
 
คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ท่ี ๑๘๔ /๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ออนไลน)์ 

ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

……………………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้กำหนดให้มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ออนไลน์) ภาคเรียน

ที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในวันเสาร์ท่ี ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – 

๑๒.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบแนวนโยบายของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) ในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาในด้านต่างๆ 

ของนักเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง อีกท้ังเป็นการแจ้งแนว

ทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าด้านการจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน

การให้ข้อเสนอแนะสิ่งที ่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป     

 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตาม

ความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๗  

จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดังนี้ 

 

     ๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานให้เปน็ไปด้วย

ความเรียบร้อย ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี ้

 ๑.๑ นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  

 ๑.๒ นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓ นายอาวุธ  จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

 ๑.๔ นางสุภาภรณ์  บุตรหมีน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

 ๑.๕ นางวานีดา   ทองปัสโนว์  ครู คศ.๓   กรรมการ  

 ๑.๖ นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  ครู คศ.๓   กรรมการ 

 ๑.๗ นายจงรักษ์   บำรุงวงศ์  ครู คศ.๒   กรรมการ 

 ๑.๘ นายธิรพงษ์   คงด้วง   ครู คศ.๑   กรรมการ 

 ๑.๙ นางสาววิภาวรรณ   วิชัยดิษฐ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

 ๑.๑๐ นางสาวณัฐพัชร์   ส่งเสริม   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๑๑ นางสาวชกาภัฎ    ทิศคงทอง  ครู คศ.๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



     ๒. คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่ ประชุม วางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนให้สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

๒.๑ นายอาวุธ  จันทร์เมือง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  

๒.๒ นายธิรพงษ ์  คงด้วง  ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  ครู คศ.๒  กรรมการ 

๒.๔ นายเดชศรี  สุวิรัตน์   ครู คศ.๒  กรรมการ 

๒.๕ นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๒.๖ นายชวลิต  กรัดภิรมย์ ครู คศ.๑  กรรมการ  

๒.๗ นางสาวจตุพร เฝือชัย  ครู คศ.๑  กรรมการ  

๒.๘ นายวรรณศักดิ ์ บุญช ู  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๒.๙ นายธีรรัตน์   โคตรพันธ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๒.๑๐ นายวรัญญู  ทองถึง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวนิชาภา  รัตนถาวร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๒.๑๒ นายวศิน   ตุเกตุ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ  

๒.๑๓ นายธิติสรรค์  สงพราหมณ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวอุษมา แสงระว ี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวนฤมล สาริขา   ครู    กรรมการ  

๒.๑๖ นายยุทธพงษ ์ สนธิกลับ  พนักงานราชการ  กรรมการ  

๒.๑๗ นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๘ นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง ครู คศ.๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

     ๓. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี มีหน้าที่ สำรวจ ตรวจสอบความพร้อม สนับสนุน อำนวยความ

สะดวกด้านสื่อและเทคโนโลยี ออกแบบการลงทะเบียนออนไลน์ จัดทำลำดับขั้นตอนการใช้งานสื่อออนไลน์

ต่างๆ ดูแลการเปิดประชุมออนไลน์ บันทึกภาพวิดีโอตลอดการประชุม ประกอบด้วย 

 ๓.๑ ฝ่ายจัดทำเอกสาร มีหน้าท่ี จัดทำข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการประชุมหรืองานนำเสนอของฝ่ายต่างๆ เป็น

เอกสารออนไลน์ให้ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดได้ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

  ๓.๑.๑ นางสาวจิราพร    บุญเหลือ  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 

 ๓.๑.๒ นางสาวณัฐพัชร์  ส่งเสริม   ครูผู้ช่วย  รองประธานกรรมการ 

  ๓.๑.๓ นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  ครู คศ.๑ กรรมการ  

  ๓.๑.๔ นางสาวนิชาภา รัตนถาวร ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

  ๓.๑.๕ นายธิติสรรค์  สงพราหมณ์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

