
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
      รหัสกิจกรรม  16.2    ชื่อกิจกรรม  ประชมุผู้ปกครองชั้นเรียนและผู้ปกครองเครือข่าย 
      รหัสโครงการที ่16     ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

 

 

 



 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

ท่ี                      วันที่  7  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2563                           

เร่ือง  การรายงานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. แผ่น ซี.ดี สรุปโครงการ   จ านวน  1  แผ่น 

           ด้วยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการ ท่ี 16 ด้านคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนและผู้ปกครองเครือข่าย
เรียบร้อยแล้ว   ผลการด าเนินงานตามรายละเอียดดังแนบ 

 

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

   ลงช่ือ        

        (  นางอุษา   ลือสมุทร ) 

     ผู้รับผิดชอบ 

 

   ลงช่ือ        

       ( นายหอมหวล   ศรีอาภรณ์ ) 

                        ครู ปฏิบัติหน้าท่ี 

                        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

 

   ลงช่ือ        

             (นางสาวอาภาพร   วรรณสุนธยา) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

 

 



 

ค าน า 
 

       โดยปกติทุกโรงเรียนจะมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาท หน้าท่ี 
กฎระเบียบ ข้อตกลงของโรงเรียน โดยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นทีมงานหลัก 

                 ด้วยนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ท่ีเข้ามาเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -6  ซึ่งมาจาก
โรงเรียนต่าง ๆ  ต้องมารับทราบข้อมูลพื้นฐานเบ้ืองต้น และปรับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมของโรงเรียน  ซึ่งมี
กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเป็นแนวเดียวกัน  รวมทั้งการใหค้วามส าคัญกับผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม  
ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  และพร้อมท่ีจะสนับสนุน               
ให้บุตรหลาน ได้รับความรู้ มีคุณธรรม - จริยธรรม และความประพฤติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

 

 

                                                                                       สิงหาคม 2563 

           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
            หน้า 

ส่วนที่ 1  โครงการ                                                                                         

   โครงการ                                                                                          

 

 

ส่วนที่ 2  สรุปและประเมินผลโครงการ                                                                  

    แบบสรุปและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ                                                 

  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญา                  

    เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ส่วนที่ 3  ประมวลภาพ                                                                                    

    ประมวลภาพ                                                                                

 

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่1   

กจิกรรม/โครงการ 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมที่ 16.2 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและผู้ปกครองเครือข่าย             
 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้โรงเรียนเป็นฐานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์ด้าน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 90 

               3.2  ด้านคุณภาพ 
       ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน รู้และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

4. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รายการ / กิจกรรม วัน เดือน ป ี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน  
ประชุมวางแผนภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ตุลาคม 62 
พฤษภาคม 63 

นางอุษา   ลือสมุทร 

ครู บุคลากรกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

ขั้นด าเนินการ 
ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

พฤศจิกายน 62 

มิถุนายน 63 
นางอุษา   ลือสมุทร 

ครู บุคลากรกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

ขั้นตรวจสอบ 
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะด าเนินงาน  

พฤศจิกายน 62 

มิถุนายน 63 
นางอุษา   ลือสมุทร 

ครู บุคลากรกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

ขั้นรายงาน 
สรุปรูปเล่มรายงาน 

มกราคม 63 

สิงหาคม 63 
นางอุษา   ลือสมุทร 

ครู บุคลากรกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 



 

 

6. งบประมาณ 

 อุดหนุน จ านวน   2,400  บาท 

 เรียนฟรี 15 ปี จ านวน        บาท 

 รายได้สถานศึกษา จ านวน  บาท 

 อื่นๆ จ านวน  บาท 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น .........2,400........ บาท  
 
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางอุษา  ลือสมุทร 

 

8. การติดตามประเมินผล  

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด/ประเมินผล 

8.1 เป้าหมายด้านปริมาณ      

 8.1 ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้าร่วม
ประชุมเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 90 

  

8.2 เป้าหมายด้านคณุภาพ     

8.2.1 ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน รู้และมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทท่ี
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

  

