
 

 

รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
 
 

 
 

โรงเรียนบ้านแซรไปร 
ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

     



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



ภาพการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
 

 
 

 



 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านแซรไปร 
                                                          ที ่ ๕๖  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑       
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

................................................................................. 
 ด้วยโรงเรียนบ้านแซรไปร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได้ก าหนดให้มีการ
ประชุมผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารโดมโรงเรียนบ้าน                
แซรไปร  เพ่ือชี้แจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และร่วมกันวางแนวทางการด าเนินงาน ต่าง 
ๆ ของทางโรงเรียน จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑  นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางเกสร ญานุกูล ครู/ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๓  นางฉวีวรรณ ศรีวิชา ครู/ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๔  นางสาวจุฑามาศ ปรารถนา ครู/ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๕  นายสุภักดิ์  วงคแ์สง คร/ูครชู านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่    ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า สนับสนุนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้เป็นไปด้วย     

ความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑  นายสุภักดิ์  วงคแ์สง ครู/ครูช านาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางเกสร ญานุกูล ครู/ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๒.๓ นางฉวีวรรณ  ศรีวิชา ครู/ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๔ นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา ครู/ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย บัวจันทร์ ครู/ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๒.๖ นางสาวชุลีพร  นิระมนต์ คร ู กรรมการ 
 ๒.๗ นางสาวพันทิพา  ศรีวิชา คร ู กรรมการ 
 ๒.๘ นางสาวณัฐรดา  สนิท คร ู กรรมการ 
 ๒.๙  นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย คร ู กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาววริศรา วริิยะบัณฑิต คร ู กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางสาวทิชากร  บัวกอ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
 ๒.๑๓ ผนางอรจิรา  มีศรี พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางสาวอรทัย  ศรีมงคล คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 



 
 
 มีหน้าที ่๑.ประชุมวางแผนการด าเนินการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
  ๒. จัดท าร่างค าสั่งเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๓. จัดท าค ากล่าวในพิธีเปิด – ปิด 
  ๔. อ านวยความสะดวกให้กับคณะท างานทุกฝ่าย 
  ๕. สรุปและรายงานผลเป็นรูปเล่ม เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
  ๖.ด าเนินงานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓    

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประดับตกแต่ง 
 ๓.๑  นางฉวีวรรณ  ศรีวชิา คร/ูครชู านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา ครู/ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๓ ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย บัวจันทร์ ครู/ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวชุลีพร  นิระมนต์ คร ู กรรมการ 
 ๓.๕ นางสาวพันทิพา  ศรีวิชา คร ู กรรมการ 
 ๓.๖  นางสาวณัฐรดา  สนิท คร ู กรรมการ 
 ๓.๗ นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย คร ู กรรมการ 
 ๓.๘ นางสาววริศรา วิริยะบัณฑิต คร ู กรรมการ 
 ๓.๙  นางสาวอรทัย  ศรีมงคล คร ู กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางสาวทิชากร  บัวกอ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
 ๓.๑๒ นางอรจิรา  มีศรี พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายสมาน  ตนสิร ิ นักการภารโรง กรรมการ 
 ๓.๑๔  นายสภุักดิ์  วงค์แสง ครู/ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่๑.จัดเตรียมสถานที่ เก้าอ้ี ส าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ประดับตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม 
   และเครื่องเสียง  ส าหรับการประชุมผู้ปกครอง ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๒. จัดท าค ากล่าวในพิธีเปิด – ปิด 
  ๓. ด าเนินงานอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๖๓    เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย  
 
๔. คณะกรรมการรับลงทะเบียน  
 ๔.๑  นางสาวชุลีพร  นิระมนต์ คร ู         ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางสาวพันทิพา  ศรีวิชา คร ู กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวอรทัย  ศรีมงคล คร ู กรรมการ  
 ๔.๔ นางสาวทิชากร  บัวกอ เจ้าหน้าที่ธุรการ         กรรมการ 
 ๔.๕ นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง      พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่๑. รับลงทะเบียนผู้ปกครองและนักเรียน บริเวณอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแซรไปร 
  ๒. ประสานงานกับฝ่ายด าเนินการ เพื่อให้ข้อมูลนักเรียนกับผู้ปกครอง 



 
 

๓. ด าเนินงานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓    เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 ๕.๑ นางเกสร  ญานุกูล คร/ูครูช านาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางสาวชุลีพร นีระมนต์ คร ู กรรมการ 
 ๕.๓  นางณัฐรดา  สนิท คร ู กรรมการ 
 ๕.๔ นางสาวอรทัย  ศรีมงคล คร ู กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวทิชากร  บัวกอ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
 ๕.๖ นางอรจิรา  มีศรี พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่๑.จัดเตรียมและบริการอาหารว่าง น้ าดื่ม แก่ผู้ปกครอง และครูให้เพียงพอ และทั่วถึง 
  ๒. ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่มาร่วมงาน 
  ๓.  ควบคุมดูแลความสะอาดบริเวณท่ีให้บริการอาหารว่าง และน้ าดื่มอยู่เสมอ 
  ๔.ด าเนินงานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 ๖.๑ นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา   คร/ูครชู านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย บัวจันทร์ ครู/ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๖.๓ นางสาวณัฐรดา  สนิท   คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่๑.ด าเนินพิธีการและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  ๒.ด าเนินงานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓    
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
๗. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 ๗.๑ นางสาววริศรา  วิริยะบัณฑิต คร ู ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ๑.บันทึกภาพกิจกรรม เมื่อเสร็จงานมอบให้คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน เพ่ือสรุปและรายงานผล

ต่อไป 
  ๒.ด าเนินงานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓    

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๘.๑ นายสุภักดิ์  วงค์แสง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางสาวชุลีพร  นิระมนต์ คร ู กรรมการ 
 ๘.๓ นางสาวพันทิพา  ศรีวิชา คร ู กรรมการ 
 ๘.๔ นางสาวทิชากร  บัวกอ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
 ๘.๕  นางสาวอรทัย  ศรีมงคล คร ู กรรมการและเลขานุการ 



  
 
 
 มีหน้าที ่๑.จัดเตรียมแบบประเมินผลเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงาน 
   ประเมินผลการด าเนินงาน 
   ๒.ด าเนินงานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๖๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ เพ่ือให้งานบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 
สั่ง ณ วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
                                                                               (ลงชื่อ)           
                                                                       (นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์)  
                                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร  
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแซรไปร 

 
****************************** 

 
เวลา  กิจกรรม  
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. นักเรียนและผู้ปกครอง ลงทะเบียน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแซรไปร รับ
ลงทะเบียน 
 นักเรียนแต่ละห้อง 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐น. พิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 โดย นาย  ประดิษฐ์ พันพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 จุดธูปเทียนบูชา  พระรัตนตรัย 
 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติระเบียบการต่าง ๆ  
๑๔๓๐ – ๑๕.๐๐ น.        พิธีกรแนะน า ครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องให้ผู้ปกครองทราบ 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐น. การประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน  โดยคุณครูที่ปรึกษา  
 ณ ห้องเรียนประจ าของนักเรียน 

  
*************************************** 

 
หมายเหตุ     ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 


