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คํานํา
เอกสารฉบั บ นี้ เ ป น เอกสารายงานแผนงานอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ประจํ า ป
การศึกษา 2561 ไดตระหนักถึงความสํ าคัญของการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมตลอดปการศึกษา
ประกอบดวยกิจกรรมในแผนงานทั้งหมด จํานวน 9 กิจกรรม และไดดําเนินการตามแผนงาน จํานวน 8
กิจกรรม เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจขอที่ 5 ยุทธศาสตรขอที่ 7 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 11,13 ตัวบงชี้/เกณฑที่ 11.1,13.1 ตอบสนองมาตรฐาน
การศึกษา สมศ.รอบ 4 : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.4 ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ตลอดถึงอํานวยความสะดวกอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมแก ครู นักเรียน และบุคลากร
ของโรงเรีย นมารี ยอนุส รณ จึงไดจัด ใหมีการจัด กิจกรรมตางๆที่สอดคลองกับแผนงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมขึ้น
ทั้งนี้ในการดําเนินกิจกรรมผูจัดทําขอขอบพระคุณโรงเรียนมารียอนุสรณที่เอื้ออํานวยความ
สะดวกทุกประการในการจัดกิจกรรม ขอขอบพระคุณผูอํานวยการที่สงเสริมสนับสนุน คอยใหคําแนะนํา
ดานการจัดกิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกทานที่ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมเปนอยางดี ผูจัดทํา
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
หากมีขอผิดพลาดประการใดผูจัดทําจะไดนําไปปรับปรุงในครั้งตอไป
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ฝายบริหารงานทั่วไป
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แบบฟอรมสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภาพรวม
ฝาย บริหารงานทั่วไป โรงเรียนมารียอนุสรณ
ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2561
**************************************************************************

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ผูรับผิดชอบ นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร ฝาย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจขอที่ 5 ยุทธศาสตรขอที่ 7 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 11,13 ตัวบงชี้/เกณฑที่ 11.1,13.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.4
1. กิจกรรมซอมบํารุง
1.1. สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
1. ซอมบํารุงรักษาอุปกรณและอาคารสถานที่ตามที่ไดรับแจงใหอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยพรอมใชงาน
2. ซอมแซมดูแลรักษาอุปกรณตามที่สํารวจพบในแตละชวงเวลา
3. สรุปงานซอมสงฝายบริหารงานทั่วไป
1.2. งบประมาณ
ตั้งไว 635,600 บาท

จายจริง 1,302,855 บาท คงเหลือ - บาท

เกินงบประมาณที่ตั้งไว.............667,255...............บาท เนื่องจาก มีการกอสรางและตอ
เติมสิ่งปลูกสรางเพิ่มเติม ตลอดถึงซอมแซมอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณที่ชํารุดเสียหาย
จากการใชงานตามอายุงาน
1.3. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. สรุปผลการซอมบํารุง
2. แบบสํารวจความพึงพอใจงานซอมบํารุง
3. ใบแจงซอมออนไลน
2. กิจกรรมสุขานาใช
2.1 สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
1. ประสานงานกับงานระดับชั้น ฝายกิจการงานนักเรียน และติดปายบอกใหชัดเจน
2. สํารวจและติดตั้งสุขภัณฑใหพรอมใชงานเสมอ
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3. ติดตั้งถานดูดกลิ่นใหหองน้ําปราศจากกลิ่นไมพึงประสงค
4. จัดแมบานคอยดูแลและทําความสะอาดหองน้ําสม่ําเสมอใหพรอมใชงาน
5. ประชาสัมพันธเรื่องการใชหองน้ําใหถูกสุขลักษณะ
6. สรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมสุขานาใชนําสงฝายบริหารงานทั่วไป
2.2 งบประมาณ
ตั้งไว 20,440 บาท
จายจริง 1,000 บาท คงเหลือ 19,440 บาท
เกินงบประมาณที่ตั้งไว............................บาท เนื่องจาก........................................
2.3 วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ตรวจเช็คความสะอาดหองน้ําหองสุขาสม่ําเสมอ
2. แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมสุขานาใช
3. รายงานสรุปผลงานกิจกรรมสุขานาใช
3. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู
3.1 สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
1. วางแผนปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนใหรมรื่นสวยงามเอื้อตอการจัดการเรียนรู
2. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนใหรมรื่นสวยงามเอื้อตอการจัดการเรียนรู
3. จัดกิจกรรมสงเสริมการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน
4. สรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู นาอยูนาเรียน
3.2 งบประมาณ
ตั้งไว 101,320 บาท
จายจริง - บาท คงเหลือ - บาท
เกินงบประมาณที่ตั้งไว............................บาท เนื่องจาก........................................
3.3 วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
2. เก็บรวบรวมและวิเคราะหผลความพึงพอใจในการใชบริการอาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภคภายในและภายนอกโรงเรียน
3. รายงานสรุปผลงานกิจกรรมใตรมเงาเรามารีย
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4. กิจกรรมใตรมเงาเรามารีย
4.1 สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
1. วางแผนการใหบริการใหเพียงพอตอความตองการ
2. เตรียมซอมบํารุงรักษาอุปกรณและอาคารสถานที่ตามที่ไดรับแจงใหอยูในสภาพมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัยพรอมใชงาน
3. ใหบริการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน เชน ระบบไฟฟา น้ําประปาใหพรอมใช และ
เพียงพอตอความตองการ
4. สรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมใตรมเงาเรามารียนําสงฝายบริหารงานทั่วไป
4.2 งบประมาณ
ตั้งไว 21,120 บาท
จายจริง - บาท คงเหลือ - บาท
เกินงบประมาณที่ตั้งไว............................บาท เนื่องจาก........................................
4.3 วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
2. เก็บรวบรวมและวิเคราะหผลความพึงพอใจในการใชบริการอาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภคภายในและภายนอกโรงเรียน
3. รายงานสรุปผลงานกิจกรรมใตรมเงาเรามารีย
5. กิจกรรมขยะเปนศูนย
5.1 สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
1. วางแผนการใหบริการใหเพียงพอตอความตองการ
2. เตรียมซอมบํารุงรักษาอุปกรณและอาคารสถานที่ตามที่ไดรับแจงใหอยูในสภาพมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัยพรอมใชงาน
3. ใหบริการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน เชน ระบบไฟฟา น้ําประปาใหพรอมใช และ
เพียงพอตอความตองการ
4. สรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมใตรมเงาเรามารียนําสงฝายบริหารงานทั่วไป
5.2 งบประมาณ
ตั้งไว 74,200 บาท
จายจริง - บาท คงเหลือ - บาท
เกินงบประมาณที่ตั้งไว............................บาท เนื่องจาก........................................
5.3 วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
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2. เก็บรวบรวมและวิเคราะหผลความพึงพอใจในการใชบริการอาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภคภายในและภายนอกโรงเรียน
3. รายงานสรุปผลงานกิจกรรมใตรมเงาเรามารีย
6. กิจกรรมวัน Big Cleaning Day
6.1 สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
1. วางแผนการการจัดกิจกรรมรวมกับฝายกิจการนักเรียน
2. เตรียมถุงปุยเพื่อใชใสขยะเพื่อนําไปขายและนําไปทิ้ง
3. จัดพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรักษาความสะอาด
4. แตงงตั้งคณะกรรมเพื่อตรวจพื้นที่รักษาความสะอาดในกิจกรรมวัน Big Cleaning
Day
5. สรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมวัน Big Cleaning Day นําสงฝายบริหารงานทั่วไป
6.2 งบประมาณ
ตั้งไว 66,320 บาท
จายจริง - บาท คงเหลือ - บาท
เกินงบประมาณที่ตั้งไว............................บาท เนื่องจาก........................................
6.3 วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม Big Cleaning day
7. กิจกรรมจัดบอรดเรียนรู
7.1 สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
1. ประสานงานกับงานระดับชั้น ฝายกิจการงานนักเรียน กําหนดหองเรียนและหอง
ประกอบการและติดปายบอกใหชัดเจน
2. จัดทําหนังสือคําสั่งกําหนดปายบอรดจุดรับผิดชอบของครู บุคลากร หองเรียนและ
หองปฏิบัติการตางๆ
3. โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําบอรดเรียนรูจุดละ 500 บาท
4. วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตรวจความพรอมบอรดเรียนรูรอบแรก
5. 30 พฤษภาคม 2561 แจงประชาสัมพันธใหผูที่ดําเนินการจัดบอรดยังไมเรียบรอยเรง
ดําเนินการเพื่อปดงบแผนงานในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
6. วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตรวจบอรดเรียนรูครั้งสุดทาย พรอมปดงบแผนงานการจัด
บอรดเรียนรู
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7.2 งบประมาณ
ตั้งไว 163,320 บาท
จายจริง 51,043 บาท คงเหลือ 112,277 บาท
เกินงบประมาณที่ตั้งไว............................บาท เนื่องจาก........................................
7.3 วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ตรวจเช็คการจัดบอรดเรียนรูดวยการถายภาพ
2. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจความเรียบรอยของปายบอรดเรียนรู
3. แบบใหคะแนนบอรดเรียนรู
8. กิจกรรมจัดบอรดเรียนรู (ไมไดจัดกิจกรรม)
8.1 สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
8.2 งบประมาณ
ตั้งไว 60,320 บาท
จายจริง - บาท คงเหลือ - บาท
เกินงบประมาณที่ตั้งไว............................บาท เนื่องจาก........................................
8.3 วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
9. กิจกรรมธนาคารขยะ
9.1 สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
1. แตงตั้งใหนักเรียนทําหนาที่เจาหนาที่ธนาคารขยะ
2. แตงตั้งคณะครูที่ปรึกษา
3. ตรวจสอบระบบธนาคารขยะใหพรอมใช
4. ประกาศราคาขายธนาคารขยะ
เพื่อใหการจัดเก็บขยะของโรงเรียนเปนไปอยางมีระบบ นําขยะสวนที่ขายไดไปขาย
สวนขยะที่ขายไมไดใหทางเทศบาลไดจัดเก็บไปทิ้ง และยังรณรงคใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการทิ้ง
ขยะลงถังขยะอยางเปนนิสัยที่รับผิดชอบตอความสะอาดของสถานที่
9.2 งบประมาณ
ตั้งไว 5,440 บาท จายจริง - บาท คงเหลือ 5,440 บาท
เกินงบประมาณที่ตั้งไว............................บาท เนื่องจาก........................................
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9.3 วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชธนาคารขยะของนักเรียน
2. ภาพการปฏิบัติงานการใชธนาคารขยะ
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แบบประมาณการคาใชจาย
หน่ วยงาน งานอาคารสถานทีและสิ งแวดล้อม
ฝ่ าย บริ หารงานทัวไป
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ

ขันกําหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณภาพ

ราคาต่ อ
หน่ วย
สต
บาท
.

