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รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2562

โดย
นางบุญรอด ป้อมมี
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง
การประเมินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน
ผู้เขียน
นางบุญรอด ป้อมมี
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
1. เพื่อประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม (Context)
2. เพื่อประเมินโครงการด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
3. เพื่อประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process)
4. เพื่อประเมินโครงการด้านผลผลิต (Product)
วิธีดาเนินการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและ
รับทราบนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนต่อผู้ปกครองนักเรียน
และเพื่อแสวงหาแนวทางที่จะส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ปกครอง
นักเรียน จานวน 70 ตัวอย่าง จากประชากร 84 ตัวอย่าง และนักเรียนจานวน 80 ตัวอย่าง จากประชากร
84 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 150 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติค่าเฉลี่ย (̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการประเมินโครงการ
ผลการประเมินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(̅ = 4.63) สาหรับประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ
มีการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (̅ = 4.90) รองลงมา คือ สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโครงการ
เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม (̅ = 4.89) และ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินอุดหนุน รายการค่าอาหาร
กลางวัน (̅ = 4.88) ตามลาดับ ส่วนประเด็นที่มีคะแนนประเมินน้อยที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงิน
อุดหนุน รายการเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (̅ = 4.40)
ด้านความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (̅ = 4.59) สาหรับประเด็นที่มีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ต้องการให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก (̅ = 4.89) รองลงมา คือ ความประทับใจในการจัด
กิจกรรม (̅ = 4.68) และความเหมาะสมของสถานที่ (̅ = 4.57) ตามลาดับ
ด้านข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่ต้องการให้ทางโรงเรียนดาเนินการ เช่น เมื่อภาวะของลูกหลานมี
แนวโน้มเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่ดี ขอให้ทางโรงเรียนติดต่อผู้ปกครองโดยด่วน อยากให้ครูประจาชั้นเข้มงวด
เรื่องการศึกษากับนักเรียน อยากให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาแก่นักเรียน เป็นต้น
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แบบติดตามผลการดาเนินงานโครงการของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
 ภาคเรียนที่ ๑ (พ.ค.- ก.ย.)  ภาคเรียนที่ ๒ (ต.ค.- มี.ค.)
๑. ชื่อโครงการ : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน
๒. ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา
 นโยบาย
๓. ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
๓.๑ วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ....................................................................................
๓.๒ เป้าหมาย
แผนกาหนดไว้
ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน บรรลุเป้าหมาย โดยมีการประชุมภาคเรียนละ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
1 ครั้ง
๒. ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นและนั ก เรี ย นตั้ ง แต่ ร ะดั บ บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนเข้า
อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
ร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 90
๓. โรงเรียนและชุมชนมีการประสานความร่วมมือ บรรลุ เ ป้ า หมาย เนื่ อ งจากผู้ ป กครองให้
กันอย่างมีประสิทธิภาพ
ความส าคั ญ กั บ การร่ ว มกิ จ กรรมอื่ น ๆ ของ
โรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
กรณีดาเนินการได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด เพราะ........................................................................
๓.๓ กิจกรรมการดาเนินงาน
แผนกาหนดไว้
ผลการดาเนินงาน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียนอย่าง บรรลุเป้าหมาย โดยมีการประชุมภาคเรียนละ
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
1 ครั้ง
กรณีดาเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กาหนด เพราะ…….......................................................................
๓.๔ งบประมาณ
แผนกาหนดไว้
ผลการดาเนินงาน
ภาคเรียนละ 2,500 บาท
ใช้งบประมาณครั้งละ 2,500 บาท
รวม 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 5,000 บาท
รวม 2 ครั้ง เป็นเงิน 5,000 บาท
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน
บาท (
๓.๕ ผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนกาหนดไว้
๙.๑ ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับ ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
ทราบ นโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร รับทราบ นโยบาย ข้อมูล
และแนวทางการดาเนินงานของ ข่าวสาร และแนวทางการ
โรงเรียนดีขึ้น
ดาเนินงานของโรงเรียนดีขึ้น

ผลการดาเนินงาน
บรรลุตามแผนที่กาหนด

)
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๙.๒ ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับ
ทราบ เข้าใจ ให้ความร่วมมือ
สนับสนุน ในด้านกิจกรรมและ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ดียิ่งขึ้น

แผนกาหนดไว้
ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
รับทราบ เข้าใจ ให้ความ
ร่วมมือสนับสนุน ในด้าน
กิจกรรมและการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ดียิ่งขึ้น

