
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๒๕  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรม“เป)ดประตูสู สถานศึกษา U.B.R. OPEN  HOUSE  ๒๕๖๐” 

และกิจกรรมประชุมผู<ปกครองนักเรียน 

 

ด<วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  กําหนดจัดกิจกรรม“เป)ดประตูสู สถานศึกษา U.B.R. OPEN  HOUSE  
๒๕๕๙” ภายใต<หัวข<อ“เป)ดบ<านวิชาการ ผลงานท่ีภาคภูมิใจ” และกิจกรรมประชุมผู<ปกครองนักเรียน   
ในวันพุธท่ี  ๒๒ กุมภาพันธ�  ๒๕๖๐  ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  เพ่ือให<การดําเนินงานเปDนไป
ด<วยความเรียบร<อย อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙(๑)  แห งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห งพระราชบัญญัติข<าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม  จึงขอแต งต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม เปDน
คณะกรรมการจัดกิจกรรม“เป)ดประตูสู สถานศึกษา U.B.R. OPEN  HOUSE  ๒๕๖๐”  และกิจกรรมประชุม
ผู<ปกครองนักเรียน  ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปNOา    ผู<อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู<อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู<อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู<อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน<าท่ีรองผู<อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน<ากลุ มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน<ากลุ มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปUนิศากร หัวหน<ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๙) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน<าท่ีรองผู<อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
                   และเลขานุการ 
 ๑๐) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน<ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
                  และผู<ช วยเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน<ากลุ มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
                  และผู<ช วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู คศ.๒     กรรมการและผู<ช วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให<คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน

พิจารณาแก<ไขปWญหาอุปสรรคต าง ๆ ในการดําเนินงานให<เปDนไปด<วยความเรียบร<อยและมีประสิทธิภาพ 



๒ 

๒. คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  ประกอบด�วย 

 กลุ#มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
 ๑) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู คศ.๒     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓     รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางศุภศิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๔) นายอรณพ  คําแสน    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางช อผกา  พิศพล    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๗) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ�  ครูพ่ีเลี้ยง        กรรมการ 
 ๘) นางสาวพนิดา  ประชาชน   นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๙) นางสาวธาราพร  มรกต   นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๐) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ#มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร* 
 ๑) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวเวียงแก<ว  สะอาด   ครู คศ.๓      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๕) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๖) นางภัทรา  การนา    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๗) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ#มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร* 
 ๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๒      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นายยุทธฐเดช  เรืองหิรัณเตชะกูล ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางอรวรรณ  พลทัสสะ   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๗) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต<   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๘) นางสาวกุณฑิกา  ภูศรีฤทธิ์  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๙) นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๐) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวศรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ<าง        กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล  ครูผู<ช วย      กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ#มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกานติมา  มูลทากุล   ครูผู<ช วย       รองประธานกรรมการ 



๓ 

 ๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปUนิศากร  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นายอรุณ  บุญชู     ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๗) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๘) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๙) นายภัทรศักด์ิ  แสงโพธิ์   นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๐) นายฤทธิพร  ชัยแสงพา     นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๑) นายอภิสิทธิ์  ขายม      นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ<าง     กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ#มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๑) นายคมสัน  สอโส    ครูผู<ช วย       ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นายเจษฎา  คําผาสุก    นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๕) นายสุมิตร  วงษ�แดง    นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๖) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ#มสาระการเรียนรู�ศิลปะ 
 ๑) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู คศ.๒      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสิทธิศักด์ิ พรมสีแก<ว   ครูอัตราจ<าง        กรรมการ 
 ๔) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ<าง     กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ#มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๑) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๑      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางกอบกุล  ใจปNOา    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๗) นางอุไร  ครองผา    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๘) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๙) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครูผู<ช วย         กรรมการ 
 ๑๑) นายเอกชัย ไชยรัตน�    พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๑๒) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ<าง        กรรมการ 
 ๑๓) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 

  



๔ 

 กลุ#มสาระการเรียนรู�ภาษาต#างประเทศ 
 ๑) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ.๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล  ครู คศ.๓      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสุรัตน� หารวาระ    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๘) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ<าง        กรรมการ 
 ๙) Miss. Veronica  Nguka   ครูอัตราจ<างชาวต างชาติ     กรรมการ 
 ๑๐) Mrs. Angum  Consilia    ครูอัตราจ<างชาวต างชาติ     กรรมการ 
 ๑๑) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนในรูปแบบต างๆ  โดยให<นักเรียนมีส วนร วม 