กิจกรรมซอมบํารุง

จํานวน
หน่ วย

จํานวน
เงิน
บาท
635,600
19,440

กิจกรรมสุขานาใช

กิจกรรมพัฒนา
แหลงเรียนรู นาอยู
นาเรียน
กิจกรรมใตรมเงา
เรามารีย

101,320
21,120
74,200

กิจกรรมขยะเปนศูนย

กิจกรรม Big
Cleaning Day
กิจกรรมจัดบอรด
เรียนรู
กิจกรรมหองเรียน
สะอาด

66,320
163,320
60,320

9 กิจกรรมธนาคารขยะ
5,440
รวมประมาณการค่ าใช้ จ่าย(หนึงล้านหนึงแสนสี หมืนเจ็ดพันแปดสิ บบาทถ้วน 1,147,080

สรุ ปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรี ยน 1,147,080

 งบจัดหา

สต.

หมาย
เหตุ
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จใน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. กิจกรรมซอมบํารุง
- ครู นั ก เรี ย น และ
บุคลากรโรงเรีย นมารี ย
อ นุ ส ร ณ ร อ ย ล ะ 85
ไดรับการบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางเพียงพอ
2. กิจกรรมสุขานาใช
- ค รู นั ก เ รี ย น แ ล ะ
บุคลากรโรงเรีย นมารี ย
อ นุ ส ร ณ ร อ ย ล ะ 85
ไดรับการบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางเพียงพอ
3 . กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
แหล ง เรี ย นรู น า อยู น า
เรียน
- ค รู นั ก เ รี ย น แ ล ะ
บุคลากรโรงเรีย นมารี ย
อ นุ ส ร ณ ร อ ย ล ะ 85
ไดรับการบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางเพียงพอ
4. กิจกรรมใตรมเงาเรา
มารีย
- ค รู นั ก เ รี ย น แ ล ะ
บุคลากรโรงเรีย นมารี ย
อ นุ ส ร ณ ร อ ย ล ะ 85
ไดรับการบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางเพียงพอ

ผลการดําเนินงาน

-ร อ ยละ 86.94 ของครู นั ก เรี ย นและ
บุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดไดรับ
การบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางเพียงพอพรอมใชงานเสมอ

สภาพความสําเร็จ
บรรลุ
ไมบรรลุ



- นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมารีย
อนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ รอยละ 89.43



- นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมารีย
อนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ รอยละ 87.60



- นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมารีย
อนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ รอยละ 86.52



9
5. กิ จ กรรมขยะเป น
ศูนย
- ค รู นั ก เ รี ย น แ ล ะ
บุคลากรโรงเรีย นมารี ย
อ นุ ส ร ณ ร อ ย ล ะ 85
ไดรับการบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางเพียงพอ
6. กิ จ กรรมวั น Big
Cleaning Day
- ค รู นั ก เ รี ย น แ ล ะ
บุคลากรโรงเรีย นมารี ย
อ นุ ส ร ณ ร อ ย ล ะ 85
ไดรับการบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางเพียงพอ
7. กิ จ กรรมจั ด บอร ด
เรียนรู
- ค รู นั ก เ รี ย น แ ล ะ
บุคลากรโรงเรีย นมารี ย
อ นุ ส ร ณ ร อ ย ล ะ 85
ไดรับการบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางเพียงพอ
8. กิจ กรรมธนาคาร
ขยะ
- ค รู นั ก เ รี ย น แ ล ะ
บุคลากรโรงเรีย นมารี ย
อ นุ ส ร ณ ร อ ย ล ะ 85
ไดรับการบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางเพียงพอ

- นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมารีย
อนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ รอยละ 87.32

- จากการตรวจแบบสอบถามแบบประเมิน
ความพึ ง พอใจต อ การจั ด กิ จ กรรม Big
Cleaning dayโรงเรียนมารียอนุสรณ ป
การศึกษา 2561 พบวาครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณรอยละ 87
ได รั บ การบริ ก ารอาคารสถานที่ แ ล ะ
สิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ
- บอรดการเรียนรูในหองเรียนจัดครบทุก
ห อ ง และบอร ด การเรี ย นรู ภ ายนอก
หองเรียนไมไดรับการจัด 2 บอรด รวม
แล ว การจั ด บอร ด เรี ย นรู 115 บอร ด จั ด
แลว เสร็จ 113 บอร ด คิด เป น รอยละ
98.26
- จากการจัด กิจกรรมธนาคารขยะ พบว า
ครู นั ก เรี ย น และบุ คลากรโรงเรี ย นมารี ย
อนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ รอยละ 89
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สรุปผลในภาพรวม
จุดเดนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
1. มีการจัดการดานอาคารสถานที่ใหพรอมสําหรับการใชงานอยูเสมอ
2. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับบริการดานงานอาคารสถานที่
อยางเพียงพอ
3. นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีในการทิ้งขยะและรักษา
ความสะอาดของโรงเรียน
4. โรงเรียนสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดการเรื่องอาคารสถานที่ได
5. นักเรียนไดรับความรูที่หลากหลายจากบอรดเรียนรูที่ไดจัดทําขึ้นมากกวา 100 บอรดการเรียนรู
6. มีที่นั่งพักผอนใตรมไมที่เพียงพอ
7. มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเพียงพอ
8. หองน้ําและหองสุขามีการดูแลทําความสะอาดอยางเหมาะสม
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป
1. อยากใหมีทีมชางเพิ่มเพื่อแบงเบาภาระงานชางที่มีจํานวนชางนอย
2. อยากใหมีการรณรงคสรางจิตสํานึกรักความสะอาด ของตนเองตอโรงเรียน
สถานที่สาธารณะอื่น ไมนิ่งดูดายในการทําความดีและใหมีจิตอาสาตลอดเวลา
3. บอรดการเรียนรูในหองเรียนมีหลายบอรดควรเพิ่มงบประมาณในการจัดบอรดในชั้นเรียนเปน
800 บาท
4. อยากใหใชน้ํายาลางหองน้ําและน้ําหอมกําจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมติดทนนาน
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ลงชื่อ.........................................................
...............................
(นายกิ
นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร)
ผูรับผิดชอบ

ลงชื่อ ........................................
...............................................
(นายจตุ
นายจตุพล ออนสีทัน)
หัวหนาฝายบริ
บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ ……… ……........…………………. ผูรับทราบ
(นางสาวจํานันท ไพรงาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ

ลงชื่อ ……….……..………………......... ผูรับทราบ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ)
ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมซอมบํารุง
ประจําปการศึกษา 2561
การประเมินผล กิจกรรมในแผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 2561กลุม
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมฝายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมารียอนุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
เพื่อพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่กําหนด
วิธีการประเมิน
1.กลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้ ใชการสุมตัวอยางอยางงาย ( Simple Random Sampling )
ไดแก ผลรวมของกิจกรรมในแผนงานที่จัดจํานวน 8 กิจกรรม
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินครั้งนี้ เปนแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมในแผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 2561 กลุมงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมฝายบริหารงานทั่วไป
3.การรวบรวมขอมูลมีวิธีการ โดยคณะผูประเมินจะแจกแจงแบบประเมินโครงการใหกลุมตัวอยาง
และเก็บรวบรวมขอมูล
4. การแปลความหมายของการประมาณคาหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับโดยใชสูตร ( ̅ ) คาเฉลี่ย
และ (S.D.)
̅ =

∑

S.D. =
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

∑

(∑ )
(

4.50 – 5.00
3.50 - 4.49
2.50 – 3.49
1.50 - 2.49
1.00 – 1.49

)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับพอใช
ระดับนอย

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติพื้นฐานที่ใชไดแก รอยละ ( Percentage )
คาเฉลี่ย ( Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )
การวิเคราะหขอมูล
1.ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก รอยละ ( Percentage )คาเฉลี่ย ( Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( Standard Deviation )
2.ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการแจกแจงขอคนพบที่สําคัญในเชิงการอธิบายซึ่งนําไปสูการพัฒนางาน
ตอไป
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมแผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ประจําปการศึกษา 2561
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมแผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ประจําปการศึกษา 2561
ข้ อ
1.
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
กิจกรรมซ่อมบํารุ ง
กิจกรรมสุ ขาน่าใช้
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ น่าอยูน่ ่าเรี ยน
กิจกรรมใต้ร่มเงาเรามารี ย ์
กิจกรรมขยะเป็ นศูนย์
กิจกรรมวัน Big Cleaning Day
กิจกรรมจัดบอร์ ดเรี ยนรู ้
กิจกรรมธนาคารขยะ
เฉลียรวม

