สรุปการประเมินการประชุมผูป้ กครองนักเรียนพบครูทป่ี รึกษา (Classroom meeting)
โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. ท่านเป็ นผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท.่ี ..../.....
ผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ .....

5%
ม.1

12%
41%

ม.2
ม.3

19%

ม.4
ม.5

13%

10%

ม.6

2. ท่านเกีย่ วข้องกับนักเรียนเป็ น...............
ท่านเกีย่ วของกับนักเรียนเป็ น......

5%

9%

19%

บิดา
มารดา

7%

พี่
ลุง ป้า น้า อา
ปู่ ย่า ตา ยาย

60%

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกีย่ วกับกิจกรรมประชุมผูป้ กครองนักเรียน
1. สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
1. สถานที่จัดกิจกรรม
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง
2%

น้อย

น้อยที่สุด

0%
18%

34%

46%

2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ในหอประชุม
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ในหอประชุม
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

1%
4%

11%

44%
40%

น้อยที่สุด

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม พบครูทป่ี รึกษา
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม พบครูที่ปรึกษา
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

0%
4%

17%

39%

40%

4. การต้อนรับและให้คาแนะนาของคณะครู
4. การต้ อนรับและให้ คาแนะนาของคณะครู
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง
1%

น้อย

0%

18%
30%

51%

น้อยที่สุด

5. การประชุมทาให้ท่านได้ทราบข้อมูลและพฤติกรรมของนักเรียนขณะทีอ่ ยู่ทโ่ี รงเรียน
5. การประชุ มทาให้ ท่านได้ ทราบข้ อมูลและ
พฤติกรรมของนักเรียนขณะทีอ่ ยู่ทโี่ รงเรียน
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1% 0%
19%

26%

54%

6. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผูป้ กครอง
6. การสร้ างความสั มพันธ์ ระหว่ างครู และผู้ปกครอง
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง
2%

น้อย

0%

24%

23%

51%

น้อยที่สุด

7. ประโยชน์และความเข้าใจทีไ่ ด้รบั จากการประชุมครัง้ นี้
7. ประโยชน์ และความเข้ าใจทีไ่ ด้ รับจากการประชุ ม
ครั้งนี้
มากที่สุด

มาก
2%

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

0%
21%

22%

55%

8. ท่านมีความเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือกับเครือข่ายผูป้ กครองในการดาเนินกิจกรรมเพือ่ ดูแล
ช่วยเหลือลูกหลานของท่าน
8. ท่านมีความเข้ าใจและยินดีให้ ความร่ วมมือกับ
เครื อข่ ายผู้ปกครองในการดาเนินกิจกรรมเพื่อดูแล
ช่ วยเหลือลูกหลานของท่ าน
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง
1%

21%

น้อย

1%

25%

52%

น้อยที่สุด

9. มีความเชื่อมันในการพั
่
ฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
9. มีความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง
1%

้อย
น

้อยที
น ่สุด

0%

18%

26%

55%

10. ในการจัดประชุมครัง้ ต่อไปในภาคเรียนหน้าท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมอีก
10. ในการจัดประชุ มครั้งต่ อไปในภาคเรียนหน้ าท่าน
จะเข้ าร่ วมกิจกรรมอีก
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง
2%

น้อย

1%

22%
25%

50%

น้อยที่สุด

11. ท่านต้องการให้โรงเรียนดาเนินการสิง่ ใดในปี การศึกษาหน้า (2564
- ปรับปรุงพัฒนาห้องน้านักเรียน
- ดูแลเรื่องกฎระเบียบ ระบบการเรียน การสอน ให้ดี ยิง่ ๆ ขึน้ ไป
- การเรียน การสอน
- อยากให้ไปเรียนเพิม่ ขึน้ ถ้าอยู่บา้ นให้มงี านทาทุกวันทีห่ ยุด (เพราะเวลาว่างมาก เด็กจะเล่นโทรศัพท์
มาก )
- สือ่ สารกับผูป้ กครองให้มากขึน้ เพือ่ รว่มกันแก้ไขปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียน เพือ่ แก้ปัญหาการหยุด
เรียนกลางคัน และทุกปั ญหาทีท่ าให้นกั เรียนหยุดเรียน เพือ่ ประโยชน์และคุณภาพของนักเรียนเอง
- ประชาสัมพันธ็สอ่ื ต่างๆทางออนไลน์เพิม่ มากขึน้
- ตามระเบียบของโรงเรียนเลยค่ะ
- ตามระเบียบทีโ่ รงเรียนกาหนด
- การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่
- อยากให้สอนตามปกติ
- ปรับปรุงห้องน้ า
- อยากให้เน้นนักเรียน
- ทาตามกติกาเดิมของโรงเรียน
- ปรับปรุงห้องน้ า
- สอนภาษาอังกฤษเยอะๆ
- เรียนพิเศษเพิม่ เติม ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กทีด่ อ้ ยในวิชานี้
- เข้าแถวในร่ม
- ทางด้านการศึกษาเเละการเข้าถึงนักเรียนให้มากขึน้
- พัฒนาการเรียนรู้
- การส่งเสริมการคึกษา
- พูดให้น้อยให้เข้าใจมากกว่สเดิม
-ให้นกั เรียนสนใจการเรียน
- การใส่ใจต่อนักเรัยนในเรื่องการเรียนการสอนและการดูแลเนักเรียน
- ขอพัฒนาให้ดยี งิ่ ๆขึน้ ไปครับ
- กิจกรรมทีม่ คี วามรูเ้ พียงพอ
- ดีอยู่แล้ว
- ห้องประชุมขอพัดลมเพิม่ ค่ะ
- การเรียนการสอนมากขึน้ ค่ะ
- นาฏศิลป์
- ขอรถไฟฟ้ า