๓. คณะกรรมการดําเนินการประชุมผู�ปกครองนักเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู<อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) ครูและบุคลากรปฏิบัติหน<าท่ีหัวหน<าระดับชั้นและครูประจําชั้น (แนบท<ายคําสั่งโรงเรียน 

อุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี  ๐๗๕/๒๕๕๙  เรื่อง  แต งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติหน<าท่ีหัวหน<าระดับชั้นและ 
ครูประจําชั้น  ประจําปpการศึกษา ๒๕๕๙ ลงวันท่ี  ๓  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙)   กรรมการ 

 ๓) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน<ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน 
                 กรรมการและเลขานุการ 
 ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๒    กรรมการและผู<ช วยเลขานุการ 
 ๕) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู คศ.๒    กรรมการและผู<ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและรับลงทะเบียน  จากนั้นดําเนินการประชุมผู<ปกครองนักเรียน
ตามห<องเรียน 

 แผนการจัดประชุมผู�ปกครองในช้ันเรียน (Classroom Meeting) 
 ๑) สาระสําคัญ 
  การจัดกิจกรรมประชุมผู<ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) เปDนการสร<าง

ความสัมพันธ�อันดีต อกันระหว างครูประจําชั้นกับผู<ปกครองและระหว างผู<ปกครองด<วยกันเอง ซ่ึงจะนําไปสู 
ความร วมมือกันในการดูแลเอาใจใส เพ่ือปsองกันปWญหา และส งเสริมพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของแต ละ
บุคคล ตลอดจนร วมกันแก<ไขปWญหาด<านต างๆ ของนักเรียน ท้ังนี้ เพ่ือให<นักเรียนเปDนบุคคลท่ีมีคุณภาพ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค�มากยิ่งข้ึน 

 ๒) วัตถุประสงค* 
  (๑) เพ่ือส งเสริมสัมพันธภาพท่ีดีต อกันระหว างครูประจําชั้นและผู<ปกครอง และระหว าง

ผู<ปกครองด<วยกันเอง 
  (๒) เพ่ือรายงานภาพรวมของนักเรียนให<ผู<ปกครองทราบ ในด<านการเรียน ความประพฤติ 

การปรับตัว ศักยภาพและอ่ืนๆ 



๕ 

  (๓) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ�ร วมคิด และร วมทํากิจกรรมเพ่ือการปsองกันปWญหา ส งเสริม 
พัฒนาและแก<ปWญหาต างๆ ของนักเรียนในชั้นเรียน 

 ๓) เทคนิคการสร�างความร#วมมือระหว#างผู�ปกครองกับครูประจําช้ัน 
  (๑) ใช<การสื่อสารแบบสองทางระหว างครูและผู<ปกครอง 
  (๒) เน<นการสร<างสัมพันธภาพท่ีดีต อกัน 
  (๓) ให<โอกาสผู<ปกครองได<แสดงความคิดเห็น 
  (๔) รับฟWงผู<ปกครองอย างต้ังใจและเข<าใจ 
  (๕) ทําใจเปDนกลาง เป)ดใจกว<าง ไม ด วนตําหนิ 
  (๖) ประเมินปWญหาและตกลงวิธีการแก<ไขปWญหาร วมกัน 
 ๔) การดําเนินการจัดกิจกรรม 
  (๑) ข้ันเตรียมการประชุม 
   เตรียมความพร<อมของตนเอง 
   ก) ศึกษาทําความเข<าใจข้ันตอนการจัดกิจกรรมประชุมผู<ปกครองชั้นเรียน 
   ข) เตรียมนักเรียนช วยทํากิจกรรม เช น การต<อนรับ การลงทะเบียน สวัสดิการ  

การนําเสนอผลงานและกิจกรรมของห<อง 
   ค) เตรียมกิจกรรม/สื่อ เพ่ือสร<างความประทับใจในรูปแบบต างๆ เช น จัดแสดงผลงาน

ต างๆ ของนักเรียน เปDนต<น 
   เตรียมข<อมูลนักเรียน 
   ก) เตรียมข<อมูลรายบุคคลท้ังด<านการเรียน พฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค� 

