
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

         ที่  003/2557 

เรื่อง  การมอบหมายงานสอนและงานครูที่ปรึกษาให้แก่บุคลากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

******************************************* 
  เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นี้ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ได้
มอบหมายงานสอนและตารางสอนให้แก่บุคลากรของโรงเรียน เพ่ือน าไปพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนให้ตรงตามภาระงานที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายเพ่ือก่อเกิดผลสัมฤทธิ์แก่นักเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

จึงมอบหมายงานสอนตามตารางสอนให้แก่บุคลากรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
ตามเอกสารที่แนบท้ายค าสั่ง และให้ครูประจ ารายสาระการเรียนรู้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายงานสอน
ตามตารางสอนมีอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและบริหารงาน ดังนี้   

   (1) จัดท าบันทึกการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบทุกคราวไป 
  (2) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษารายสาระการเรียนรู้ โครงร่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  (3) จัดท าการวิจัยในชั้นเรียนทั้งรายสาระการเรียนรู้และรายบุคคล เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบพิจารณาการเรียนการสอนของนักเรียนรูปนั้นๆ 
  (4) ติดต่อ ประสานงานร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่มสาระและครูสาระอ่ืนๆ  ในการจัดกิจกรรม
เสริมการเรียนการสอน 
   (5) ด าเนินการวัดและประเมินผลให้ถูกต้องตามเกณฑ์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลของ
เจ้าหน้าที่วัดผล หรือผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
   (6) ในชั่วโมงการเรียนการสอนของตน หรือกรณีเป็นชั่วโมงท่ีเข้าสอนแทน ให้ถือว่าครูประจ า
รายสาระนั้นๆ  เป็นผู้รับผิดชอบต่อนักเรียนในชั้นเรียนนั้น 
  (7) ครูผู้สอนจะต้องเข้าท าหน้าที่ในการเรียนการสอนอย่างช้าไม่เกิน 10 นาที 
  (8) ลงเวลาและบันทึกการเรียนการสอนในสมุดบันทึกประจ าห้องเรียนทุกครั้ง หลังจากท า
การเรียนการสอนเสร็จในแต่ละชั่วโมง 

ให้ครูประจ ารายสาระการเรียนรู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
เพ่ือให้การด าเนินงานตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

    
 
 
 
 
  
 
 



บทบาทหน้าที่ครูประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษา  
 

   ก ากับและดูแลนักเรียนชั้นที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับฐานข้อมูลประจ าตัวนักเรียน, การมา
เรียน, การเรียน, ความประพฤติ รวมถึงประสานงานกับฝ่ายปกครองและดูแลนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
กรณีนักเรียนที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ 

1. ประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการเรียน และความ
ประพฤติของนักเรียน ตลอดจนความเป็นอยู่ของนักเรียนระหว่างเวลาที่อยู่หอพักและ
โรงเรียน โดยการเยี่ยมหอพัก ประชุมผู้ปกครอง หรือการติดต่อประสานสัมพันธ์ โดยทาง
วาจา หนังสือ หรือโดยวิธีการติดต่อทางอ่ืน 

2. ประสานสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนในความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเรียน ความประพฤติ 
และ 4 กลุ่มบริหารงานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ดังนี้ 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

1.1 พระนพนันท์   นวานนฺโท  
1.2 นางสาวกมลนิษฐ์   วิเศษ  
1.3 นายวิฑูรย์    ชาวน้ าหุ่ง 

 

2. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
2.1 พระใบฎีกาวชิรวิทย์  วชิรวิชฺโช 
2.2 นายชินบูรณ   เอ่ียมฉิม 
2.3 นางสาววันเพ็ญ   รอดพ่าย 

 

3. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
3.1 พระอนุสร    ฐานุตฺตโร  
3.2 นางธัญวรรณ   ก๋องตาวงค์ 
3.3 นางสาวกัญญารัตน์   เชยรักษา 

 

4. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
4.1 พระวันชัย    ชยรกฺโข 
4.2 นายบุญยืน    สุขจันทร์ 
4.3 นายปริวัฒน์   ปกรณ์สกุลชาติ 

 

5. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
5.1 พระมหาสมศักดิ์   อสฺสโว 
5.2 นางสาวจิตรดา   เสือเพ็ง 
5.3 นายนิรุตติ์    ถิ่นซื่อตรง 

 

6. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
6.1 พระมหาฉัตรชัย   อคฺคปํฺโญ 
6.2 นางวรรณภา   นามพุทธา 
6.3 นายฉัตรชัย   บัวน้อย 



 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

7. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (แผนวิทย์) 
7.1 พระพงษ์วิษณุ    ชินว โส 
7.2 นางสาวมัทนา   มีสัตย์ 
7.3 นางสาวศิรธิรางค์   สังสหชาติ 

 

8. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (แผนศิลป์) 
8.1 พระมหานิกร   รกฺขิตธมฺโม 
8.2 นายค าราม    สอนศิลป์ 
8.3 นายสิทธิศักดิ์   พลอาจ 

 

9. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (แผนวิทย์) 
  9.1 พระทนงศักดิ์  วิริยากโร  
  9.2 พระสมศักดิ์   ชุตินนฺโท    
  9.3 ดร.กมลฉัตร   กล่อมอ่ิม    

 

10. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (แผนศิลป์) 
10.1 พระมหามณเฑียร   ตนฺติปาโล 
10.2 พระมนตรี  ภานุตฺตโร 
10.3 นายบุญชอบ    อ่อนทรวง 

 

11. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
11.1 พระปลัดพิพัฒน์พงษ์   ภทฺทว โส 
11.2 นายวีรพงศ์   อยู่ในวงศ ์
11.3 นายเกชา     ตรงต่อกิจ 

 

   ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อดทน และเสียสละ  โดยยึดหลักเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มใจและเต็ม
ความสามารถ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารเชิงระบบ เพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาเป็นส าคัญ พร้อมทั้งจัดท าเอกสารการสอนประจ าชั้นเรียนให้
ถูกต้องเรียบร้อยเป็นป๎จจุบันอยู่เสมอ กับท้ังส่งตรวจตามก าหนดเวลาด้วย    

           ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                           สั่ง  ณ  วันที่ 19  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 
                   
 

 ( พระครูกิตติรัตนานุกูล ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

 

 

 


