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ชั้นเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ลงวันที่ 30  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2565 เพ่ือให้บุคลากรใน
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ค าน า 

 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหาให้แก่
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีทักษะในการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็น
กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากร
หลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน 
มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้  ซึ่งใน
จ านวนผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมดนี้ ฝ่ายที่น่าจะมีบทบาทมากท่ีสุด ก็คือ ผู้ปกครองและโรงเรียน   

 การจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นวิธีการหนึ่งใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่จัดให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้พบปะเพ่ือสนทนา ปรึกษาหารือ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนระหว่างกัน เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ไข ปรับปรุง  และพัฒนานักเรียนในปกครองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป ในวันที่ 30 พฤษภาคม 
2565 ทางโรงเรียนกะปงพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 
ทางกลุ่มงานกิจการนักเรียนจึงได้จัดท ารายงานผลการประชุมชั้นเรียนฉบับนี้ขึ้นมา 
 
 

      ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
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รายงานผลการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

1.  ท่ีมาและความส าคัญ 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหาให้แก่
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีทักษะในการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็น
กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน  มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากร
หลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการ
และเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้  ซึ่งในจ านวนผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ ฝ่ายที่น่าจะมีบทบาทมากที่สุดก็คือ ผู้ปกครองและโรงเรียน การจัดกิจกรรมการ
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นวิธีการหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ที่จัดให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้พบปะเพ่ือสนทนาปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนระหว่างกัน เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
นักเรียนในปกครองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป 

การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น เพ่ือให้ครูที่
ปรึกษาและผู้ปกครองได้มาพบปะพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เพ่ือหา
แนวทางและร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกะปงพิทยาคม อ าเภอกะปง จังหวัด
พังงา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนจึงก าหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนขึ้นเพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน และส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีของนักเรียน
ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 

1. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบของทางโรงเรียนสามารถน าไปอบรมสั่งสอน
นักเรียนในปกครองได้ 

2. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจ าชั้นและรับทราบพฤติกรรมด้านการเรียน 
ความประพฤติ การปรับตัวตามศักยภาพ และอ่ืน ๆ ของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 

3. เพ่ือให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานและหาแนวทาง
ร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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4. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการ
ป้องกันแก้ไขและพัฒนานักเรียน 

5. เพ่ือให้ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจในการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งเพ่ือการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกันและระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 

3.  วิธีด าเนินการ 

1. ครูที่ปรึกษาน าผู้ปกครองที่มาร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมณ หอประชุมโรงเรียนกะปงพิทยาคม 
2. ครูที่ปรึกษารับลงทะเบียนผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม 
3. ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพบผู้ปกครอง 
4. ผู้บริหารแนะน าบุคลากรในโรงเรียนและครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียน 
5. ครูที่ปรึกษาน าผู้ปกครองแต่ละห้องไปร่วมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนตามห้องประจ าที่ก าหนด 
6. ครูที่ปรึกษาแนะน ากรรมการห้องเรียน และแนะน าตนเอง   
7. ผู้ปกครองแนะน าตนเองเพ่ือท าความรู้จักกัน 
8. ครูที่ปรึกษารายงานข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนและรายงานพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน

ต่อผู้ปกครอง 
9. ครูที่ปรึกษากล่าวค าชมเชย  ยกย่อง นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ดีและผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ

เอาใจใส่ต่อนักเรียนที่อยู่ในความปกครอง 
10. ครูที่ปรึกษาเชิญให้ผู้ปกครองแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีของนักเรี ยนในความ

ปกครอง และข้อบกพร่องของนักเรียนที่ต้องการให้โรงเรียนช่วยเหลือ และให้ผู้ปกครอง
สอบถามถึงความประพฤติของนักเรียนเป็นรายคน 

11. ครูที่ปรึกษาให้ผู้ปกครองตอบแบบประเมินการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
12. ครูที่ปรึกษากล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม 