ศักยภาพ ผลงานความสําเร็จต างๆ เพ่ือพูดคุยกับผู<ปกครอง 
   ข) เตรียมผลการวิเคราะห�ข<อมูลในภาพรวมของห<อง ท้ังด<านการเรียน พฤติกรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค� และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข<องกับนักเรียน 
   ค) จัดเตรียมชุดเอกสารสําหรับมอบให<ผู<ปกครอง 
  (๒) ข้ันดําเนินการประชุม 
   ข้ันก อนการประชุม  เชิญผู<ปกครองลงทะเบียนบริเวณหอประชุม  เชิญผู<ปกครองรับฟWง

คําชี้แจงจากฝuายบริหาร  นําผู<ปกครองเข<าประชุมในห<องเรียน 
   ข้ันดําเนินการประชุม 
    ข้ันเริ่มต<นการประชุม 
    สร<างความคุ<นเคย 
    ก. ครูประจําชั้น กล าวสวัสดีและแนะนําตนเอง หลังจากนั้นกล าวชื่นชมและ

ขอบคุณท่ีผู<ปกครองให<ความร วมมือมาร วมประชุม ซ่ึงได<แดงเหน็ถึงความรัก และความใส ใจในการดูแลบุตรหลาน 
    ข. สร<างบรรยากาศความคุ<นเคยภายในห<องก อนการประชุม โดยการให<ผู<ปกครอง

ทําการรู<จักกันด<วยวิธีการต างๆ เช น จับคู แนะนําตัว บอกชื่อลูก หรือพูดคุยเก่ียวกับลูกในหัวข<อต างๆ เช น  
ความน ารักของลูก สิ่งท่ีประทับใจในตัวลูก  สิ่งท่ีภาคภูมิใจในตัวลูก สิ่งท่ีลูกทําได<ดี สิ่งท่ีลูกเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีข้ึน  ความต<องการ ความคาดหวัง หรือความกังวลใจในการเรียนต อของลูก 

     ค. ครูชักชวนให<ผู<ปกครองเห็นความสําคัญของการรู<จักกันเพ่ือจะได<แบ งปWน
และร วมมือกันในการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
  



๖ 

    ข้ันดําเนินการประชุม 
     ก. นําเสนอข<อมูลโดยท่ัวไปของห<อง (เน<นทางบวก) ครูรายงานข<อมูลโดยท่ัวไป

ของห<อง และการบริหารห<องเรียน เช น จํานวนนักเรียนท้ังห<อง, แผนการปฏิบัติงานของห<องเรียน สัมพันธภาพ
ภายในห<อง ฯลฯ 

     ข. ให<ข<อมูลเรื่องการเรียน  ครูประจําชั้นแจ<งข<อมูลให<นักเรียนทราบเก่ียวกับ
เรื่องเรียน เช น หลักสูตรการเรียน วิชาท่ีลูกเรียน เวลาเรียนของลูก 

      สรุปภาพรวมด<านการเรียนในภาคเรียนท่ีผ านมา เช น  จํานวนคนท่ีได< 
ผลการเรียนระดับดีมาก (๓.๕๐-๔.๐๐) ระดับดี (๓.๐๐-๓.๕๐) ระดับปานกลาง (๒.๐๐-๒.๙๙) ระดับอ อน 
(๑.๕๐-๑.๙๙) ระดับอ อนมาก  (ตํ่ากว า ๑.๕๐)  วิชาท่ีเรียนได<ดี และวิชาท่ีนักเรียนตกมากท่ีสุด 

      อ่ืนๆ ท่ีเปDนประโยชน� เช น การติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของ
นักเรียนทางเว็บไซด�ของโรงเรียน ฯลฯ 

     ค. การแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการดูแลลูก 
      ครูนําสนทนาถึงสิ่งท่ีควรแก<ไขในภาพรวม เพ่ือนําไปสู การร วมกันแก<ปWญหา

ท่ีพบในปpท่ีผ านมา เช น  พฤติกรรมท่ีเปDนปWญหาท่ีมีผลกระทบต อบรรยากาศการเรียนในห<อง ส งผลกระทบท้ัง
ต อตนเอง และเพ่ือนๆ (ควรพูดในภาพรวม ระมัดระวัง ไม ควรระบุชื่อนักเรียนคนใดคนหนึ่ง)  คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค�ท่ีควรได<รับการส งเสริมให<มีมากข้ึน 