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน รู้และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     ลงช่ือ ........................................................................ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                               (นางอุษา  ลือสมุทร) 

 
 

ลงช่ือ ........................................................................ ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์) 

ครูปฏิบัติหน้าท่ี รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน 
 
 

ลงช่ือ ........................................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบรายการวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 
   ภาคเรียนท่ี 2  : ไตรมาสท่ี 1-2 ปีงบประมาณ 2563  ( ต.ค. 2562 – ม.ีค. 2563) 
  ภาคเรียนท่ี 1  : ไตรมาสท่ี 3-4 ปีงบประมาณ 2563  ( เม.ย. 2563 – ก.ย. 2563)  
ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและผู้ปกครองเครือข่าย             
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
รหัสโครงการ 16   รหัสกิจกรรม   16.2 
ผู้รับผิดชอบ         นางอุษา  ลือสมุทร 
ระยะเวลาด าเนินการเริ่มต้น   ตุลาคม 2562    เวลาสิ้นสุด    กรกฎาคม 2563 

ล าดับที่ รายการ 
ราคา 
ต่อ

หน่วย 
จ านวน ราคา หมายเหตุ 

1 กระดาษหน้าปกสี 250 4 1,000  

2 ป้ายอิ้งเจ็ท ข้อความ “ วันประชุมผู้ปกครองฯ” 1,200 1 1,200  
3 กระดาษกาว 25 8 200  

รวมทั้งส้ิน 2,400  

 
 
 

ลงช่ือ ........................................................................ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                          (นางอุษา  ลือสมุทร) 

 

 

 

 



 

 

 
 

สว่นที ่2   

สรปุและประเมินผลกจิกรรม/โครงการ 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
………………………….. 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 

1. กลุ่มบริหารงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้//งาน กิจการนักเรียน     

2. ช่ือกิจกรรม/โครงการ             ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนและผู้ปกครอง 

เครือข่าย 

    อยู่ในงาน     พัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

      มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้    16/16.2    

                    3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ            วันท่ี  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม 

    ตอนที่ 1  

           1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม คือ  

           1.1 นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ครูและให้เกียรติผู้อื่น  

  2. เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 

                       2.1 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

                    3. ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

   3.1 ระยะเวลาท่ีก าหนดในแผน .........1... ครั้ง / ภาคเรียน……….. 

   3.2 ปฏิบัติจริง                วันอาทิตย์ ท่ี  2  สิงหาคม พ. ศ. 2563    

                                                                    เวลา  07.30 น.  – 15. 30 น.    

           4. การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แยกตามประเภทเงิน ดังนี้ 

          ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (บาท)                   จ่ายตามจริง (บาท) 

   เงินงบประมาณ  ………………2400………..  …2500………….. 

   เงินเรียนฟรี 15 ปี  ………………………………..  …………………….. 

   เงินรายได้สถานศึกษา ………………-……………….  …..........……..….. 
      

 

 

 

 

 



 

 

            ตอนที่ 2  การประเมินผลของโครงการ/กิจกรรม 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,985  คน คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกได้ดังนี้ 
    ผู้บริหาร………………   5………………คน 

    คร…ู……………………… 60.……………คน 

    ผู้ปกครอง……………. 953……….……คน 

    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน………4………คน 

    นักเรียน…………..……953………………คน 

    อื่นๆ…ช่างสี 3 (ลูกจ้างประจ า)………10…………คน 

 2. การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

 เกณฑ์การประเมิน 

   1   หมายถึง ปรับปรุง ประเมินแล้วอยู่ในระดับ 0 – 49% 

   2   หมายถึง พอใช้ ประเมินแล้วอยู่ในระดับ 50 – 59% 

   3   หมายถึง ปานกลาง ประเมินแล้วอยู่ในระดับ 60 – 69% 

   4   หมายถึง ดี ประเมินแล้วอยู่ในระดับ 70 – 79% 

   5   หมายถึง ดีมาก ประเมินแล้วอยู่ในระดับ 80 – 100% 

(โปรดใส่จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ตามรายการท่ีเป็นจริง และ/หรือเห็นว่าเหมาะสม) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ              

