-๑-

คาสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ที่ ๑๔ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
………………………………………………………………………..
ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้กาหนดจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. และวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการส่งเสริมพัฒนา
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษา เพื่อรับทราบพฤติกรรม และคะแนนเก็บ
ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยโรงเรียนกาหนดให้แต่ละระดับชั้น เข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ – ๘
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ – ๗
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ – ๔/๘
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ – ๕/๙
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ - ๖/๙
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ – ๙
เพื่อให้การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗
(๔) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. นายชวิศ
จิตปุณยพงศ์
ประธานกรรมการ
๒. นายนิติกร
ระดม
รองประธานกรรมการ
๓. นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
กรรมการ
๔. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
กรรมการ
๕. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ อานวยความสะดวก กากับ ติดตาม กรรมการแต่ละฝ่ายให้ดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นายฉัตรชัย
๒. นางสุกรานต์

พาสนยงภิญโญ
มหาสารินนั ทน์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
/๓. นางสาวสมใจ...

-๒๓. นางสาวสมใจ
๔. นางจุตพิ ร
๕. นางสาวภัทรสุดา
๖. นายนพดล
๗. นายพงศกร
๘. นางสาวจันทร์ทิพย์
๙. นางสาวอุไรวรรณ
๑๐. นางสาวนันทวัน
๑๑. นายอนุรักษ์
๑๒. นางสาวกรรณิกา
๑๓. นางสาวธัญจิรา
๑๔. นางสาวซากีน๊ะห์

ภัทรพงศานติ์
เมฆบุตร
หนองกก
เชิงศิริ
เหมือนเอี่ยม
ทวีสินธิสุทธิ์
ละดาดก
เชิงหอม
สวัสดี
ไทยใจอุ่น
จุนทวิเทศ
มะลี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑. กาหนดรูปแบบขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
๒. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อนักเรียนแต่ละห้องเรียนในการลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน
๓. ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อจัดเตรียมข้อมูลผลการเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคล และพฤติกรรม
นักเรียนเป็นรายบุคคล ให้กับครูที่ปรึกษาเพื่อแจ้งผลการเรียน และพฤติกรรมนักเรียนในวันประชุมผูป้ กครอง
นักเรียน
๔. สรุปรายงานข้อมูลผูป้ กครองที่มาประชุมเสนอฝ่ายบริหาร
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑/๑
๑/๒
๑/๓
๑/๔
๑/๕
๑/๖
๑/๗
๑/๘

ห้อง
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นายพงษ์นที
คงถาวร
นางรัถญา
คาแพง
นางฝนทิพ
สุขสุนทรีย์
นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง
นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
นางจิรฐา
แก้วทรงพล
นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
นางนิลวรรณ
กองเงิน

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
นางสาวกานต์ธีรา
บางเขียว
นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
นายพีรยุทธ
บรรเทาวงษ์
นายพงศกร
เหมือนเอี่ยม
นายสาพันธุ์
กระจ่าง
นายอนันต์
พุ่มพันธ์วงศ์
นายสุโชติ
โชติมัย
นางสาวชฎาพร
ประกอบมูล

/วันพฤหัสบดีท.ี่ ..

-๓ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๒/๑
๒/๒
๒/๓
๒/๔
๒/๕
๒/๖
๒/๗

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๔/๑
๔/๒
๔/๓
๔/๔
๔/๕
๔/๖
๔/๗
๔/๘

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๕/๑
๕/๒
๕/๓
๕/๔
๕/๕
๕/๖
๕/๗
๕/๘
๕/๙

ห้อง
๑๔๗
๑๔๘
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐น.
ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นางรพีพรรณ
กรุณาพิทักษ์
นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
นางวรัญญา
ยอดกระโหม
นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
นางศิริรัตน์
บุญสนอง
นายพงศธร
อารีพันธุ์
นางสาวพิสมัย
ดวงพิมาย
นางสาวสมใจ
ภัทรพงศานติ์
นางจุตพิ ร
เมฆบุตร
นางสาวภัทรสุดา
หนองกก
นางสาวนูรีดา
มะลี
นางอโนทัย
มูลกัน
นางสาวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์

ห้อง
๓๓๔
๒๓๔
๒๓๓
๓๓๓
๒๓๗
๒๕๑
๒๔๘
๒๓๕

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐น.
ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นางสาวนันทวัน
เชิงหอม
นายอนุรักษ์
สวัสดี
นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
นายอนันต์
เชื้อชีลอง
นางสาวรัตนา
วันทาแก้ว
นางสาวเปรมจิต
จันนุช
นางสาวดวงพร
ปราบคช
นางสาวสุภาพร
ชวนมงคลเจริญ
นายสืบตระกูล
เตียประเสริฐ
นางเพียงใจ
พรหมเทศน์
นางสาวกนกวรรณ
ทองดี
นางสาวนภาเพ็ญ
ภูหาด
นายจารุพงศ์
กวางษี
นางสังวาลย์
ยรรยงค์
นางสาวจตุรพร
มาลารัตน์
นางสาวขวัญเรือน
มุ่งผลกลาง

