
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ที ่ 116 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

............................................................................. 
 ด้วยโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ได้ก าหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2              
ปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ ๖ – 1๒ พฤศจิกายน 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวนโยบายการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาแก้ปัญหาในด้านต่างๆ
ของนักเรียน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางไว้ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1(1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช 2546  จึงแต่งตั้งกรรมการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินการจัด
กิจกรรมเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1.1 นายเฉลิมชัย จิตรส ารวย ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นายระดมพล  ช่วยชูชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสาคร  เปาะทอง ครู คศ. 3  กรรมการ 
1.4 นางจุฑาทิพย์    กลับขันธ์ ครู คศ. 3  กรรมการ 
1.5 นางพยอม  มณีฉาย  ครู คศ. 2  กรรมการ 
1.6 นางอมรรัตน์ พิกุลทอง ครู คศ. 3  กรรมการ 
๑.๗ นายสุชาติ  แก้วหล้า  ครู คศ. 2  กรรมการ 

 1.8 นางสมโภช  วังวิเศษกุศล ครู คศ. 3   กรรมการและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ ด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ชี้แจงรายละเอียด      
การจัดการเรียนการสอนแก่ผู้ปกครองนักเรียน  สอบถามปัญหา หาแนวทางแก้ไขการเรียนของนักเรียน 
รายงานผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ แต่ละชั้นเรียน ประกอบด้วย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ประกอบด้วย 
1. นางผกามาส  สิงหพันธุ์ ครู คศ.3 
2. นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์วงศ์ศรี ครูอัตราจ้าง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  ประกอบด้วย 
1. นางสาวปาริฉัตร  ทองเลี่ยมนาค ครู คศ.3 

 2. นางสาวศิรินพร มนัสสิทธิพันธ์ ครูอัตราจ้าง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ประกอบด้วย 

1. นางสาวอุทุมพร เสริมบุญ ครู คศ.1 
2. นางสาวศศิวิมล ทองเนื้อห้า ครูอัตราจ้าง 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ประกอบด้วย 
1. นางวิภา  ไอยราคม ครู คศ.3 

 2. นางสาคร  เปาะทอง ครู คศ.3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5  ประกอบด้วย 

1. นางณหทัย  อนุจร  ครู คศ.2  
2. นางพวงผกา  ไชยจิตร์  ครู คศ.1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ประกอบด้วย 
1. นางสาวเย็นฤดี   มากคงแก้ว ครู คศ.2  

 2. นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์ ครู คศ.2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ประกอบด้วย 

1. นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก ครู คศ.1  
 2. นางสาวณฐิยา  ทองสงค์  ครูอัตราจ้าง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  ประกอบด้วย 

1. นางสาคร  เจ้ยทองศรี ครู คศ.2  
 2. นางสาวปาริชาติ เกตุแก้ว  ครู คศ.2 
 ๓. นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์ ครู คศ.1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  ประกอบด้วย 

1. นายทัศน์พล  บุญศรี  ครู คศ.2  
2. นางสาวปวันรัตน์ แก้วอุไทย ครูผู้ช่วย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  ประกอบด้วย 
1. นางสาวดวงกมล บุญชู  ครู คศ.1 

 2. นางสาวเสาวณีย์ ค าทอง  ครูผู้ช่วย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ประกอบด้วย 

1. นางสมโภช  วังวิเศษกุศล ครู คศ.3  
          2. นายทวีป  วังวิเศษกุศล ครู คศ.3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ประกอบด้วย 

1. นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ ครู คศ.3 
2. นางพิมพ์ไทย   เกตุพงษ์พันธุ์  ครู คศ.1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ประกอบด้วย   
 1. นางสุพัฒตรา  แคล้วภัย ครู คศ.2 

   2. นางสาวจีรวรรณ   ทองแก้ว   ครูผู้ช่วย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  ประกอบด้วย 