              การด าเนินงาน “กิจกรรมวนัพบผู้ปกครองใหม่ (ปฐมนิเทศ)” ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความ
พึงพอใจการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จากผลคะแนนเฉล่ียในแต่ละหัวข้อ อยู่ในระดับดีมาก ตามล าดับดังนี้ ข้อ 8  ผลของ
การด าเนินงานมีประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และผู้บริหาร  

                  ข้อ 6  การด าเนินงานมีขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นไปตามก าหนดเวลา    

                  ข้อ 2  มีการวางแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

และท่ีส าคัญ ...กิจกรรมนี้มีผลของการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน และมาตรฐานการจัด
การศึกษา ซึ่งมีหัวข้อการประเมินท่ีอยู่ในระดับดี ตามล าดับคือข้อ 5, 3, 1 และข้อ 4  .....เฉล่ียในระดับดีมากและระดับ
ดี ร้อยละ 97.74  โดยภาพรวมแล้วการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับดีมาก                         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการที่ประเมิน 
คะแนนที่ประเมิน หมาย

เหตุ 
5 4 3 2 1 

1. โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน/มาตรฐาน                

   การศึกษามากน้อยเพียงใด 

 

4.50 

 

85.50 

 

9.02 

 

0.98 

  

2. มีการวางแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจนมากน้อยเพียงใด 96.35 3.65     

3. สถานท่ีในการด าเนินงานมีความพร้อมและเพียงพอมากน้อยเพียงใด 5.50 89.00 3.84 1.66   

4. วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เหมาะสมหรือ                   

   เพียงพอในระดับใด 

 

13.41 

 

85.00 

 

1.59 

   

5. ระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการ/งานมีความเหมาะสม   

   เพียงใด 

 

6.50 

 

92.40 

 

1.10 

   

6. การด าเนินงานมีขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นไปตามก าหนดเวลา                        

   มากน้อยเพียงใด 

 

97.80 

 

2.20 

    

7. ผลของการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย                   

   มากน้อยเพียงใด 

 

6.40 

 

93.60 

    

8. ผลของการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อนกัเรียน /ครู /ผู้บริหาร              
มากน้อยเพียงใด 

 

99.15 

 

0.85 

    

                          เฉลี่ยรวมผลทุกช่อง 41.21 56.53 1.93 0.33   



 

 

สรุปผล การประเมินผลของโครงการ/กิจกรรมนี้ เป็นอย่างไร 

        เป็นท่ีพอใจ    ควรปรับปรุง 
 

          ลงชื่อ    ผู้รายงาน 

               (นางอุษา   ลือสมุทร)     

 

 

  
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

             
                                

      

                                                 ลงชื่อ      

                (นายหอมหวล   ศรีอาภรณ)์    

                     ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 

   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

             
             
                                                                                 

      

                                                ลงชื่อ      

           (นางสาวอาภาพร   วรรณสุนธยา) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 

 

 

 



 

 

ตอนที่ 3  การประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

โครงการที่ 16 

ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรม  ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนและ
ผู้ปกครองเครือข่าย 

 

 

 

นักเรียนรู้จักประเมนิ
ความสามารถของ
ตนเอง  เรียนรู้ท่ีจะ
แบ่งภาระหน้าท่ีและ
แก้ปัญหาตาม
ความสามารถ          
ของตนเอง 

นักเรียนสามารถใช้
ความรู้ท่ีได้จากการ
จัดกิจกรรมไปใช้
ส่ือสารในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

1. มีการวางแผนใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

2. ด าเนินกิจกรรม
ตามล าดับข้ันตอน 

3. มีทักษะในการคิด
การแก้ไขปัญหา และ
การตัดสินใจ 

ความรู้ 

       นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับทราบแนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดท้ังการให้ความ
ร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จ ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร 

คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

        นักเรียนเห็นความส าคัญ ตระหนักในคุณค่าของตนเองท่ีมี    
ความประพฤติเป็นท่ียอมรับของครอบครัว ชุมชน/สังคมโรงเรียน  

1. รับผิดชอบ      2. ประหยัด     3. รอบคอบ  

4. ความสามัคคี   5. เคารพกติกา 

ผลลัพธ์ 4 มิติ 
วัตถุ 
       ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ประหยัด คุ้มค่า และพอเพียงในการจัดกิจกรรม 
สิ่งแวดล้อม 
       จัดสภาพแวดล้อม ได้เอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรม 
วัฒนธรรม 
       นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่น และวิถีชีวิตของ..โพธิ์ทอง “จินดามณี” 
สังคม 
       นักเรียนอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
 

 

 



 

 

 

สว่นที ่3  

ประมวลภาพกจิกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 
 

ค าส่ังโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
ท่ี 67 / 2563 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม “วันประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน”   
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2563   

……………………………………………………………. 
      

    ด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานก าหนดให้การ
ด าเนินงาน “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมถึงสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง       
ของนักเรียนในความร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม มีระบบ  ซึ่งก าหนดให้มีกิจกรรม  
“สัปดาห์ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน”  (Classroom Meeting)   โดยครูพบกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลและแก้ไข
นักเรียน ลดบทบาทพฤติกรรมเบ่ียงเบนพร้อมท้ังส่งเสริมนักเรียนท่ีดีให้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งด้านการเรียน ด้านระเบียบวินัย 
คุณธรรม- จริยธรรม โรงเรียนฯ จึงก าหนดให้วันอาทิตย์ ท่ี 2 สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เป็นวัน “ประชุมผู้ปกครองช้ัน
เรียน”  และในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการจ ากัดในด้านการรวมกลุ่มของบุคคล จึงก าหนดการประชุมเป็น 2 ช่วง คือ   
ช่วงเช้าเป็นการพบผู้ปกครองของนักเรียนเลขค่ี ช่วงบ่าย เป็นการพบผู้ปกครองของนักเรียนเลขคู่ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 มาตรา 86  แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  โรงเรียนฯ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง ในการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาท่ี    
อาจเกิดขึ้น  และอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ   ประกอบด้วย  

1. นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา  ประธานกรรมการ 
2. นายสุวัฒน์    แดงประยูร  กรรมการ 
3. นางสาวรดา  จันทร์หอม  กรรมการ 
4. นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบรูณ์  กรรมการ 
5. นายหอมหวล    ศรีอาภรณ์  กรรมการ 
6. นางอุษา   ลือสมุทร   กรรมการและเลขานุการ   

         2. คณะกรรมการด าเนินการ 
          คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่    มีหน้าท่ี 

                    -  จัดท าความสะอาดอาคาร 57 ปี จินดามณี จัดเตรียมเก้าอี้นั่งส าหรับผู้ปกครอง และส าหรับครู – 
แขก ผู้มีเกียรติ  ดูแลโต๊ะรับรองประธานพร้อมจัดแจกันดอกไม้ให้สวยงาม   จัดโต๊ะหมู่บูชา  -  ดอกไม้ - ธูป เทียน - ไม้
ขีดไฟ  จัดท าป้ายบอกทางไปห้องสุขา  พร้อมท้ังตกแต่งเวที ติดต้ังป้ายข้อความให้เรียบร้อย สวยงาม โดยประสานกับ
ฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
        

“กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง” 
 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 
 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

                    
 
 



 
 -  บริเวณอาคาร 57 ปี จินดามณี   จัดเตรียมโต๊ะยาวพร้อมเก้าอี้ม้านั่ง จ านวน 20 ชุด เพื่อรองรบั

ผู้ปกครองท่ีมาลงทะเบียน ตามระดับช้ัน  ม. 1 – ม. 6   
           ประกอบด้วย 

1. นายสุวัฒน์    แดงประยูร  ประธานกรรมการ 
2. นายค านวณ  มุสิกลาย   รองประธานกรรมการ 
3. นางเรวดี    ผูกเกษร   กรรมการ 