ค่ าเฉลีย

ค่ าเบียงเบน
มาตรฐาน

คิดเป็ น
ร้ อยละ

แปลผล

3.99
4.02
4.00
3.99
4.39
4.39
4.01
3.93
4.09

1.48
1.39
1.47
1.31
0.8
0.8
1.02
1.41
1.21

86.94
89.43
87.6
86.52
87.32
87.00
98.26
89.00
89.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เมื่อพิจารณารายกิจกรรมพบวา ความพึงพอใจในการบริการ ขอ 7 มีความพึงพอใจกิจกรรมจัดบอรด
เรียนรู มีคาเฉลี่ยมาก คิดเปนรอยละ 98.26
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
-
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ภาคผนวก
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สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมซซอมบํารุงประจําป 2561

ฝายบริหารงานทั่วไป
(งานอาคารสถานที
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม)
ม
ปการศึกษา 2561
โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย
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แบบฟอร์ มสรุ ปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภาพรวม
ฝ่ าย บริ หารงานทัวไป โรงเรี ยนมารีย์อนุสรณ์
ภาคเรียนที 1-2 ปี การศึกษา 2561
**************************************************************************

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมซ่อมบํารุ ง
ผู้รับผิดชอบ นายกิตติศกั ดิ ศรจันทร์ ฝ่ าย บริ หารงานทัวไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรี ยน: พันธกิจข้ อที 5 ยุทธศาสตร์ ข้อที 7 เป้าหมายข้ อที 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที 11,13 ตัวบ่ งชี /เกณฑ์ ที 11.1,13.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที 2 ประเด็นที 2.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที 2 ตัวบ่ งชี ที 2.4
1. สรุ ปวิธีดําเนินการ (ทีปฏิบัติจริง)
1. ซ่อมบํารุ งรักษาอุปกรณ์และอาคารสถานทีตามทีได้รับแจ้งให้อยูใ่ นสภาพมันคงแข็งแรง
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน
2. ซ่อมแซมดูแลรักษาอุปกรณ์ตามทีสํารวจพบในแต่ละช่วงเวลา
3. สรุ ปงานซ่อมส่ งฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
2. งบประมาณ
ตั้งไว 635,600 บาท จายจริง 1,302,855 บาท คงเหลือ - บาท
เกินงบประมาณที่ตั้งไว.............667,255...............บาท เนื่องจาก มีการกอสรางและตอเติมสิ่ง
ปลูกสรางเพิ่มเติม ตลอดถึงซอมแซมอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณที่ชํารุดเสียหายจากการใชงาน
ตามอายุงาน
3. วิธีการติดตาม/เครืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. สรุ ปผลการซ่อมบํารุ ง
2. แบบสํารวจความพึงพอใจงานซ่อมบํารุ ง
3. ใบแจ้งซ่อมออนไลน์
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4. สรุ ปผลการดําเนินงานตามตัวชี วัดความสํ าเร็จ
ตัวชี วัดความสํ าเร็จใน
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
- ค รู นั ก เ รี ย น แ ล ะ -ร้ อ ยละ 86.94 ของครู นั ก เรี ยนและ
บุคลากรโรงเรี ยนมารี ย ์ บุ ค ลากรของโรงเรี ย นมารี ย ์อ นุ ส รณ์ ไ ด้
อ นุ ส ร ณ์ ร้ อ ย ล ะ 85 ได้ รั บ การบริ การอาคารสถานที และ
ได้รับการบริ การอาคาร สิ งแวดล้อ มอย่ า งเพี ย งพอพร้ อ มใช้ ง าน
ส ถ า น ที แ ล ะ เสมอ
สิ ง แ ว ด ล้ อ ม อ ย่ า ง
เพียงพอ

สภาพความสํ าเร็จ
บรรลุ
ไม่ บรรลุ



5. สรุ ปผลในภาพรวม
5.1จุดเด่ นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั งนี
1. มีการจัดการด้านอาคารสถานทีให้พร้อมสําหรับการใช้งานอยูเ่ สมอ
2. นักเรี ยน ครู และบุคลากรของโรงเรี ยนมารี ยอ์ นุสรณ์ได้รับบริ การด้านงานอาคารสถานทีได้
อย่างเพียงพอ
3. โรงเรี ยนสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดการเรื องอาคารสถานทีได้
5.2 ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครังต่ อไป
1. อยากให้มีทีมช่างเพิมเพือแบ่งเบาภาระงานช่างทีมีจาํ นวนช่างน้อย
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมซอมบํารุง
ประจําปการศึกษา 2561
การประเมิ น ผล กิ จ กรรมซ อ มบํ า รุ ง ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561กลุ ม งานอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดลอมฝายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมารียอนุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย เพื่อพิจารณาสิ่งที่
เกิดขึ้นกับสิ่งที่กําหนด
วิธีการประเมิน
1.กลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้ ใชการสุมตัวอยางอยางงาย ( Simple Random Sampling )
ไดแก นักเรียนในโรงเรียนมารียอนุสรณ จํานวน 100 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินครั้งนี้ เปนแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
บริการงานซอมบํารุง ประจําปการศึกษา 2561กลุมงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมฝายบริหารงานทั่วไป
3.การรวบรวมขอมูลมีวิธีการ โดยคณะผูประเมินจะแจกแจงแบบประเมินโครงการใหกลุมตัวอยาง
และเก็บรวบรวมขอมูล
4. การแปลความหมายของการประมาณค า หรื อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น 5 ระดั บ โดยใช สู ต ร ( ̅ )
คาเฉลี่ย และ (S.D.)
̅ =

∑

S.D. =
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

∑

(∑ )
(

4.50 – 5.00
3.50 - 4.49
2.50 – 3.49
1.50 - 2.49
1.00 – 1.49

)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับพอใช
ระดับนอย

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติพื้นฐานที่ใชไดแก รอยละ ( Percentage )
คาเฉลี่ย ( Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )
การวิเคราะหขอมูล
1.ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก รอยละ ( Percentage )คาเฉลี่ย ( Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( Standard Deviation )
2.ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการแจกแจงขอคนพบที่สําคัญในเชิงการอธิบายซึ่งนําไปสูการพัฒนางาน
ตอไป
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมซอมบํารุง
ประจําปการศึกษา 2561
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจตอการบริการงานซอมบํารุงประจําปการศึกษา 2561
ขอ

รายการ

1. ดานผูใหบริการ
1. ชางซอมมีอัธยาศัยดี
2. ชางสอบถามอาการเสียกอนซอม
3. ระยะเวลาในการซอมเปนไปดวยความรวดเร็วตาม
เนื้องาน
4. ชางซอมมีประสบการณในการซอม
5. ความพึงพอใจโดยรวม
2. ดานความพึงพอใจผูแจงซอม
1. หลังซอมสามารถใชงานและมีสภาพใกลเคียงกอน
ซอม
2. หลังซอมชางดูแลสถานที่ใหเรียบรอยเหมือนกอน
ซอม
3. หลังซอมฝายรับผิดชอบติดตามสอบถามงานซอม
4. ไดรับการซอมตามลําดับการแจงซอม
5. ความพึงพอใจโดยรวมหลังการซอม
เฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คิดเปน
รอยละ

แปลผล

3.89
3.9
3.96

1.48
1.52
1.73

87.2
89
83.62

มาก
มาก
มาก

3.87
4.24

1.7
1.92

80.1
94.8

มาก
มาก

4.06

1.43

89.2

มาก

3.88

1.26

85.6

มาก

3.99
3.98
4.12

1.39
1.4
1

86.6
85.9
87.4

3.99

1.48

86.94

มาก
มาก
มาก
มาก

เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความพึงพอใจในการบริการ ขอ 2.5 ความพึงพอใจโดยรวมหลังการซอม
มีคาเฉลี่ยมาก คิดเปนรอยละ 87.40
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
- อยากใหขั้นตอนการเบิกงบประมาณรวดเร็วมากขึ้น
- อยากใหเพิ่มชางซอมบํารุงเพื่อใหดูแลไดรวดเร็วและทันตองานที่เพิ่มขึ้น
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ภาคผนวกกิจกรรม
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ลําดับที2่ หนวยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝาย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจขอที่5ยุทธศาสตรขอที่ 7 เปาหมายขอที่1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 11,13 ตัวบงชี้/เกณฑที่ 11.1,13.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่2ประเด็นที่2.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2ตัวบงชี้ท2ี่ .4
วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย

กิจกรรม/ขันตอนการดําเนินงาน

วัตถุประสงค
1.เพื่ อ ให บ ริ ก ารใช
อ า ค า ร ส ถ า น ที่ แ ล ะ
สิ่ งแวดล อมภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
2.เ พื่ อ ซ อ ม แ ซ ม
บํ า รุ ง รั ก ษ า อ า ค า ร
สถานที่และสิ่งแวดลอม
3.เ พื่ อ ใ ห บ ริ ก า ร
ระบบสาธารณู ป โภค
ตางๆ
4.เ พื่ อ สํ า ร ว จ
ทรั พ ย สิ น และอาคาร
ส ถ า น ที่ ร ว ม กั บ ก า ร
จัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ
ฝ า ยธุ ร การ – การเงิ น
ในการจั ด ทํ า ทะเบี ย น
ทรัพยสินของโรงเรียนให
เปนปจจุบัน
5.เพื่ อ สรุ ป รายงาน
ผลการดําเนินงาน
6.เพื่ อ สํ า รวจความ
พึงพอใจของผูใชบริการ

