ที่

โครงการกิจกรรม

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2562
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
งบประมาณ
รายจ่าย
อุดหนุน พัฒนาผูเ้ รียน เงินรายได้อื่นๆ

การจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายประจาก่อน เช่น ค่า
นา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม
1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์)
130,000
2) ค่าวัสดุส้านักงาน (ซ่อมเครื่องพิมพ์ หมึก กระดาษกลาง)
10,000
3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมคุรุภัณฑ์
10,000
1 โครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย 12,000
1) กิจกรรมการจัดบรรยากาศห้องเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการ
5,000
2) กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อระดับปฐมวัย
5,000
3) กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
4) กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก
5) กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลน้อย
2,000
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
25,000
1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
4,000
2) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
16,000
3) กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวัน
2,500
4) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพืนฐานที่ส้าคัญในศตวรรษที่ 21
2,500
3 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนด้านการทดสอบระดับชาติ
(NT/O-NET)
4,000
1) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
1,000
2) กิจกรรมการพัฒนาการจัดท้าคลังข้อสอบ
2,000
3) กิจกรรมส่งเสริมน้านวัตกรรมและสื่อมัลติมีเดีย
(DLTV/DLIT/ทรูปลูกปัญญา)มาใช้ในการเรียนการสอน
1,000

4,000
2,000
2,000
-

-

9,878
9,611
41
5000
575
3,125
13,495
1,842
-

-

240
540

คงเหลือ

ผูร้ บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

122
389
2,000
1,425
2,000
875
2,505
658
2,500

นส.มัทธนา
มัทธนา
นางค้าปอง
นางค้าปอง
มัทธนา
จิราภรณ์
นส.ศิลปิน
นางประคอง
จิราภรณ์

-

เสนอซือแฟ้ม

-

5,000
-

-

1,000

760 นายพูลทรัพย์
1,460 นายพูลทรัพย์
-

นายพูลทรัพย์
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4) กิจกรรมสอนซอมเสริมติวเสริมเพื่อผลสัมฤทธิ์
4 โครงการส้งเสริมสุขภาวะทางรางกาย จิตใจและสังคม
1) กิจกรรมขยับกาย ขยายสมอง (BBL/โชปาแอนดชายปา
เกมส)
2) กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในและกีฬาระดับตางๆ
3) กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
4) กิจกรรมอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน
5 โครงการโรงเรียนสงเสริมคุณธรรม
1) กิจกรรมวันส้าคัญตางๆ
2) กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน
3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานประชาธิปไตย
4) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม อัตลักษณ คนดีศรีพมิ
5) กิจกรรมคายคุณธรรมน้าชีวิต
6) กิจกรรมเขาคายลูกเสือเนตรนารี
6 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและการทางาน
1) กิจกรรมคายพัฒนาวิชาการแบบบูรณาการ
2) กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการ
3) กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพผูเรียน
4) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวาลรู
5) กิจกรรมการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
6) กิจกรรมพัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)
7) นักธุรกิจนอยตามรอยพอ

อุดหนุน
13,000
1,000
10,000
2,000

งบประมาณ
รายจาย
พัฒนาผูเ้ รียน เงินรายได้อื่นๆ
5,000
3520

100,000

-

เทศบาลจักสรร
26,000
5,000
8,000
5,000
8,000
107,180
5,000
8,000
15,000
4,180
30,000

-

45,000
-

100,000

13,000
8,000
5,000
-

-

-

คงเหลือ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1,480 นางสุขฤทัย

1,000
-

1,000
10,000
2,000
-

นายพูลทรัพย
นายสุพจน
นายพูลทรัพย
นางประคอง

6,908
5,000
3,600
4,832
5,000
7,274

1,092
1,400
3,168
726

นายแสวง
นายแสวง
นายพูลทรัพย
นางอินทิรา
นางอินทิรา
นายแสวง

5,000
8,000
14,769
28,740

231
4,180
1,260

จิราภรณ
นส.ศิลปน
นางประคอง
นางอินทิรา
นส.ศิลปน

44,869
40,467

หมายเหตุ

131 นายพูลทรัพย
49,533 นางอินทิรา
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อุดหนุน