  4. นายโซ่ทอง    สระบัวทอง  กรรมการ 
  5. นายปราโมทย์    สีมาตย์จันทร์  กรรมการ 

6. นางสาวจารุวรรณ    ไม้เท่ียง  กรรมการ 
7. ช่างสี 4 ทุกท่าน   กรรมการ 
8. แม่บ้านทุกท่าน   กรรมการ 
9. นางสาวน้ าฝน    ทองค า  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวสิดี  เป่ียมศิริมงคล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

        3.  คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ และบันทึกภาพ   มีหน้าท่ี 
                 ก. อาคาร 57 ปี จินดามณี              
                           -  จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  ไมค์- ไมค์ลอย, Computer  เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง 
ช่วงระหว่างการลงทะเบียน และด าเนินกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 
        -  จัดเตรียมกล้องถ่ายภาพ  บันทึกภาพกิจกรรมโดยตลอดทุกขั้นตอน พร้อมท้ังบันทึกเก็บ ข้อมูล
ลงแผ่นCD เพื่อรายงานสรุปผล และพัฒนาต่อไป                
 ประกอบด้วย 
   1. นายปราโมทย์     ทองค ามาก  ประธานกรรมการ 
                      2. นายธนโชติ   ทองพิมล  กรรมการ 
                      3. ช่างสี ช้ัน 4    ผู้ช่วย 
   4. แม่บ้านทุกท่าน   ผู้ช่วย  
            5. นางสาวกัทลี   สังขวร   กรรมการและเลขานุการ 
         4.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม   มีหน้าท่ี ให้การต้อนรับผู้ปกครองและจัดเข้านั่ง ตามท่ีนั่งท่ีได้จัดเก้าอี้เตรียมไว้  
   ประกอบด้วย 
  1. นางสาวรดา  จันทร์หอม  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวน้ าฝน   ทองค า  กรรมการ 
                     3. นางอุบล    เปล่ียนทอง  กรรมการ 
  4. นางสาวสกุลดี    ทัดจันทร์  กรรมการ 
                    5. นางอมรรัตน์   ช่ืนทิพย์  กรรมการ 
                   6. นางอารีวรรณ    ทองค ามาก  กรรมการ 
                    7. นางวาสนา    เสนาพันธ์  กรรมการ 

8. นางสาวบุษกร   แสงพงษ ์  กรรมการ 
9. นางสาวชลลดา   อ่อนพันธุ์  กรรมการ 

  10. นางสาววาสิฏฐี   สีงาม  กรรมการ 
  11. นางสาวจริยา   สุมประเสริฐ   กรรมการ 
  12. นางสาวนิตยา   ทองประไพ  กรรมการ 
  13. นางสาวอัจฉราพรรณ   ผิวโต  กรรมการ 
  14. นางสาวทิพย์ธัญญา   มีศิริ  กรรมการ 
  15. นางสาวศิริออน   หวังกา  กรรมการ 
  16. นางนิฏฐิตา   ทับทอง  กรรมการ 
  17. นางเฉิดโฉม  สาลีกิจ   กรรมการ 



   
18. นางลักขณา   นาคนอก  กรรมการ 

  19. นายวิชัย   ก่ ากระโทก  กรรมการและเลขานุการ 
 

          5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงก าหนดการ และขั้นตอนในการด าเนินงาน
กิจกรรม “ วันประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ” แนะน าโรงเรียนโดยสรุป ช้ีแจงการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในช่วง 
(COVID - 19) 
  ประกอบด้วย            
  1. นางสาวพิมพ์พร   สมงาม  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวปราณีต     บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
           3. นายศรศิริ   สุขสอาด   กรรมการ 
         6. คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม    มีหน้าท่ี  จัดเตรียมน้ าด่ืม พร้อมอาหารว่างเพื่อรับรอง
ประธาน  แขกผู้มีเกียรติ  และผู้ปกครองท่ีมาร่วมกิจกรรม   ประกอบด้วย    
  1. นางศรีอนงค์   ล้ิมสมบูรณ์  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวกัทลี   สังขวร   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวน้ าฝน   ทองค า  กรรมการ 
  4. นางจันทิมา   ปกป้อง   กรรมการ              
  5. นางสาวมินตรา  อนันตรังสี  กรรมการ 

