
 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ท่ี  228 / 2564 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือแก้ปัญหาด้านผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 

…………………………………………………….. 
  
    จากการท่ีกลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ตรวจสอบผลการเรียนของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สะสมจำนวน 5 ภาคเรียน พบว่ามีนักเรียนท่ีมีผล
การเรียน 0, ร, มส. และ มผ. อยู่จำนวนหน่ึง เพ่ือเป็นการลดจำนวนนักเรียนท่ีไม่จบการศึกษาในระดับ          
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มงานวัดผลฯ จึงดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือ
ร่วมมือกันแก้ปัญหาการไม่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 และเพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลแก่ทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39          
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แต่งต้ังข้าราชการครูเพ่ือปฏิบัติ
หน้าท่ีคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 เรียน โดยจัดประชุมแบบออนไลน์ เพ่ือแก้ปัญหาด้านผลการเรียน ระหว่างวันท่ี 5 – 7 มกราคม 2565 เวลา 
18.00 – 19.30 น. ดังน้ี 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  
 1.1  นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
 1.2  นางชลดา  สมัครเกษตรการ  รองประธานกรรมการ 
 1.3  นายชัยฤทธ์ิ สงฉิม   กรรมการ 
 1.4  สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน   กรรมการ 
 1.5  นางนพมาศ  เปฎะพันธ์  กรรมการ 
 1.6  นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน  
 2.1  นางชลดา  สมัครเกษตรการ  ประธานกรรมการ 
 2.2  นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ  รองประธานกรรมการ   
 2.3  นางสาวอลิสา เกลียวสีนาค  กรรมการ 
 2.4  นางจุรีพร  ผาผ่อง   กรรมการ 
 2.5  นางสาวชฏินี จูเทศ   กรรมการ 
 2.6  นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย์  กรรมการ 
 2.7  นางสาวบัณฑิตา โพธ์ิเสือ   กรรมการ 
 2.8  นางสาวณัฐภรณ์ ช่ืนดอนกลอย  กรรมการ 
 2.9  นางสาวศิมาภรณ์ อุบัติ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี   1. วางแผน ประสานงาน และดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๒ 

 

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและรับรายงานตัว 
 3.1 นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ  ประธานกรรมการ 
 3.2 นางสาวอลิสา เกลียวสีนาค  รองประธานกรรมการ 
 3.3 นางจุรีพร  ผาผ่อง   กรรมการ 
 3.4 นางสาวชฏินี จูเทศ   กรรมการ 
 3.5 นางสาวบัณฑิตา โพธ์ิเสือ   กรรมการ 
 3.6 นางสาวณัฐภรณ์ ช่ืนดอนกลอย  กรรมการ 
 3.7 นางสาวศิมาภรณ์ อุบัติ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี 1. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการประชุม เช่น หนังสือเชิญผู้ปกครอง บันทึกข้อความแจ้งครู
ท่ีปรึกษา แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
 2. จัดเตรียมลิงค์เข้าประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet  
 3. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์ 
 4.1 นายปิยะวัฒน์ เฉลิมวุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวณิชากร สมนึก   กรรมการ 
 4.3 นางอรวรรณ ธวัชวงษ์   กรรมการ 
 4.4 นางสาวชฏินี จูเทศ   กรรมการ 
 4.5 นางจุรีพร  ผาผ่อง   กรรมการ 
 4.6 นางสาวศิมาภรณ์ อุบัติ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี 1. จัดทำคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดการประชุม 
 2. ดำเนินการตามกำหนดการของการจัดอบรมตามตารางให้เป็นไปตามข้ันตอน 
 3. ดำเนินการเก็บภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 
 4. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

5. คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ดูแลและปรึกษาด้านผลการเรียนของนักเรียน 
 5.1 นายเจริญพงษ์     ชมภูนุช   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
 5.2 นางศุภมาศ   พูลจิตร์   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
 5.3 นางทัศนีย์    เพ่ิมภาค   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
 5.4 นางสาวปิยะดา   แสงมณี   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
 5.5 นางเกศริน    เพ็ชนะ   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  