  ๓.๑.๖ นางสาวนฤมล สาริขา  ครู  กรรมการ 

  ๓.๑.๗ นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๑.๘ นางสาวชกาภัฎ    ทิศคงทอง  ครู คศ.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 ๓.๒ ฝ่ายเทคโนโลยี มีหน้าท่ี สำรวจ ตรวจสอบความพร้อม สนับสนุน อำนวยความสะดวกด้านส่ือ

และเทคโนโลยี ออกแบบการลงทะเบียนออนไลน์ จัดทำลำดับข้ันตอนการใช้งานส่ือออนไลน์ต่างๆ ดูแลการ

เปิดประชุมออนไลน์ บันทึกภาพวิดีโอตลอดการประชุม จัดทำวิดีโอนำเสนอประวัติโรงเรียน ผลงานโรงเรียนท่ี

สำเร็จ แนะนำครูท่ีปรึกษาและหัวหน้าระดับ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

  ๓.๒.๑ นายภราดร   ไชยเขียว  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 

  ๓.๒.๒ นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 

  ๓.๒.๓ นายชวลิต    กรัดภิรมย์  ครู คศ.๑ กรรมการ 

  ๓.๒.๔ นางสาวจตุพร    เฝือชัย   ครู คศ.๑ กรรมการ 

  ๓.๒.๕ นายณัฐกิตต์ิ  สารสุข   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

  ๓.๒.๖ นายเอกภพ ไทยทอง   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

  ๓.๒.๗ นายวรรณศักดิ์   บุญชู   ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๒.๘ นายวรัญญู   ทองถึง   ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

     ๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมออนไลน์ประจำห้องเรียน มีหน้าที่ ควบคุม จัดประชุม และ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 

๔.๑ นายอาวุธ  จันทร์เมือง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  

๔.๒ นายธิรพงษ ์  คงด้วง  ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 

๔.๓ นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๔.๔ นายธีรรัตน์   โคตรพันธ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๔.๕ นายวรัญญู   ทองถึง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๔.๖ นายณัฐกิตต์ิ   สารสุข   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๔.๗ นายวรรณศักดิ์  บุญชู   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๔.๘ นางสาวอัญชรีย์  มีแสง   ครู คศ.๓  กรรมการ   

๔.๙ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    กรรมการ 

๔.๑๐ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   กรรมการ 

๔.๑๑ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   กรรมการ 

๔.๑๒ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   กรรมการ 

๔.๑๓ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   กรรมการ 

๔.๑๔ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   กรรมการ 

๔.๑๕ นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑๖ นางสาวชกาภัฎ    ทิศคงทอง  ครู คศ.๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 



     ๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร มีหน้าที่ เป็นพธิีกรดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองให้เป็นไปตาม 

กำหนดการ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๕.๑ นายธิรพงษ ์  คงด้วง  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ  

 ๕.๒ นางสาวพัชริณี พรหมเรืองโชติ ครู คศ.๒  รองประธานกรรมการ  

 ๕.๓ นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว  ครู คศ.๑   กรรมการ  

 ๕.๔ นายณฐนน   ก๊งหวั่น   ครู คศ.๑   กรรมการ  

 ๕.๕ นางสาวนพวรรณ   แก้วโกสุม  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  

 ๕.๖ นายวศิน   ตุเกตุ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

      ๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดสถานที่และตกแต่งโต๊ะประชุมให้สวยงาม ตามความ

เหมาะสม (ห้องเกียรติยศ) ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี ้

 ๖.๑ นางจันทร์นิพา    ขวยไพบูลย์  ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 

๖.๒ นายธีรรัตน์   โคตรพันธ์  ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 

 ๖.๓ นายจิรวัฒน์   บุญสิน   ครู คศ.๑  กรรมการ 

 ๖.๔ นางสาววันวิสาข์   สืบ   ครู คศ.๑  กรรมการ 

 ๖.๕ นางสาวณัฐนรี    พันธ์พงศ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 