6. นางสาวสิดี  เป่ียมศิริมงคล  กรรมการ 
7. นางสาวนิตยา  แก้วคงวงษ์  กรรมการ 
8. นางสาวจารุวรรณ  ไม้เท่ียง  กรรมการ 

  9. นางสาวจริยา   สุ่มประเสริฐ  กรรมการ 
  10. นางสาวศิริออน    หวังกา  กรรมการ 
  11. นางนิฏฐิตา   ทับทอง  กรรมการ 
  12. นางเฉิดโฉม  สาลีกิจ   กรรมการ 
  13. นางลักขณา    นาคนอก  กรรมการ 
  14. นางเรวดี  ผูกเกษร   กรรมการและเลขานุการ      
       7. คณะกรรมการฝ่ายการจราจร  มีหน้าท่ี  จัดระบบการจราจร และเตรียมสถานท่ีจอดรถ หรือยานพาหนะ       
(ท้ังรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์) ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยกับทุกๆคน     ประกอบด้วย     
  1. นายสุวัฒน์   แดงประยูร  ประธานกรรมการ 
  2. นายค านวณ  มุสิกลาย   กรรมการ 

3. นายถนอม   เปล่ียนทอง  กรรมการ 
                     4. นายโซ่ทอง  สระบัวทอง  กรรมการ 
                     5. นายปราโมทย์   สีมาตย์จันทร์  กรรมการ 
  6. นายทะนงศักดิ์   แก้วเขียว  กรรมการ 
  7. นายด าเนิน   บุญเส็ง   กรรมการ 

8. นักเรียนสังกัดชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วย 
      8. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนผู้ปกครอง จัดกิจกรรมประสานสัมพันธ ์และรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน   
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  มีหน้าท่ี 
         1. รับลงทะเบียนผู้ปกครองของนักเรียน แยกเป็นระดับช้ัน/ห้องตามท่ีโรงเรียนก าหนด จัดกิจกรรม สร้าง
เครือข่ายผู้ปกครอง 
         2. รับเอกสารหลักฐานและใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
         3. รับเงินจากผู้ปกครองนักเรียน หรือนักเรียน พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 
         4. น าส าเนาใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานแทนใบเสร็จ พร้อมเงินสดจากผู้ปกครองนักเรียนหรอืนักเรียนส่งมอบ
ให้เจ้าหน้าท่ีการเงิน ณ ห้องมูลนิธิ  
 



 
ประกอบด้วย 

  ม. 1/1  นางสาวสกุลดี  ทัดจันทร์  นางสาวชลลดา  อ่อนพันธุ์   
นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์ 

  ม. 1/2  นางสุพรรณี   อินมะณี  นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม  
นางสาวสิดี  เป่ียมศิริมงคล 

 ม. 1/3  นางสาวกัทลี  สังขวร  นางสาวสุดารัตน์  รุ่งราษี 
 ม. 1/4  นางสาวนภัทร  วงษ์สาหร่าย นางพรพักตร์  เป่ียมศักดิ ์

  ม. 1/5  นางอมรรัตน์  ช่ืนทิพย ์  นายโซ่ทอง  สระบัวทอง 
    ม. 2/1 นางเรวดี  ผูกเกษร  นายธนโชติ  ทองพิมล 
   นางสาวนิตยา   ทองประไพ  
  ม. 2/2 นางอารีวรรณ  ทองค ามาก นางสาวปรางค์อรุณ  สินนาง 

ม. 2/3  นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์    
  ม. 2/4  นางจันทิมา   ปกป้อง  นายปราโมทย์  สีมาตย์จันทร์ 

ม. 2/5  นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  นางสาวสุวพร  พินธุพันธ ์
 นางสาวทิพย์ธัญญา   มีศิริ 
ม. 2/6 นางสาวรดา   จันทร์หอม  นางสาวอัจฉราพรรณ   ผิวโต 

