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บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

ท่ี…………… วนัท่ี  …..   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

เร่ือง      รายงานผลการประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)  
 

เรียน     ผูอ้  านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค ์

ตามท่ีโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ มีค  าสั่งท่ี ……………….  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการ
ประชุมผูป้กครองชั้นเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562  ลงวนัท่ี  …. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานประชุมผู ้ปกครองชั้ นเรียน (Classroom Meeting)  ตามได้รับ
มอบหมายและเพื่อให้การด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีร่องรอยหลักฐานการท างานและเป็นการ
รายงานผลการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองอนัน าไปสู่การดูแลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป   

บดัน้ี การประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ได้
ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ ขา้พเจา้จึงขอรายงานผลการจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ...... ตามรายละเอียดในเอกสารน้ี   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

       ลงช่ือ…………………………………… 
                              ( ..................................................... ) 
                                                       ครูท่ีปรึกษา 
 

ลงช่ือ…………………………………… 
       ( ..................................................... ) 

                               ครูท่ีปรึกษา 
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ค าน า 

การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน คือ การส่งเสริมพฒันา การป้องกนั และการแกไ้ขปัญหาให้แก่นกัเรียน 
เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจท่ีเขม้แขง็ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทกัษะในการ
ด ารงชีวิตและรอดพน้จากวกิฤตทั้งปวง ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบมีขั้นตอน มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงาน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร และครูทุกคน มีวธีิการและเคร่ืองมือท่ีชดัเจน มีมาตรฐานคุณภาพ
และมีหลกัฐานการท างานท่ีตรวจสอบได ้ซ่ึงในจ านวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดน้ี ฝ่ายท่ีน่าจะมีบทบาทมากท่ีสุด 
ก็คือ ผูป้กครองและโรงเรียน   

 การจดักิจกรรมการประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นวิธีการหน่ึงในระบบ  
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท่ีจดัให้ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองได้พบปะเพื่อสนทนา  ปรึกษาหารือ และแลก  
เปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดูแลนกัเรียนระหวา่งกนั เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง  
และพฒันานักเรียนในปกครองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพต่อไป   ในวนัท่ี ….. พฤศจิกายน 2562  ทาง
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์  ได้จัดประชุมผู ้ปกครองชั้ นเรียน (Classroom Meeting) ในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1–6 ข้ึน ในฐานะครูท่ีปรึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ........ จึงไดจ้ดัท ารายงานผลการประชุม
เพื่อใหเ้ห็นแนวทางในการปฏิบติั และประโยชน์ของการจดัประชุมดงักล่าว  

 
 
       ...................................................... 

  
 ...................................................... 

 
                    ครูท่ีปรึกษา 
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สารบัญ 
 
 

   เร่ือง                              หน้า 
 

ค าน า  
สารบัญ  
    รายงานการประชุมผูป้กครองชั้นเรียน............................................................................ 1 
    ความส าคญัและความเป็นมา...........................................................................................  1 
    วตัถุประสงคข์องการจดัการประชุมผูป้กครองชั้นเรียน................................................... 1 
    วธีิด าเนินการ...................................................................................................................  2 
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    สรุป  อภิปราย  และขอ้เสนอแนะ.................................................................................... 3 
    อภิปรายผล..................................................................................................................... 6 
    ภาคผนวก........................................................................................................................ 7 

-  แบบบนัทึกการเขา้ร่วมประชุมผูป้กครองชั้นเรียน   
- บญัชีลงเวลาของผูป้กครองชั้นเรียน    
- รายช่ือผูป้กครองท่ีไม่เขา้ร่วมประชุมชั้นเรียน   
- รายช่ือผูป้กครองเครือข่าย  
- แบบประสานสัมพนัธ์ผูป้กครองกบัครูท่ีปรึกษา  
- แบบประเมินความพึงพอใจ  
- ค าสั่งการจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน  
- รูปภาพการจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน  
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รายงานผลการจัดการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom  Meeting ) 
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา  2562 

