
 

 

 

 

 

ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี ๑๖๐ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  (Classroom Meeting) 
ภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

……………………………………………………………………….. 
 ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ได้ก ำหนดจัดกำรประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน(Classroom  Meeting)
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ – ๖ ระหว่ำงวันท่ี ๑ – ๒ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูท่ีปรึกษำ รับทรำบพฤติกรรม และคะแนนเก็บระหว่ำงเรียนของนักเรียน 
ร่วมมือแก้ปัญหำ และพัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถในทุกด้ำนก ำหนดกิจกรรมแต่ละระดับช้ันเรียนดังนี้ 
 วันพฤหัสบดีท่ี ๑ สิงหำคม ๒๕๖๒  - ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑/๑ – ๘ 
       - ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๒/๑ – ๘ 
       - ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓/๑ – ๘ 
 วันศุกร์ท่ี ๒ สิงหำคม ๒๕๖๒   - ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔/๑ – ๙ 

- ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๕/๑ – ๘ 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖/๑ – ๙ 

 ท้ังนี้เพื่อให้กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๓๙(๑)แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ประกอบ
กับมำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑.  นำยชวิศ  จิตปุณยพงศ์  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยนิติกร  ระดม   รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์   กรรมกำร  
๔.  นำยกิตติพล  โยงทองหลำง  กรรมกำร 
๕.  นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ  ข้อเสนอแนะ  อ ำนวยควำมสะดวก  ก ำกับ ติดตำม กรรมกำรแต่ละฝ่ำยให้ด ำเนินงำน 
 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

  ๑. นำยฉัตรชัย    พำสนยงภิญโญ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยสืบตระกูล เตียประเสริฐ  รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  กรรมกำร 
๔. นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช   กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี   กรรมกำร 
๖. นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมกำร 
๗. นำงสำวดวงพร ปรำบคช  กรรมกำร 
๘. นำยนภดล  เชิงศิริ   กรรมกำร 
๙. นำยส ำพันธุ์  กระจ่ำง   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  กรรมกำร 

  ๑๑. นำงสำวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๒. นำงสุกัญญำ  ปำติสัตย์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที่ ๑.  ก ำหนดรูปแบบขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom  Meeting) 

 ๒.  จัดเตรียมบัญชีรำยช่ือนักเรียนแต่ละห้องเรียนในกำรลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน 
๓.  ประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรวิชำกำรเพื่อจัดเตรียมข้อมูลผลกำรเรียนนักเรียนเป็นรำยบุคคล ให้ครูท่ี

ปรึกษำแจ้งผลกำรเรียนและรำยงำนพฤติกรรมนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
 ๔.  จัดเตรียมเอกสำรแบบฟอร์มกำรประขุม 

๕.  สรุปรำยงำนข้อมูลผู้ปกครองท่ีมำประชุมเสนอฝ่ำยบริหำร 
 ๖.  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมให้เกิดควำมเรียบร้อย 

๗.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๓. คณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐น. 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่ ห้อง ครูทีป่รกึษาคนที่ ๑ ครูทีป่รกึษาคนที่ ๒ 
๑/๑ ๑๔๒ นำยพงศ์นที  คงถำวร นำงสำวกำนต์ธีรำ   บำงเขียว 
๑/๒ ๑๔๔ นำงรัถญำ  ค ำแพง นำงสำวจันทร์ทิพย์  ทวีสินธิสุทธิ์ 
๑/๓ ๒๓๒ นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก นำงฐิติรัตน์  อร่ำมพงษ์ ,นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ 

๑/๔ ๒๔๒ นำงนิลวรรณ  กองเงิน นำยสุรชัย  วอปู 
๑/๕ ๒๕๑ นำงสังวำล  ยรรยงค์ นำยสุโชติ  โชติมัย 
๑/๖ ๒๖๕ นำงสำวประภำภรณ์ ณ พัทลุง นำยส ำพันธุ์  กระจ่ำง 
๑/๗ ๒๕๒ นำงฝนทิพ  สุขสุนทรีย์ นำยพีรยุทธ   บรรเทำวงษ์ 
๑/๘ ๒๖๖ นำงสุพร  ตรุษสำรท นำงสำวนภำเพ็ญ  ภูหำด 
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วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐น. 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่ ห้อง ครูทีป่รกึษาคนที่ ๑ ครูทีป่รกึษาคนที่ ๒ 
๒/๑ ๑๔๕ นำงรพีพรรณ  กรุณำพิทักษ์ นำงสำวสกุณำ วิเศษพงษ์ 
๒/๒ ๑๔๖ นำงวรญัญำ  ยอดกระโหม นำงสำวดวงดำว  คุ้มภัย 
๒/๓ ๑๔๙ นำยอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์ นำงสำวอภิญญำ  ข ำอินทร์ 
๒/๔ ๒๕๓ นำงสำวกนกวรรณ  ทองดี นำงสำวนูรีดำ  มะลี 
๒/๕ ๑๔๑๐ นำงสำวสุภำวดี  พุทธรัตน์ นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์
๒/๖ ๒๔๓ นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนต์ิ นำงสำวจันทรัตน์  เนืองนิตย์ 
๒/๗ ๒๓๓ นำยสมชำย  กรุณำพิทักษ์ นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย 
๒/๘ ๒๕๔ นำงศิริรัตน์  บุญสนอง นำงสำวเกศกนก   โพธิสวัสด์ิ 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐น. 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่ ห้อง ครูทีป่รกึษาคนที่ ๑ ครูทีป่รกึษาคนที่ ๒ 
๓/๑ ๑๔๗ นำงมัณฑนำ  ฟักขำว นำงสำวบุศรัตน์  รู้ยืนยง 
๓/๒ ๑๔๘ นำงสุธำดำ  ศิริกุล นำยกิตติพล  โยงทองหลำง 
๓/๓ ๒๔๔ นำงสำวจุติกำญจน์  สุวรรณธำดำ นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น 

