
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการประชุมผู้ปกครอง 

ประจ าภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2563 
 
 

โดย 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 

 
 

 
โรงเรียนโนนสูงพทิยาคาร อ าเภอเมือง  จังหวดัอุดรธานี 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
ท่ี...............….................วนัท่ี      24   กรกฎาคม    พ.ศ.  2563  
เร่ือง      ส่งรายงานการประชุมผูป้กครอง      
  
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

ตามท่ีกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียนไดรั้บมอบหมายใหด้  าเนินงานตามโครงการประชุม 
ผูป้กครองนกัเรียน  โดยจดัใหมี้การประชุมผูป้กครองข้ึนในวนัอาทิตยท่ี์  19  กรกฎาคม พ.ศ.  2563  ระหว่าง 
เวลา   08.30 น.  – 14.30  น.  บดัน้ีการประชุมไดด้  าเนินการเสร็จส้ินแลว้  งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน  จึงขอรายงานผลการประชุมในคร้ังน้ี 

 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ     
 
 
       
      ( นางสุมาลี  กิตติราช ) 
                       งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   
               กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

เรียน  ผู้อ านวยการ 

   - เพ่ือพิจารณา 

    - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

      ครูสุมาลี  กิตติราช รายงานโครงการประชุม 

      ผู้ปกครองนักเรียน 

 

 
 
 

 
 



 
ค าน า 

 
 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือรายงานผลการประชุมผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร      
เมื่อวนัอาทิตยท่ี์  19  กรกฎาคม พ.ศ.  2563       เป็นการประชุมผูป้กครองนกัเรียนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 
2563  มีผูป้กครองใหค้วามร่วมมือมาร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก  โดยไดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู   ผูน้  าชุมชน  มาร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย  
คณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่ารายงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโนน
สูงพิทยาคารและผูป้กครอง  ในการเสริมสร้างคุณภาพของนกัเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารต่อไป 
 
 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   
                 กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 
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- ประมวลภาพการด าเนินงาน  
- ตวัอยา่งแบบประเมินความพึงพอใจ   
-  รายช่ือผูป้กครองและครูท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม    

  

  

  

  

  

 

ค 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 

 
1.  ช่ือโครงการ/กจิกรรม         การประชุมผูป้กครอง 
2. สนองนโยบายมาตรฐานการศึกษาชาตขิั้นพืน้ฐาน     มาตรฐานท่ี 1 

3. สนองกลยทุธ์ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             ขอ้ท่ี 1 

4.  ผู้รับผดิชอบโครงการ   

ช่ือผู้รับผดิชอบ   นางสุมาลี  กิตติราช    
กลุ่มบริหาร      กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน   

5.  วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อสร้างสานสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั  ระหว่างโรงเรียน  กบัผูป้กครองเกิดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
ช่วยเหลือกนัในการแกปั้ญหา  และดูแลช่วยเหลือนกัเรียนด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์  และความคิดเห็นหาแนวทางร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ 
นกัเรียนระหว่างผูป้กครองดว้ยกนัเอง  และผูป้กครองกบัครูท่ีปรึกษา  

3.  เพื่อใหผู้ป้กครองไดท้ราบผลการเรียนและความประพฤติของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
4.  เพื่อใหผู้ป้กครองไดพ้บปะกบัคณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร    
5.  ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองเห็นค่า  และภาคภูมิใจในพฤติกรรมดา้นดีของนกัเรียน 

6.  เป้าหมาย 

     6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผูป้กครองไดท้ราบผลการเรียน ความประพฤติของนกัเรียนเป็นรายบุคคล และทราบแนวทาง 
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระหว่างผูป้กครองดว้ยกนัเอง  และผูป้กครองกบัครูท่ีปรึกษาร้อยละ90 

     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ครู  ผูป้กครอง นกัเรียน คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารมี
ความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัและด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
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7.1  ความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนัระหว่างโรงเรียน  ผูป้กครอง และคณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
7.2  แนวทางร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระหว่างผูป้กครองดว้ยกนัเอง และผูป้กครองกบั     

ครูท่ีปรึกษา 
7.3  ผลการเรียนและความประพฤติของนกัเรียนดีข้ึน 

 
8.  การด าเนินงาน 

 การจดัท าโครงการประชุมผูป้กครอง  มีวิธีด  าเนินการใหค้วามรู้ความเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ี 
ของผูป้กครอง   เครือข่ายผูป้กครอง  คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู  และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
มีขั้นตอนการด าเนินงาน  ซ่ึงจะน าเสนอตามล าดบั  ดงัน้ี 
 