 
1.  ความส าคัญและความเป็นมา 

การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน คือ การส่งเสริมพฒันา การป้องกนั และการแกไ้ขปัญหาให้แก่นกัเรียน 
เพื่อให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจท่ีเขม้แข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทกัษะในการ
ด ารงชีวิตและรอดพน้จากวิกฤตทั้งปวง ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบมีขั้นตอน มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงาน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร และครูทุกคน มีวธีิการและเคร่ืองมือท่ีชดัเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลกัฐาน
การท างานท่ีตรวจสอบได้ ซ่ึงในจ านวนผู ้ท่ี เก่ียวข้องทั้ งหมดน้ี ฝ่ายท่ีน่าจะมีบทบาทมากท่ีสุด ก็คือ 
ผูป้กครองและโรงเรียน การจดักิจกรรมการประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นวิธีการ
หน่ึงในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ท่ีจดัให้ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองไดพ้บปะเพื่อสนทนาปรึกษาหารือ 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดูแลนกัเรียนระหวา่งกนั เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ข  
ปรับปรุง และพฒันานกัเรียนในปกครองใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพต่อไป 

การจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียน ( Classroom Meeting ) เป็นกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนไดจ้ดั
ข้ึน เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองได้มาพบปะพูดคุย สนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  
เพื่อหาแนวทางและร่วมมือกนัในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ได้เล็งเห็นความส าคญัของการประชุมผูป้กครองชั้นเรียน ( Classroom 
Meeting )  จึงก าหนดให้มีการประชุมผูป้กครองชั้นเรียน ( Classroom Meeting ) ข้ึนเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุง แกไ้ข พฒันาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน และส่งเสริมพฤติกรรมท่ีดีของนกัเรียนให้ดี
ยิง่ๆ ข้ึนไป 
 
2.  วตัถุประสงค์ของการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 

1. เพื่อใหผู้ป้กครองไดรู้้และเขา้ใจถึงกฎระเบียบของทางโรงเรียน  สามารถน าไปอบรมสั่งสอน
นกัเรียนในปกครองได ้

2. เพื่อใหผู้ป้กครองไดมี้โอกาสพบปะกบัครูประจ าชั้นและรับทราบพฤติกรรมดา้นการเรียน  ความ 
ประพฤติ  การปรับตวัตามศกัยภาพ และอ่ืน ๆ ของนกัเรียนใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบ 
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3. เพื่อใหผู้ป้กครองตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานและหาแนวทางร่วมกนั
ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

4. เพื่อใหผู้ป้กครองไดมี้โอกาสเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน  และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี ความร่วมมือระหวา่งบา้นกบัโรงเรียนในการป้องกนั
แกไ้ขและพฒันานกัเรียน 

5. เพื่อใหผู้ป้กครองร่วมมือร่วมใจในการสร้างเครือข่ายผูป้กครองท่ีเขม้แขง็ เพื่อการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนร่วมกนัระหวา่งผูป้กครองดว้ยกนัและระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียน 

 
3.  วธีิด าเนินการ 
 

1. ผูป้กครองลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
2. ครูท่ีปรึกษาน าผูป้กครอง เขา้ร่วมประชุม ณ หอ้งประชุมโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค ์
3. ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพบผูป้กครอง 
4. ผูบ้ริหารแนะน าบุคลากร  และครูท่ีปรึกษาแต่ละห้องเรียน 
5. ครูท่ีปรึกษาน าผูป้กครองแต่ละหอ้งไปร่วมประชุมผูป้กครองชั้นเรียนตามห้องประจ าท่ีก าหนด 
6. ครูท่ีปรึกษาแนะน ากรรมการหอ้งเรียน และแนะน าตนเอง   
7. ผูป้กครองแนะน าตนเองเพื่อท าความรู้จกักนั 
8. ครูท่ีปรึกษารายงานขอ้มูลข่าวสารจากทางโรงเรียนและรายงานพฤติกรรมต่าง ๆ ของนกัเรียนต่อ

ผูป้กครอง 
9. ครูท่ีปรึกษากล่าวค าชมเชย  ยกยอ่ง นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีดีและผูป้กครองท่ีใหค้วามร่วมมือเอาใจ

ใส่ต่อนกัเรียนท่ีอยูใ่นความปกครอง 
10. ครูท่ีปรึกษาเชิญใหผู้ป้กครองแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ดีของนกัเรียนในความปกครอง  

และขอ้บกพร่องของนกัเรียนท่ีตอ้งการให้โรงเรียนช่วยเหลือ  และใหผู้ป้กครองสอบถามถึงความ
ประพฤติของนกัเรียนเป็นรายคน 

11. ครูท่ีปรึกษาใหผู้ป้กครองตอบแบบประเมินการจดัการประชุมผูป้กครองชั้นเรียน  
12. ครูท่ีปรึกษากล่าวขอบคุณผูป้กครองท่ีมาร่วมประชุม 
13. ครูท่ีปรึกษา รายงานสรุปการประชุมผูป้กครองชั้นเรียน 

