
 
 
 

 
สรุปผลการด าเนนิงาน  

 

โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวมัทวัน  ละคร 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบูลย์รักษ ์ จังหวัดอดุรธาน ี
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  



 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

๑.ชื่อโครงการ / กิจกรรม  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. สนองกลยุทธ์ ศึกษาสพฐ.ที่  
๓. สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวมัทวัน  ละคร 
๕.  วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๖.  วัตถุประสงค์โครงการ 

 ข้อ ๑ เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล และ
ป้องกัน ส่งเสริมแก้ไขปัญหานักเรียนโดยครูที่ปรึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน อย่างจริงจัง ใกล้ชิด   

 ข้อ ๒ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ เป็นคนดี  คนเก่งและเรียนรู้อย่างมีความสุข จากการ
ก ากับติดตามโดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 ข้อ ๑ ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาทุกคน สามารถปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ ตามอัตราส่วน  ๑: ๒๕  คน 
 ข้อ ๒ การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาเป็นไป   อย่างมีระบบ  และ
เกิดประสิทธิภาพ 
 ข้อ ๓ โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนมีการท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการ
ท างานที่มีระบบพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงานที่สามารถ  ตรวจสอบหรือรอรับการประเมินได้ 
 ข้อ ๕ นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการดูแล 
ช่วยเหลือของครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง   
 
๘.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  

• จ านวนเป้าหมาย           ๕๐๗ คน 
• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  ๙๙๗ คน   

แบ่งเป็น 
- นักเรียน    ๕๐๗ คน 
- ผู้ปกครองนักเรียน   ๕๕๐ คน 
- ครู     ๕๐ คน 

 ๙. งบประมาณโครงการ   
 จ านวนเงินโครงการ  ๒๕,๐๐๐  บาท 
 ใช้ไปจ านวนเงิน    ๘,๕๐๐  บาท 
 คงเหลือ    ๑๖,๕๐๐ บาท 
 
 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค ์
 

ที่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑ เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนด าเนินงาน
ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล และป้องกัน ส่งเสริมแก้ไข

✓  บุคลากรให้ค าปรึกษา ช่วยเหลอื
นักเรียน โดยมีการเยี่ยมบา้น
นักเรียนเป็นรายบุคคล และการ



ปัญหานักเรียนโดยครูที่ปรึกษาร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน อย่างจริงจัง 
ใกล้ชิด   

มอบทุนตามความเหมาะสม 

๒ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เป็นคนดี  คนเก่งและเรียนรู้
อย่างมีความสุข จากการก ากับติดตาม
โดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

✓  นักเรียนมีคุณลักษณะทีพึ่ง
ประสงค์ เป็นคนดี  คนเก่งและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข เห็นได้
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

๑๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑๑.๑ ครโูรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาทุกคน 
สามารถปฏิบัติงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ตามอัตราส่วน  ๑: ๒๕  คน 

✓  ครูที่ปรึกษาดูแลประจ าชั้นเรียน
ห้องเรียนละ ๒-๓ คน 

๑๑.๒ การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาเป็นไป   
อย่างมรีะบบ  และเกิดประสิทธิภาพ 

✓  การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์
พิทยาเป็นไปอย่างมีระบบ  และ
เกิดประสิทธิภาพ 

๑๑.๓ โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือชุมชนมีการท างานร่วมกัน
โดยผ่านกระบวนการท างานที่มีระบบ
พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการ
ปฏิบัตงิานที่สามารถ  ตรวจสอบหรือรอ
รับการประเมินได้ 

✓  โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง หรือชุมชนมีการ
ท างานร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการท างานที่ชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่
เอกสารการประเมินผลการ
ท างาน 

๑๑.๕ นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการดูแล 
ช่วยเหลือของครู ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง   

✓  นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์
พิทยา มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์จากการดูแล 
ช่วยเหลือของครู ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง  เห็นได้จากผล
การประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงคข์องครูที่ปรกึษา ผล
การประเมินส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

 
 
 



๑๒.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
๑๒.๑ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จ านวน  ๓๕ คน เพศหญิง  จ านวน  ๑๑๕ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๕๐ คน   คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 
๑๒.๒ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