7 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
1) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพผูบริหาร
2) กิจกรรมการลงนามค้ารับรองการปฏิบัติราชการและ
บันทึกขอตกลง (MOU)
3) กิจกรรมพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชPLCและ
Reflective Coaching
4) กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผูปกครองนักเรียน
5) กิจกรรมการประชุมผูปกครองชันเรียน
6) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐาน/คณะกรรมการโรงเรียนประชารัฐ
7) กิจกรรมการพัฒนาองคกร
8) กิจกรรมเปดบานวิชาการ
8 โครงการสงเสริมและพัฒนาครูมืออาชีพ
1) กิจกรรมการประชุมใหญสามัญประจ้าป
2) กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
3) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
4) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทาง Active Learning
9 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใ้ นโรงเรียน
1) กิจกรรมปรับปรุงหองเรียนและหองพิเศษ
2) กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเลน
3) กิจกรรมปรับปรุงระบบเสียงตามสายโรงเรียน
4) กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)

งบประมาณ
รายจาย
พัฒนาผูเ้ รียน เงินรายได้อื่นๆ

คงเหลือ

ผูร้ บั ผิดชอบ

24,000
5,000

-

-

5,000

3,000

-

-

3,000

2,000
2,000
2,000

-

-

1,931
480

2,000
5,000
3,000
25,000
5,000
5,000
10,000

-

-

-

2,000 นายแสวง
5,000 นายแสวง
3,000 นส.ศิลปน

-

-

4,440
10,000

5,000 นายแสวง
560 นส.ศิลปน
- นส.ศิลปน

5,000
38,000
10,000
10,000
10,000
8,000

-

-

3,819

1,181 จิราภรณ

8,525
10,000
10,000
4,551

5,000 นายแสวง
-

หมายเหตุ
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นายแสวง

2,000 นส.ศิลปน
69 นส.ประภาพรรณ
1,520 นายแสวง

1,475
3,449

นายสุพจน
นายสุพจน
นายสุพจน
นส.ประภาพรรณ

*ถัวโครงการที่8 PLC

งบประมาณ
รายจาย
อุดหนุน พัฒนาผูเ้ รียน เงินรายได้อื่นๆ
10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
120,000
1) กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
15,000 15,000
2) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน
20,000 20,000
3) กิจกรรมปรับปรุงฐานเสาธงชาติ
70,000 70,000
4) กิจกรรมสวนหยอมในโรงเรียน
15,000 14,930
11 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
10,439
1) กิจกรรมพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
1,000
2) กิจกรรมการจัดท้าแผนปฎิบัติการประจ้าป
1,000
3) กิจกรรมการสรุปและรายงานผลการด้าเนินกิจกรรมและ
โครงการ
2,000
4) กิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับปฐมวัย
2,500
5) กิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับการศึกษา
ปฐมวัย
2,500
6) กิจกรรมการจัดท้ารายงานประจ้าป (SAR)
1,439
ที่

โครงการกิจกรรม

คงเหลือ

ผูร้ บั ผิดชอบ

0 นายแสวง
0 นายสุพจน
0 นายแสวง
70 นายสุพจน
1,000 นายพูลทรัพย
1,000 นางสุขฤทัย
2,000 จิราภรณ
2,500 มัทธนา
2,500 นส.ศิลปน
1,439 นายพูลทรัพย

หมายเหตุ

รายงานสรุปโครงการ
โครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ผู้จัดทา
นางสาววรรณภา อินทรพร
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
ปีการศึกษา 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
ที่ พิเศษ / 2564 วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
ข้าพเจ้ า นางสาววรรณภา อิ น ทรพร ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย พร้อ มด้ ว ยคณะครู โรงเรีย นชุ ม ชน
บ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
บัดนี้การจัดกิจกรรมสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้ว
จึงได้รายงานเสนอเพื่อทราบ
(นางสาววรรณภา อินทรพร )
ครูผู้ชว่ ย
ข้อเสนอแนะผู้บริหาร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงขื่อ)……………….......................………ผู้บริหาร
(นายสุริยา ฤาชากูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