8.1 ขั้นตอนการด าเนนิการโครงการ 

ขั้นเตรียม 

1. ครูท่ีปรึกษาแจกหนงัสือเชิญผูป้กครอง 
2. เตรียมเบิกเงินค่าอุปกรณ์และทุนการศกึษาเพื่อแจกวนัประชุม 
3. จดัประชุมคณะกรรมการนกัเรียนแบ่งหนา้ท่ีตอ้นรับผูป้กครอง 
4. ครูท่ีปรึกษาเตรียมเอกสาร / แจง้ผูป้กครองในวนัประชุม 

             - รายช่ือนกัเรียน  ช่ือผูป้กครอง  ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท์ 
                              -  แบบบนัทึกพฤติกรรมนกัเรียน 
                              - ใบประเมินนกัเรียน  โดยผูป้กครอง 
                              -  สถิติการขาดเรียน  หนีเรียน  มาสาย 
                              -  คะแนนเก็บทุกรายวิชา  ผลการเรียน 0  ร  มส.   
                       5. จดัเตรียมสถานท่ี เวที  จดัเกา้อ้ีแบบเวน้ระยะห่างทางสงัคม  อุปกรณ์คดักรองโควิด-19  
โต๊ะส าหรับลงทะเบียนโดยท าเคร่ืองหมายแสดงต าแหน่งยนืเพื่อรอลงทะเบียนแบบเวน้ระยะอยา่งชดัเจน 

 
ขั้นด าเนินการ 

1. ผูป้กครองลงทะเบียน รับเอกสาร  และผา่นการคดักรองโควิด-19 โดย วดัอุณหภูมิร่างกาย  
ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์พร้อมทั้งสวมหนา้กากอนามยั ก่อนเขา้หอประชุมอาคารอเนกประสงคโ์ดยยดึตาม
นโยบายเวน้ระยะห่างทางสงัคม(Social Distancing) 

2. ชม VTR กิจกรรมของโรงเรียน 
3. พิธีเปิด  ผูอ้  านวยการโรงเรียนพบปะผูป้กครอง  
4. ประธานคณะกรรมสถานศกึษาพบปะผูป้กครอง(นายสนิท  วงศแ์สงตา) 

2 



5. คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูพบปะผูป้กครอง(นายอดิศกัด์ิ  ครสวรรค,์ 
นายประสิทธ์ิ  ทบวงษศ์รี) 
   

6. มอบทุนการศกึษาใหก้บันกัเรียนเรียนดีและนกัเรียนยากจน 
 - ครูมอบเงินใหโ้รงเรียนเพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
  - ครูสุมาลี  กิตติราช มอบเงิน จ  านวน 10,000 บาท 
  - ครูรุจีรัตน์  โสนะโชติ มอบเงิน จ  านวน 5,000 บาท 

- ครูไพบูลย ์ แสงศีลา  มอบเงิน จ  านวน 3,000 บาท 
   - ทุนจากสมาคมผูป้กครองและครู 5,000 บาท 

- ทุนจากครูสิริพงษ ์ พิจารณ์จนัทร์  มอบเงิน จ  านวน 7,000 บาท 
7. กลุ่มบริหารงานบุคคลพบปะผูป้กครอง(นายวีระศกัด์ิ  สุวรรณวงค)์ 
 - อตัราก าลงั จ  านวนครูและบุคลากร 
8. กลุ่มบริหารงบประมาณพบปะผูป้กครอง (นางปัทมา อาจหาญ) 
 - เงินค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ตน้ 660 บาท ,ม.ปลาย 730 บาท  
 - เก็บเงินประกนัชีวิตรายละ 200 บาท 
 - ค่าเรียนภาษาจีน คนละ 100 บาท 
9. กลุ่มบริหารงานทัว่ไปพบปะผูป้กครอง (นายธวชัชยั  ผอ่งญาติ,นางสาวยพุารัตน์  แกว้เนตร) 
 - การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและบริเวณรอบๆโรงเรียน 

- การท าประกนัภยักลุ่มใหก้บันกัเรียน 
- ผลประโยชน์ส าหรับนกัเรียนแต่ละคน 

10.  กลุ่มบริหารวิชาการพบปะผูป้กครอง (นางไพบูลย ์ แสงศีลา) 
 - การติด 0 ,ร,มส 
11. กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียนพบปะผูป้กครอง (นางสุพิน  วิวิจไชย, นายภราดร  คณัทกัษ)์ 
 - งานระเบียบวนิยัและความประพฤติ 
 - คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองประจ าหมู่บา้น 
 - การขอรับบริจาคเงินเพ่ือร่วมเป็นเจา้ภาพปูกระเบ้ืองอาคารเรียนและอาคารต่างๆ 
12.  ผูป้กครองพบครูท่ีปรึกษาเพื่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนฯ 
13.  ผูป้กครองกรอกแบบประเมินการประชุม 

 
ขั้นประเมนิผลการด าเนินงาน 

1. สงัเกตการเขา้ร่วมการประชุมของผูป้กครอง 
2. ผูป้กครองท าแบบประเมินการประชุม 
3. รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินผลการด าเนินงาน 
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4. แปลความหมายการวิเคราะห์ขอ้มูล 
5. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

9.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       9.1 ผลส าเร็จตามตวัช้ีวดัความส าเร็จ  

 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนิน 

1.  ความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั  ระหว่างโรงเรียน  กบั
ผูป้กครอง 

90 90 

2.  แนวทางร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระหว่าง
ผูป้กครองดว้ยกนัเอง และผูป้กครองกบั  ครูท่ีปรึกษา 

90 90 

 3. ความประพฤติของนกัเรียนดีข้ึน 90 90 
       
  10  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
 

10.1   ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม                คดิเป็นร้อยละ 90 
10.2   ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการโดยรวม      มค่ีาเฉลีย่  2.90 อยู่ในระดับ  มาก 

  10.3  จ านวนผูป้กครองทั้งหมด  จ  านวน 618 คน   
          มาเข้าร่วมประชุม 459 คน        คดิเป็นร้อยละ  74.27 

 
      11.  งบประมาณ 
              11.1 ประเภทงบประมาณ ( / ) เงินอุดหนุนการศกึษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายไดส้ถานศึกษา 
(  ) เงินอ่ืนๆ  

               11.2 การใชง้บประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 8,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใชไ้ป  4,200    บาท 
   
12.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการ /กิจกรรม  การประชุมผูป้กครอง  มีขอ้คน้พบในการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
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จุดเด่นของโครงการ 
      1.   เกิดสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั  ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง  มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ผูป้กครอง

พึงพอใจต่อการตอ้นรับของทางโรงเรียนเช่นจุดลงทะเบียนชดัเจน มกีารคดักรองโควดิ-19อยา่งเป็นระบบ  มี
อาหารว่างไวต้อ้นรับ ไดรั้บเงินเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐบาลและทุนการศึกษา 

2. ไดช่้วยเหลือกนัในการแกปั้ญหา  และดูแลช่วยเหลือนกัเรียนด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ 
นกัเรียนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์  และความคิดเห็นในการหาแนวทางร่วมมือดูแลช่วยเหลือ 
นกัเรียนระหว่างผูป้กครองดว้ยกนัเอง  ผูป้กครองกบัครูท่ีปรึกษา  คณะกรรมสถานศกึษาและคณะกรรมการ
สมาคมผูป้กครองและครู 

4.   ผูป้กครองไดท้ราบผลการเรียนและความประพฤติของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
       

จุดควรพฒันาของโครงการ    
สรุปปัญหาในการจดัการประชุมผูป้กครอง 

1.  การรับเงินค่าอุปกรณ์และทุนการศกึษาไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไวเ้พราะครูท่ีปรึกษาบาง 
หอ้งก าหนดจุดรับเงินไม่ชดัเจนท าใหเ้กิดความวุน่วายพอสมควรในการท่ีผูป้กครองจะรับเงิน 

  2. เวลาท่ีผูป้กครองอยูใ่นอาคารอเนกประสงคย์ดืเยื้อเกินไปท าใหผู้ป้กครองเบ่ือและเหน่ือย 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาโครงการ 
1. อาหารว่างท่ีแจกผูป้กครองควรจดับรรจุหีบห่อใหส้วยงามสะดวกต่อการพกพา 

  2. ก  าหนดหว้งเวลาในการประชุมใหเ้หมาะสมกบัทุกๆฝ่าย 
 
 
 
                    ลงช่ือ    

              (นางสุมาลี   กิตติราช) 
       งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   

                กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 
                    ผูร้ายงาน 

 

 

 



สรุปผลการประเมนิโครงการประชุมผู้ปกครอง 
โรงเรียนโนนสูงพทิยาคาร  จงัหวดัอดุรธานี    วนัอาทิตย์ที ่19   กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