      ให<โอกาสผู<ปกครองได<แลกเปลี่ยนวิธีการแก<ไขปWญหา และการปรับปรุง
พฤติกรรมนักเรียน   (อาจแบ งกลุ มพูดคุย และให<แต ละกลุ มนําเสนอ หรืออภิปรายกลุ มใหญ ท้ังห<อง หรืออ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ�) 

     ง. การเลือกต้ังกรรมการเครือข าย  ผู<ปกครอง (ถ<ามี)  ครูดําเนินการเลือกต้ัง
คณะกรรมการเครือข ายผู<ปกครองของห<องเรียน และบันทึกผลการเลือกต้ังตามแบบท่ีโรงเรียนกําหนด 

    ข้ันป)ดการประชุม 
     ก. แจ<งเรื่องจากโรงเรียน  แจ<งเรื่องและข าวสารต างๆ จากทางโรงเรียน 
     ข. ป)ดการประชุม 
      เชิญชวนให<ผู<ปกครองอ านเอกสารความรู<ท่ีมอบให< 
      ขอความร วมมือผู<ปกครองทุกท านส งแบบประเมินผลก อนกลับ 
      กล าวสวัสดีและขอบคุณในความร วมมืออีกครั้ง (หลังจากป)ดการประชุม ให<

โอกาสผู<ปกครองพบครูประจําชั้นเปDนรายกรณี)  
  (๓) ข้ันพบผู<ปกครองเปDนรายกรณี มีข้ันตอนดังนี้ (ควรเชิญชวนให<ผู<ปกครองศึกษาเอกสารท่ี

แจกให<ระหว างรอคิวพบครูประจําชั้น) 
   ก. ชมเชยพฤติกรรมท่ีดีของนักเรียนในขณะท่ีอยู ท่ีโรงเรียน เพ่ือให<ผู<ปกครองมี

ความรู<สึกท่ีดีในตัวบุตรหลาน เช น มีน้ําใจ มีสัมมาคารวะ แต งกายถูกระเบียบ เรียนดีข้ึน รับผิดชอบทํางาน
มากข้ึน ส งงานตามกําหนด เปDนต<น 

   ข. บอกความห วงใยในพฤติกรรมบางอย างของนักเรียน เช น มาสาย หนีชั่วโมงเรียน 
มักใช<ความรุนแรง ควบคุมอารมณ�ไม ได< การเริ่มคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมไม ดี หรืออ่ืนๆ เปDนต<น 

   ค. ขอความร วมมือผู<ปกครองในการดูแลและร วมปรับแก<พฤติกรรมท่ีควรแก<ไขของ
นักเรียน 
  



๗ 

 ๕) เอกสารท่ีใช�ในการจัดประชุมผู�ปกครองในช้ันเรียน 
   (๑) เอกสารข<อมูลนักเรียนเปDนรายบุคคล 
   รายงานผลการเรียน หนังสือถึงผู<ปกครอง กรณี นักเรียนเรียนซํ้า  เอกสารจากกลุ ม

บริหารงานวิชาการอ่ืน ๆ  ผลการสํารวจและการประเมินต างๆ (ถ<ามี) 
  (๒) เอกสารข<อมูลและความรู<สําหรับผู<ปกครอง 
   เอกสารความรู<สําหรับผู<ปกครอง  ใบแจ<ง ข าวสาร และการนัดหมายต างๆ ของโรงเรียน 
  (๓) เอกสารสําหรับรายงานผลการดําเนินการ 
   รายงานการประชุมผู<ปกครองชั้นเรียน ภาพการจัดกิจกรรมการประชุมผู<ปกครอง 

ชั้นเรียน  แบบบันทึกการจัดประชุมผู<ปกครองชั้นเรียน  รายชื่อผู<ปกครองท่ีเข<าร วมประชุม  รายชื่อผู<ปกครอง
นักเรียนท่ีไม เข<าร วมประชุม  รายชื่อคณะกรรมการเครือข ายผู<ปกครองในชั้นเรียน  แบบบันทึกประสาน
สัมพันธ�ผู<ปกครองกับครูประจําชั้น  แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผู<ปกครองชั้นเรียน 