๓/๔ ๑๔๑๑ นำงแก้วใจ  เหมือนอินทร์ นำงสำวธิดำมำศ  สิงห์ธวัช 
๓/๕ ๒๓๔ นำงขนิษฐำ  แปงมูล นำงสำวภัทรสุดำ  หนองกก 
๓/๖ ๒๖๗ นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม นำงสำวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์ 
๓/๗ ๒๕๕ ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร  พรสว่ำงกุล นำงเพียงใจ  พรหมเทศน์ 
๓/๘ ๒๓๕ นำงวรรณธิวำ  ประดับลำย นำยนพดล  เชิงศิริ 

 

วันศุกร์ท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐น. 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่ ห้อง ครูทีป่รกึษาคนที่ ๑ ครูทีป่รกึษาคนที่ ๒ 
๔/๑ ๓๓๘ นำงอุไรวรรณ  คงเกินทุน นำงสำวนันทวัน  เชิงหอม 
๔/๒ ๓๓๒ นำงสำวดวงพร  ปรำบคช นำยอนุรักษ์  สวัสดี 
๔/๓ กำรงำน๒ นำงสำวจตุรพร  มำลำรัตน์ นำงมำรศรี  อนันทคุณ 

๔/๔ ๒๓๒ นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว นำยอนันต์  เช้ือชีลอง 
๔/๕ ๒๓๓ นำยสืบตระกูล  เตียประเสริฐ นำงอโนทัย  มูลกัน 
๔/๖ ๑๒๑๖ นำงสำวขวัญเรือน  มุ่งผลกลำง นำยณัฐพร  จันทร์ประนต 
๔/๗ ๒๕๗ นำงธนิดำ  กุรุพินท์พำณิชย์ นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี 
๔/๘ ๒๔๑ นำงสำวศรัญญำ  โฮ่คุณ นำงสำวเทวิกำ  ศิลำเขตต์ 
๔/๙ ๑๒๔ นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ นำงกัญญำรัตน์  สำรบูรณ์ 
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วันศุกร์ท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐น. 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่ ห้อง ครูทีป่รกึษาคนที่ ๑ ครูทีป่รกึษาคนที่ ๒ 
๕/๑ ๓๓๔ นำยนิติกร  ระดม นำงวิริสำ ปัญญะโส 
๕/๒ ๒๔๕ นำงนิตยำ  ปัญจำกุล นำงสำวรัตนำ  วันทำแก้ว 
๕/๓ ๑๔๑๒ นำงเบญจมำศ  อินทรชิต นำงสำวถิรญำ  มิตรมงคลยศ 

๕/๔ ๓๓๓ นำงสำวสุภำพร  ชวนมงคลเจริญ  
๕/๕ ๒๓๖ นำยปิยะ พันชนะ นำงสำวทศรัตณ์  สุวรรณรัตน์ 
๕/๖ ๒๖๘ นำงสำวนวลลออ  เอี่ยมละออ นำงสำวบุณฑริกำ  จุลวำทิน 
๕/๗ ๑๔๑๓ นำงจุติพร  เมฆบุตร นำยจำรุพงศ์  กวำงษี 
๕/๘ ๒๔๖ นำยนคร  ชูสอนสำย  

 

 

วันศุกร์ท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐น. 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่ ห้อง ครูทีป่รกึษาคนที่ ๑ ครูทีป่รกึษาคนที่ ๒ 
๖/๑ ๓๓๙ นำงสำวขวัญใจ  ภำสพันธุ์ นำงสำวณัฐชยำ  จิตมำศ 
๖/๒ ๒๔๗ นำยเสน่ห์  ธิอำจำรย์ นำงสำวสุกฤตำ  ชำวนำฮี 
๖/๓ ๒๕๖ นำงวิภำพรรณ  เพ็ชรจรูญ นำงปนัดดำ  บุญตำนนท์ 

