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โครงการ  โครงการประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ 
แผนงาน    วิชาการ 
นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2 :  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัย

เรียนทุกคน  
       กลยุทธที่ 4  :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้น สพม.พะเยา ข้อ 2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 6  :  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
                                เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด 
                                การศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                              1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัฐณัญญา  เร่งเร็ว  และ นางสาวบุษราภรณ์  กองแก้ว    
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1  เมษายน   2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
     การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น
จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย  โดยเฉพาะชุมชนและผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนใน
การอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกท้ังบุคลากรของโรงเรียนและ
ผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเพ่ิมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มท่ี    

ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน การ
ให้ความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
ของนักเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 39 ให้กระจายอ านาจการบริหารและจัด
การศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
ส านักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
และมาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน เพ่ือกระจายอ านาจบริหารการจัดการศึกษาการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) ผู้ปกครองนักเรียนเป็นปัจจัยส าคัญใน
การจัดการศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้โรงเรียนเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษา ช่วยจัดการศึกษา
ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนมากที่สุด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องแจ้ง
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สรุปผลการจัดการเรียนการสอน สรุปภาพรวมนโยบายของทางโรงเรียนให้เด่นชัด ประเมินผลการเรียน
ของนักเรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาในด้านการเรียน ความประพฤติของนักเรียน และ
ประการส าคัญผู้ปกครองนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผนงานต่าง  ๆ ที่ทาง
โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายไว้ เพ่ือให้บรรลุถึงผลของการปฏิรูปการศึกษาทุกประการ อีกทั้งเป็นการ
ร่วมมือกันระหว่างชุมชน ในการยกระดับและพัฒนาการศึกษาร่วมกับทางโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคมจึงได้จัดการประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยก าหนดกิจกรรม
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน  
     2.2  เพ่ือเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ครู และนักเรียน  
      2.3  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนา
โรงเรียน  
 2.4  เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับบุคลากรของโรงเรียน และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
          1. ผู้ปกครองร้อยละ 90 เข้าร่วมประชุม  
          2. ร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  
     3.2 ด้านคุณภาพ 
          การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทาง
ศาสนา และองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม 
 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ ครูและ
บุคลากร/
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

เมษายน 
2565 

0 คณะกรรมการ โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (Plan) 

2. วางแผนด าเนินการ ครูและบุคลากร พฤษภาคม 
2565 

0 น.ส.ณัฐณัญญา 
เร่งเร็ว 
น.ส.บุษราภรณ์ 
กองแก้ว 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ ครูและบุคลากร พฤษภาคม, 
พฤศจิกายน 

2565 

0 ผู้บริหาร โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

4. ประสานงาน จัดเตรียม
เอกสาร 

ครูและ
บุคลากร/
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

พฤษภาคม, 
พฤศจิกายน 

2565 

0 น.ส.ณัฐณัญญา 
เร่งเร็ว 
น.ส.บุษราภรณ์ 
กองแก้ว 
คณะกรรมการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (Do) 

5. ประชุมผู้ปกครองและ
นักเรียนประจ าภาคเรียน 
1/2565 และ 2/2565 

ผู้ปกครอง
นักเรียนและ
นักเรียน 

พฤษภาคม, 
พฤศจิกายน 

2565 

8,000 น.ส.ณัฐณัญญา 
เร่งเร็ว 
น.ส.บุษราภรณ์ 
กองแก้ว 
คณะกรรมการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

6. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

ผู้ปกครอง
นักเรียน 

พฤษภาคม, 
พฤศจิกายน 

2565 

0 คณะกรรมการ โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

7. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
  - รายงานผลการจัดท า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

ผู้ปกครอง
นักเรียน 

มิถุนายน, 
ธันวาคม 
2565 

0 น.ส.ณัฐณัญญา 
เร่งเร็ว 
น.ส.บุษราภรณ์ 
กองแก้ว 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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5. งบประมาณ จ านวนเงิน  8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
    แหล่งงบประมาณ  (    )  สพฐ  จัดสรร    จ านวน  ..................... บาท 
        (    )  สพม.พะเยา  จัดสรร   จ านวน  ..................... บาท 
        ( )  โรงเรียน  จัดสรร (งบอุดหนุน)  จ านวน  .....8,000....  บาท 

     (    )  หน่วยงานอื่นๆ ……........ จ านวน  ..................... บาท 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าป้ายไวนิล 2 แผ่น 1,500 3,000  
2 ค่าน้ าดื่ม 1,100 ขวด 3 3,300  
3 เอกสารรายงาน (แผ่นพับ, จุลสาร) 

  
1,700  

รวมทั้งสิ้น  แปดพันบาทถ้วน 8,000    
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้ปกครองร้อยละ 90 มาเข้าร่วมประชุม 
2. ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการด าเนินงานของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา และองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ 
มีส่วนร่วม 

 
การสังเกต 

การสอบถาม 
   การสัมภาษณ์ 

  
แบบสังเกต 

  แบบสอบถาม 
  แบบสัมภาษณ์ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1) นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  2) เกิดความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครองนักเรียน ส่งผลต่อความร่วมมือในการดูแล
ปกครองนักเรียนและการพัฒนาโรงเรียน 
  3) โรงเรียนได้รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน 
 
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
                           (นางสาวณัฐณัญญา  เร่งเร็ว) 
                          ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  
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ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
                           (นางสาวบุษราภรณ ์กองแก้ว) 
                          ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  
 
 
             ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 
 
    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นางวินนา เทพค า) 
                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
 
 
             ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                                  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 