ผลการดาเนินงาน
บรรลุตามแผนที่กาหนด

๔. ปัญหา/อุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๕. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางบุญรอด ป้อมมี)
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สรุปผลการดาเนินการ
โครงการ : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ : ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อชี้แจงและรับทราบนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด
๒. เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนต่อผู้ปกครองนักเรียน
๓. เพื่อแสวงหาแนวทางที่จะส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
วิธีการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. ประชุมชั้นเรียน Classroom meeting ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม เป็นเงินอุดหนุนและเงินเหลือจ่ายจากปีที่ผ่านมา
จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ผลการดาเนินโครงการนี้ตอบสนอง
1. จุดเน้นโรงเรียน : จุดเน้นที่ ๑ และ 8
2. นโยบาย สพฐ. ปี 2562 : นโยบายที่ 2
3. จุดเน้น สพป.ชย.3 : ข้อที่ 8 และ 9
4. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย (สพฐ.) : มาตรฐานที่ 2 ตัวชีว้ ัดที่ 2.6
มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.3
5. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (การศึกษาปฐมวัย) : มาตรฐานที่ 2 ตัวชีว้ ัดที่ 2.6
: มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.3
6. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : มาตรฐานที่ 2 ตัวชีว้ ัดที่ 2.3, 2.5
และ 2.6
: มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.3
7. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) : มาตรฐานที่ 2 ตัวชีว้ ัดที่ 2.3, 2.5
และ 2.6
: มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.3
8. จานวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29
9. ผลการดาเนินงานเป็นดังนี้ (ให้เลือกรายการที่ได้คะแนนมาก 3 อันดับ และคะแนนน้อยเรียง 3)
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รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ
: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน
ลักษณะโครงการ
: โครงการต่อเนื่อง
สนองจุดเน้นโรงเรียน : จุดเน้นที่ ๑ และ 8
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ปี 2562 : นโยบายที่ 2
สอดคล้องกับจุดเน้น สพป.ชย.3 : ข้อที่ 8 และ 9
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย (สพฐ.) : มาตรฐานที่ 2 ตัวชีว้ ัดที่ 2.6
มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (การศึกษาปฐมวัย) : มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.6
: มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : มาตรฐานที่ 2
ตัวชีว้ ัดที่ 2.3, 2.5 และ 2.6
: มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) : มาตรฐานที่ 2
ตัวชีว้ ัดที่ 2.3, 2.5 และ 2.6
: มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.3
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางบุญรอด ป้อมมี
กลุ่มที่รับผิดชอบ
: งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน ( Classroom Meeting ) เป็น
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น เพื่อให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้มาพบปะพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกัน และกัน เพื่อหาแนวทางและร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเห็น
ความสาคัญของการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน จึงกาหนดให้มีการประชุมขึ้นเพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน และส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี
ให้ดียิ่งขึ้นไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อชี้แจงและรับทราบนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด
๒.๒ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนต่อผู้ปกครองนักเรียน
๒.๓ เพื่อแสวงหาแนวทางที่จะส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๓ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
3.1.2 ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ โรงเรียนและชุมชนมีการประสานความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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ที่
1
2

3
4

๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
รายการ/กิจกรรมสาคัญ
วางแผนปฏิบัติงานและเสนอแผนงาน
(Plan)
ดาเนินการตามปฏิทินในแผนงาน/
โครงการ (Do)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- ประชุมชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
ติดตามตรวจสอบ (Check) ให้การนิเทศ
สรุปผล/จัดทารายงาน (Action &
Report)
รวมงบประมาณเป็นเงิน

ระยะเวลา
เมษายน 2562

เดือนแรกของภาค
เรียนที่ 1 และ 2
ของปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
มีนาคม 2563

งบประมาณ

5,000

ผู้รับผิดชอบ
นางบุญรอด ป้อมมี

คณะครูทุกท่าน

ผู้บริหารสถานศึกษา
นางบุญรอด ป้อมมี
5,๐๐๐ บาท

๕. ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖2 - มีนาคม ๒๕๖3
6. งบประมาณ
เงินอุดหนุนและเงินเหลือจ่ายจากปีที่ผ่านมา จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้
จ่าย ดังนี้
6.1 งบบุคลากร
บาท
6.2 งบดาเนินงาน
5,000 บาท
6.3 งบลงทุน
บาท
๗. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๗.๑ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๗.๒ ผู้ปกครอง
๘. การติดตามและประเมินผล
๘.๑ สอบถามความพึงพอใจ
๘.๒ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
๙. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
๙.๑ ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับทราบ นโยบาย ข้อมูล - การสังเกต
- แบบสังเกต
ข่าวสาร และแนวทางการดาเนินงานของโรงเรียนดีขึ้น - การประชุม
- บันทึกการประชุม
- ระเบียบวาระการ
ประชุม
๙.๒ ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับทราบ เข้าใจ ให้ความ - การสอบถาม
- แบบสอบถาม
ร่วมมือสนับสนุน ในด้านกิจกรรมและการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ดียิ่งขึ้น
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๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ได้รับทราบ นโยบาย ข้อมูล
ข่าวสาร และแนวทางการดาเนินงานของโรงเรียนดีขึ้น
๑๐.๒ บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ได้รับทราบ เข้าใจ ให้ความร่วมมือ
สนับสนุน
ในด้านกิจกรรมและความร่วมมือพัฒนาด้านต่าง ๆ ดียิ่งขึ้น
ผู้เสนอโครงการ
(นางบุญรอด ป้อมมี)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางบุญรอด ป้อมมี)
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสันติ สิงหาพรม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