4.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ปกครองได้รับทราบความประพฤติของนักเรียนในปกครอง เมื่ออยู่ทางโรงเรียนทั้งส่วนที่ดี
และส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

2. ผู้ปกครองนักเรียนมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมปรึกษาหารือ เพ่ือหาทาง
แก้ไข  ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนในปกครองให้ดีขึ้น 

3. ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้ประสานสัมพันธ์และร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด 

4. นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีคุณภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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5.  สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 
 ผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1 - 6  ดังนี้  
1. จ านวนผู้ปกครองทั้งหมด 232 คน  เข้าร่วมประชุมจ านวน 204 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.93
ของจ านวนผู้ปกครองทั้งหมด  ผู้ปกครองที่ไม่เข้าร่วมประชุมจ านวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ  12.07 
ของจ านวนผู้ปกครองทั้งหมด ซ่ึงจ าแนกร้อยละของผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมของแต่ละชั้นเรียนได้ดัง
แสดงในแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และสรุปรวมจ านวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมชั้นเรียนประจ าภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนกะปงพิทยาคมได้ดังแผนภาพวงกลมต่อไปนี้ 

 

 

96.55
92.59

84.00 84.21

92.59

78.95
83.33

88.24
84.21

88.46

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 4 5/1 5/2 6

เปรียบเทียบร้อยละของจ านวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมชั้นเรียน 2/2563 ของแต่ละชั้นเรียน 

204

28

เปรียบเทียบจ านวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมชั้นเรียนประจ าภาคเรียนที่ 2/2563

เข้าร่วมประชุม ไม่เข้าร่วมประชุม
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2. หัวข้อส าคัญของการประชุม ได้แก่ 
-  กฎระเบียบของโรงเรียน ข้อควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนอย่างมีความสุข
ภายในโรงเรียน 
-  การป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานที่ศึกษาร่วมกันระหว่างนักเรียนและครู 
-  การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทรงผมนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
-  การน าโทรศัพท์มือถือมาใช้งานในโรงเรียนซึ่งนักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน หาก
สูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ และนักเรียนต้องใช้โทรศัพท์เพ่ือการสืบค้นและเรียนรู้ในชั้น
เรียนเท่านั้นให้เป็นไปตามกฎกติกาของครูผู้สอน 
-  การด าเนินการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและ
โรงเรียนด าเนินการต่อนักเรียนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของนักเรียน 
-  การพูดคุยถึงพฤติกรรมของนักเรียนขณะอยู่ที่โรงเรียน ทั้งพฤติกรรมดีที่ควรยกย่องเป็น
แบบอย่าง และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
-  การปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองในเรื่องของผลการเรียน การ
แก้ไขปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงพฤติกรรมความประพฤติของนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

3. ข้อสรุปจากการประชุม  
-  ผู้ปกครองรับทราบกฎระเบียบของโรงเรียน ข้อควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียน 
- ผู้ปกครองรับทราบการเปลี่ยนแปลงในเรื่องทรงผมของนักเรียนอย่างถูกต้อง 
-  ผู้ปกครองรับทราบถึงกฎเกณฑ์หากนักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมาใช้งานที่โรงเรียน 
-  ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
-  ผู้ปกครองมีวัตถุประสงค์ร่วมกับโรงเรียนในการร่วมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดทั้ง
ทางด้านการเรียนและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ (เก่ง ดี มีสุข) 
-  ผู้ปกครองเข้าใจ ยอมรับการตัดสินใจของครูที่ปรึกษา ยินดีให้ความร่วมมือในการดูแล 
นักเรียนในความปกครองของตน ทั้งในเรื่องการเรียนและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
-  ผู้ปกครองรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล 
-  ผู้ปกครองรับทราบการด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนของแต่ละชั้นเรียนจากที่ปรึกษา 
-  การมอบทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน มีความประพฤติเรียนร้อย 
และเรียนดี 
-  ผลการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาในปีการศึกษา 2564 
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4. บรรยากาศการประชุม และข้อสังเกต 
4.1  ความร่วมมือในการเสนอความคิดเห็น 

-  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและปรึกษาหารือร่วมกับครูที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาทั้งทางด้านการเรียนและ
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน อีกทั้งความต้องการรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จาก
ทางโรงเรียน เช่น ทุนทรัพย์ เป็นต้น 
-  ผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจถึงข้อปฎิบัติ กฎ ระเบียบของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียน
ทุกคนที่อยู่ในความปกครองของตนเองได้ปฏิบัติตามเพ่ือการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้
อย่างมีความสุข ผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ต่อไป 

4.2  การให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ 
-  การแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองให้แก่ครูที่ปรึกษา และครูปรึกษาก็ท าการแจ้ง
เบอร์โทรศัพท์ของตนหรือสร้างกลุ่มไลน์ผู้ปกครองให้แก่ผู้ปกครอง เพ่ือใช้เป็นช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันให้สะดวกมากยิ่งขึ้น หากนักเรียนประสบปัญหา หรือ
กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในโรงเรียน 
-  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเยี่ยมบ้านนักเรียนแก่ครูที่ปรึกษาในการเข้าพบปะ
เยี่ยมบ้านเพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริงของนักเรียน 
-  ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการติดตามผลการเรียนนักเรียน และเน้นย้ าให้ครูที่
ปรึกษาให้ความส าคัญและสนใจเป็นพิเศษทั้งเรื่องการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน 

4.3  การให้การสนับสนุน 
-  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการแก้ไข สอดส่องดูแล และควบคุมพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน และสนับสนุนวิธีการด าเนินการของทางโรงเรียนเกี่ยวกับการแก้ไข
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  
-  ให้ผู้ปกครองโทรแจ้งที่ปรึกษาในกรณีนักเรียนลาป่วย ลากิจในวันที่มีเรียนเป็นรายวัน 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 โดยมีผู้ปกครองตอบแบบสอบถามจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 73.04 ของ
จ านวนผู้ปกครองทั้งหมดท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  สามารถสรุปผลจากข้อมูลในแบบสอบถามได้ดังนี้ 
ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม   

 อายุเฉลี่ย 42.77 ปี  
 เพศชาย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 30.20 
 เพศหญิง 104 คน คิดเป็นร้อยละ 69.80 
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ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.83 
มัธยมศึกษาตอนต้น 43 คน คิดเป็นร้อยละ 28.86 
ม.ปลาย/ปวช 46 คน คิดเป็นร้อยละ   30.87 
อนุปริญญา/ปวส. 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.37 
ปริญญาตรี 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 
ปริญญาโท 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.67 
     

 
 

45

104

เปรียบเทียบจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง

ชาย หญิง

เปรียบเทียบจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน

ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
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          อาชีพ 
 

   
 
   

 
   

 
ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 

2.1  ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้นในระดับใด  
 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
(Likert) มีจ านวนข้อค าถามของแบบสอบถามนี้รวมทั้งหมด 10 ข้อ มีระดับการให้คะแนน คือ 

5  หมายถึง ระดับการให้คะแนน  มากที่สุด 
4  หมายถึง ระดับการให้คะแนน  มาก 
3  หมายถึง ระดับการให้คะแนน  ปานกลาง 
2  หมายถึง ระดับการให้คะแนน  น้อย 
1  หมายถึง ระดับการให้คะแนน  น้อยที่สุด 

 การแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การเประเมินผลโดยการอิงเกณฑ์ หาค่าเฉลี่ยเมื่อท าการ
วิเคราะห์แปรผล น าระดับความพึงพอใจมาแปรความหมายเป็นค่าเฉลี่ยรายข้อดังนี้ 

รับราชการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.36 
ค้าขาย 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.11 
รับจ้าง 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.23 
เกษตรกร 60 คน คิดเป็นร้อยละ 40.27 
พนักงานเอกชน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.34 
ธุรกิจส่วนตัว 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.70 
     

เปรียบเทียบจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกัน

รับราชการ ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกร พนักงานเอกชน
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ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 

