
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๓๓  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมประชุมผู)ปกครองนักเรียน 

ภาคเรียนท่ี ๒ ป+การศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
ด)วยโรงเรยีนอุบลรตัน�พิทยาคมร0วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมาคมศิษย�เก0า ครู 

ผู)ปกครอง นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม กําหนดจัดประชุมผู)ปกครองนักเรียนทุกท0านรับทราบ 
แนวทางการดําเนินงานในป+การศึกษา ๒๕๖๐  ส0งเสริมสัมพันธภาพท่ีดีต0อกันระหว0างครูประจําชั้นและ
ผู)ปกครอง และระหว0างผู)ปกครองด)วยกันเอง  ความร0วมมือในการดูแลช0วยเหลือนักเรียน รายงานภาพรวมของ
นักเรียนให)ผู)ปกครองทราบ ในด)านการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ศักยภาพและอ่ืนๆ  และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ�ร0วมคิด และร0วมทํากิจกรรมเพ่ือการป;องกันป<ญหา ส0งเสริม พัฒนาและแก)ป<ญหาต0างๆ ของ
นักเรียนในชั้นเรียน  “ครอบครัวและโรงเรียนเป�นหุ�นส�วนเพ่ือคุณภาพ  คุณภาพของลูกๆนักเรียนไม�อาจจะ
เกิดข้ึนได�ด�วยโรงเรียนโดยลําพัง  แต�ต�องเกิดจากความร�วมมือร�วมรับผิดชอบร�วมกันของทุกภาคส�วนใน
สังคม โดยเฉพาะอย�างย่ิง  “ครอบครัว” ผู�เปรียบเสมือนครูคนแรก  ในวันเสาร2ท่ี ๒ ธนัวาคม  ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน2พิทยาคม  เพ่ือให)การดําเนินงานไปด)วยความ
เรียบร)อย  มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห0งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห0งพระราชบัญญัติข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบ
อํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ)างชั่วคราว  ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และ 
หนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)อง  จึงขอแต0งต้ังบุคคลต0อไปนี้เปIนคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมประชุมผู)ปกครอง
นักเรียนภาคเรียนท่ี ๒ ป+การศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน2พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปJKา    ผู)อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู)อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู)อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน)าท่ีรองผู)อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน)ากลุ0มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปMนิศากร หัวหน)ากลุ0มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน)ากลุ0มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๘) นางอุไร  ครองผา   หัวหน)ากลุ0มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 



๒ 

 ๙) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู)อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน)ากลุ0มบริหารงานกิจการนักเรียน  
           กรรมการและผู)ช0วยเลขานุการ 
 ๑๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  งานระบบดูแลช0วยเหลือฯ  กรรมการและผู)ช0วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให)คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก)ไขป<ญหาอุปสรรคต0าง ๆ ในการดําเนินงานให)ดําเนินไปด)วยความเรียบร)อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ พลคชา  รองผู)อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร สีหาโมก    หัวหน)ากลุ0มบริหารงานกิจการฯ รองประธานกรรมการ 
 ๓) ครูและบุคลากรปฏิบัติหน)าท่ีหัวหน)าระดับชั้นและครูประจําชั้น (แนบท)ายคําสั่งโรงเรียน 

อุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี ๑๕๙/๒๕๖๑ เรื่องแต0งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติหน)าท่ีหัวหน)าระดับชั้นและครูประจําชั้น 
ประจําป+การศึกษา ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑)      กรรมการ 

 ๔) นายเชฐกร ประชาโรจน�  ครูประจําชั้น ม.๖/๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครูประจําชั้น ม.๕/๔ กรรมการและผู)ช0วยเลขานุการ 
 ๖) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครูประจําชั้น ม.๒/๓ กรรมการและผู)ช0วยเลขานุการ 
 ๗) นายคมสัน สอโส    ครูประจําชั้น ม.๓/๓ กรรมการและผู)ช0วยเลขานุการ 
 ๘) นางสาวชนิกานต� คะนนท�  ครูประจําชั้น ม.๒/๕ กรรมการและผู)ช0วยเลขานุการ 
 ๙) นายนุกูล ศรีโอษฐ�   ครูประจําชั้น ม.๑/๒ กรรมการและผู)ช0วยเลขานุการ 

หน�าท่ี ดําเนินการประชุมผู)ปกครองชั้นเรียนในชั้นเรียนท่ีรับผิดชอบ ตามระเบียบวาระการประชุม
และสรุปรวบรวมผลการประชุม ข)อเสนอแนะต0างๆ เสนอต0อโรงเรียนภายในวันอังคารท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ๑. ส0งหนังสือเชิญ กําหนดการประชุมชั้นเรียน รับแบบตอบรับ และกําชับให)ผู)ปกครองเข)าร0วม
ประชุม 

 ๒. จัดเตรียมข)อมูลนักเรียน เตรียมเอกสาร สื่อ และซักซ)อมข้ันตอนการประชุมผู)ปกครองให)
ชัดเจน 