……………………………………………… 
สถานภาพผู้ประเมนิ         ผูป้กครอง  จ านวน  150  คน 
คุณภาพการประเมนิ 
   2.50  -   3.00 เห็นดว้ยมาก 
   1.50  -   2.49 เห็นดว้ยปานกลาง 
   1.00  -   1.49 เห็นดว้ยนอ้ย 

 
รายการความคิดเห็น 

ระดบัความคิดเห็น  
ค่าเฉล่ีย 

 
สรุปผล 3 2 1 

1.การประชาสมัพนัธแ์จง้ข่าวสารการประชุมและการให้
การตอ้นรับเหมาะสม 

135 15 - 2.90 มาก 

2.ผูป้กครองยนิดีและใหค้วามสนใจเขา้ร่วมการประชุม
ในคร้ังน้ี 

150 - - 3.00 มาก 

3.การประชุมในคร้ังน้ีสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่าง
นกัเรียน ผูป้กครอง  สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียน
โนนสูงพิทยาคาร 

145 5 - 2.97 มาก 

4.ผูป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงาน
สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  

120 30 - 2.80 มาก 

5.ผูป้กครองมีความพึงพอใจในการด าเนินงานสมาคม
ผูป้กครองและครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

140 10 - 2.93 มาก 

6.ผูป้กครองไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียนจากการ
เขา้ร่วมประชุม 

130 20 - 2.86 มาก 

7.ผูป้กครองมีความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการท่ีเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 

125 25 - 2.83 มาก 
 

8.สถานท่ีท่ีใชใ้นการจดัการประชุมมีความเหมาะสม 145 5 - 2.97 มาก 
9.รูปแบบของการจดัการประชุมมีความเหมาะสม 130 20 - 2.86 มาก 
10.ระบบเสียงท่ีใชใ้นการจดัการประชุมมีความเหมาะสม  135 15 - 2.90 มาก 

รวม 1,355 120 - 2.90 มาก 
 

  



 
 

จากการด าเนินงานโครงการประชุมผูป้กครอง  พบว่าภาพรวมของการจดัโครงการอยูใ่นเกณฑ ์ มาก  
คิดเป็นค่าเฉล่ีย (X )  เท่ากบั  2.90   เรียงตามล าดบัความคิดเห็นตามล าดบัมากไปหานอ้ยดงัน้ี  ผูป้กครองยนิดี
และใหค้วามสนใจเขา้ร่วมการประชุมในคร้ังน้ี อยูใ่นระดบั  มาก  คิดเป็นค่าเฉล่ีย (X )  เท่ากบั  3.00  รองลงมา
คือ   การประชุมในคร้ังน้ีสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างนกัเรียน ผูป้กครองและครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อยู่
ในระดบั  มาก  คิดเป็นค่าเฉล่ีย (X )  เท่ากบั 2.97  และต ่าท่ีสุดคือ  ผูป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจในการ
ด าเนินงานสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อยูใ่นระดบั  มาก  คิดเป็นค่าเฉล่ีย (X )  เท่ากบั  
2.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมการประชุม 

วนัอาทิตย์ที่ 19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนโนนสูงพทิยาคาร  อ าเภอเมือง  จงัหวดัอดุรธาน ี

ระดับช้ัน ห้อง  จ านวนเตม็  จ านวนมา ร้อยละที่มา 
 

 
ม.1 

ม.1/1 
ม.1/2 
ม.1/3 
ม.1/4 

36 
36 
27 
27 

32 
35 
26 
25 

88.89 
97.22 
96.29 
92.59 

รวมม.1 126 118 93.65 
 

ม.2 
 

ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 
ม.2/4 

40 
41 
41 
35 

32 
33 
33 
27 

80.00 
80.48 
80.48 
77.14 

รวมม.2 157 125 79.61 
 

 
ม.3 

ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/3 
ม.3/4 

34 
36 
37 
37 

32 
32 
25 
15 

94.11 
88.89 
67.56 
40.54 

รวมม.3 144 104 72.22 
ม.4 

 
ม.4/1 
ม.4/2 
ม.4/3 

20 
20 
26 

8 
7 
12 

40.00 
35.00 
46.15 

รวมม.4 66 27 40.90 
ม.5 ม.5/1 

ม.5/2 
ม.5/3 

19 
22 
16 

10 
19 
13 

52.63 
86.36 
81.25 

รวมม.5 57 42 73.68 
ม.6 ม.6/1 

ม.6/2 
35 
33 
 

23 
20 

65.71 
60.60 

รวมม.6 68 43 63.23 

รวมทั้งหมด 618 459 74.27 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