 
  ข้อที่ รายการ (X) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 
๑ การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมในครั้งนี้ ๕.๓๒ ๐.๖๖ มาก 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดประชุม ๕.๓๐ ๐.๗๒ มาก 
๓ การให้การต้อนรับของทางโรงเรียน ๕.๕๗ ๐.๖๕ มาก 
๕ บรรยากาศการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ๕.๑๑ ๐.๗๗ มาก 
๕ ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมประชุมของผู้ปกครอง ๕.๒๗ ๐.๗๖ มาก 
๖ การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม ๕.๓๕ ๐.๗๕ มาก 
๗ การให้ความรู้ของคณะครู ๕.๕๕ ๐.๖๗ มาก 
๘ การแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลจากผู้ปกครอง ๕.๒๓ ๐.๘๑ มาก 
๙ วัน  เวลาในการจัดประชุมมีความเหมาะสม ๕.๓๑ ๐.๗๓ มาก 

๑๐ ควรมีการจัดประชุมผู้ปกครองมากน้อยเพียงใด ๕.๑๙ ๐.๘๐ มาก 
เฉลี่ย ๕.๓๐ ๐.๗๓ มาก 

           ๑๒.๓  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
1. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  คือ  ในหอประชุมและห้องเรียนมีอากาศร้อน 
 

 

๑๓.  สรุปในภาพรวม 
 ๑๓.๑  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
                    - ครูที่ปรึกษามีการติดตาม ส่งเสริมนักเรียนอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  
  - ครูและผู้ปกครองร่วมมือกันดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
  - ครูมีเอกสารการด าเนินงานอย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ 
 ๑๓.๒  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
                     - ควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 ๑๓.๓   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  - จัดประชุม อบรมทบทวนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาวมัทวัน  ละคร) 
            ต าแหน่ง ครู โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 



 
ภาคผนวกแนบท้าย 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 ๑) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  
 ๒) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและก าหนดการ 
 ๓) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนนิงาน 
 ๕) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 ๕) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 ๖) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 
 

 
หมายเหตุ   

1) กรณีที่มีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม /หลายครั้ง /หลายรุ่น ใน ๑ โครงการใหญ่ ขอจัดท ารายงานผลโดย
ระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมผูป้กครองชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 
 

 



 
 

 



 
 
 

 
 
 
 



เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 



๑.ชื่อโครงการ : โครงการระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
๒. งบประมาณ :     ๘,๐๐๐  บาท 
๓. วัตถุประสงค์ :  

๑.  เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล และ
ป้องกัน ส่งเสริมแก้ไขปัญหานักเรียนโดยครูที่ปรึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน อย่างจริงจัง ใกล้ชิด   

๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี  คนเก่งและเรียนรู้อย่างมีความสุข จากการ
ก ากับติดตามโดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   

วันเดือนปี ที่เริ่มต้น   :  ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
วันเดือนปี ที่สิ้นสุด     :  ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

๕. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. ศึกษาท าความเข้าใจจากเอกสารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดท าโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ(ทีมน า, ทีมประสานและทีมท า) 
๓. ประชุมทีมน า,ทีมประสาน 
๕. วิเคราะห์สภาพความพร้อมพ้ืนฐานของโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕.  จัดท าแผนปฏิบัติงานและจัดท าเอกสาร 
๖.  จัดประชุมทบทวนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗.  กิจกรรม “สัปดาห์พิบูลย์รักษ์เยี่ยมบ้านนักเรียน” 
๘.  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๙.  คัดกรองนักเรียนและสรุปผล 
๑๐. จัดกิจกรรมโฮมรูมและสรุปผล 
๑๑. จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหาพร้อมสรุปรายงาน 
๑๒. จัดประชุมผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา 
๑๓. ส่งต่อนักเรียนที่ยากต่อการช่วยเหลือ พบผู้เชี่ยวชาญ และติดตามผล 
๑๕. จัดท าสรุปรายงานการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๕. ประเมินผลงานการด าเนินงานของแต่ละระดับ 
๑๖. คณะกรรมการทั้ง ๓ คณะ ร่วมประชุมตามข้อก าหนดของแต่ละคณะ 
๑๗. คณะกรรมการแต่ละคณะประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑๘. สรุปผลจัดรูปเล่มผลการด าเนินงาน 
๑๙. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

๖. ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวมัทวัน  ละคร 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำสัง่โรงเรียนพิบลูยร์กัษ์พิทยำ 
ท่ี ๗๕ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจดัประชุมผู้ปกครองชัน้เรียน  
 