 ๖) การติดตามและประเมินผล 
  ใช<แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู<ปกครองต อการจัดกิจกรรมประชุม 
  วิเคราะห�ประเมินผลความพึงพอใจของผู<ปกครองด<วยค าสถิติร<อยละ 
 ๗) ผลท่ีคาดว#าจะได�รับ 
  เกิดความร วมมือในการทํากิจกรรมร วมกันในการปsองกัน แก<ไขปWญหาและพัฒนานักเรียน 
  เปDนการสร<างขยายเครือข ายผู<ปกครองในการดูแลช วยเหลือนักเรียน 

๔. คณะกรรมการฝLายสถานท่ี  เครื่องเสียง บันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี    รองผู<อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน<ากลุ มบริหารท่ัวไป   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๔) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๗) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๘) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๙) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๐) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๑) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๒) นายคมสัน  สอโส    ครูผู<ช วย         กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู<ช วย         กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๑๕) นายเอกชัย  ไชยรัตน�    พนักงานราชการ       กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ<าง        กรรมการ 
 ๑๗) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ<าง        กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ<าง        กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ<าง        กรรมการ 



๘ 

 ๒๐) นางสาวศรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ<าง        กรรมการ 
 ๒๑) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก<ว   ครูอัตราจ<าง        กรรมการ 
 ๒๒) นายภัทรศักด์ิ  แสงโพธิ์   นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๓) นายฤทธิพร  ชัยแสงพา     นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๔) นายอภิสิทธิ์  ขายม      นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๕) นางสาวพนิดา  ประชาชน   นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๖) นางสาวธาราพร  มรกต   นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๗) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๒๘) นักเรียนทีมงานโสตทัศนศึกษา/ถ ายภาพ         กรรมการ 
 ๒๙) ลูกจ<างนักการภารโรงทุกคน            กรรมการ 
 ๓๐) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู คศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๑) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู คศ.๑    กรรมการและผู<ช วยเลขานุการ 
 ๓๒) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ   กรรมการและผู<ช วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี 

 ๑. ประสานงานฝuายต างๆ  จัดเตรียมติดต้ังประดับตกแต งสถานท่ีเหอประชุม และบริเวณ
โดยรอบ  โตxะ เก<าอ้ี ชุดรับแขก  ไฟฟsาแสงสว าง  เครื่องขยายเสียง อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ต างๆ   
สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

 ๒. ออกแบบปsายกิจกรรม “เป)ดประตูสู สถานศึกษา U.B.R. OPEN  HOUSE  ๒๕๖๐ 
และกิจกรรมประชุมผู<ปกครองนักเรียน” 

 ๓. นําผลงานนักเรียนประกวดแข งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาจัดแสดง 
 ๔. จัดทํา นําเสนอวิดีทัศน�ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียนในปpการศึกษา  ๒๕๕๙   

ภาพยนตร�สั้นส งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมเรื่อง  “บักหิน”  การแสดงนักเรียน  ขับร<องเพลงคุณธรรมระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต<นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ๕. บันทึกภาพตลอดกิจกรรม 

๕. คณะกรรมการฝLายพิธีการ/ประชาสัมพันธ*  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน� วุฒิวรรณ   ปฏิบัติหน<าท่ีรองผู<อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรณพ คําแสน    หัวหน<ากลุ มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอุทัยรัตน� เอ่ียมศรี   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นายอภิชาติ คําวิเลิศ    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๕) นางสาวรัชนีกร วงศ�สะอาด  ครู คศ.๒     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝuายต างๆ  จัดลําดับพิธีการในกิจกรรม  และจัดทําคํากล าวรายงาน และ 
คํากล าวเป)ดงาน  พร<อมกับดําเนินการเปDนพิธีกร  

๖. คณะกรรมการฝLายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางประไพ สุโพธิ์ชัย    ครู คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกอบกุล  ใจปNOา    ครู คศ.๓      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ�   ครู คศ.๒        กรรมการ 