5.6 นางสาวกนกพร   คำลือไชย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 
 5.7 นางวารี  รอดมา   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 
 5.8 นายอนิรุทธ์ิ   พูนวิวัฒน์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 
 5.9 นาวสาวกรชวัล   รุ่งรัตน์   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 
 5.10 นางสุนทรา   วิมลพันธ์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 
 5.11 นางสาวหทัยรัตน์   โพธ์ิม่วง   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 
 5.12 นางวารี    รอดมา   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 
 5.13 นายกิตติชัย   เช่ียวชาญ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 
 5.14 นางสาวเกสรี   แจ่มสกุล  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 
 5.15 นางสาววริษา   ทรัพย์สำราญ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 



๓ 

 

 5.16 นายภูมิศักด์ิ   คงจันทร์   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 
 5.17 นางสาววิไลพร   วงษ์มี   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 
 5.18 นางสาวนลัทพร   ชำนาญถ่ินเถ่ือน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 
 5.19 นายนันทวุฒิ   ภัสสร   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 
 5.20 นางสาววชิรางคณา  เปรมจิตต์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 
 5.21 นางสาวกฤตยา   นาคพานิช  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 
 5.22 นายภูวดล   สายสุวรรณ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 
 5.23 นางสาวอลิสา   เกลียวสีนาค  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 
 5.24 นายนิลรัตน์   พ่ึงพา   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 
 5.25 นางสาวฐิติกา  เตยหอม   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 
 5.26 นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 
 5.27 นางสาวอนุสรา   จงอุดมชัยกิจ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 
 5.28 นายชวลิต   เลากสิกรรม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 
 5.29 นางสาวณิชากร   สมนึก   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 
มีหน้าท่ี 1. เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Google Meet ในวันท่ี 4 มกราคม 2565 เวลา 12.30–13.00 น. 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
 2. ประสานกับผู้ปกครอง ประชุมช้ีแจง ให้คำปรึกษาด้านผลการเรียน และหาแนวทางแก้ปัญหาด้านผล
การเรียนของนักเรียน โดยมีรูปแบบการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ตามวันและเวลา
ดังต่อไปน้ี 
 

วัน-เดือน-ปี ระดับช้ัน เวลา 
5 มกราคม 2565 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 – 3/3 18.00-19.30 น. 
6 มกราคม 2565 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 – 3/9 18.00-19.30 น. 
7 มกราคม 2565 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 – 6/7 18.00-19.30 น. 

  

 3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 6.1 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล  ประธานกรรมการ 
 6.๒ นายวุฒิชัย   สุวรรณรินทร์  กรรมการ 
 6.๓ นางสาวหทัยรัตน์ โพธ์ิม่วง   กรรมการ 
 6.๔ นางสาวสิริพร พันธุ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  ดำเนินการเก่ียวกับการจ่ายเงิน และพัสดุท่ีใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
7.1 นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ  ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวอลิสา เกลียวสีนาค  กรรมการ 

 7.3 นางสาวศิมาภรณ์ อุบัติ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  1. สรุปรายงานผลการประชุมเสนอต่อผู้บริหาร 
  2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ท้ังน้ี ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับคำส่ังแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ หากมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้รายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการทราบเพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาให้
ลุล่วงด้วยดี 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  29  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

 

 

     (นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
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กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  
เพ่ือแก้ปัญหาด้านผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 

ระหว่างวันท่ี 5-7 มกราคม 2565 
(ประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet) 

----------------------------------------------------------------- 

 
วัน-เดือน-ปี ระดับช้ัน เวลา 

5 มกราคม 2565 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 – 3/3 18.00-19.30 น. 
6 มกราคม 2565 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 – 3/9 18.00-19.30 น. 
7 มกราคม 2565 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 – 6/7 18.00-19.30 น. 

 
โดยแต่ละวันมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
18.00 – 18.15 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ 
18.15 – 18.25 น. พิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
    โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
18.25 – 18.35 น. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพบผู้ปกครอง 
18.35 – 18.50 น. หัวหน้างานวัดประเมินผลพบผู้ปกครอง 
18.50 – 19.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนพบครูท่ีปรึกษาแต่ละระดับช้ัน 

 
 
หมายเหตุ   กำหนดการจัดกิจกรรมสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