ชื่อโครงการ
สนองมาตรฐาน
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 9
สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 2 และ ข้อ 3
โครงการต่อเนื่อง
นางสาววรรณภา อินทรพร
พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น
โรงเรียนตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถดาเนินการได้โดยลาพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจาก
ชุมชนและผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะ
เมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล
อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
ให้ ได้รับ การพัฒ นาอย่ างเต็มที่ความสั มพัน ธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นั บเป็น ปัจจัยส าคัญ ต่อความส าเร็จ
ในการเรียนของเด็ก ทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครูของลูก รับรู้นโยบาย - แนวการสอน
ระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมายให้ลูกเพื่อจะได้ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลาน
ได้ถูกต้องเหมาะสม
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา เล็งเห็นความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
การจัดดาเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
โรงเรียนจึงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน
2.3 เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษา ทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง
นักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจาชั้นและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะ
นาไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
คณะครูผปู้ กครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
3.2 ด้านคุณภาพ

เพื่อให้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด
เกี่ยวกับเด็กร่วมกัน
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
๑
๒
๓

๔

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564

ประชุมวางแผนโครงการ
เสนอโครงการ
ดาเนินโครงการ
- จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ในการจัดกิจกรรม
โครงการ
- จัดเตรียมประสานงานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการในวันที่
2 พฤศจิกายน 2564 จานวน 1 วัน
สรุปรายงานการประเมินโครงการ
พฤศจิกายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
วรรณภาและคณะครู
วรรณภาและคณะครู
วรรณภาและคณะครู

วรรณภาและคณะครู

5. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
6. งบประมาณ
โครงการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง จานวน 4,175 บาท
7. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ในปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมโครงการมากกว่า 80%
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
- ค่าอาหารว่างผู้ปกครอง (25 x 167) x 1วัน
รวม

4,175
4,175

บาท
บาท

9. การประเมินโครงการ
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้วยแบบสังเกตและสัมภาษณ์
- ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการสังเกตจากการเข้าร่วมประชุม แบบสอบถาม/สัมภาษณ์
บัญชีลงเวลาการเข้าร่วมประชุม

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน
10.2. เกิดสัมพันธภาพระหว่างบ้านกับโรงเรียน นามาซึ่งความร่วมมือในการดูแลปกครอง
นักเรียน และการพัฒนาโรงเรียน
10.3. โรงเรียนได้รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน
10.4. ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ
นักเรียนได้อย่าง
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาววรรณภา อินทรพร)
ครูผู้ช่วย
ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพูลทรัพย์ หารพะยอม)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุรยิ า ฤาชากูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

กาหนดการ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจาปี 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคาร ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2564
ภาคเช้า นักเรียนระดับปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เวลา 08.-30-09.00 น. > ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เวลา 09.00 น.-09.30 น. > แนะนาครูที่ปรึกษาตามห้องที่กาหนด
เวลา 09.30-11.00 น. > ผู้อานวยการพบผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบาย แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เวลา 11.00 น.-12.00 น. > ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา รับอุปกรณ์การเรียน
เวลา 12.00-12.30 น. > พักรับประทานอาหาร
ภาคบ่าย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เวลา 13.-00-13.30 น. > ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เวลา 13.30 น.-14.00 น. > แนะนาครูที่ปรึกษาตามห้องที่กาหนด
เวลา 14.00-15.00 น. > ผู้อานวยการพบผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบาย แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เวลา 15.30 น.-16.00 น. > ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา รับอุปกรณ์การเรียน
* หมายเหตุ เวลาและกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.1 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1.2 นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน
1.3 โรงเรียนได้รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ
1.4 นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมมากว่า 80%
ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
ที/่ จานวน
จานวนทั้งหมด จานวนผู้เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ
1. จานวนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นฯ
167
167
100.00
รวม
167
167
100.00
จากตารางวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีจานวน 165 คน จากนักเรียน
ทั้งหมด 165 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายโครงการคือมากกว่า 80%
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียน
3.2 เกิดสัมพันธภาพระหว่างบ้านกับโรงเรียน
3.3 โรงเรียนได้รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน
3.4 ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน

ภาคผนวก