๙ 

 ๔) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๗) นางช อผกา  พิศพล    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๘) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๙) นางสาวฐิติวรรณ   สารพิมพ�  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๐) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวศุภรดา   บุญจุฑาสิริกุล ครูผู<ช วย         กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ<าง        กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวศรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ<าง        กรรมการ 
 ๑๖) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก<ว   ครูอัตราจ<าง        กรรมการ 
 ๑๗) นายภัทรศักด์ิ  แสงโพธิ์   นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๘) นายฤทธิพร  ชัยแสงพา     นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๑๙) นายอภิสิทธิ์  ขายม      นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวพนิดา  ประชาชน   นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวธาราพร  มรกต   นักศึกษาฝZกประสบการณ�วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๒๒) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ�  ครูพ่ีเลี้ยง     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๔) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ<าง    กรรมการและผู<ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝuายต างๆ  จัดหาอาหารว าง  น้ําด่ืม น้ําแข็งและอุปกรณ�บริการต างๆ ให<
เพียงพอ 

๗. คณะกรรมการฝLายการเงิน จัดหารางวัล  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู<อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน<ากลุ มบริหารงานงบประมาณรองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอุไร  ครองผา    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นายอรุณ  บุญชู     ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๗) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๘) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๙) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๑) นางกานติมา   มูลทากุล   ครูผู<ช วย         กรรมการ 
 ๑๒) คณะกรรมการนักเรียน             กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 



๑๐ 

 ๑๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒    กรรมการและผู<ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝuายต างๆ  เบิกจ ายงบประมาณ จัดเตรียมเกียรติบัตร รางวัลนักเรียนดี 
ศรีอุบลรัตน� 

๘. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน� วุฒิวรรณ   ปฏิบัติหน<าท่ีรองผู<อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรณพ คําแสน    หัวหน<ากลุ มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปUนิศากร  หัวหน<ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๔) นางอุทัยรัตน� เอ่ียมศรี   ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๖) นางภัทรา การนา    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๗) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานฝuายต างๆ  รวบรวมข<อมูลต างๆ สรุปและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือเสนอ 
ต อฝuายบริหาร 

ขอให<คุณครูและบุคลากรท่ีได<รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน<าท่ีท่ีได<รับมอบหมายด<วยเรียบร<อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน<าท่ี  
อย างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน<าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให<เกิดผลดี 
แก ทางราชการสืบไป  ถ<าพบข<อผิดพลาดในการพิมพ�  ปWญหาข<อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข<อสงสัยใน 
การปฏิบัติหน<าท่ีให<แจ<งกลุ มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก<ไข  และรายงานให<ผู<อํานวยการโรงเรียน 
ทราบแนวทางการแก<ไขต อไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๖  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

(นายบวร   ใจปNOา) 
ผู<อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

  



๑๑ 

กําหนดการกิจกรรม“เปQดประตูสู#สถานศึกษา U.B.R. OPEN  HOUSE  ๒๕๖๐ 
และกิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักเรียน” 

 

 เวลา      กิจกรรม 

๐๗.๓๐  -  ๐๘.๓๐  น.  ผู<ปกครองนักเรียนลงทะเบียนบริเวณหอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

๐๘.๓๐  -  ๐๙.๐๐  น.  การแสดงดนตรีลูกทุ ง วงดนตรีพ้ืนเมือง 

ชมวิดีทัศน�ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียนในปpการศึกษา  ๒๕๕๙ 

  ภาพยนตร�สั้นส งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมเรื่อง  “บักหิน” 

  การแสดงนักเรียน  ขับร<องเพลงคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต<น 

  และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๐๙.๐๐  -  ๐๙.๓๐  น. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา(นายสุพัฒน�  ชาญประเสริฐ)   
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพบผู<ปกครองนักเรียน 

๐๙.๓๐  -  ๑๐.๐๐  น. ผู<อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  พบผู<ปกครองนักเรียน 

๑๐.๐๐  -  ๑๐.๓๐  น. มอบเกียรติบัตรให<กับนักเรียน  (งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ,   
คนดีศรีอุบลรัตน�  ฯลฯ) 

๑๐.๓๐  -  ๑๒.๐๐  น. กิจกรรมแนะนําคุณครูประจําชั้น ด<านหน<าเวที) 

คุณครูประจําชั้นนําผู<ปกครองนักเรียนประชุม ณ ห<องประจําชั้น 

ชมนิทรรศการผลงานนักเรียน  “เป)ดประตูสู สถานศึกษา  Open  House” 


