
สรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรยีน  

โรงเรยีนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

วันพุธที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

ข้อมูลทั่วไป 1.  เพศ  ชาย 160   คน หญิง 355     คน      รวม     515  

คน 

2.  อายุ อายุ 18-30    คน 34   อายุ 31 – 45 ป ี148  คน     

                    อายุ 46-55 ปี   183   คน     อายุ 55ปีขึ้นไป   150    คน 

ข้อ รายการประเมิน มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

 

น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1 วัน เวลา ในการประชุม 37 31 16 6  

2 สถานที่ใช้ในการจัดประชุม 44 16 20  10 

3 นักเรียนผู้ปกครอง พบฝา่ยบริหาร 31 48 11   

4 ขั้นตอนในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของครูที่ปรึกษา 44 28 11 7  

5 บรรยากาศในการประชุมผู้ปกครองในช้ันเรยีน 41 41 8   

6 การตอ้นรับของครูที่ปรึกษาช้ันเรยีนต่อผูป้กครอง 40 30 20   

7 ท่านรับทราบผลการเรียนของนักเรียน 25 40 15 5 5 

8 ท่านรับทราบพฤติกรรมของนักเรียน 34 26 20 10  

9 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุมผูป้กครองนักเรียน 50 15 15 5 5 

10 ท่านพึงพอใจในการประชุมผูป้กครอง 40 30 20   

 ค่าเฉลี่ย 386 305 156 33 20 

 คิดเป็นรอ้ยละ 67.45 53.30 27.26 5.76 3.49 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ให้เน้นเรื่องการเรยีนของนักเรียนมากขึ้นและช่วยเหลือให้โอกาสเด็กนักเรียนที่เรียนไม่เก่ง

ด้วย 

 2. ถ้าเห็นนักเรียนมพีฤติกรรมที่ผิดปกติใหโ้ทรแจ้งผูป้กครอง 

 3. เคร่งครัดเรื่องระเบียบวินัยและการเรียนการสอน 

 4. อยากใหคุ้ณครูดูแลเด็กนักเรียนให้มากๆและให้คุณครูติดตามนักเรียนโดยตลอด แต่ในขณะ

นีค้รูดีแลว้ 

 5. อยากใหคุ้ณครูมีการโฮมรูมทุกสัปดาห์ 

 6. ใหท้างโรงเรียนส่งหนังสือแจง้ผูป้กครองวา่เด็กมีพฤติกรรมอย่างไร 



 7.  โทรศัพท์ให้นักเรียนเอามาโรงเรียนแตเ่วลาเข้าหอ้งเรียนสั่งใหป้ิดเครื่องทุกคน ถ้าฝ่าฝืนให้

ยึดได้เลย สุรา  

                การพนัน ให้บังคับใหด้้วย ผู้ปกครองอนุญาต 

 8. ขอใหเ้พิ่มโทษนักเรียนในกรณีที่เด็กที่มคีวามประพฤติที่ไม่เรียบร้อย ช่วยแจ้งให้ผูป้กครอง

ทราบเวลาที่ 

               นักเรียนไม่เชื่อฟัง 

 9. อยากใหโ้รงเรียนสอนศลีธรรม 

 10. เวลาประชุมอยากใหน้ักเรียนเข้าร่วมประชุมด้วย 

 11. อยากใหบ้ังคับอยู่ในระเบียบของโรงเรียน นักเรียนไม่ค่อยเกรงกลัวผูป้กครองเท่ากับครู 

เพราะฉะนั้นขอ 

                 ความกรุณาใหค้รูบังคับใหอ้ย่างเต็มที 

 

สรุปรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรยีน  

โรงเรยีนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ครั้งท่ี 1/2565 ภาคเรียนท่ี 1 ปกีารศึกษา 2565 

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

******************* 

1. จ านวนผู้ปกครอง 

 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  1   ผูป้กครองทั้งหมด     95 คน 

ผูป้กครองที่มาประชุม        93 คน   คิดเป็นรอ้ยละ  

97.89 

              ผูป้กครองที่ไม่มาประชุม      2 คน คิดเป็นรอ้ยละ  

2.10 

 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  2   ผูป้กครองทั้งหมด     99 คน 

ผูป้กครองที่มา                77 คน   คิดเป็นรอ้ยละ  

77.77 

              ผูป้กครองที่ไม่มาประชุม    225 คน คิดเป็นรอ้ยละ    

22.22 

 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  3   ผูป้กครองทั้งหมด   126 คน 

ผูป้กครองที่มาประชุม       39 คน      คิดเป็นรอ้ยละ  

30.95 

              ผูป้กครองที่ไม่มาประชุม      87 คน คิดเป็นรอ้ยละ  

69.04 



 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  4   ผูป้กครองทั้งหมด      70 คน 

ผูป้กครองที่มาประชุม        50 คน      คิดเป็นรอ้ยละ  

71.42 

              ผูป้กครองที่ไม่มาประชุม      20 คน      คิดเป็นรอ้ยละ   

28.57 

 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  5   ผูป้กครองทั้งหมด      55 คน 