๖/๔ ๓๓๑ นำงสำวอมรรัตน์  กระดำษ  
๖/๕ ๒๓๗ นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์ นำงสำวเปรมจิต  จันนุช 
๖/๖ ๑๔๑๔ นำงพนิดำ  สำระรักษ์ นำงศิริพร  เวชภูติ 
๖/๗ ๒๓๘ นำงสำวลวิตรำ  วรวำท นำยณฐภณ  สิริอิสรำ 
๖/๘ ๒๖๒ นำงภำวนำ  จึงตระกูล นำงจิรฐำ  แก้วทรงพล 
๖/๙ ๒๔๘ นำยอนุรุธ  เจือจันทร์ นำยธีรณ์   จันทิภำนุวัฒน์ 

 

   

หน้าที่ ๑.  ด ำเนินกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 ๒.  จัดเตรียมอำหำรว่ำงตอนรับผู้ปกครอง 

๓.  ดูแลควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบของห้องเรียนท่ีใช้ประชุม  
๔.  จัดห้องเรียนตำมรูปแบบท่ีโรงเรียนก ำหนดในลักษณะ Classroom meeting 
๕.  แจกเอกสำรและช้ีแจง ท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปกครอง 
๖.  ประสำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียนในกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำรประชุม

ผู้ปกครอง 
๗.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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๔. คณะกรรมฝ่ายสถานที่ 
 

       ๔.๑ งานอาคารสถานที่ 
   ๑. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  ประธำนกรรมกำร  
  ๒. นำยอนุรุธ  เจือจันทร์  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์  กรรมกำร 

๔. นำยธีรณ์  จันทิภำนุวัฒน ์  กรรมกำร 
  ๕. นำยพีรยุทธ  บรรเทำวงษ์  กรรมกำร 
  ๖. นำงฝนทิพ  สุขสุนทรีย์  กรรมกำร 
  ๗. นำยนพดล  เชิงศิริ   กรรมกำร 
  ๘.  นำยปิยะ  พันชนะ   กรรมกำร 
  ๙.  ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร พรสว่ำงกุล  กรรมกำร 
  ๑๔. นำยนคร  ชูสอนสำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๑. นำยส ำพันธุ์  กระจ่ำง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถำนท่ีส ำหรับกำรประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน(Classroom  Meeting)  
๒. ก ำหนด แผนผังกำรประชุมผู้ปกครองเครือข่ำยแต่ละห้องเรียน 
๓. เขียนป้ำยแผนผังกำรประชุมเครือข่ำยผู้ปกครอง 
๔. ประสำนงำนกับครูท่ีปรึกษำในกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียน 
๕. ประสำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑.  นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวเฉลิมศิริ หนูดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที่ ๑. มีหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำยประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทรำบสถำนท่ีเข้ำประชุม 

๒. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
  ๑. นำงวิริสำ    ปัญญะโส  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. คณะกรรมกำรนักเรียน    กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวนูรีดำ   มะล ี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าที่ ๑. จัดนักเรียนในกำรต้อนรับผู้ปกครอง 
 ๒. ต้อนรับผู้ปกครองท่ีมำประชุม Classroom meeting ต้ังแต่ผู้ปกครองลงจำกรถ จนถึงส่งต่อให้
นักเรียนประจ ำห้องเรียนผู้ลงมำดูแลและพำขึ้นห้องเรียน 

 ๓.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย 
๑. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  ประธำนกรรมกำร 
๒. ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร พรสว่ำงกุล   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นักกำรภำรโรง/ยำม    กรรมกำร 

  ๔. นักศึกษำวิชำทหำร    กรรมกำร 
๕. ลูกเสือ- เนตรนำรี กองร้อยพิเศษ  กรรมกำร 
๖. นำยปิยะ  พันชนะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมป้ำยจรำจรบอกเส้นทำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจอดรถผู้ปกครองให้พร้อม 
ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 ๒. จัดเตรียมนักศึกษำวิชำทหำร คณะกรรมกำรนักเรียนลูกเสือ – เนตรนำรีกองร้อยพิเศษ 
เป็นเจ้ำหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรดูแลกำรจอดรถผู้ปกครองนักเรียน 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
๑. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นักเรียนโสตทัศนศึกษำ   กรรมกำร 
๔. นำยส ำพันธุ์  กระจ่ำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที่ ๑. บันทึกภำพ VDO กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) 
 ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

๑. นำยนพดล  เชิงศิริ   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยส ำพันธุ์  กระจ่ำง   กรรมกำร 
๔. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  กรรมกำร 
๕. นำยสุรชัย  วอป ู   กรรมกำร 
๖. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 



-๗- 
 

หน้าที่ ๑. จัดท ำแบบประเมินกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) 

๒. วิเครำะห์ สรุปผล และแปลผล 
๓. รำยงำนกำรประเมินกำรประชุมช้ันเรียน เสนอฝ่ำยบริหำร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ 
๔. จัดเตรียมเอกสำร  แบบฟอร์มกำรประชุมผู้ปกครอง 
๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 ท้ังนี้ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบังเกิดผลดี 
แก่ทำงรำชกำร 

                             ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๔  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
( นำยชวิศ  จิตปุณยพงศ์ ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

 

 