          ม. 3/1  นางอุบล   เปล่ียนทอง  นางสาวบุษกร  แสงพงษ์   
   นางสาวพิมพ์พร  สมงาม   
          ม. 3/2 นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง 
 ม. 3/3  นายชิตพล  เครือแก้ว  นางสาวจินตนา  ปิติมล 
 ม. 3/4  นายเทอดพงษ์  เสียงหวาน นางสาวพุทธิภรณ์  เกตุยิ้ม 
   ม. 3/5  นางอุษา  ลือสมุทร  นายทะนงศักดิ์   แก้วเขียว 
 ม. 4/1  นางสาววันศิริ  สมบุญ  นางสาวจริยา  สุ่มประเสริฐ 
 ม. 4/2 นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร  นางสาวอิสราภรณ์  อินเอก 
 ม. 4/3  นายปราโมทย์  ทองค ามาก นางวาสนา   เสนาพันธ์ 
 ม. 4/4  นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์  นางสาวจารุวรรณ  ไม้เท่ียง 

ม. 5/1 นายถนอม  เปล่ียนทอง  นางจิรวัฒน์  หลวงวงษ ์
   ม. 5/2 นางสมพิศ  แดงประยูร  นางชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์ 

    ม. 5/3  นายค านวณ  มุสิกลาย  นางสาวทิพวัลย์  แม้นศรี 
             ม. 5/4  นายสุวัฒน์  แดงประยูร  นางสาวนิตยา  แก้วคงวงษ์ 

ม. 6/1  นางสาวน้ าฝน  ทองค า  นางสาววาสิฏฐี  สีงาม 
  ม. 6/2 นางกรรณิการ์  สีลาด  นายวิชัย  ก่ ากระโทก 

            ม. 6/3  นายสมชาย  มีสุวรรณ  นายประวิทย์  เปล่ียนดิษฐ์ 
   ม. 6/4  นางสาวมินตรา  อนันตรังสี นายศรศิริ   สุขสะอาด 
 

     9. คณะกรรมการฝ่ายตรวจคัดกรองเฝ้าระวังด้านสุขภาพ มีหน้าท่ี คัดกรองสุขภาพผู้ปกครองและนักเรียนท่ี
มาร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันความเส่ียง ความเจ็บป่วย (COVID - 19) จ านวน 2 จุด ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ประกอบด้วย 

 1. นางสุพรรณี   อินมะณี   ประธานกรรมการ 
 2. นางอุบล    เปล่ียนทอง  กรรมการ 
 3. นางอมรรัตน์   ช่ืนทิพย์  กรรมการ 
 4. นางณัฐกานต์   แก้วแสงแจ่ม  กรรมการ 
 5. นางสาวสุวพร   พินธุพันธ ์  กรรมการ 
 6. นางชญานิษฐ์   นิลพฤกษ์  กรรมการ 
 7. นางสาวทิพวัลย์  แม้นศรี  กรรมการ 



 
 8. นางสาวจินตนา   ปิติมล  กรรมการ 
 9. คณะกรรมการนักเรียน   ผู้ช่วย 
 10. นางพิมพ์ผกา   เฉลยชีพ  กรรมการและเลขานุการ   

     10. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม   มีหน้าท่ี ออกแบบฟอร์ม / พิมพ์ข้อความแบบประเมิน เพื่อ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนในภาพรวม พร้อมเก็บข้อมูล รายงาน และ สรุปผลการ
ประเมินเป็นรูปเล่มของ กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ....ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  น าเสนอเพื่อพัฒนางาน
ต่อไป  ประกอบด้วย 
  1. นางอมรรัตน์   ช่ืนทิพย์  ประธานกรรมการ 
  2. นางอุษา   ลือสมุทร   กรรมการ 
  3. นางสาวสุดารัตน์   รุ่งราษี  กรรมการ 
  4. นางสาวพรพิมล   ทรงบัณฑิตย์  กรรมการและเลขานุการ 
ให้ครูท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด เต็มความสามารถ   เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางโรงเรียนและราชการ
ต่อไป 

                     ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                     ส่ัง  ณ  วันท่ี  17  กรกฎาคม   พ. ศ.  2563 
                                               
 
 