 ดว้ยในปีการศกึษา ๒๕๖๓ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดเ้ลื่อนการเปิดเรยีน
ภาคเรยีนที ่๑ จากวนัที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มาเป็นวนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยโรงเรยีนจะตอ้งเตรยีมความพรอ้มก่อนเปิด
ภาคเรยีนและผ่านการประเมนิตามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
ของกรมอนามยั และจากการออกเยีย่มบา้นนกัเรยีนระหว่างวนัที ่๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อ
ส ารวจความพรอ้ม รบัทราบปัญหาต่างๆ สรา้งความเขา้ใจแก่นกัเรยีน ผูป้กครอง และใหน้กัเรยีนทดลอง
เรยีนทางไกลทัง้ระบบ On Air และ Online พบว่าผูป้กครองและนกัเรยีนยงัมคีวามวติกกงัวลเกีย่วกบั
การจดัการเรยีนการสอนเนื่องจากมขีอ้จ ากดัหลายประการ  ดงันัน้โรงเรยีนจงึด าเนินการจดัประชุม
ผูป้กครองชัน้เรยีน ตามโครงการระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ขึน้ ระหว่างวนัที ่๒๕-๒๖ มถุินายน 
๒๕๖๓   เพือ่ใหส้รา้งความเขา้ใจแก่ผูป้กครองเกีย่วกบัการเตรยีมความพรอ้มก่อนเปิดภาคเรยีน การ
จดัการเรยีนการสอนตามมาตรการของกรมอนามยั บทบาทของผูป้กครองในการดูแลช่วยเหลอืบุตร
หลาน แลกเปลีย่นความคดิเหน็ สรา้งเครอืข่ายผูป้กครองและช่องทางการตดิต่อสื่อสารระหว่างครกูบั
ผูป้กครอง ซึง่จะท าใหผู้ป้กครองเกดิความเชื่อมัน่ในการบรหิารจดัการของโรงเรยีนพบิลูยร์กัษ์พทิยา 
เพื่อใหก้ารจดัประชุมผูป้กครองชัน้เรยีนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ อาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๙   (วรรคแรก)แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 
๒๕๕๖และมาตรา ๒๗(๑)แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 
๒๕๕๗ ว่าดว้ย ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการคร ูและบุคลากรทางการศกึษาใน
สถานศกึษา จงึแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานดงันี้ 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าที ่ใหค้ าปรกึษา ประสานงานทัว่ไป และอ านวยความสะดวกใน
การจดัประชุมผูป้กครองชัน้เรยีนประกอบดว้ย 
      ๑.๑ นายจรสัธชยั  เสกิภเูขยีว  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา       ประธานกรรมการ 
      ๑.๒ นายชาญชยั  เทีย่งธรรม   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
      ๑.๓ นายวรพจน์    แกว้แสงใส         หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กรรมการ 
      ๑.๔ นางอภญิญา   เทีย่งธรรม   หวัหน้ากลุ่มบรหิารวชิาการ  กรรมการ 
      ๑.๕ นางเสาวคนธ ์ สมาน  หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล  กรรมการ 
      ๑.๖ นายสุกจิ  อุทุมภา  หัวหน้ากลุ่มบริหารกจิการนกัเรยีน   กรรมการและเลขานุการ 
      ๑.๗ นางสาวมทัวนั  ละคร  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 



๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   
 ๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี  มหีน้าที ่จดัสถานทีใ่นการประชุมผูป้กครองชัน้เรยีน  จดัโต๊ะ
หมูบ่ชูา จดัอุปกรณ์เครือ่งเสยีง ชุดรบัแขก  ตดิป้ายโครงการ พรอ้มทัง้เกบ็ใหเ้รยีบรอ้ย ประกอบดว้ย 

๑) นายทองอนิทร ์ พลเขมร    ประธานกรรมการ                                   
            ๒) นายอดศิกัดิ ์ บุตตะกุล    รองประธานกรรมการ  
  ๓) นายสริมิาศ  ราชภกัด ี    กรรมการ 
  ๔) นายอ านาจ  ดอนจนัทรโ์คตร    กรรมการ 

๕) นายจติตศิกัดิ ์ กนัหาชนิ        กรรมการ  
  ๖) นายรชัภมู ิ ป้องล่องค า    กรรมการ 

๗) นายอนุชติ  กลางพรหม    กรรมการ 
๘) ว่าที่ ร.ต.อนุชา  ป้องนอก    กรรมการ 
๙) นายกิตติชัย ศรีหาโคตร    กรรมการ 
๑๐) นายอริยะวัฒน์  จ าปา    กรรมการ 
๑๑) นายวิทัศน์  สุวรรณบุตร    กรรมการ 
๑๒) นายอ าคา  เขยีวขาว    กรรมการ 