ผูป้กครองที่มาประชุม        25 คน   คิดเป็นรอ้ยละ  

45.45 

              ผูป้กครองที่ไม่มาประชุม      30 คน คิดเป็นรอ้ยละ   

54.54 

 ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  6   ผูป้กครองทั้งหมด      70 คน 

ผูป้กครองที่มาประชุม        51 คน   คิดเป็นรอ้ยละ  

72.85 

              ผูป้กครองที่ไม่มาประชุม      18 คน คิดเป็นรอ้ยละ   

25.71 

 

รวม   ผู้ปกครองท้ังหมด 515 คน 

ผู้ปกครองท่ีมา           335 คน   คดิเป็นร้อยละ  

65.04 

              ผู้ปกครองท่ีไม่มาประชุม 180 คน คดิเป็นร้อยละ   

34.95 

 

 

 

 

 

 

 

2.  เรื่องท่ีแจ้งผู้ปกครองทราบ 

 2.1  เรื่องการเรยีน 

  -  แจง้ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25565 



  -  แนวทางการแก้  ๐, ร, มส. 

 

 2.2  เรื่องพฤติกรรม 

  -  แจง้พฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลในแตล่ะช้ันเรียน 

  -  กฎระเบียบ วนิัย ข้อบังคับของทางโรงเรียน เช่น การแตง่กาย การเข้าเรียน มาสาย 

การขาดเรียน  

      และการหนเีรียน 

- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 

- การใชส้ารเสพติด เช่น บุหรี่ สุรา  ให้ผู้ปกครองช่วยดูแลร่วมกัน 

2.3 อื่นๆ 

- เรื่องการใชโ้ทรศัพท์ ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้น ามาโรงเรียน 

- ชื่นชมนักเรียนที่มปีระพฤติปฏิบัติตัวดอียู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 

- การขอทุนการศกึษา ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

3. ความร่วมมือและข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง 

 3.1 ความรว่มมอืในการเสนอความคดิเห็น 

  -  ผูป้กครองใหค้วามรว่มมือในการประชุมเป็นอย่างดี และรู้สกึไว้วางใจโรงเรียนใน

การส่งบุตร 

                               หลานมาเรียน 

 3.2  ขอ้คิดเห็นที่มีประโยชน์ 

  -  เสนอให้ติดตามก ากับดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างเข้มงวด 

  -  ไม่ให้นักเรียนน าโทรศัพท์มอืถือมาโรงเรียน 

  -  ให้ทางโรงเรียนช่วยเน้นเรื่องการเรยีน ให้โอกาสนักเรียนที่เรียนอ่อนและสอนพิเศษ

ช่วยเด็กที ่

                                เรียนอ่อน อ่านหนังสอืไม่ได้   

  -  เน้นเรื่องกิรยิามารยาท การพูดจา และการช่วยเหลืองานต่างๆ 

  -  การแต่งการ การใชเ้ครื่องส าอาง และเครื่องประดับของนักเรียนให้ทางโรงเรียนยึด

ได้เลย 

  -  ให้แจ้งผูป้กครองในกรณีนักเรียนมพีฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์กับผูป้กครอง

โดยตรงไม่ตอ้ง 

                               ผา่นนักเรียน 

  -  แจง้รายละเอียดการแก้ ๐, ร, มส.  

 3.3  การให้การสนับสนุน 



  -  ผูป้กครองสว่นใหญ่เห็นด้วยว่านักเรียนที่ท าความผิดควรลงโทษ และยินดีช่วยเหลอื

ทาง 

                              โรงเรียนทุกเรื่อง 

 

 

 

4. ผลที่ได้รับ 

  -  ผูป้กครองได้ทราบพฤติกรรมของนักเรียนเวลาอยู่ที่โรงเรียน 

  -  ทราบผลการเรียนของนักเรียน 

  -  ได้ข้อตกลงและแนวทางการป้องกัน และการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ 

  -  โรงเรียน ครู และผูป้กครองได้รูจ้ักกันมากขึ้น 

 

5.  งานท่ีท าต่อเน่ือง 

 1. การก ากับติดตามพฤติกรรมของนักเรียน 

 2. การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

6.  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

 1.  การเข้าร่วมประชุมของผูป้กครองไม่ครบ 100% เนื่องจากผู้ปกครองมีภาระหน้าที่ตอ้ง

รับผิดชอบ จงึท าให้การกับกับติดตามของเด็กนักเรียนในปกครองไม่ตอ่เนื่อง 

 2.  ผูป้กครองสว่นใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมเป็นญาติ เช่น ตา ยาย ย่า ป้า ซึ่งไม่ใชพ่่อ แม ่ของ

นักเรียนโดยตรง 

 3. ผูป้กครองของนักเรียนที่มีความประพฤติไม่พึ่งประสงค์ไม่มาประชุม 

 4. การให้งานนักเรียน บางครั้งใช้เงนิมากเกินไป เกรงว่านักเรียนจะโกหก เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ 

นักเรียนจะนัดกันออกไปท างานบ้านเพื่อน และแอบหนเีที่ยว 

 5. ตอ้งการใหล้งโทษนักเรียนที่ท าผดิด้วยการใช้ไม้เรยีวตีเพื่อใหห้ลาบจ า  

 
 