มีระดับความคิดในระดับมากที่สุด 
มีระดับความคิดในระดับมาก 

มีระดับความคิดในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

มีระดับความคิดในระดับน้อย 
มีระดับความคิดในระดับน้อยที่สุด 

สรุปผลการสอบถามได้ท าการแจกแจงค่าเฉลี่ยในประเด็นข้อค าถามต่าง ๆ และระบุระดับ
ความพึงพอใจของข้อค าถามต่าง ๆ ไว้ดังตารางต่อไปนี้ 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 4.26 มาก 
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 4.14 มาก 
3. รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 4.30 มาก 
4. การให้บริการและการให้ค าแนะน าของครูที่ปรึกษา 4.52 มากที่สุด 
5. ท่านได้รับทราบข้อมูลและพฤติกรรมนักเรียน 4.34 มาก 
6. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง 3.30  ปานกลาง 
7. ท่านและครูที่ปรึกษาร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียน 

4.24 
มาก 

8. ท่านมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 4.44 มาก 
9. ท่านมีความยินดีให้ความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4.50 
มากที่สุด 

10. ควรมีการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในทุกภาคเรียน 4.35 มาก 
 

6.  อภิปรายผล 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีผู้ปกครองทั้งหมดจ านวน 232 คน  มีผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม
จ านวน 204 คน  ไม่เข้าร่วมประชุม 28 คน  ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมได้ตอบแบบสอบถามจ านวน  
149 คน  อายุเฉลี่ย 42.77 ปี เป็นเพศชายจ านวน 45 คน เพศหญิงจ านวน 104 คน สถานภาพ
ส่วนมากเกี่ยวข้องเป็นบิดา/มารดาของนักเรียน ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรท าสวน 
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 ความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนในครั้งนี้  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ มาก 8 ข้อ และมากท่ีสุด 2 ข้อ ซ่ึง
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ าสุดได้ดังต่อไปนี้ 
  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

1. การให้บริการและการให้ค าแนะน าของครูที่ปรึกษา 4.52 (มากที่สุด) 
2. ท่านมีความยินดีให้ความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ค่าเฉลี่ย 4.50 (มากที่สุด) 
3.  ท่านมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ค่าเฉลี่ย 

4.44 (มาก) 
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง ค่าเฉลี่ย 3.30 (ปานกลาง) 
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.14 (มาก) 
3. ท่านและครูที่ปรึกษาร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ

นักเรียน ค่าเฉลี่ย 4.24 (มาก) 
7.  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ปกครองนักเรียน 
 ผู้ปกครองได้เสนอแนะให้โรงเรียนมีการด าเนินการในหัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้โดยเร่งด่วน ไดแ้ก่ 
 7.1  การปรับปรุงห้องน้ าเด็กนักเรียนหญิง/ชายให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
 7.2  การปรับปรุงทางเข้าโรงเรียนที่ขรุขระให้มีความปลอดภัยในการใช้รถและถนนมากกว่านี้  
 7.3  การปรับปรุงทางเดินระหว่างตึกและหลังคาบังฝน และโดมเข้าแถวในตอนเช้า 
 7.4  ให้ครูเน้นย้ านักเรียนในเรื่องการเรียนและการปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 7.5  การพัฒนาความสามารถนักเรียนให้เหมาะสมส าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม/บุคคล 
 7.6  การพัฒนาปรับปรุงการเรียนที่ไม่กดดันนักเรียนมากจนเกินไป 
 7.7  การเพิ่มกิจกรรมให้แก่นักเรียนมากขึ้นกว่าเดิม เช่น การแข่งขันกีฬา ดนตรี ศิลปะ  
 7.8  ให้โรงเรียนมีการแนะแนวการศึกษาต่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 7.9  ให้โรงเรียนส่งเสริมการเรียนกีฬา ดนตรี และศิลปะ 
 7.10  พัฒนาระบบเครื่องขยายเสียงของโรงเรียน 
 7.11  ให้ขยายโรงจอดรถโรงเรียนให้มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น 
 ผู้ปกครองพร้อมใจร่วมพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีศัยกภาพสูงสุด โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่
เต็มใจให้ความร่วมมือในการแก้ไข สอดส่องดูแล และควบคุมพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
และยินดีให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนตามแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน เพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งในการสนับสนุนผู้เรียนให้เป็นนักเรียนที่สมบูรณ์แบบต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพการด าเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Meeting Classroom) 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกะปงพิทยาคม 
วันที่ 30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
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แบบประเมินควำมพึงพอใจประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom Meeting) 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม  