  ๑๓) นายสนธยา  ค าศรรีะภาพ    กรรมการ 
  ๑๔) นายสนธ ิ มัง่มลู     กรรมการและเลขานุการ 

       ๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร มหีน้าที ่จดัท าก าหนดการ ท าหนงัสอืเชญิผูป้กครองเขา้รว่ม
ประชุม จดัเตรยีมขอ้มลูนกัเรยีน เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการจดัประชุมผูป้กครองชัน้เรยีน และด าเนินการ
จดัประชุมใหเ้ป็นไปตามก าหนดการ ประกอบดว้ย 
  ๑) นางอภญิญา  เทีย่งธรรม    ประธานกรรมการ                                   
  ๒) นางรุง่นภาลยั  ราชภกัด ี    รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางนงลกัษณ์  จนัสุภรี ์    กรรมการ 
  ๔) นายไกรสร  แจม่ใสด ี    กรรมการ 
  ๕) นายอดศิกัดิ ์ มณวีรรณ      กรรมการ 
  ๖) นางสาวมทัวนั  ละคร     กรรมการและเลขานุการ     

        ๒.๓ คณะกรรมกำรประจ ำชัน้เรียน มหีน้าที ่จดัเตรยีมเอกสารขอ้มลูนกัเรยีนในทีป่รกึษาประจ า
ชัน้ ด าเนินการจดัประชุมผูป้กครองชัน้เรยีน ใหค้ าปรกึษา แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูป้กครอง
นกัเรยีน สรา้งเครอืขา่ยผูป้กครองชัน้เรยีน และช่องทางการตดิต่อสื่อสารระหว่าครกูบัผูป้กครอง
ประกอบดว้ย 

        ๑) นางบังอร  โคตรสาขา  วิลเลี่ยมส์  ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๑/๑  
๒) นางสาวปภัสสร มาลีลัย    ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๑/๑ 
๓) นางสาวปัทมาพร ภูกาบิล   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๑/๒ 
๔) นายธีรภัทร์ ขันทะมูล     ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๑/๒ 



๕) นายอภิทวัฏฐ์  ศรีอวน    ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๑/๓ 
๖) นางสาวชลาลัย ชาปริก    ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๑/๓ 

   ๗) นายอดิศักดิ์ มณีวรรณ    ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๑/๔ 
๘) นางสาวสุภาพร นันบุญ    ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๑/๕ 
๙) นายธนกร จันทคร    ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๑/๕ 
๑๐) นางรุ่งนภาลัย  ราชภักด ี   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๒/๑ 
๑๑) นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทร์สะอาด   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๒/๑ 
๑๒) นางสาวมทัวัน  ละคร   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๒/๒ 
๑๓) นายกิตติชัย ศรีหาโคตร    ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๒/๒ 
๑๔) นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๒/๓ 
๑๕) นายสริมิาศ    ราชภกัด ี       ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๒/๓ 
๑๖) นางภารณี  โพธิ์ค า    ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๒/๔ 
๑๗) นายกรสรัณย์ สวัสดิ์ดอนวิชา   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๒/๔ 
๑๘) นายสนธิ  มั่งมูล         ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๒/๕ 
๑๙) นางสาวนิษารัตน์ เรืองสมศรี   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๒/๕ 
๒๐) นางอภิญญา  เที่ยงธรรม   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๓/๑ 
๒๑) นางสาวพรทิพย์ ทิพนาง     ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๓/๑ 

  ๒๒) นางสุดารัตน์  โอชาอัมพวัน   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๓/๒  
  ๒๓) นางสาวกิตติยาวดี มูลค า     ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๓/๒ 
  ๒๕) นายทองอินทร ์ พลเขมร   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๓/๓ 
  ๒๕) นายปกรณ์  หลาบนอก   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๓/๓ 

๒๖) นายวิทัศน์  สุวรรณบุตร     ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๓/๓ 
๒๗) นายอนุชิต กลางพรหม      ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๓/๔ 
๒๘) นางสาวดวงกมล  สุภาษร   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๓/๔ 
๒๙) นางบังอร  ตันสุหัช    ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๕/๑ 
๓๐) นายอดิศักดิ ์บุตตะกุล   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๕/๑ 
๓๑) นางเสาวคนธ์ สมาน    ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๕/๒ 
๓๒) นายอริยะวัฒน์  จ าปา     ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๕/๒ 
๓๓) นางสาลินี  ผิวศิร ิ    ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๕/๓ 
๓๕) นายวรพจน์  แกว้แสงใส   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๕/๓ 
๓๕) นางสาวนวัตพร สุวรรณชันรบ    ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๕/๑ 
๓๖) นายกฤตพล เสิกภูเขียว     ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๕/๑ 
๓๗) นางขวัญนภา  ภักดีศร ี   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๕/๒ 
๓๘) นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๕/๒ 
๓๙) นางนงลักษณ์  จันสุภีร์   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๕/๓   



