
งาน/โครงการ:   โครงการประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
    จากทุกภาคส่วน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1  เมษายน   2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางสาวเบญจมาศ  โปทา    
 
1. วัตถุประสงค ์
   1.1  เพ่ือแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน  
     1.2  เพ่ือเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน  
      1.3  เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1. ผู้ปกครองร้อยละ 90 เข้าร่วมประชุม  
           2. ร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ด าเนินงานของโรงเรียน     
    เชิงคุณภาพ 
          การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา 
และองค์กรหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN)  
    1) ประชุมชี้แจงโครงการ 
    2) วางแผนด าเนินการ 
    3) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    4) ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร 
 
    ขั้นด าเนินการ (DO)  
    5) ประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียน 1/2564 และ 2/2564 
 
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
    6) นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 
 
    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
    7) ประเมินผลและสรุปโครงการ 



   - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
   - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ  0 มิถุนายน 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครู  และบุคลากร รับทราบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. วางแผนด าเนินการ 0 มิถุนายน 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีปฏิทินก าหนดการประชุม
ผู้ปกครองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 
2562 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 0 มิถุนายน-
กรกฏาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

4. ประสานงาน จัดเตรียม
เอกสาร 

2,500 กรกฎาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีเอกสารที่จะใช้ในการประชุม 

5. ประชุมผู้ปกครองประจ า
ภาคเรียน 1/2564 และ 
2/2564  

4,000 กรกฎาคม, 
พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการด าเนินการประชุม
ผู้ปกครองประจ าภาคเรียน 
1/2564 และ 2/2564 รวม
จ านวน 2 ครั้ง 

6. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

0 กรกฎาคม, 
พฤศจิกายน 

2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

คณะกรรมการได้นิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานของ
โครงการ 

7. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ 

0 กรกฎาคม, 
ธันวาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. ผู้ปกครองได้ทราบ
ความก้าวหน้าและผลการเรียน
ของนักเรียน  
2. ทุกฝ่ายมีความความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และ
นักเรียน  
3. มีความร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนและผู้ปกครองในการ
พัฒนาการศึกษา 

รวม 6,500 
   



 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ ใช้ไม่ถึงงบประมาณที่ก าหนด เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

 
 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1) ผู้ปกครองร้อยละ 90 เข้าร่วมประชุม ผู้ปกครองร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุม ไมบ่รรลุ 

2) ร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

ร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการด าเนินงานของโรงเรียน 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทาง
ศาสนา และองค์กรหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม 

การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรทางศาสนา และองค์กรหน่วยงาน
ต่างๆ มีส่วนร่วม   

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- - - 

 
ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
 
 
 



ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิค 
19 ท าให้ผู้ปกครองมาร่วมประชุม
ผู้ปกครองไม่ครบ 100 
เปอร์เซ็นต์  

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