1. เพศ           ชาย             หญิง 
2. อายุ ..................... ปี   
3. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น          มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. 
  อนุปริญญา ปวส.   ปริญญาตรี           ปริญญาโท 

4. อาชีพ 
  รับราชการ   ค้าขาย     รับจ้าง  

        เกษตรกร   อ่ืนๆ 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครอง 

2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้นในระดับใด 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม      

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม      
3. รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้      

4. การให้บริการค าแนะน าของครูที่ปรึกษา      

5. ท่านได้รับทราบข้อมูลและพฤติกรรมของนักเรียน      
6. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง      

7. ท่านและท่ีปรึกษาได้ร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

     

8. ท่านมคีวามไว้วางใจเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครู 

     

9. ท่านมีความยินดีให้ความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

     

10. ควรมีการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในทุก ๆ ภาคเรียน      

 
2.2  สิ่งที่ต้องการให้โรงเรียนแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือ หัวข้อที่ต้องการร่วมพัฒนาโรงเรียน 

1. ………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
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รายชื่อ ผู้ปกครองนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

ที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
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ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อเครือข่ายผู้ปกครอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
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กำรประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
ประจ ำภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2565 

 
รำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1 

 

ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง เป็นผู้ปกครองของ 

1 เอกชัย  จิ้วเส้ง ประธาน ภัทรนันท์  จิ้วเส้ง 
2 สมบัติ  ช่วยระดม รองประธาน ชัยวัฒน์  ชว่ยระดม 

3 ศรีไพร  เทพฤทธิ์ เลขานุการ อภิสรา  เทพฤทธิ์ 
4 เบญจวรรณ  กิ่งแก้ว กรรมการ ปรเมศวร์  สมานพงษ์ 

5 ดวงใจ  แก้วประดิษฐ์ กรรมการ ทิพย์สุคนธ์  ทิ้งบริรักษ์ 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง เป็นผู้ปกครองของ 

1 ยุพิน  สงทอง ประธาน ศุภเชฎฐ์  ชูสุข 

2 พรกนก  รักษ์วงค์ รองประธาน พิมพ์ลภัส  สุดเมือง 
3 ธิดา  รัตนิพนธ์ เลขานุการ ศาสตรินทร์  เวชสาร 

4 พิกุล  แอนิ่ม กรรมการ อรรถพล  แอนิ่ม 

5 มานิดา  เพ็ญภักดี กรรมการ มธุรส  เพ็ญภักดี 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/1 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง เป็นผู้ปกครองของ 

1 วรัมพร  ศรีเสวต ประธาน หฤทย์ชญา  ชูสังข์ 
2 นฤมล  เขียวดี รองประธาน หนึ่งฤทัย  ไกรรักษ์ 

3 จิริญญา  เทพสิงห์ เลขานุการ อติวิชญ์  เทพสิงห์ 

4 นวลองค์  ยอดบ ารุง กรรมการ ดาราวรรณ  ทิพย์รงค์ 
5 ปวีณา  ปานเฉวง กรรมการ สถาพร  สิงห์ทอง 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/2 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง เป็นผู้ปกครองของ 

1 ศรีประเสริฐ  เครือยศ ประธาน อริณย์ญาภัทร  เครือยศ 
2 ศุภาภรณ์  เนียมคล้าย รองประธาน น้ าฝน  ขันทอง 