- ควรใช้เวลาให้น้อยลง ให้ผปู้ กครองมานังรอนานมากกว่
่
าจะเริม่ ประชุม
- จัดทีแ่ สกนบัตรนักเรียนเมื่อมาเข้า-ออกโรงเรียน เพือ่ ผูป้ กครองจะได้รเู้ วลาเข้า-ออกของบุตรหลานครับ
- ทางโรงเรียนจัดสรรค์ดแี ล้วค่ะ
- กลับมาเรียนแบบปกติ
- ร.ร.ทาดีแล้วค่ะอยุ่ทต่ี วั เด็กกับผูป้ กครองแล้วล่ะค่ะ
- พัฒนาเรื่องการเรียนการสอน
- พัฒนาเรื่องการเรียนการสอน
- ขอให้พฒ
ั นาในการศึกษาของนักเรียนขึน้ ไปเรื่อยๆ
- สร้างทีจ่ อดรถเพิม่
- ทาทีจ่ อดรถให้สาหรับผูป้ กครองโดยไม่ตดิ ขัด
- ปรัปรุงห้องเรียน
- ลดเวลาในการประชุม เพือ่ เพิม่ เวลาในการพบครูทป่ี รึกษามากขึน้
- การบ้านน้อยๆ กลับบ้านไว มีกจิ กรรม
- ช่วยสอนรายวิชาอย่างละเอียดให้นกั เรียนเข้าใจ
- ประชุมผูค้ รองควรใช้ระยะเวลากระชับ แจ้งเป็ นเอกสารชีแ้ จ้ง แล้วมาประชุมคร่าวๆๆ เพราะบางที
ผูป้ กครองติดธุระ
- อยากให้เด็กได้มเี วลาเรียนมากขึน้ และการจัดกิจกรรมตา่่งต่างลดน้อยลง.
- การประชุมให้มสี าระมากกว่านี้....ประชุมแต่เรื่องเดิมๆๆๆทุกปี
- มีโรงอาหาร 2ที่
- อยากพบ ครูท่ี ปึ กสา ขอเด็กนักเรียนมากกว่านัง้ ฟั งในห้องประชุมเป็ นเวลานานนาน
- ขอการพัฒนาของห้องน้า ให้สะอาดขึน้ กว่าเดิม
- ติแอร์ในทีป่ ระชุม
- พัฒนาต่อไปเลื่อยๆ
- พัฒนาต่อไป
- ทาห้องซ้อมเต้น
- สร้างห้องซ้อมเต้น
- ให้ป้องกันสถานการณ์โควิด
- ใช้เวลาในการเข้าหอประชุมนานเกินไป
- ประชุมให้น้อยหน่อย
- พัฒนาผูเ้ รียนให้มากยิง่ ขึน้
- ประชุมให้เวลาน้อยลง
- มีการเอาใจใส่ในการป้ องกันโรคมากขึน้
- การมีระเบียบของนักเรียน
- ต้องการให้จดั สถานทีท่ ป่ี ระชุมไม่รอ้ นและอบอ้าวจนเกินไป

- ลดการบรรยายในห้องประชุมเน้นให้พบครูทป่ี รึกษา
- ควรเพิม่ พัดลม
- เวลาจัดประชุมยืดยาวเกินไป
- สถานทีจ่ ดั ใช้ได้แต่ควรดูแลความสะอาดเก้าอีส้ กปรก
- ลานจอดรถตรงหน้าอาคาร1 มันลงยากโดม
- มีแอร์
- ไม่ตอ้ งการสิง่ ใด
- ให้งานน้อยๆ
- สังการบ้
่
านน้อยๆ
- นัดประชุมผูป้ กครองให้มโี อกาสพูดคุยเกีย่ วกับการเรียนของนักเรียนบ้าง
- ให้ทุนการศึกษาทีย่ ากจนจริงๆ
- ไม่เห็นถึงความจาเป็ น เพราะผูป้ กครองบางคนไม่สามารถลางานมาได้
- "ไม่เห็นถึงความจาเป็ นเพราะผูป้ กครองบางคนไม่สามารถมาได้"
- ตรวจสอบบุคลากรครูเพราะครูบางคนแทบไม่ขน้ึ สอนหรือขึน้ สอนช้ามาก สังแต่
่ งาน วันหยุดก็สงั ่ สัง่
อย่างเดียวแทบไม่สอน (ของปี น้ถี า้ เปิ ดเรียนปกติเด็กไม่น่าจะเรียนกันรูเ้ รื่องเพราะตอน ก กับ ข เรียนไม่
ทันกัน น่าจะรอให้สอบไปก่อน)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง

