
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๘๘ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม “ประชุมผู-ปกครองนักเรียน” ป/การศึกษา ๒๕๖๐ 

 
เพ่ือให-เป5นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ และแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  
การดําเนินงานตามระบบการดูแลช!วยเหลือนักเรียน (๑)  การรู-จักนักเรียนเป5นรายบุคคล  ๒)  การคัดกรอง
นักเรียน ๓) การส!งเสริมนักเรียน ๔) การปAองกันและแก-ไขปBญหา ๕)  การส!งต!อ)  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม
จึงได-จัดกิจกรรมประชุมผู-ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)  เพ่ือเปQดโอกาสให-ผู-ปกครองนักเรียน 
ได-มีส!วนร!วมในการพัฒนาส!งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมท้ังเป5นการร!วมมือกันในการดูแล ปAองกันแก-ไข
ปBญหาของนักเรียน และพิจารณาให-ความช!วยเหลือนักเรียนแต!ละคนในชั้นเรียนให-ได-เรียนรู-อย!างมีคุณภาพ 
และมีความสุขในการเรียนรู-เพราะการได-แลกเปลี่ยนเรียนรู-ระหว!างผู-ปกครองกับครูประจําชั้นและระหว!าง
ผู-ปกครองกับผู-ปกครองด-วยกัน จะช!วยให-การดูแลช!วยเหลือนักเรียนเป5นไปอย!างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให- 
การจัดกิจกรรมดําเนินไปด-วยความเรียบร-อย และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙(๑)  
แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข-าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๗(๑)   
แห!งพระราชบัญญัติบริหารข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม  
จึงขอแต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม “ประชุมผู-ปกครองนักเรียน” ป/การศึกษา ๒๕๖๐  ดังต!อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปWXา    ผู-อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู-อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู-อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน-าท่ีรองผู-อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน-าท่ีรองผู-อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน-ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน-ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมป\นิศากร หัวหน-ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน-ากลุ!มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๐) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู-อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน-ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให-คําแนะนําปรึกษา  นิเทศกํากับติดตาม ให-การดําเนินงาน 
เป5นไปด-วยความเรียบร-อยและมีประสิทธิภาพ 



๒ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบด�วย 
 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู-อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก หัวหน-ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) ครูและบุคลากรปฏิบัติหน-าท่ีหัวหน-าระดับชั้นและครูประจําชั้น 

(แนบท-ายคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี  ๐๕๙  /  ๒๕๖๐  เรื่อง  แต!งต้ังครู 
และบุคลากรปฏิบัติหน-าท่ีหัวหน-าระดับชั้นและครูประจําชั้น  ประจําป/การศึกษา  ๒๕๖๐  
ลงวันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐)      กรรมการ 

 ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครูประจําชั้น ม.๖/๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครูประจําชั้น ม.๕/๔ กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 
 ๖) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครูประจําชั้น ม.๒/๓ กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 
 ๗) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครูประจําชั้น ม.๒/๕ กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 
 ๘) นายคมสัน  สอโส ครูประจําชั้น ม.๓/๓ กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 
 ๙) นายนุกูล  ศรีโอษฐ� ครูประจําชั้น ม.๑/๒ กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ดําเนินการประชุมผู-ปกครองชั้นเรียนในชั้นเรียนท่ีรับผิดชอบ ตามระเบียบวาระการประชุม  
และสรุปรวบรวมผลการประชุม ข-อเสนอแนะต!างๆ เสนอต!อโรงเรียนภายในวันศุกร�ท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 ๑. ส!งหนังสือเชิญ กําหนดการประชุมชั้นเรียน รับแบบตอบรับ และกําชับให-ผู-ปกครองเข-าร!วม
ประชุม 

 ๒. จัดเตรียมข-อมูลนักเรียน เตรียมเอกสาร สื่อ และซักซ-อมข้ันตอนการประชุมผู-ปกครอง 
ให-ชัดเจน 

 ๓. จัดเตรียมห-องเรียน(บ-าน)ให-เหมาะสม สะอาด เรียบร-อย จัดโตaะประชุม 
 ๔. ดําเนินการประชุมผู-ปกครองตามข้ันตอนท่ีกําหนด ให-มีประโยชน� คุ-มค!า และมีประสิทธิภาพ 
 ๕. รวบรวมข-อมูล วิเคราะห�ข-อมูล สรุปข-อมูลนําเสนอรายงานเป5นรูปเล!มพร-อมภาพประกอบ 

เสนอผ!านหัวหน-าระดับ และนําส!งกลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน เพ่ือรายงานผู-อํานวยการโรงเรียนต!อไป 
 ๖. สรุปข-อมูลจํานวนผู-ปกครอง จํานวนนักเรียนท่ีมาและไม!มา พร-อมระบุชื่อ และรายชื่อ