               (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการวนัประชุมผูป้กครองช้ันเรยีน  
วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  อาคาร 57 ปี จินดามณี 

 * นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  

รอบเช้า 

07.30  -  08.30 น.     ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเลขค่ีลงทะเบียนกับครูท่ีปรึกษา 

08.30  -  08.45 น.     ประธานถึงโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

08.45  - 10.00 น.      ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “วันประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน” 

                               -  บรรยายพิเศษ   

   -  นโยบาย & แนวปฏิบัติงาน รองฯ ท้ัง 4 ฝ่าย 

10.00 – 12.00 น.     ผู้ปกครองพบครูท่ีปรึกษา ( Classroom Meeting ) ในห้องเรียนท่ีก าหนดไว ้      

เพื่อลงทะเบียนเรียน/รับทราบแนวปฏิบัติและร่วมกันให้ข้อมูลเพื่อดูแลนักเรียน 

 12.00 น.   เสร็จส้ินกิจกรรมรอบเช้า 

รอบบ่าย 

12.30  -  13.30 น.     ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเลขคู่ลงทะเบียนกับครูท่ีปรึกษา 

13.30  -  13.45 น.     ประธานถึงโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

13.45  - 14.30 น.      ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “วันประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน” 

                               -  บรรยายพิเศษ   

   -  นโยบาย & แนวปฏิบัติงาน รองฯ ท้ัง 4 ฝ่าย 

 14.30 – 15.30 น.     ผู้ปกครองพบครูท่ีปรึกษา ( Classroom Meeting ) ในห้องเรียนท่ีก าหนดไว้ 

เพื่อลงทะเบียนเรียน/รับทราบแนวปฏิบัติและร่วมกันให้ข้อมูลเพื่อดูแลนักเรียน 

 15.30 น.   เสร็จส้ินกิจกรรมรอบบ่าย 

 

หมายเหตุ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ี     ศธ 04235.407/325                          โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                      อ าเภอโพธิ์ทอง    จังหวัดอ่างทอง  14120         

                        17   กรกฎาคม  2563 

เรื่อง   เชิญประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 

เรียน   ผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. ตารางการช าระเงินของนักเรียนทุกระดับช้ัน    จ านวน    1   ฉบับ 
  2. ตารางห้องประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 จ านวน    1   ฉบับ 
 
  ด้วยโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ก าหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ที่1  –  6 ในวันอาทิตย์ ท่ี 2 สิงหาคม 2563  เวลา 07.30 น. – 16.00 น.  ณ อาคาร 57 ปี 
จินดามณี ในวันประชุมขอความร่วมมือผู้ปกครองระดมทรัพยากรเพื่อส่ง เสริมพัฒนา คุณภาพนักเรียน ภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2563 ตามรายการดังแนบ 

  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 เข้าร่วม
ประชุมตามวัน เวลา ท่ีก าหนด ท้ังนี้นักเรียนกลุ่มเลขค่ีเข้าประชุมผู้ปกครองในช่วงเช้า เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น. 
นักเรียนกลุ่มเลขคู่เข้าประชุมผู้ปกครองในช่วงบ่าย เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของ COVID - 19 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

  ขอแสดงความนับถือ 

        

                                                         (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา)     
            ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (ผู้ปกครองตอบรับ  โดยฉีกส่วนนี้มอบให้นักเรียนน ามาให้ครูท่ีปรึกษา) 
 

        เขียนท่ี……………………………………………. 
       วันท่ี…………เดือน……………………….พ.ศ.............. 
 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, น.ส.)............................................นามสกุล............................................................ 
เป็นผู้ปกครองของ (ด.ช., ด.ญ., นาย, น.ส.)…………………….……นามสกุล……………….……………ช้ัน ม....../........... 

□ ข้าพเจ้าสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 ตามวันเวลาท่ีก าหนดได้ 

□ ไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ เนื่องจาก......................................... และจะมาในวันท่ี............................................. 
 

      ลงช่ือ.........................................................ผู้ปกครอง 
            (...................................................................) 

       โทร................................................ 
 