 
4.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผูป้กครองไดรั้บทราบความประพฤติของนกัเรียนในปกครอง  เม่ืออยูท่างโรงเรียน ทั้งส่วนท่ีดีและ
ส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
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2. ผูป้กครองนกัเรียนมีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์และร่วมปรึกษาหารือ  เพื่อหาทางแกไ้ข  

ปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมของนกัเรียนในปกครองให้ดีข้ึน 
3. ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองไดป้ระสานสัมพนัธ์และร่วมมือกนัดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 
4. นกัเรียนเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ  มีคุณภาพและสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

5.  สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 
 

 ผลการจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน  ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2562  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  ……../……...  ดงัน้ี  

1. จ านวนผูป้กครองทั้งหมด.................คน  เขา้ร่วมประชุมจ านวน  ……..… คน  คิดเป็นร้อยละ  
……..  ของจ านวนผูป้กครองทั้งหมด  ผูป้กครองท่ีไม่เขา้ร่วมประชุมจ านวน  ……..… คน  คิดเป็นร้อยละ  
……..  ของจ านวนผูป้กครองทั้งหมด   

2. หวัขอ้ส าคญัของการประชุม ไดแ้ก่...………………………………………………….….……… 
……………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….…….… 

3. ขอ้สรุปจากการประชุม …………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

4. บรรยากาศการประชุม และขอ้สังเกต 
4.1 ความร่วมมือในการเสนอความคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
4.2 การใหข้อ้คิดเห็นท่ีมีประโยชน์ 
............................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 
4.3 การใหก้ารสนบัสนุน 
.............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  
4.4 อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 
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สรุปผลการประเมินการจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน  ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2562 โดย
มีผูป้กครองตอบแบบสอบถามจ านวน  ….…… คน  สรุปผลไดด้งัน้ี 
 
ตอนที ่ 1  ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

อายเุฉล่ีย .............. ปี   
เพศชาย  .............. คน คิดเป็นร้อยละ ............. 
เพศหญิง .............. คน คิดเป็นร้อยละ ............. 

   
ระดับการศึกษา 

 

ประถมศึกษา ............. คน คิดเป็นร้อยละ ............. 
มธัยมศึกษาตอนตน้ ............. คน คิดเป็นร้อยละ ............. 
มธัยมศึกษาตอนปลาย ............. คน คิดเป็นร้อยละ ............. 
อนุปริญญา/เทียบเท่า ............. คน คิดเป็นร้อยละ ............. 
ปริญญาตรี ............. คน คิดเป็นร้อยละ ............. 
สูงกวา่ปริญญาตรี ............. คน คิดเป็นร้อยละ ............. 

 
          อาชีพ 
 

    
   

 
 
 
 
 

รับราชการ ............. คน คิดเป็นร้อยละ ............. 
คา้ขาย ............. คน คิดเป็นร้อยละ ............. 
รับจา้ง ............. คน คิดเป็นร้อยละ ............. 
เกษตรกร ............. คน คิดเป็นร้อยละ ............. 
อ่ืนๆ ............. คน คิดเป็นร้อยละ ............. 
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ตอนที ่ 2 ความคิดเห็นเกีย่วกับกจิกรรมการประชุมผู้ปกครอง 

2.1  ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียนท่ีโรงเรียนจดัข้ึนในระดบัใด 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. สถานท่ีจดักิจกรรม      
2. ระยะเวลาของกิจกรรมในหอประชุม      
3. ระยะเวลาของกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา      
4. การตอ้นรับและการใหค้  าแนะน าของคณะครู      
5. การใหบ้ริการ ค าแนะน า และขอ้มูลของครูท่ีปรึกษา      
6. การประชุมท าใหท้่านไดท้ราบขอ้มูลและพฤติกรรมนกัเรียน      
7. การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งครูและผูป้กครอง      
8. ประโยชน์และความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากการประชุมคร้ังน้ี      
9. ท่านมีความเขา้ใจและยนิดีใหค้วามร่วมมือกบัเครือข่าย   
   ผูป้กครองในการด าเนินกิจกรรมเพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

     

10. ในการจดัการประชุมคร้ังต่อไปในภาคเรียนหนา้ท่านคิดจะ 
     มาร่วมกิจกรรมอีก 

     

 

2.2  ส่ิงท่ีท่านตอ้งการให้โรงเรียนด าเนินการในปีการศึกษา 2562   
1. ………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมของท่านต่อการร่วมพฒันาและการด าเนินการของโรงเรียน 
1. ………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………… 
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อภิปรายผล 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ……./…….  มีผูป้กครองทั้งหมดจ านวน  ……….  คน  มีผูป้กครองท่ีเขา้ร่วม
ประชุมจ านวน  ...........  คน  ไม่เขา้ร่วมประชุม .................  คน  ผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมประชุมไดต้อบ
แบบสอบถามจ านวน  ..........  คน  อายเุฉล่ีย  ...........  ปี  เป็นเพศหญิงจ านวน.......... คน  เพศชายจ านวน
......... คน  สถานภาพส่วนมากเก่ียวขอ้งเป็น........................ กบันกัเรียนระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบั............................................  คิดเป็นร้อยละ ....................   และประกอบอาชีพ...................................... 
เป็นส่วนมาก  คิดเป็นร้อยละ  .................     

ความพึงพอใจในการจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียนในคร้ังน้ี  โดยรวมอยูใ่นระดบั.......................เม่ือ
พิจารณารายขอ้  พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน...........ขอ้ ระดบัมาก จ านวน............ขอ้ ระดบัปานกลาง  
จ านวน.............ขอ้   ระดบันอ้ย  จ  านวน.............ขอ้ และระดบันอ้ยท่ีสุด  จ านวน.............ขอ้                
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ 

1. …………………………………………………………………………………………………
ค่าเฉล่ีย....................... 

2. …………………………………………………………………………………………………
ค่าเฉล่ีย...................... 

3. ………………………………………………………………………………………………….
ค่าเฉล่ีย...................... 

ค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบัแรก คือ 
1. ………………………………………………………………………………………………….

ค่าเฉล่ีย...................... 
2. ………………………………………………………………………………………………….

ค่าเฉล่ีย..................... 
3. ………………………………………………………………………………………………….

ค่าเฉล่ีย.................... 
 

         ความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการประชุมผูป้กครองคร้ังน้ีส่วนมากเห็นวา่มีประโยชน์และไดรั้บ
ความรู้ รับทราบถึงพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนในปกครอง และหากมีประชุมคร้ังต่อไปจะมาร่วม
กิจกรรมอีก  และยนิดีร่วมมือกบัโรงเรียนในการร่วมมือกนัแกไ้ขและพฒันาโรงเรียนต่อไป 

 
 

ลงช่ือ  ...............................................   ครูท่ีปรึกษา       ลงช่ือ  ...............................................   ครูท่ีปรึกษา 
(  ................................................. )               (  ................................................. ) 
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ภาคผนวก 
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แบบบันทกึการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom Meeting) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี........................  ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา 2562 

สถานท่ีประชุม : หอประชุมโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค ์ และหอ้งเรียน      ....................    
วนัท่ี ….  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

 
1. จ านวนผูป้กครองทั้งหมด............................................คน มาประชุมจ านวน..........................คน 
    ไม่มาจ านวน..............................................คน จ านวนผูป้กครองท่ีมาคิดเป็นร้อยละ........................... 
2. หวัขอ้ส าคญัของการประชุม ไดแ้ก่............................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ขอ้สรุปจากการประชุม 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
4. บรรยากาศการประชุม และขอ้สังเกต 

4.1 ความร่วมมือในการเสนอความคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
4.2 การใหข้อ้คิดเห็นท่ีมีประโยชน์ 
............................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 
4.3 การใหก้ารสนบัสนุน 
.............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  
4.4 อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ………………………………………………………. ครูทีป่รึกษา 
 

ลงช่ือ ………………………………………………………. ครูทีป่รึกษา 
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โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

การประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน (Classroom Meeting) 
ประจ าภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา 2562 

รายช่ือผู้ปกครองนักเรียนทีเ่ข้าร่วมประชุมประสานสัมพันธ์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ......... 
 

ล าดับที ่ ช่ือ-นามสกุลนักเรียน ช่ือผู้ปกครอง(ตัวบรรจง) เกีย่วข้องเป็น เบอร์โทรศัพท์ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
ลงช่ือ ………………………………………………………. ครูทีป่รึกษา 
ลงช่ือ ………………………………………………………. ครูทีป่รึกษา 

 



เอกสาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป     

 

 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

รายช่ือผู้ปกครองนักเรียนทีไ่ม่เข้าประชุมประสานสัมพนัธ์ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่….….. 
 