ประธานเครือข!ายระดับห-องเรียน และเลขานุการ ส!งรายชื่อท่ีห-องกิจการนักเรียนหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
 ๗. อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 
๓. คณะกรรมการฝ.ายการเงิน  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) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๙) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑        กรรมการ 



๓ 

 ๑๑) นางกานติมา  มูลทากุล   ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูผู-ช!วย กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒    กรรมการและผู-ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๔. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล  ประกอบด�วย 
 ๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๓) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๔) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๕) นายคมสัน  สอโส    ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ออกแบบประเมิน  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานผล 

ขอให-ครูและบุคลากรท่ีได-รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน-าท่ีท่ีได-รับมอบหมายด-วยเรียบร-อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน-าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน-าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให-เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป  ถ-าพบข-อผิดพลาดในการพิมพ�  ปBญหาข-อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข-อสงสัยในการปฏิบัติหน-าท่ีให-แจ-ง
กลุ!มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพ่ือแก-ไข  และรายงานให-ผู-อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทาง 
การแก-ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป5นต-นไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

(นายบวร  ใจปWXา) 
ผู-อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

  



๔ 

การจัดกิจกรรมประชุมผู�ปกครองในช้ันเรียน (Classroom meeting ) 
 
มีวัตถุประสงค�และแนวดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

วัตถุประสงค& 

 ๑. เพ่ือแจ-งผลการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียนและอ่ืนๆ 
 ๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ�และหาแนวทางร!วมกันในการดูแล ช!วยเหลือนักเรียน 
 ๓. เพ่ือสร-างสัมพันธ�อันดีระหว!างครูกับผู-ปกครองในการปAองกัน แก-ไขและพัฒนานักเรียน 

เทคนิคการสร�างความรDวมมือ ระหวDางผู�ปกครองกับครูท่ีปรึกษา 

 ๑. ทําใจเป5นกลาง เปQดใจกว-าง ไม!ด!วนตําหนิ 
 ๒. ยอมรับปBญหา ด-วยการรับฟBงความคิดเห็นของผู-ปกครองก!อน 
 ๓. ให-โอกาสผู-ปกครองได-ระบายความคับข-องใจ 
 ๔. ประเมินความเข-าใจถึงปBญหาและตกลงวิธีการแก-ไขปBญหาร!วมกันซ่ึงเป5นการยอมรับและ

สามารถนําไปปฏิบัติได-ทุกฝeาย 

แนวดําเนินการ 

A : ข้ันเตรียมการ 

 ๑. กําหนดวันประชุมผู-ปกครองในชั้นเรียนอย!างน-อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 ๒. กําหนดวัตถุประสงค�ในการประชุมผู-ปกครอง 
 ๓. รวบรวมข-อมูล เช!น ข-อมูลผลการเรียนของนักเรียน 

B : ข้ันดําเนินการ แบDงเปHน 

 B๑ : การประชุมกลุDม 

  ๑. ผู-ปกครองลงนามเข-าประชุม และรับบัตรคิว เข-านั่ง ในท่ีท่ีจัดไว- ควรจัดเก-าอ้ีเป5นรูปตัว U 
  ๒. แจ-งวัตถุประสงค�ในการนัดหมายให-ผู-ปกครองทราบ 
  ๓. สร-างความคุ-นเคยระหว!างผู-ปกครองด-วยกัน 
  ๔. ผู-ปกครองแสดงความชื่นชมในตัวบุตรหลาน 
  ๕. ผู-ปกครองร!วมแสดงความเห็นเก่ียวกับปBญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุตรหลาน เพ่ือหาแนว

ทางแก-ไขร!วมกัน 
  ๖. เลือกคณะกรรมการผู-ปกครองในชั้นเรียน 

 B๒ : การพบนักเรียนและผู�ปกครองเปHนรายบุคคล 

  ๑. ยกย!องชมเชยนักเรียน 
  ๒. แจ-งผลการเรียน 
  ๓. รายงานความประพฤติท่ีควรแก-ไข ปรับปรุง 
  ๔. หาแนวทางปฏิบัติร!วมกัน 
  ๕. สิ่งท่ีผู-ปกครองต-องการให-ครูช!วยเหลือ 
  ๖. ความรู-สึกของผู-ปกครองท่ีมาพบกับครูในวันนี้ 



๕ 

  ๗. ทําแบบประเมินการประสานสัมพันธ�กับผู-ปกครองในชั้นเรียน 

C : ข้ันสรุปผล 

 ๑. เพ่ือเป5นหลักฐานในการจัดประชุมแต!ละครั้ง 
 ๒. เพ่ือเป5นข-อมูลสําหรับการดูแลช!วยเหลือนักเรียน 

 ๓. เพ่ือเป5นข-อมูลสําหรับการจัดประชุมให-สอดคล-องกับความต-องการของผู-ปกครองในครั้งต!อไป 