1.ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 เตรียมหองเรียนหองประกอบการตางๆและ
สถานที่ใหพรอมใชงานกอนเปดเทอม
1.2 เตรียมใหบริการตามความตองการแจงขอใช
บริการ
1.3เตรี ยมจั ด ทําตารางการใชห องประกอบการ
และอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
1.4 เตรียมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนใหรม
รื่นสวยงามเอื้อตอการจัดการเรียนรู
1.5 เตรี ย มซอ มบํ า รุ งรั กษาอุป กรณ และอาคาร
สถานที่ตามที่ไดรับ แจ งให อยู ในสภาพมั่น คงแข็งแรง
ปลอดภัยพรอมใชงาน
1.6 เตรียมวางแผนการใหบริการสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียน เชน ระบบไฟฟา น้ําประปาใหพรอม
ใช และเพียงพอตอความตองการ
1.7 เตรียมจัดทําแบบสํารวจทรัพยสินและอาคาร
สถานที่รวมกับงานจัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ ฝายธุรการ
– การเงิน ในการจัดทําทะเบียนทรัพยสินของโรงเรียน
ใหเปนปจจุบัน
1.8 เตรียมจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการ
ใชบริการอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
2.ขั้นดําเนินการ (ภาระงานประจํา/ภาระงานรวม/

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี )
1 เม.ย.61
1 เม.ย.61
2 พ.ค.61
3 เม.ย.61
28 มี.ค.61 เทอม1
20 ต.ค.61 เทอม2

28 มี.ค.61 เทอม1
20 ต.ค.61 เทอม2
20 เม.ย.61 เทอม1
20 ต.ค.61 เทอม2

4 พ.ค.61 เทอม 1
2 ก.พ.62 เทอม 2
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วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย

กิจกรรม/ขันตอนการดําเนินงาน

โครงการ)(D : DO)
วัตถุประสงค/เปาหมาย
2.1 ประสานงานกับงานระดับชั้น ฝายกิจการงาน
เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียน กําหนดหองเรียนและหองประกอบการและ
1.ครู นักเรียน และ ติดปายบอกใหชัดเจน
บุคลากรโรงเรียนมารีย
2.2 จัดทําตารางการใชหองประกอบการและ
อนุสรณ
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ทุกคน
2.3 จัดทําแบบบันทึกการใชหองประกอบการ
2.หองเรียนและ
ตางๆ
หองปฏิบัติการตาง ๆ
2.4 ซอมบํารุงรักษาอุปกรณและอาคารสถานที่
ภายในโรงเรียนมารีย
ตามที่ไดรับแจงใหอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
อนุสรณ
พรอมใชงาน
2.5 จัดกิจกรรมสงเสริมการดูแลรักษาความ
เปาหมายเชิงคุณภาพ สะอาดภายในโรงเรียน
1.ครู นักเรียน และ
2.6 ดําเนินการจัดทําปายสัญลักษณ/ปายชี้บง
บุคลากรโรงเรียนมารีย เชน ปายสัญลักษณ ระบบจราจร ปายนิเทศตางๆ
อนุสรณไดรับการบริการ
อาคารสถานที่และ
2.7 สํารวจทรัพยสินและอาคารสถานที่รวมกับ
สิ่งแวดลอมอยาง
งานจัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ ฝายธุรการ – การเงิน ใน
เหมาะสม
การจัดทําทะเบียนทรัพยสินของโรงเรียนใหเปน
ปจจุบัน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.8 ใหบริการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน เชน
- ครู นักเรียน และ ระบบไฟฟา น้ําประปาใหพรอมใช และเพียงพอตอ
บุคลากรโรงเรียนมารีย ความตองการ
อนุสรณรอยละ 85ไดรับ
2.9 บันทึกการใชหองประกอบการตางๆ
การบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม 2.10 จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการ
อยางเพียงพอ
อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคภายในและภายนอก
โรงเรียน
เครื่องมือการติดตาม/ 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK)
ประเมินผล
3.1สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
1.แบบประเมินความ 3.2 ตรวจเช็คระบบไฟฟา ระบบทอน้ําประปา ใหอยู
พึงพอใจของผูใชบริการ ในสภาพใชงานไดดีและปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี )
30 มี.ค.61 เทอม1
23 ต.ค.61 เทอม2

30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
28 มี.ค.61 เทอม1
18 ต.ค.61 เทอม2
16 พ.ค.61 –15
มี.ค.62
28 มี.ค.61 เทอม1
18 ต.ค.61 เทอม2

18 มี.ค.61 เทอม1
16 ต.ค.61 เทอม2
15 พ.ค.61 เทอม1
1 พ.ย.61 เทอม 2
15 พ.ค.61–15
มี.ค.62
15 ก.ย.61 เทอม 1
15 ก.พ.62 เทอม2
17 ก.ย.61 เทอม 1
17 ก.พ.62 เทอม2
28 มี.ค.61 เทอม1
18 ต.ค.61 เทอม2
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วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย

กิจกรรม/ขันตอนการดําเนินงาน

2.รายงานผลสรุป
งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม

4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา( A : ACT)
4.1 สรุปผลการใชหองประกอบการและอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมตางๆ นําเสนอตอหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป เพื่อรายงานผูแทนผูรับใบอนุญาต
ผูอํานวยการและผูจัดการใหรับทราบ
4.2 สรุปรายงานนําสงงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
4.3 เก็บรวบรวมและวิเคราะหผลความพึงพอใจในการ
ใชบริการอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
4.4 สรุปรายงานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
เสนอหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี )
20 -25 ก.ย.61
เทอม 1
20– 25 ก.พ.62
เทอม 2
20 -25 ก.ย.61
เทอม 1
20–25 ก.พ.62
เทอม2
20 -25 ก.ย.61
เทอม 1
20–25 ก.พ.62
เทอม2
20 -25 ก.ย.61
เทอม 1
20–25 ก.พ.62
เทอม2
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แบบประมาณการคาใชจาย
หน่ วยงานงานอาคารสถานทีและสิ งแวดล้อม(กิจกรรมซ่อมบํารุ ง) ฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
ลําดับ

รายการ

ขันกําหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณภาพ

1

ราคาต่ อ
หน่ วย
บาท

สต
.

จํานวน
หน่ วย

จํานวน
เงิน
บาท

คาปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร
เรียน หองเรียน
50,000
และ
หองปฏิบัติการ
2 คาปรับปรุง
ซอมแซม บํารุง
วัสดุครุภัณฑใน
หองเรียน
550,000
อาคารเรียน
และ
หองปฏิบัติการ
3 ค า บํ า รุ ง ความ
30,000
สะอาดหองน้ํา
4 กระดาษ A4
120
5 รีม
600
5 ทํ า คู มื อ การใช
5,000
เครื่องไฟฟา
635,600
รวมประมาณการค่ าใช้ จ่าย(หกแสนสามหมืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

สรุ ปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรี ยน 635,600

 งบจัดหา

สต.

หมาย
เหตุ
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ผูเสนอ
(นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร)
หัวหนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ผูเห็นชอบ
(ซิสเตอรจํานันท ไพรงาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ
ผูพิจารณา
(นายจตุพล ออนสีทัน )
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป
ผูอนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ)
ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ

26

ประมวลรู ปภาพกิจกรรม

27

ติดตังตระแกรงช่องระหว่างตึก

ติดตังตาข่ายลวดกันนก

28

ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีชํารุ ด

ต่อหลังคาข้างตึกอนุบาลเป็ นลานจอดรถจักรยานยนต์

29

ซ่อมแซมโต๊ะทํางานครู และบุคลากร

ติดตังกันสาด

30

ติดตังกล้องวงจรปิ ดบริ เวรโดยรอบโรงเรี ยน

ซ่อมแซมท่อประปาจากเดิมเป็ นท่อเหล็กทีอุดตันเป็ นท่อพีวซี ี

31

ติดตังผ้าใบกันฝนและแสงแดด

ติดตังพัดลมขนาดใหญ่ในอาคารแมรี โดม

32

33

34

35

36

37

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมสุขานาใชประจําป 2561

ฝายบริหารงานทั่วไป
(งานอาคารสถานที
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม)
ม
ปการศึกษา 2561
โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย

38
แบบฟอรมสรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ภาพรวม
ฝาย บริหารงานทั่วไป โรงเรียนมารรียอนุสรณ
ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2561
**************************************************************************
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมสุขานาใช
ผูรับผิดชอบ นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร
ฝาย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจขอที่ 5 ยุทธศาสตรขอที่ 7 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 11,13 ตัวบงชี/้ เกณฑที่ 11.1,13.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.4
1. สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
1. ประสานงานกับงานระดับชั้น ฝายกิจการงานนักเรียน และติดปายบอกใหชัดเจน
2. สํารวจและติดตั้งสุขภัณฑใหพรอมใชงานเสมอ
3. ติดตั้งถานดูดกลิ่นใหหองน้ําปราศจากกลิ่นไมพึงประสงค
4. จัดแมบานคอยดูแลและทําความสะอาดหองน้ําสม่ําเสมอใหพรอมใชงาน
5. ประชาสัมพันธเรื่องการใชหองน้ําใหถูกสุขลักษณะ
6. สรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมสุขานาใชนําสงฝายบริหารงานทั่วไป
2. งบประมาณ
ตั้งไว 20,440 บาท จายจริง 1,000 บาท คงเหลือ 19,440 บาท
เกินงบประมาณที่ตั้งไว............................บาท เนื่องจาก....................................................
3. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ตรวจเช็คความสะอาดหองน้ําหองสุขาสม่ําเสมอ
2. แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมสุขานาใช
3. รายงานสรุปผลงานกิจกรรมสุขานาใช
4. สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จใน
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
- ครู นั ก เรี ย น - นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมารีย
และบุคลากรโรงเรียนมา อนุสรณไดรับการบริการอาคารสถานที่และ
รี ย อ นุ ส รณ ร อ ยละ 85 สิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ รอยละ 89.43
ได รับ การบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางเพียงพอ

สภาพความสําเร็จ
บรรลุ
ไมบรรลุ
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5. สรุปผลในภาพรวม
5.1 จุดเดนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
1. หองน้ําและหองสุขามีการดูแลทําความสะอาดอยางเหมาะสม
2. นักเรียน ครู และบุคลากรไดรับบริการดานหองน้ําและสุขาอยางเพียงพอ
3. หองน้ําไดรับการจัดการเรื่องกลิ่นไมพึงประสงค
5.2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป
1. อยากใหมีหองน้ําแบบชักโครกทุกชั้นของอาคารเรียน
2. อยากใหใชน้ํายาลางหองน้ําและน้ําหอมกําจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมติดทนนาน
3. อยากใหหองน้ําทุกหองแหงตลอดเวลา
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอกิจกรรมสุขานาใช
ประจําป การศึกษา 2561 โรงเรียนมารียอนุสรณ
การประเมินผล กิจกรรมสุขานาใช ประจําป 2561 กลุมงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝาย
บริหารงานทั่วไป โรงเรียนมารียอนุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2561 เพื่อพิจารณาสิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่กําหนด
วิธีการประเมิน
1.กลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้ ใชการสุมตัวอยางอยางงาย ( Simple Random Sampling )
ไดแก นักเรียนในโรงเรียนมารียอนุสรณ จํานวน 100 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินครั้งนี้ เปนแบบประเมินความพึงพอใจต อ
กิจกรรมสุขานาใช ประจําป 2561 กลุมงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝายบริหารงานทั่วไป
3.การรวบรวมขอมูลมีวิธีการ โดยคณะผูประเมินจะแจกแจงแบบประเมินโครงการใหกลุมตัวอยาง
และเก็บรวบรวมขอมูล
4. การแปลความหมายของการประมาณคาหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับโดยใชสูตร ( ̅ ) คาเฉลี่ย
และ (S.D.)
̅ =

∑

S.D. =
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

∑

(∑ )
(

4.50 – 5.00
3.50 - 4.49
2.50 – 3.49
1.50 - 2.49
1.00 – 1.49

)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับพอใช
ระดับนอย

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติพื้นฐานที่ใชไดแก รอยละ ( Percentage )
คาเฉลี่ย ( Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )
การวิเคราะหขอมูล
1.ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก รอยละ ( Percentage )คาเฉลี่ย ( Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( Standard Deviation )
2.ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการแจกแจงขอคนพบที่สําคัญในเชิงการอธิบายซึ่งนําไปสูการพัฒนางาน
ตอไป
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอกิจกรรมสุขานาใช
ประจําป การศึกษา 2561
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจตอกิจกรรมสุขานาใช ประจําปการศึกษา 2561
ขอ

รายการ

1. ดานบุคลากร
1. มีพนักงานดูแลความสะอาดหองน้ําอยางเพียงพอ
2. พนักงานทําความสะอาดตามเวลาที่กําหนดเสมอ
3. มีทีมชางบํารุงรักษาหองน้ําที่ชํารุดเสมอ
4. มีหองน้ําแยกระหวางครู นักเรียน ที่ชัดเจน
5. ความพึงพอใจดานการบริการโดยรวม
2. ดานสถานที่
1. หองน้ําอาคารเรียนทุกชั้นมีเพียงพอ
2. มีการติดปายหองน้ําหองสุขาทุกจุด
3 มีการกําจัดกลิ่นไมพึงประสงคเสมอ
4. มีการปรับปรุงและเขียนปายรณรงคการใชหองน้ํา
5. ความพึงพอใจดานสถานที่โดยรวม
เฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คิดเปน
รอยละ

แปลผล

4.29
3.9
3.84
3.89
4.24

1.75
1.64
1.29
1.78
1.67

89.95
95.7
87.39
89.95
89.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.06
3.88
3.98
4.12
4

1.34
0.96
1.1
1.23
1.15

86.73
87.89
88.97
88.67
89.42

4.02

1.39

89.43

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความพึงพอใจในการบริการ ขอ 1.5 ความพึงพอใจดานเนื้อหาโดยรวม มี
คาเฉลี่ยมาก คิดเปนรอยละ 89.67
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. อยากใหมีหองน้ําแบบชักโครกทุกชั้นของอาคารเรียน
2. อยากใหใชน้ํายาลางหองน้ําและน้ําหอมกําจัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมติดทนนาน
3. อยากใหหองน้ําทุกหองแหงตลอดเวลา
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ภาคผนวกกิจกรรม
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ลําดับที่ 2 หนวยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝาย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจขอที่ 5 ยุทธศาสตรขอที่ 7 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 11,13 ตัวบงชี/้ เกณฑที่ 11.1,13.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.4
วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

วัตถุประสงค
1.เพื่ อ ให บ ริ ก ารใช
อ า ค า ร ส ถ า น ที่ แ ล ะ
สิ่ งแวดล อมภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
2.เ พื่ อ ซ อ ม แ ซ ม
บํ า รุ ง รั ก ษ า อ า ค า ร
สถานที่และสิ่งแวดลอม
3.เ พื่ อ ใ ห บ ริ ก า ร
ระบบสาธารณู ป โภค
ตางๆ
4.เ พื่ อ สํ า ร ว จ
ทรั พ ย สิ น และอาคาร
ส ถ า น ที่ ร ว ม กั บ ก า ร
จัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ
ฝ า ยธุ ร การ – การเงิ น
ในการจั ด ทํ า ทะเบี ย น
ทรัพยสินของโรงเรียนให
เปนปจจุบัน
5.เพื่ อ สรุ ป รายงาน
ผลการดําเนินงาน
6.เพื่ อ สํ า รวจความ
พึงพอใจของผูใชบริการ

1.ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 เตรียมหองเรียนหองประกอบการตางๆและ
สถานที่ใหพรอมใชงานกอนเปดเทอม
1.2 เตรียมใหบริการตามความตองการแจงขอใช
บริการ
1.3 เตรียมจัดทําตารางการใชหองประกอบการ
และอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
1.4 เตรียมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนใหรม
รื่นสวยงามเอื้อตอการจัดการเรียนรู
1.5 เตรี ย มซอ มบํ า รุ งรั กษาอุป กรณ และอาคาร
สถานที่ตามที่ไดรับ แจ งให อยู ในสภาพมั่น คงแข็งแรง
ปลอดภัยพรอมใชงาน
1.6 เตรียมวางแผนการใหบริการสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน เชน ระบบไฟฟา น้ําประปาใหพรอมใช และ
เพียงพอตอความตองการ
1.7 เตรีย มจั ดทําแบบสํารวจทรัพยสิ นและอาคาร
สถานที่รวมกับงานจัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ ฝายธุรการ
– การเงิน ในการจัดทําทะเบียนทรัพยสินของโรงเรียน
ใหเปนปจจุบัน
1.8 เตรียมจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการ
ใชบริการอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคภายในและ
ภายนอกโรงเรียน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)
1 เม.ย.61
1 เม.ย.61
2 พ.ค.61
3 เม.ย.61
28 มี.ค.61 เทอม1
20 ต.ค.61 เทอม2
28 มี.ค.61 เทอม1
20 ต.ค.61 เทอม2
20 เม.ย.61 เทอม1
20 ต.ค.61 เทอม2

4 พ.ค.61 เทอม 1
2 ก.พ.62 เทอม 2
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วัตถุประสงค/เปาหมาย
วัตถุประสงค/เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1.ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนมารีย
อนุสรณ
ทุกคน
2.หองเรียนและ
หองปฏิบัติการตาง ๆ
ภายในโรงเรียนมารีย
อนุสรณ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

2.ขั้นดําเนินการ (ภาระงานประจํา/ภาระงานรวม/
โครงการ)(D : DO)
2.1 ประสานงานกับงานระดับชั้น ฝายกิจการงาน
นักเรียน กําหนดหองเรียนและหองประกอบการและ
ติดปายบอกใหชัดเจน
2.2 จัดทําตารางการใชหองประกอบการและ
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
2.3 จัดทําแบบบันทึกการใชหองประกอบการ
ตางๆ
2.4 ซอมบํารุงรักษาอุปกรณและอาคารสถานที่
ตามที่ไดรับแจงใหอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
เปาหมายเชิงคุณภาพ พรอมใชงาน
1.ครู นักเรียน และ
2.5 จัดกิจกรรมสงเสริมการดูแลรักษาความ
บุคลากรโรงเรียนมารีย สะอาดภายในโรงเรียน
อนุสรณไดรับการบริการ
2.6 ดําเนินการจัดทําปายสัญลักษณ/ปายชี้บง
อาคารสถานที่และ
เชน ปายสัญลักษณ ระบบจราจร ปายนิเทศตางๆ
สิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม
2.7 สํารวจทรัพยสินและอาคารสถานที่รวมกับ
งานจัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ ฝายธุรการ – การเงิน ใน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
การจัดทําทะเบียนทรัพยสินของโรงเรียนใหเปน
- ครู นักเรียน และ ปจจุบัน
บุคลากรโรงเรียนมารีย
2.8 ใหบริการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน เชน
อนุสรณรอยละ 85
ระบบไฟฟา น้ําประปาใหพรอมใช และเพียงพอตอ
ไดรับการบริการอาคาร ความตองการ
สถานที่และสิ่งแวดลอม
2.9 บันทึกการใชหองประกอบการตางๆ
อยางเพียงพอ
2.10 จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการ
เครื่องมือการติดตาม/ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคภายในและภายนอก
ประเมินผล
โรงเรียน
1.แบบประเมินความ 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK)
พึงพอใจของผูใชบริการ
3.1 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
2.รายงานผลสรุป
3.2 ตรวจเช็คระบบไฟฟา ระบบทอน้ําประปา ให
งานอาคารสถานที่และ อยูในสภาพใชงานไดดีและปลอดภัยพรอมใชงานอยู
สิ่งแวดลอม
เสมอ
4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา( A : ACT)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)
30 มี.ค.61 เทอม1
23 ต.ค.61 เทอม2