 ๓. จัดเตรียมห)องเรียน(บ)าน)ให)เหมาะสม สะอาด เรียบร)อย จัดโตQะประชุม 
 ๔. ดําเนินการประชุมผู)ปกครองตามข้ันตอนท่ีกําหนด ให)มีประโยชน� คุ)มค0า และมีประสิทธิภาพ 
 ๕. รวบรวมข)อมูล วิเคราะห�ข)อมูล สรุปข)อมูลนําเสนอรายงานเปIนรูปเล0มพร)อมภาพประกอบ

เสนอผ0านหัวหน)าระดับ และนําส0งกลุ0มบริหารงานกิจการนักเรียน เพ่ือรายงานผู)อํานวยการโรงเรียนต0อไป 
 ๖. สรุปข)อมูลจํานวนผู)ปกครอง จํานวนนักเรียนท่ีมาและไม0มา พร)อมระบุชื่อ และรายชื่อ

ประธานเครือข0ายระดับห)องเรียน และเลขานุการ ส0งรายชื่อท่ีห)องกิจการนักเรียนหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
 ๗. อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

๓. คณะกรรมการฝBายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิต  แสนลุน  รองผู)อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมกา  
 ๒) นางอุไร  ครองผา  หัวหน)ากลุ0มบริหารงานงบประมาณฯ รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายอรุณ บุญชู   ครู คศ.๓     กรรมการ 



 ๓ 

 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 
 ๑๑) นางกานติมา  มูลทากุล  ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวรุ0งนภา   เหล0าเทพ ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔) นางสาวนันทนภัส  สารพินิจ ครู คศ.๒ กรรมการและผู)ช0วยเลขานุการ 

หน�าท่ี เบิกจ0ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๔. คณะกรรมการฝBายสถานท่ี เวที โสตทัศนูปกร และบันทึกภาพ ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู)อํานวยการโงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน)ากลุ0มบริหารท่ัวไป   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ   ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๕) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.      กรรมการ 
 ๖) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๗) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๘) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๙) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล  ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๒) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ)าง      กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ)าง      กรรมการ 
 ๑๔) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก)ว   ครูอัตราจ)าง      กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ)าง      กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ)าง      กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวสิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ)าง      กรรมการ 
 ๑๘) คณะกรรมการนักเรียน   นักเรียน      กรรมการ 
 ๑๙) นักเรียนชุมชุมโสตทัศนศึกษา  นักเรียน      กรรมการ 
 ๒๐) นักเรียนชุมชุมถ0ายภาพ   นักเรียน      กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๒) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู คศ.๑ กรรมการและผู)ช0วยเลขานุการ 
 ๒๓) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   พนักงานราชการ กรรมการและผู)ช0วยเลขานุการ 



๔ 

หน�าท่ี จัดประดับตกแต0งสถานท่ี  โตQะ  เก)าอ้ี  ให)เพียงพอสําหรับบุคลากรร0วมกิจกรรม จัดระบบ 
แสง เสียง อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ� การแสดง และบันทึกภาพกิจกรรม พร)อมท้ังเผยแพร0บนเว็บไซต� 

๕. คณะกรรมการฝBายพิธีการ ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรณพ  คําแสน    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๓) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๔) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู คศ.๒ กรรมการและผู)ช0วยเลขานุการ 

หน�าท่ี เปIนพิธีกร กํากับ ควบคุมดูแลลําดับข้ันตอน ดําเนินกิจกรรมและแจ)งข)อมูลข0าวสาร 
ประชาสัมพันธ� ตลอดกิจกรรม 

๖. คณะกรรมการฝBายปฏิคม   ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ.๓     กรรมการ 
 ๔) นางสาวณัฐธิดา  เหลาหา   ครู คศ.๓     กรรมการ 

 ๓) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๒     กรรมการ 
 ๕) นางสาวรัตนา  กนกหงษา   ครู คศ.๒     กรรมการ 
 ๖) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ  ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๗) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๘) นางสาวรุ0งนภา  เหล0าเทพ   ครู คศ.๑     กรรมการ 
 ๙) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวชนิกานต� คะนนท�   ครู คศ.๑ กรรมการและผู)ช0วยเลขานุการ 

หน�าท่ี จัดหาอาหาร เครื่องด่ืม น้ําแข็งและอุปกรณ�บริการต0างๆ ให)เพียงพอตลอดกิจกรรม 

๗. คณะกรรมการฝBายประเมินผลและรายงานผล 

 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 

หน�าท่ี ออกแบบประเมิน ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานผล 
  



 ๕ 

ขอให)คุณครูและบุคลากรท่ีได)รับการแต0งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน)าท่ีท่ีได)รับมอบหมายด)วยเรียบร)อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส0ต0อหน)าท่ี  
อย0างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน)าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให)เกิดผลดี 
แก0ทางราชการสืบไป  ถ)าพบข)อผิดพลาดในการพิมพ�  ป<ญหาข)อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข)อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน)าท่ีให)แจ)งกลุ0มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก)ไข  และรายงานให)ผู)อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก)ไขต0อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต0บัดนี้เปIนต)นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปJKา) 

ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

 

 

 