ห้อง
๓๓๙
๒๔๖
๒๓๒
๓๓๑
๒๖๘
๒๖๔
๒๔๗
๒๔๑
๒๓๓

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐น.
ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
นางวิริสา
ปัญญะโส
นางสาวณัฐชยา
จิตมาศ
นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
นางสาวศรัญญา
โฮ่คุณ
นายอนุรุธ
เจือจันทร์
นางสาวทศรัตณ์
สุวรรณรัตน์
นางอุไรวรรณ
คงเกินทุน
นางสมลักษณ์
ตั้งกิจวนิชกุล
นางวิภาพรรณ
เพ็ชรจรูญ
นางธนิดา
กุรุพินท์พาณิชย์
นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
นางนิตยา
ปัญจากุล
นายปิยะ
พันชนะ
นางเบญจมาศ
อินทรชิต
นางญาณิศา
จันทะแจ่ม
นายนคร
ชูสอนสาย
นางกัญญารัตน์
สารบูรณ์

/วันศุกร์ที่…

-๔ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๖/๑
๖/๒
๖/๓
๖/๔
๖/๕
๖/๖
๖/๗
๖/๘
๖/๙
หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐น.
ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
ห้อง
ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
๓๓๒ นางสาวอมรรัตน์
กระดาษ
นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
E-class นางสุกรานต์
มหาสารินนั ทน์
นางปนัดดา
บุญตานนท์
๒๓๘ นางมารศรี
อนันทคุณ
นายเสน่ห์
ธิอาจารย์
๓๓๘ นายนิติกร
ระดม
๒๖๒ นางศิริพร
เวชภูติ
นางสาวนวลละออ เอี่ยมละออ
๒๔๒ นางพนิดา
สาระรักษ์
นางสาวสุกฤตา
ชาวนาฮี
๒๖๗ นางภาวนา
จึงตระกูล
นางสาวลวิตรา
วรวาท
๒๔๔ นายณฐภณ
สิริอิสรา
นายธีรณ์
จันทิภานุวัฒน์
๒๔๕ นายสมชาย
กรุณาพิทักษ์
นางสุพร
ตรุษสาท

ดาเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบของห้องเรียนที่ใช้ประชุม
แจกเอกสารและชี้แจง ทาความเข้าใจกับผู้ปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมฝ่ายสถานที่
๑. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
๒. นายอนุรุธ
เจือจันทร์
๓. นางขนิษฐา
แปงมูล
๔. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่างกุล
๕. นักการภารโรง/แม่บา้ นทุกคน
๖. นางสุกัญญา
ปาติสตั ย์
๗. นางสาวลวิตรา
วรวาท

หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วางแผนจัดระบบในการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ในโรงเรียน และห้องเรียนที่จัดการประชุมผูป้ กครอง
เขียนป้ายสถานที่ แผนผังการประชุมผู้ปกครองชัน้ เรียน
ประสานงานกับครูทปี่ รึกษาในการทาความสะอาดห้องเรียน
ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
๑. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
๒. ว่าที่ร.ต.ศุภกร
พรสว่างกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
/๓. นายปิยะ...

-๕๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายปิยะ
พันชนะ
นักการภารโรง/ยาม
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือ- เนตรนารี กองร้อยพิเศษ
นายนพดล
เชิงศิริ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. จัดเตรียมป้ายจราจรบอกเส้นทาง และอานวยความสะดวกในการจอดรถผู้ปกครองให้พร้อม
ในวันประชุมผูป้ กครองนักเรียน
๒. จัดเตรียมนักศึกษาวิชาทหาร คณะกรรมการนักเรียนลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษ
เป็นเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกในการดูแลการจอดรถผู้ปกครองนักเรียน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
๑. นายจารุพงศ์
กวางษี
๒. นักเรียนโสตทัศนศึกษา
๓. นายชาตรี
อุลิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. บันทึกภาพ VDO การประชุมผูป้ กครองนักเรียน (Classroom Meeting)
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. นางสาวสมใจ
๒. นางสาวกรรณิกา
๓. นายอนุรักษ์
๔. นางสาวธัญจิรา
๕. นางสาวนันทวัน
หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ภัทรพงศานติ์
ไทยใจอุ่น
สวัสดี
จุนทวิเทศ
เชิงหอม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

จัดทาแบบประเมินการประชุมผูป้ กครองนักเรียน (Classroom Meeting)
วิเคราะห์ สรุปผล และแปลผล
รายงานการประเมินการประชุมชั้นเรียน เสนอฝ่ายบริหาร ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทราบ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้ง นี้ ให้คณะกรรมการที่ ไ ด้รับ การแต่ งตั้ ง ปฏิบั ติ หน้ า ที่ให้เป็น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อย และบั ง เกิด ผลดี
แก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายชวิศ จิตปุณยพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