30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
28 มี.ค.61 เทอม1
18 ต.ค.61 เทอม2
16 พ.ค.61 –15
มี.ค.62
28 มี.ค.61 เทอม1
18 ต.ค.61 เทอม2

18 มี.ค.61 เทอม1
16 ต.ค.61 เทอม2

15 พ.ค.61 เทอม1
1 พ.ย.61 เทอม 2
15 พ.ค.61–15
มี.ค.62
15 ก.ย.61 เทอม 1
15 ก.พ.62 เทอม2

17 ก.ย.61 เทอม 1
17 ก.พ.62 เทอม2
28 มี.ค.61 เทอม1
18 ต.ค.61 เทอม2

20 -25 ก.ย.61เทอม 1
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 สรุปผลการใชหองประกอบการและอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมตางๆ นําเสนอตอหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป เพื่อรายงานผูแทนผูรับใบอนุญาต
ผูอํานวยการและผูจัดการใหรับทราบ
4.2 สรุปรายงานนําสงงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
4.3 เก็บรวบรวมและวิเคราะหผลความพึงพอใจ
ในการใชบริการอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
ภายในและภายนอกโรงเรียน
4.4 สรุปรายงานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
เสนอหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)
20– 25 ก.พ.62 เทอม 2

20 -25 ก.ย.61เทอม 1
20–25 ก.พ.62 เทอม2
20 -25 ก.ย.61เทอม 1
20–25 ก.พ.62 เทอม2

20 -25 ก.ย.61เทอม 1
20–25 ก.พ.62 เทอม2
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(กิจกรรมสุ ขาน่าใช้)

ประมวลรู ปภาพกิจกรรม
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ประมวลรู ปภาพกิจกรรม

48

ปรับห้องนําให้น่าใช้เสมอ

ห้องนําสําหรับรับแขก

49

ห้องนําสําหรับครู บุคลากรและผูป้ กครอง

ติดป้ ายบอกทางไปห้องนําทุกจุดอย่างชัดเจน

50

แม่บา้ นดูแลทําความสะอาดห้องนําสมําเสมอ

ใช้ถ่านดูดกลินเพือกําจัดกลินไม่พึงประสงค์

51

ตังจุดบริ การห้องนําสําหรับสตรี

ติดป้ ายรณรงค์ความสะอาดและประหยัดนํา
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สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู นาอยู นาเรียน ประจําป 2561

ฝายบริหารงานทั่วไป
(งานอาคารสถานที
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม)
ม
ปการศึกษา 2561
โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย
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แบบฟอร์ มสรุ ปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ภาพรวม
ฝ่ าย บริ หารงานทัวไป โรงเรียนมารรี ย์อนุสรณ์
ภาคเรียนที 1-2 ปี การศึกษา 2561
**************************************************************************

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ น่าอยูน่ ่าเรี ยน
ผู้รับผิดชอบ นายประชาสันต์ สําเรี ยนรัมย์ งาน อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝ่ าย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรี ยน: พันธกิจข้ อที 5 ยุทธศาสตร์ ข้อที 7 เป้าหมายข้ อที 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที 11,13 ตัวบ่ งชี /เกณฑ์ ที 11.1,13.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที 2 ประเด็นที 2.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที 2 ตัวบ่ งชี ที 2.4
1. สรุ ปวิธีดําเนินการ (ทีปฏิบัติจริง)
1. วางแผนปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนใหรมรื่นสวยงามเอื้อตอการจัดการเรียนรู
2. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนใหรมรื่นสวยงามเอื้อตอการจัดการเรียนรู
3. จัดกิจกรรมสงเสริมการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน
4. สรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู นาอยูนาเรียน
2. งบประมาณ
ตังไว้ 101,320 บาท จ่ ายจริง - บาท คงเหลือ - บาท
เกินงบประมาณทีตังไว้ ............................บาท เนืองจาก..............................................................
3. วิธีการติดตาม/เครืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
2. เก็บรวบรวมและวิเคราะหผลความพึงพอใจในการใชบริการอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
3. รายงานสรุปผลงานกิจกรรมใตรมเงาเรามารีย
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4. สรุ ปผลการดําเนินงานตามตัวชี วัดความสํ าเร็จ
ตัวชี วัดความสํ าเร็จใน
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
- ครู นั ก เรี ยน - นักเรี ยน ครู และบุคลากรโรงเรี ยนมารี ย ์
และบุ ค ลากรโรงเรี ย น อนุ ส รณ์ ไ ด้รั บ การบริ ก ารอาคารสถานที
มารี ยอ์ นุ สรณ์ร้อยละ 85 และสิ งแวดล้ อ มอย่ า งเพี ย งพอ ร้ อ ยละ
ได้รับการบริ การอาคาร 87.60
สถานทีและสิ งแวดล้อม
อย่างเพียงพอ

5. สรุ ปผลในภาพรวม
5.1 จุดเด่ นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครังนี
1. มีสถานทีและสิ งแวดล้อมทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ทีเพียงพอ
2. มีแหล่งเรี ยนรู ้ทีหลากหลายและเพียงพอ
5.2 ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครังต่ อไป
1. อยากให้เพิมทีนังพักใต้ร่มไม้เพิมขึน

สภาพความสํ าเร็จ
บรรลุ
ไม่ บรรลุ
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอกิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู นาอยูนาเรียน
ประจําปการศึกษา 2561
การประเมินผล กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูนาอยู นาเรียน ประจําปการศึกษา 2561 กลุมงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมารียอนุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ปการศึกษา 2561 เพื่อพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่กําหนด
วิธีการประเมิน
1.กลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้ ใชการสุมตัวอยางอยางงาย ( Simple Random Sampling )
ไดแก นักเรียนในโรงเรียนมารียอนุสรณ จํานวน 100 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินครั้งนี้ เปนแบบประเมินความพึงพอใจต อ
กิ จ กรรมพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู น า อยู น า เรี ย น ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 กลุ ม งานอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดลอม ฝายบริหารงานทั่วไป
3.การรวบรวมขอมูลมีวิธีการ โดยคณะผูประเมินจะแจกแจงแบบประเมินโครงการใหกลุมตัวอยาง
และเก็บรวบรวมขอมูล
4. การแปลความหมายของการประมาณคาหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับโดยใชสูตร ( ̅ ) คาเฉลี่ย
และ (S.D.)
̅ =

∑

S.D. =
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

∑

(∑ )
(

4.50 – 5.00
3.50 - 4.49
2.50 – 3.49
1.50 - 2.49
1.00 – 1.49

)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับพอใช
ระดับนอย

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติพื้นฐานที่ใชไดแก รอยละ ( Percentage ) คาเฉลี่ย
( Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )
การวิเคราะหขอมูล
1.ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก รอยละ ( Percentage )คาเฉลี่ย ( Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( Standard Deviation )
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2.ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการแจกแจงขอคนพบที่สําคัญในเชิงการอธิบายซึ่งนําไปสูการพัฒนางาน
ตอไป
ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอกิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูนาอยู นาเรียน
ประจําปการศึกษา 2561
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจตอกิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูนาอยู นาเรียน ประจําปการศึกษา
2561
ข้ อ

4.29
3.9
3.8
4.1
4.24
4.06
4
3.98
4.12
4

ค่ าเบียงเบน
มาตรฐาน
1.36
1.33
1.26
1.3
1.3
1.78
1.67
1.42
1.89
1.36

คิดเป็ น
ร้ อยละ
88.85
87.98
86.73
86.75
86.96
86.89
87.12
87.76
88.1
88.89

4.00

1.47

87.60

รายการ

ค่ าเฉลีย

1. มีทีนังพักผ่อนอย่างเพียงพอ
2. ใต้ร่มไม้มีศาลาพักผ่อนและทีนังพักผ่อน
3. มีสถานทีวิงเล่นสําหรับผ่อนคลายให้กบั นักเรี ยน
4. มีแหล่งเรี ยนรู ้ทีสามารถใช้ประกอบการเรี ยนได้
5. มีสถานทีจอดรถทีร่ มรื น
6. มีร่มไม้เพียงพอต่อการพักหลบแสงแดด
7. มีการติดป้ ายห้องนําห้องสุ ขาทุกจุด
8. มีสวนหย่อมทีให้ความรู ้
9. มีแหล่งเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย
10. ความพึงพอใจด้านสถานทีโดยรวม
เฉลียรวม

แปลผล

เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความพึงพอใจในการบริการ ขอ 9 ความพึงพอใจดานมีแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย มีคาเฉลี่ยมาก คิดเปนรอยละ 88.10
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
-

