทุกห้อง ตามคำสั่งที่ 168/2563 ในการ
รวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้การดำเนินงานจัดทำผลงานสถานศึกษาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา แนะนำ ตัดสินใจ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

      ๑.๑ นางเพียงแข   ชิตจุ้ย  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ  
๑.๒ นายสมศักดิ ์ นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ  
๑.๓ นางจำเรียง   ใจกว้าง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๔ นางสุลีพร   ดีทอง   ครู คศ.๓   กรรมการ  
๑.๕ นางจันทร์นิพา   ขวยไพบูลย์  ครู คศ.๓  กรรมการ  
๑.๖ นายณรงค์   ศิริยงค์   ครู คศ.๒  กรรมการ 
๑.๗ นายจงรักษ์   บำรุงวงศ์  ครู คศ.๒                    กรรมการ 
๑.๘ นายพิชัย              บุญชูประภา      ครู คศ.๒  กรรมการ 
๑.๙ นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑.๑๐ นางอังคณา  จงรักวิทย์  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๑ นายเดชศรี สุวิรัตน์  ครู คศ.๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุ การ 

๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินจัดทำผลงานสถานศึกษา มีหน้าท่ี วางแผน คัดเลือกผลงาน รวบรวมข้อมูล
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง และสรุปผลตามแบบรายงานการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย   
 
2.1 ประเด็นการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนที่
สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (ปี พ.ศ.2560-2562) ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน ประกอบด้วย   
     2.1.1 นายธิรพงษ์   คงด้วง    ประธานกรรมการ 
     2.1.2 นายเอกชัย   อะหลีแอ   รองประธานกรรมการ 

2.1.3 นายภราดร  ไชยเขียว   กรรมการ 
2.1.4 นางสาวนฤมล    สาริขา    กรรมการ 



2.1.5 นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ   กรรมการ 
2.1.6 ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ    จันทร์คง    กรรมการและเลขานุการ 

2.2 ประเด็นการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย   
 2.2.1 นางอังคณา    จงรักวิทย์    ประธานกรรมการ 
 2.2.2 นายสุรศักดิ์    ศรีขวัญ     รองประธานกรรมการ 
 2.2.3 นายวรรณศักดิ์  บุญช ู    กรรมการ 
 2.2.4 นางสาวพัชริณี   สมผล     กรรมการ 
 2.2.5 นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์   กรรมการ 
 2.2.6 นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์    กรรมการและเลขานุการ 
 
2.3 ประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยในโรงเรียน ประกอบด้วย   
 2.3.1 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์    ประธานกรรมการ 
 2.3.2 นายพิชัย              บุญชูประภา    รองประธานกรรมการ 
 2.3.3 นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน     กรรมการ 
 2.3.4 นางสาวพรพิลาส   วิจิต     กรรมการ 
 2.3.5 นางสาวสุพรรษา   ดุริยานนท์    กรรมการ 
 2.3.6 นางสาวจตุพร   เฝือชัย     กรรมการและเลขานุการ 
 
2.4 ประเด็นการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที ่ส ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน ประกอบด้วย   
 2.4.1 นายเดชศรี  สุวิรัตน์     ประธานกรรมการ 
 2.4.2 นางสาวมาสีเต๊าะ   ซอมัด    รองประธานกรรมการ 
 2.4.3 นางยุพาพร   เกิดขุมทอง   กรรมการ 
 2.4.4 นางอัญวีณ์    หนูอุไร     กรรมการ 
 2.4.5 นางสาวนวียา   ปักษิณ     กรรมการ 
 2.4.6 นายวรัญญู  ทองถึง     กรรมการและเลขานุการ 
 
2.5 ประเด็นความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยใน
โรงเรียน ประกอบด้วย   
  2.5.1 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย     ประธานกรรมการ 
 2.5.2 นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง    รองประธานกรรมการ 
 2.5.3 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง     กรรมการ 
 2.5.4 นายชวลิต    กรัดภิรมย์    กรรมการ 
 2.5.5 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ     กรรมการ 
 2.5.6 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร    กรรมการและเลขานุการ 

3.คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ประเมินผล รวบรวบข้อมูลหลักฐาน สรุปผลการดำเนินงานและ
จัดทำรูปเล่มแบบรายงานให้ครอบคลุมทุกประเด็นตามหลักการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัยในโรงเรียน ประกอบด้วย 

 



         ๓.๑ นางอังคณา    จงรักวิทย์                               ประธานกรรมการ 
         ๓.๒ นายวุฒินันท์   จันทร์นพรัตน์      รองประธานกรรมการ 
         ๓.๓ นายธิรพงษ์    คงด้วง      กรรมการ 
         ๓.๔ นายสุรศักดิ์     ศรีขวัญ      กรรมการ 
         ๓.๕ นายธีรรัตน์   โคตรพันธ์     กรรมการ 
         ๓.๖ นายวรัญญู   ทองถึง        กรรมการ 
         ๓.๗ นายวรรณศักดิ์  บุญช ู       กรรมการ 
         ๓.๘ นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย      กรรมการ 
         ๓.๙ ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ    จันทร์คง      กรรมการ 
         ๓.๑๐ นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร      กรรมการ  
         ๓.๑๑ นางสาวจตุพร   เฝือชัย        กรรมการ 
         ๓.๑๒ นายเดชศรี   สุวิรัตน์      กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุด
กับนักเรียนและทางราชการต่อไป 

ส่ัง ณ วันท่ี     10    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                          
 

(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