๕๐) นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๕/๓   
๕๑) นายชาญชัย  เที่ยงธรรม   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๖/๑ 
๕๒) นายไกรสร  แจม่ใสด ี   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๖/๑ 
๕๓) นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๖/๒ 
๕๔) นายอ านาจ  ดอนจันทร์โคตร   ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๖/๒ 
๕๕) นายสุกิจ  อุทุมภา    ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๖/๒ 
๕๖) นางวิเชียร  อุทุมภา       ครทูีป่รกึษามธัยมศกึษาปีที ่๖/๒ 

๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสมัพนัธ์  มหีน้าที ่ส่งหนงัสอืเชญิประชุมถงึผูป้กครองนกัเรยีน
และประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนประสานงานกบัผูป้กครองนกัเรยีน ประกอบดว้ย 
  ๑) นายชาญชยั  เทีย่งธรรม    ประธานกรรมการ                                   
           ๒) นายอดศิกัดิ ์ บุตตะกุล    รองประธานกรรมการ  
   ๓) คุณครทูีป่รกึษาประจ าชัน้         กรรมการ 

  ๔) นายรชัภูม ิ ป้องล่องค า    กรรมการและเลขานุการ         

๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยรบัลงทะเบียน มหีน้าที ่ จดัท าบญัชลีงเวลาผูป้กครองระดบัชัน้เรยีน
และรบัลงทะเบยีนผูป้กครองเขา้รว่มประชุม ประกอบดว้ย 

๑) นางเสาวคนธ ์ สมาน     ประธานกรรมการ 
๒) นางวภิารตัน์  พมิพศ์ร ี    รองประธานกรรมการ 
๓) นายปกรณ์  หลาบนอก    กรรมการ 
๔) นายธีรภัทร์  ขันทะมูล      กรรมการ 
๕) นายกรสรัณย์  สวัสดิ์ดอนวิชา      กรรมการ 
๖) นางสาวพรทิพย์    ทิพนาง    กรรมการ 
๗) นางสาวชลาลัย  ชาปลิก    กรรมการ 
๘) นายกฤตพล  เสิกภูเขียว    กรรมการ   
๙) นางสาวมทัวนั  ละคร     กรรมการและเลขานุการ 

๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม มหีน้าที ่ตอ้นรบัผูป้กครองทีม่ารว่มประชุม อ านวยความ
สะดวก แนะน าการลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม เชญิผูป้กครองเขา้นัง่ประจ าที ่บรกิารน ้าดื่มและอาหารว่าง
แก่ผูท้ีเ่ขา้รว่มประชุม ประกอบดว้ย   
  ๑)  นางบงัอร  โคตรสาขา  วลิเลีย่มส ์    ประธานกรรมการ  
  ๒)  นางภารณ ี โพธิค์ า     รองประธานกรรมการ 

๓) นางสาวขวญันภา  ภกัดศีร ี      กรรมการ  
๔) นางวเิชยีร  อุทุมภา     กรรมการ  

  ๕) นางสาวสุภาพร  นันบุญ    กรรมการ 
๖) นางสาวดวงกมล  สุภาษร    กรรมการ 

๗) นางสาวนิษารัตน์  เรืองสมศรี    กรรมการ 

  ๘)  นางอนุรกัษ์  ไวประเสรฐิ    กรรมการและเลขานุการ 



  ๙) นางบุปผา  สกุลธน             กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 ๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยบนัทึกภำพ มหีน้าที ่บนัทกึภาพการจดักจิกรรมตัง้แต่ตน้จบจบ 
ประชาสมัพนัธเ์ผยแพรภ่าพกจิกรรมผ่านเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนหรอืช่องทางอื่น ๆ ต่อสาธารณชนประกอบดว้ย 
  ๑) นายวรพจน์  แกว้แสงใส    ประธานกรรมการ 
  ๒) นายจติตศิกัดิ ์ กนัหาชนิ    รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายปกรณ์  หลาบนอก    กรรมการ 
  ๔) นายธรีภทัร ์ขนัทะมลู     กรรมการ 
  ๕) นายรชัภูม ิ ป้องล่องค า    กรรมการและเลขานุการ 

๒.๘  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล มหีน้าที ่จดัท าแบบประเมนิผล เกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห์
ขอ้มลูและสรปุรายงานต่อผูบ้รหิารตามขัน้ตอน  ประกอบดว้ย 

  ๑) นายสุกจิ  อุทุมภา     ประธานกรรมการ 
  ๒) นางบงัอร  ตนัสุหชั     รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายจติตศิกัดิ ์ กนัหาชนิ    กรรมการ 
  ๔) นายรชัภูม ิ ป้องล่องค า    กรรมการ  

๕) นางสาวกิตติยวดี  มูลค า    กรรมการ 
๖) นางสาวปภัสสร  มาลีลัย    กรรมการ 

  ๗) นางสาวกิตติยาภรณ์  จันทร์สะอาด   กรรมการ 
  ๘) นางสาวมทัวนั  ละคร     กรรมการและเลขานุการ  
  
 ใหผู้ท้ ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ ดว้ยความ
วริยิะอุตสาหะ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์ต่อผูเ้รยีน และทาง
ราชการ                      มากทีสุ่ด 
 
  สัง่  ณ  วนัที ่ ๘  เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

    (นายจรสัธชยั  เสกิภเูขยีว)                                                                                                         
                                    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนพบิลูยร์กัษ์พทิยา  

 

 

 

 



 
ก าหนดการพิธีไหว้ครูและเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 

๐๘.๓๐ น. -   คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา   
     ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น เดินแถวไปรับบัตรเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการนักเรียนตาม
ระดับชั้นแยกชาย หญิง 

- เมื่อนักเรียนหย่อนบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเข้านั่งประจ าที่ที่จัดไว้เพ่ือท าพิธี
ไหว้คร ู

๐๙.๓๐ น. -    นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ประธานในพิธี 
                           เดินทางมาถึงบริเวณพิธี   (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) ประธานจุดธูปเทียน 
                           บชูาพระรัตนตรัย ทุกคนร่วมสวดมนต์ไหว้พระ 
๐๙.๓๙ น. -    คณะครูทุกท่านขึ้นประจ าที่นั่งบนเวที 
๐๙.๔๕ น. -   ตัวแทนนักเรียนกล่าวน าบทไหว้ครูและกล่าวค าปฏิญาณตน นักเรียนทุกคนกล่าวตาม 

-   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคนตั้งแถวด้านหน้านักเรียน น าร้องเพลง 
   “พระคุณที่สาม” นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลง 

- ตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครูขึ้นไหว้ครูบนเวที 
- นักเรียนทุกคนนั่งลงเตรียมตัวกราบ 
- ตัวแทนนักเรียนน ากราบไหว้ครูพร้อมกัน(กราบพร้อมกันทั้งหอประชุม) 

๑๐.๒๐ น. -   นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา เจิมหนังสือเรียน     
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  และกลา่วให้โอวาทนักเรียนทุกคน 

 
 
*หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการพิธีไหว้ครูและเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 

๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา   
     ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เดินแถวไปรับบัตรเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการนักเรียน
ตามระดับชั้นแยกชาย หญิง 

- เมื่อนักเรียนหย่อนบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเข้านั่งประจ าที่ที่จัดไว้เพ่ือท าพิธี
ไหว้คร ู

๑๑.๐๐ น. -    นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ประธานในพิธีเดินทาง
มาถึงบริเวณพิธี  (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) ประธานจุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัยทุกคนร่วมสวดมนต์ไหว้พระ 

๑๑.๑๐ น. -    คณะครูทุกท่านขึ้นประจ าที่นั่งบนเวที 
๑๑.๑๕ น.        -    ตัวแทนนักเรียนกล่าวน าบทไหว้ครูและกล่าวค าปฏิญาณตน นักเรียนทุกคนกล่าวตาม 

-    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคนตั้งแถวด้านหน้านักเรียน น าร้องเพลง 
       “พระคุณที่สาม” นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลง 

- ตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครูขึ้นไหว้ครูบนเวที 
- นักเรียนทุกคนนั่งลงเตรียมตัวกราบ 
- ตัวแทนนักเรียนน ากราบไหว้ครูพร้อมกัน(กราบพร้อมกันทั้งหอประชุม) 

๑๒.๐๐ น. -    นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา เจิมหนังสือเรียน     
            ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  และกล่าวให้โอวาทนักเรียนทุกคน 
 
 
*หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 