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ลําดับที่ 2 หนวยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝาย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจขอที่ 5 ยุทธศาสตรขอที่ 7 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 11,13 ตัวบงชี/้ เกณฑที่ 11.1,13.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.4
ระยะเวลา
วัตถุประสงค/เปาหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)
วัตถุประสงค
1.ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.เพื่ อ ให บ ริ ก ารใช
1.1 เตรียมหองเรียนหองประกอบการตางๆและ
1 เม.ย.61
อ า ค า ร ส ถ า น ที่ แ ล ะ สถานที่ใหพรอมใชงานกอนเปดเทอม
สิ่ งแวดล อมภายในและ
1.2 เตรียมใหบริการตามความตองการแจงขอใช 1 เม.ย.61
ภายนอกโรงเรียน
บริการ
2.เ พื่ อ ซ อ ม แ ซ ม
1.3 เตรียมจัดทําตารางการใชหองประกอบการ
2 พ.ค.61
บํ า รุ ง รั ก ษ า อ า ค า ร และอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
สถานที่และสิ่งแวดลอม
1.4 เตรียมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนใหรม 3 เม.ย.61
3.เ พื่ อ ใ ห บ ริ ก า ร รื่นสวยงามเอื้อตอการจัดการเรียนรู
ระบบสาธารณู ป โภค
1.5 เตรี ย มซอ มบํ า รุ งรั กษาอุป กรณ และอาคาร 28 มี.ค.61 เทอม1
ตางๆ
สถานที่ตามที่ไดรับ แจ งให อยู ในสภาพมั่น คงแข็งแรง 20 ต.ค.61 เทอม2
4.เ พื่ อ สํ า ร ว จ ปลอดภัยพรอมใชงาน
ทรั พ ย สิ น และอาคาร
1.6 เตรียมวางแผนการใหบริการสาธารณูปโภค
ส ถ า น ที่ ร ว ม กั บ ก า ร ภายในโรงเรียน เชน ระบบไฟฟา น้ําประปาใหพรอม 28 มี.ค.61 เทอม1
20 ต.ค.61 เทอม2
จัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ ใช และเพียงพอตอความตองการ
ฝ า ยธุ ร การ – การเงิ น
1.7 เตรียมจัดทําแบบสํารวจทรัพยสินและอาคาร 20 เม.ย.61 เทอม1
ในการจั ด ทํ า ทะเบี ย น สถานที่รวมกับงานจัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ ฝายธุรการ 20 ต.ค.61 เทอม2
ทรัพยสินของโรงเรียนให – การเงิน ในการจัดทําทะเบียนทรัพยสินของโรงเรียน
เปนปจจุบัน
ใหเปนปจจุบัน
5.เพื่ อ สรุ ป รายงาน
1.8 เตรียมจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการ 4 พ.ค.61 เทอม 1
ผลการดําเนินงาน
ใชบริการอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคภายในและ 2 ก.พ.62 เทอม 2
6.เพื่ อ สํ า รวจความ ภายนอกโรงเรียน
พึงพอใจของผูใชบริการ 2.ขั้นดําเนินการ (ภาระงานประจํา/ภาระงานรวม/
โครงการ)(D : DO)
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

วัตถุประสงค/เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1.ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนมารีย
อนุสรณ
ทุกคน
2.หองเรียนและ
หองปฏิบัติการตาง ๆ
ภายในโรงเรียนมารีย
อนุสรณ

2.1 ประสานงานกับงานระดับชั้น ฝายกิจการงาน
นักเรียน กําหนดหองเรียนและหองประกอบการและ
ติดปายบอกใหชัดเจน
2.2 จัดทําตารางการใชหองประกอบการและ
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
2.3 จัดทําแบบบันทึกการใชหองประกอบการ
ตางๆ
2.4 ซอมบํารุงรักษาอุปกรณและอาคารสถานที่
ตามทีไ่ ดรับแจงใหอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
พรอมใชงาน
2.5 จัดกิจกรรมสงเสริมการดูแลรักษาความ
สะอาดภายในโรงเรียน
2.6 ดําเนินการจัดทําปายสัญลักษณ/ปายชี้บง
เชน ปายสัญลักษณ ระบบจราจร ปายนิเทศตางๆ

เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนมารีย
อนุสรณไดรับการบริการ
อาคารสถานที่และ
2.7 สํารวจทรัพยสินและอาคารสถานที่รวมกับ
สิ่งแวดลอมอยาง
งานจัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ ฝายธุรการ – การเงิน ใน
เหมาะสม
การจัดทําทะเบียนทรัพยสินของโรงเรียนใหเปน
ปจจุบัน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.8 ใหบริการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน เชน
- ครู นักเรียน และ ระบบไฟฟา น้ําประปาใหพรอมใช และเพียงพอตอ
บุคลากรโรงเรียนมารีย ความตองการ
อนุสรณรอยละ 85
2.9 บันทึกการใชหองประกอบการตางๆ
ไดรับการบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม 2.10 จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการ
อยางเพียงพอ
อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคภายในและภายนอก
โรงเรียน
เครื่องมือการติดตาม/ 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK)
ประเมินผล
3.1 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
1.แบบประเมินความ
3.2 ตรวจเช็คระบบไฟฟา ระบบทอน้ําประปา ให
พึงพอใจของผูใชบริการ อยูในสภาพใชงานไดดีและปลอดภัยพรอมใชงานอยู
2.รายงานผลสรุป
เสมอ
งานอาคารสถานที่และ 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา( A : ACT)
สิ่งแวดลอม
4.1 สรุปผลการใชหองประกอบการและอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมตางๆ นําเสนอตอหัวหนาฝาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)
30 มี.ค.61 เทอม1
23 ต.ค.61 เทอม2

30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
28 มี.ค.61 เทอม1
18 ต.ค.61 เทอม2
16 พ.ค.61 –15
มี.ค.62
28 มี.ค.61 เทอม1
18 ต.ค.61 เทอม2

18 มี.ค.61 เทอม1
16 ต.ค.61 เทอม2
15 พ.ค.61 เทอม1
1 พ.ย.61 เทอม 2
15 พ.ค.61–15
มี.ค.62
15 ก.ย.61 เทอม 1
15 ก.พ.62 เทอม2
17 ก.ย.61 เทอม 1
17 ก.พ.62 เทอม2
28 มี.ค.61 เทอม1
18 ต.ค.61 เทอม2

20 -25 ก.ย.61
เทอม 1
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)

บริหารงานทั่วไป เพื่อรายงานผูแทนผูรับใบอนุญาต
ผูอํานวยการและผูจัดการใหรับทราบ

20– 25 ก.พ.62
เทอม 2

4.2 สรุปรายงานนําสงงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร

20 -25 ก.ย.61
เทอม 1
20–25 ก.พ.62
เทอม2
20 -25 ก.ย.61
เทอม 1
20–25 ก.พ.62
เทอม2

4.3 เก็บรวบรวมและวิเคราะหผลความพึงพอใจ
ในการใชบริการอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
ภายในและภายนอกโรงเรียน
4.4 สรุปรายงานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
เสนอหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

20 -25 ก.ย.61
เทอม 1
20–25 ก.พ.62
เทอม2

61

62

ประมวลรู ปภาพกิจกรรม

63

ปรับสวนหย่อมให้สวยงามสบายตา

สร้างโดมป้ องกันแสงแดดให้กบั นักเรี ยน

64

ดูแลพืนทีให้สะอาดอยูเ่ สมอ

นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดสภาพแวดล้อม

65

มุมเล็กๆทีจะส่ งผลอันยิงใหญ่แก่พวกหนู

ดูแลให้ร่มเงาและนําแก่ตน้ ไม้เล็กๆของพวกเรา

66

นักเรี ยนช่วยกันปลูกเมล็ดพืชเพือปรับสภาพดิน

มาช่วยกันรดนําเมล็ดพืชทีเราปลูกจะได้โตเร็ วๆค่ะ

67

ปรับสภาพพืนทีรกให้สามารถรองรับรถผูป้ กครองนักเรี ยน

จัดพืนทีสําหรับนังพักผ่อนใต้ร่มไม้

68

จัดแหล่งเรี ยนรู ้บริ เวณโรงอาหาร

จัดแหล่งเรี ยนรู ้ตามอาคารเรี ยน

69

จัดสร้างป้ ายบอกแหล่งเรี ยนรู ้

ปรับภูมิทศั น์จุดสําคัญเพือรองรับกิจกรรมและโครงการต่างๆ

70

จัดทีนังพักผ่อนเพือให้ผปู ้ กครองและนักเรี ยนได้นงพั
ั กผ่อน

ปรับปรุ งแหล่งเรี ยนรู ้สวนเกษตรให้สวยงามพร้อมใช้
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ปรับภูมิทศั น์หน้าตึกอนุบาลให้ดูสวยงามน่าอยู่ น่าเรี ยน

จัดมุมถนนเป็ นมุมสวนหย่อมสวยงามและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
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จัดสวนหย่อมให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระ

จัดสวนหย่อมให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระ
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จัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านสิ งแวดล้อมในวันดินโลก

จัดกิจกรรมวันดินโลกซึ งมีส่วนสําคัญกับสิ งแวดล้อม
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สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

กิจกรรมใตรมเงาเรามารียปประจํ
ระจําป 2561

ฝายบริหารงานทั่วไป
(งานอาคารสถานที
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม)
ม
ปการศึกษา 2561
โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย
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แบบฟอร์ มสรุ ปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ภาพรวม
ฝ่ าย บริ หารงานทัวไป โรงเรียนมารรี ย์อนุสรณ์
ภาคเรียนที 1-2 ปี การศึกษา 2561
**************************************************************************