3 สุดใจ  พรหมชาติ เลขานุการ ณัฐฐิการ์  พัฒน์กิจ 

4 รัตนา  รัตนวิเศษ กรรมการ ศรัณย์รัชต์  รัตนวิเศษ 
5 พิทักษ์  เพ็ชรสุวรรณ กรรมการ ชิษณุพงศ์  เพ็ชรสุวรรณ 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง เป็นผู้ปกครองของ 
1 ขวัญประภา  จิ้นหิ้น ประธาน ประภาสิริ  คงศรีสมบัติ 

2 มนต์ชัย  ทิพย์รงค์ รองประธาน เปรมฤทัย  ทิพย์รงค์ 

3 นิภา  สงนรินทร์ เลขานุการ จุฬาลักษณ์  สงณรินทร์ 
4 โสพิศ  รัตนกาญจน์ กรรมการ ชมพูนุช  ทองฤทธิ์ 

5 ศิริวรรณ  ตั้นสกุล กรรมการ จิรวัฒน์  ชาญกิจ 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/2 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง เป็นผู้ปกครองของ 

1 วิไลภรณ์  สินสุวรรณ์   ประธาน วรกานต์  สินสุวรรณ์ 

2 ทรงศิริ  รอดอุปการ รองประธาน นฤพนธ์  รอดอุปการ 
3 ส าลี  สิทธิแดง เลขานุการ ญานิกา  สิทธิแดง 

4 สุพิศ  ตะนะโส กรรมการ ฐิตินาถ  ตะนะโส 

5 นฤมล  ทิ้งบริรักษ์ กรรมการ พัชรมัย  ทิ้งบริรักษ์ 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง เป็นผู้ปกครองของ 

1 มานติ  สร้างเหมาะ ประธาน กมลชนก  สร้างเหมาะ 
2 จรรยา  ศิรหัสสร รองประธาน ณัฐณิชา  ศิรหัสสร 

3 วลัยลักษณ์  จงเจริญ เลขานุการ ไพลิน  หีตเทพ 

4 กนกวรรณ  แซ่ตั้น กรรมการ ฐานิดา  ดอกดวง 
5 ยาใจ  วิชัยดิษฐ์ กรรมการ สุกัญญา  วิชัยดิษฐ์ 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง เป็นผู้ปกครองของ 
1 เกรียงไกร  โรหิตรัตนะ ประธาน ณัฐสุดา  โรหิตรัตนะ 

2 ชโรชา  สายทองอินทร์ รองประธาน ปรีชา  สายทองอินทร์ 

3 ระพีพรรณ  อินศรีนวล เลขานุการ วันดี  โยมเนียม 
4 สุนีย์  จันทร์เลื่อน กรรมการ สุพัตรา  จันทร์เลื่อน 

5 อภิชาติ  ทะแก้ กรรมการ จีระนัน  ทะแก้ว 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/2 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง เป็นผู้ปกครองของ 

1 จุฑามาศ  ไชยนาคิน ประธาน ธงไชย  ไชยนาคิน 

2 จันหอม  สกุลสอน รองประธาน ณัฐฐินันท์  สกุลสอน 
3 จุฑามาศ  พร้าวแก้ว เลขานุการ เกศสุดา  พร้าวแก้ว 

4 เยาวเรศ  เพ็ชรเกษม กรรมการ คุณาสิน  เพ็ชรเกษม 

5 หวาน  สายสุนา กรรมการ ณรงค์กร  บุญน า 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง เป็นผู้ปกครองของ 

1 นิดหน่อย  แตงเหมาะ ประธาน เบญจมาศ  แตงเหมาะ 
2 จิระวรรณ  ยอดวิจารณ์ รองประธาน นนทวัฒน์  ยอดวิจารณ์ 

3 อรชญา  อินนาวา เลขานุการ อนัญญา  อินทรสาร 

4 ปทุมทิพย์  กิ่งแก้ว กรรมการ ทิพราดา  รุ่งสุวรรณ 
5 ไพโรจน์  รอดแป้น กรรมการ ทิพย์สุคนธ์  รอดแป้น 

 