1. นายสมเกียรติ    เจนจรัสจินดา ครู คศ.3  
2. นางสุภาวดี  ปานมาศ ครู คศ.3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ประกอบด้วย 
1. นายสุชาติ  แก้วหล้า  ครู คศ.2 
๒. นางสาวศุภรดา เพิงรัตน์  ครู คศ.๑ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวอทิตตา ยวงนาค  ครู คศ.2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ประกอบด้วย  

1. นางสาวกฤติมา แก้วประเสริฐ ครู คศ.2  
2. นางสาวศิวพร  จริตงาม  ครู คศ.3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  ประกอบด้วย 
1. นางนพรัตน์  แดงงาม  ครู คศ.3  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ประกอบด้วย  
1. นางสาวสุภาวดี สุขผอม  ครู คศ.2  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ประกอบด้วย 
1. นางพยอม  มณีฉาย  ครู คศ.2 
2. นางสาววิลาวัลย์ นุวรรณ  ครู คศ.1 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ประกอบด้วย 
1. นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ครู คศ.3   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ประกอบด้วย 
1. นางอุทัย  พิกุลงาม  ครู คศ.2   

     2. นายโยธิน  ปล้องไหม ครู คศ.1 
  
3. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร มีหน้าที่ จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องการประชุมออนไลน์ แบบประเมิน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  แบบฟอร์มรายงานการประชุมห้องเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย 
 3.1 นางสมโภช  วังวิเศษกุศล ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
 3.๒ นางสาวเย็นฤดี มากคงแก้ว ครู คศ.2  กรรมการ 
 3.๓ นางสาวอุทุมพร       เสริมบุญ ครู คศ.๑  กรรมการ 

๓.๔ นางสาววิลาวัลย์ นุวรรณ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 3.4 นางสาวปวันรัตน์ แก้วอุไทย ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 3.5 นางสาวกฤติมา        แก้วประเสริฐ ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่  ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ แจ้งก าหนดการต่างๆ       
ผ่านทางสื่อออนไลน์ไปยังผู้ปกครองนักเรียน ประกอบด้วย 

4.1 นางสาวกฤติมา        แก้วประเสริฐ ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
4.2 นายโยธิน  ปล้องไหม ครู คศ.1  กรรมการ 

 4.๓ ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น     กรรมการ 
 4.๔ นางสมโภช  วังวิเศษกุศล ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
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๕. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่  ออกแบบการประเมิน  จัดการประเมิน และสรุปผลการประเมิน 
ประกอบด้วย 
 ๕.1 นางสมโภช  วังวิเศษกุศล ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 

๕.2 นางสาวณฐิยา ทองสงค ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๕.3 นางสาววิลาวัลย์ นุวรรณ  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

   
 ขอให้ครูและบุคลากร ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานให้เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ ต่อไป 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  6  พฤศจิกายน   256๔  เป็นต้นไป 
 

                             สั่ง ณ วันที่  3  พฤศจิกายน  256๔ 
 

                           
             (นายเฉลิมชัย  จิตส ารวย)                
       ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทาง/หัวข้อ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting)  
แบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 

ตามค าสั่งที่ 116/2564 
 

 การใช้วิธีการเรียนแบบ Online ภาคเรียนที่ 2  
 การส ารวจปัญหาการใช้เครื่องมือสื่อในการเรียน online  
 การสอบแก้ตัวให้เสร็จสิ้นภายใน 30 พฤศจิกายน  2564 
 การดูแลติดตามนักเรียนเข้าเรียน online และการส่งงานครูผู้สอน ปัญหา/อุปสรรค 
 ค่าอุปกรณ์การเรียน 210 บาท เงินยังไม่จัดสรรมาถึงโรงเรียน แต่ให้นักเรียนเตรียมใบเสร็จไว้

ล่วงหน้า  
 เรื่องระเบียบทรงผมนักเรียน ปีการศึกษา 2564  
 การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน เมื่อมาติดต่อ หรือท ากิจกรรมในโรงเรียน 
 การฉีดวัคซีน 
 อ่ืนๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