 ๖.๖ นายณัฐภัทร   อินทรเสนีย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  

 ๖.๗ นายเอกภพ   ไทยทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 ๖.๘ นายอัครพล   ศรีฟ้า   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 ๖.๙ นายรัฐพงศ์   ช่วยชู   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 ๖.๑๐ นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 ๖.๑๑ นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 ๖.๑๒ นางสาวพรประภา  นิรัตน ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 ๖.๑๓ ว่าท่ีร.ต.หญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 ๖.๑๔ นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 

๖.๑๕ นางสิริกานต์   บัวคง   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ  

๖.๑๖ นายอองซาน   อาว   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ  

๖.๑๗ นางวินวนิโซ   ฟอง   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ  

๖.๑๘ นางสาวสุคันธา   พิมพ์ศรี   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ  

๖.๑๙ นายปรีชา   แป้นปั้น  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ  

๖.๒๐ นางสาวจันจิรา   ช่วยเกล้ียง  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ  

๖.๒๑ นางสาวมาวินีย์   ชุมคง   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ  

๖.๒๒ นางสาวปัทมา   ใจช่ืน   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  

 ๖.๒๓ นายจตุพล  บุนนาค   ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



      ๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ วางแผน ค่าใช้จ่าย จัดวัสดุอุปกรณ์ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เก็บหลักฐานในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

 ๗.๑ นางวานีดา   ทองปัสโนว์  ครู คศ.๓   ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักดิ์  ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ  

 ๗.๓ นางสาวซูไบดะห์   มะดือเร๊ะ ครู คศ.๑  กรรมการ 

 ๗.๔ นายสันติ   สีตะพงศ์     ครูผู้ช่วย         กรรมการ 

 ๗.๕ นางสาวนันทรัตน์    อนุกูล   เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 

 ๗.๖ นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว    ครู คศ.๑        กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๗ นางสาวณัฐชยา   พรหมสุภา    ครูผู้ช่วย         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

      ๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและสรุป

รายงานผล ประกอบด้วย 

 ๘.๑ นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 

 ๘.๓ นางสาวจตุพร เฝือชัย  ครู คศ.๑  กรรมการ  

 ๘.๔ นางสาวนิชาภา  รัตนถาวร ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 ๘.๕ นางสาวนฤมล สาริขา   ครู    กรรมการ 

 ๘.๖ นางสาวชกาภัฎ    ทิศคงทอง  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

 ๘.๗ นางสาวอุษมา แสงระว ี ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลัง เต็มความรู้ ความสามารถตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและทางราชการต่อไป 

 

  ส่ัง ณ วันท่ี ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

        
              (นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์) 

         ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

   

 

 

 



 
 

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รูปแบบ (ออนไลน)์ 

วันเสารท่ี์ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. รับชมวิดีทัศน์ แนะนำโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ครูท่ีปรึกษาและหัวหน้าระดับ 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๑๕ น. ดร. พิมลรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

พบปะผู้ปกครอง กล่าวนโยบาย วิสัยทัศน์ และการจัดการเรียนการสอน 
๐๙.๑๕ น. – ๐๙.๔๐ น. นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและงบประมาณ 

นายอาวุธ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไปและกิจการนักเรียน 
นางสุภาภรณ์ บุตรหมีน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
แนวทางการบริหารงานดำเนินการ 

๐๙.๔๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ตอบข้อสงสัยของผู้ปกครองโดยคณะผู้บริหาร 
๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๑๐ น. พิธีกรกล่าวขอบคุณฝ่ายบริหารและช้ีแจงกำหนดการการเข้าร่วมประชุมกับครูท่ีปรึกษา 
๑๐.๑๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ครูท่ีปรึกษาประชุมออนไลน์กับผู้ปกครอง 
๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ผู้ปกครองประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

*การแต่งกาย เส้ือซาฟารีสีน้ำเงิน ตราโรงเรียน  

*หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

 

 

 

 