ล าดับที ่ ช่ือ-นามสกุลนักเรียน ช่ือผู้ปกครอง(ตัวบรรจง) หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………………………. ครูทีป่รึกษา 
ลงช่ือ ………………………………………………………. ครูทีป่รึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป     

 

 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

การประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน (Classroom Meeting) 
ประจ าภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา 2562 

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในช้ันเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่……..……… 
 

ล าดับที ่ ช่ือ - นามสกุล ลายเซ็น ต าแหน่ง เป็นผู้ปกครองของ 

1   ประธาน  

2   รองประธาน  

3   เลขานุการ  

4   กรรมการ  

5   กรรมการ  

 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………………………. ครูทีป่รึกษา 
 

ลงช่ือ ………………………………………………………. ครูทีป่รึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป     

 

 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

แบบบันทึกประสานสัมพนัธ์ผู้ปกครองกบัครูทีป่รึกษา 
 

 
 

1. พฤติกรรมของนักเรียนทีค่วรยกย่องชมเชย 
………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

2. พฤติกรรมของนักเรียนทีต้่องปรับปรุง แก้ไข 
………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวทางการแก้ไข ( ของผู้ปกครองกบัครูทีป่รึกษา) 
………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

4. ความต้องการของผู้ปกครองทีต้่องการให้โรงเรียนช่วยเหลือ 
………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

5. ความรู้สึก/ความเห็นของผู้ปกครองทีไ่ด้มาพบกบัครูทีป่รึกษาในคร้ังนี้ 
………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
        ลงช่ือ ……………………………………….. 
                         ( ……………………………………. ) 
                                                   ผู้ปกครอง 
ลงช่ือ …………………………………….               ลงช่ือ ………………………………………. 

                   ( …………………………………. )                     ( ……………….…………………. ) 
                                               ครูทีป่รึกษา                    ครูทีป่รึกษา 

ช่ือ-สกุล (นักเรียน)……………………………………….. ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่……..…. เลขที…่…… 
ช่ือ-สกุล (ผู้ปกครอง) ………………………………….. เกีย่วข้องกบันักเรียนเป็น ………………..…. 



เอกสาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป     

 

 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

แบบประเมินความพงึพอใจประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom Meeting) 
ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

1. เพศ           ชาย             หญิง 
2. อาย ุ    .................................... ปี   
3. ระดบัการศึกษา 
  ประถมศึกษา    มธัยมศึกษาตอนตน้    มธัยมศึกษาตอนปลาย 
  อนุปริญญา/เทียบเท่า   ปริญญาตรี     สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4. อาชีพ 
  รับราชการ   คา้ขาย     รับจา้ง  

          เกษตรกร   อ่ืนๆ 
 

ตอนที ่ 2 ความคิดเห็นเกีย่วกับกจิกรรมการประชุมผู้ปกครอง 
2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียนท่ีโรงเรียนจดัข้ึนในระดบัใด 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. สถานท่ีจดักิจกรรม      
2. ระยะเวลาของกิจกรรมในหอประชุม      
3. ระยะเวลาของกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา      
4. การตอ้นรับและการใหค้  าแนะน าของคณะครู      
5. การใหบ้ริการ ค าแนะน า และขอ้มูลของครูท่ีปรึกษา      
6. การประชุมท าใหท้่านไดท้ราบขอ้มูลและพฤติกรรมนกัเรียน      
7. การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งครูและผูป้กครอง      
8. ประโยชน์และความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากการประชุมคร้ังน้ี      
9. ท่านมีความเขา้ใจและยนิดีใหค้วามร่วมมือกบัเครือข่าย   
   ผูป้กครองในการด าเนินกิจกรรมเพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

     

10. ในการจดัการประชุมคร้ังต่อไปในภาคเรียนหนา้ท่านคิดจะ 
     มาร่วมกิจกรรมอีก 

     

 

 



เอกสาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป     

 

 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

2.2  ส่ิงท่ีท่านตอ้งการให้โรงเรียนด าเนินการในปีการศึกษา 2562   
1. ………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมของท่านต่อการร่วมพฒันาและการด าเนินการของโรงเรียน 
1. ………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



เอกสาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป     

 

 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

ค าส่ังโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
ที ่…../2562 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนบโดยถ่ายเอกสารจากทีค่รูไพโรจน์แจกได้เลยค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป     

 

 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

รูปภาพการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
 

 