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมใต้ร่มเงาเรามารี ย ์
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอภิญญา วิชยั รัมย์ งาน อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝ่ าย บริ หารงานทัวไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรี ยน: พันธกิจข้ อที 5 ยุทธศาสตร์ ข้อที 7 เป้าหมายข้ อที 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที 11,13 ตัวบ่ งชี /เกณฑ์ ที 11.1,13.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที 2 ประเด็นที 2.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที 2 ตัวบ่ งชี ที 2.4
1. สรุ ปวิธีดําเนินการ (ทีปฏิบัติจริง)
1. วางแผนการให้บริ การให้เพียงพอต่อความต้องการ
2. เตรี ยมซ่อมบํารุ งรักษาอุปกรณ์และอาคารสถานทีตามทีได้รับแจ้งให้อยูใ่ นสภาพมันคงแข็งแรง
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน
3. ให้บริ การสาธารณูปโภคภายในโรงเรี ยน เช่น ระบบไฟฟ้ า นําประปาให้พร้อมใช้ และเพียงพอ
ต่อความต้องการ
4. สรุ ปผลการดําเนินงาน กิจกรรมใต้ร่มเงาเรามารี ยน์ าํ ส่ งฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
2. งบประมาณ
ตังไว้ 20,120 บาท จ่ ายจริง - บาท คงเหลือ - บาท
เกินงบประมาณทีตังไว้ ............................บาท เนืองจาก............................................................
3. วิธีการติดตาม/เครืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
2. เก็บรวบรวมและวิเคราะหผลความพึงพอใจในการใชบริการอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
ภายในและภายนอกโรงเรียน
3. รายงานสรุปผลงานกิจกรรมใตรมเงาเรามารีย
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4. สรุ ปผลการดําเนินงานตามตัวชี วัดความสํ าเร็จ
ตัวชี วัดความสํ าเร็จใน
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
- ครู นั ก เรี ยน - นักเรี ยน ครู และบุคลากรโรงเรี ยนมารี ย ์
และบุ ค ลากรโรงเรี ย น อนุ ส รณ์ ไ ด้รั บ การบริ ก ารอาคารสถานที
มารี ยอ์ นุ สรณ์ร้อยละ 85 และสิ งแวดล้ อ มอย่ า งเพี ย งพอ ร้ อ ยละ
ได้รับการบริ การอาคาร 86.52
สถานทีและสิ งแวดล้อม
อย่างเพียงพอ

5. สรุ ปผลในภาพรวม
5.1 จุดเด่ นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครังนี
1. มีทีนังพักผ่อนใต้ร่มไม้ทีเพียงพอ
2. มีทีเล่นพักผ่อนคลายเครี ยดสําหรับนักเรี ยนและผูม้ าติดต่องานโรงเรี ยน
5.2 ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครังต่ อไป
-

สภาพความสํ าเร็จ
บรรลุ
ไม่ บรรลุ
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอกิจกรรมใตรมเงาเรามารีย
ประจําปการศึกษา 2561
การประเมินผล กิจกรรมใตรมเงาเรามารีย ประจําปการศึกษา 2561 กลุมงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม ฝายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมารียอนุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2561
เพื่อพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่กําหนด
วิธีการประเมิน
1.กลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้ ใชการสุมตัวอยางอยางงาย ( Simple Random Sampling )
ไดแก นักเรียนในโรงเรียนมารียอนุสรณ จํานวน 100 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินครั้งนี้ เปนแบบประเมินความพึงพอใจต อ
กิจ กรรมใต ร ม เงาเรามารี ย ประจํ า ป ก ารศึก ษา 2561 กลุ ม งานอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ฝ า ย
บริหารงานทั่วไป
3.การรวบรวมขอมูลมีวิธีการ โดยคณะผูประเมินจะแจกแจงแบบประเมินโครงการใหกลุมตัวอยาง
และเก็บรวบรวมขอมูล
4. การแปลความหมายของการประมาณคาหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับโดยใชสูตร ( ̅ ) คาเฉลี่ย
และ (S.D.)
̅ =

∑

S.D. =
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

∑

(∑ )
(

4.50 – 5.00
3.50 - 4.49
2.50 – 3.49
1.50 - 2.49
1.00 – 1.49

)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับพอใช
ระดับนอย

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติพื้นฐานที่ใชไดแก รอยละ ( Percentage )
คาเฉลี่ย ( Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )
การวิเคราะหขอมูล
1.ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก รอยละ ( Percentage )คาเฉลี่ย ( Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( Standard Deviation )
2.ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการแจกแจงขอคนพบที่สําคัญในเชิงการอธิบายซึ่งนําไปสูการพัฒนางาน
ตอไป

78
ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอกิจกรรมใตรมเงาเรามารีย
ประจําปการศึกษา 2561
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจตอกิจกรรมใตรมเงาเรามารีย ประจําปการศึกษา 2561
ขอ

4.29
3.9
3.84
3.62

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.36
1.33
1.29
1.39

คิดเปน
รอยละ
85.4
86.56
87.1
86.58

4.24
4.06
3.88
3.98
4.12
4

1.3
1.78
0.96
0.98
1.84
0.89

85.1
86.52
87.2
86.64
86.89
87.24

3.99

1.31

86.52

รายการ

คาเฉลี่ย

1. มีที่นั่งพักผอนอยางเพียงพอ
2. ใตรมไมมีศาลาพักผอนและที่นั่งพักผอน
3. มีสถานที่วิ่งเลนสําหรับผอนคลายใหกับนักเรียน
4. ภายในอาคารแมรี่โดมอากาศถายเทสบายเหมาะ
แกการจัดกิจกรรม
5. มีสถานที่จอดรถที่รมรื่น
6. มีรมไมเพียงพอตอการพักหลบแสงแดด
7. มีการติดปายหองน้ําหองสุขาทุกจุด
8. มีสวนหยอมที่ใหความรู
9. มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
10. ความพึงพอใจดานสถานที่โดยรวม
เฉลี่ยรวม

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความพึงพอใจในการบริการ ขอ 6 ความพึงพอใจดานมีรมไมเพียงพอตอ
การพักหลบแสงแดด มีคาเฉลี่ยมาก คิดเปนรอยละ 86.52
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
-

79

ภาคผนวกกิจกรรม
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ลําดับที่ 2 หนวยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝาย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจขอที่ 5 ยุทธศาสตรขอที่ 7 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 11,13 ตัวบงชี้/เกณฑที่ 11.1,13.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.4
วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย

กิจกรรม/ขันตอนการดําเนินงาน

วัตถุประสงค
1.เพื่ อ ให บ ริ ก ารใช
อ า ค า ร ส ถ า น ที่ แ ล ะ
สิ่ งแวดล อมภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
2.เ พื่ อ ซ อ ม แ ซ ม
บํ า รุ ง รั ก ษ า อ า ค า ร
สถานที่และสิ่งแวดลอม
3.เ พื่ อ ใ ห บ ริ ก า ร
ระบบสาธารณู ป โภค
ตางๆ
4.เ พื่ อ สํ า ร ว จ
ทรั พ ย สิ น และอาคาร
ส ถ า น ที่ ร ว ม กั บ ก า ร
จัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ
ฝ า ยธุ ร การ – การเงิ น
ในการจั ด ทํ า ทะเบี ย น
ทรัพยสินของโรงเรียนให
เปนปจจุบัน
5.เพื่ อ สรุ ป รายงาน
ผลการดําเนินงาน
6.เพื่ อ สํ า รวจความ
พึงพอใจของผูใชบริการ

1.ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 เตรียมหองเรียนหองประกอบการตางๆและ
สถานที่ใหพรอมใชงานกอนเปดเทอม
1.2 เตรียมใหบริการตามความตองการแจงขอใช
บริการ
1.3 เตรียมจัดทําตารางการใชหองประกอบการ
และอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
1.4 เตรียมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนใหรม
รื่นสวยงามเอื้อตอการจัดการเรียนรู
1.5 เตรี ย มซอ มบํ า รุ งรั กษาอุป กรณ และอาคาร
สถานที่ตามที่ไดรับ แจ งให อยู ในสภาพมั่น คงแข็งแรง
ปลอดภัยพรอมใชงาน
1.6 เตรียมวางแผนการใหบริการสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียน เชน ระบบไฟฟา น้ําประปาใหพรอม
ใช และเพียงพอตอความตองการ
1.7 เตรียมจัดทําแบบสํารวจทรัพยสินและอาคาร
สถานที่รวมกับงานจัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ ฝายธุรการ
– การเงิน ในการจัดทําทะเบียนทรัพยสินของโรงเรียน
ใหเปนปจจุบัน
1.8 เตรียมจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการ
ใชบริการอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
2.ขั้นดําเนินการ (ภาระงานประจํา/ภาระงานรวม/
โครงการ)(D : DO)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี )
1 เม.ย.61
1 เม.ย.61
2 พ.ค.61
3 เม.ย.61
28 มี.ค.61 เทอม1
20 ต.ค.61 เทอม2

28 มี.ค.61 เทอม1
20 ต.ค.61 เทอม2
20 เม.ย.61 เทอม1
20 ต.ค.61 เทอม2

4 พ.ค.61 เทอม 1
2 ก.พ.62 เทอม 2
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วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย

กิจกรรม/ขันตอนการดําเนินงาน

วัตถุประสงค/เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1.ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนมารีย
อนุสรณ
ทุกคน
2.หองเรียนและ
หองปฏิบัติการตาง ๆ
ภายในโรงเรียนมารีย
อนุสรณ

2.1 ประสานงานกับงานระดับชั้น ฝายกิจการงาน
นักเรียน กําหนดหองเรียนและหองประกอบการและ
ติดปายบอกใหชัดเจน
2.2 จัดทําตารางการใชหองประกอบการและ
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
2.3 จัดทําแบบบันทึกการใชหองประกอบการ
ตางๆ
2.4 ซอมบํารุงรักษาอุปกรณและอาคารสถานที่
ตามที่ไดรับแจงใหอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
พรอมใชงาน
2.5 จัดกิจกรรมสงเสริมการดูแลรักษาความ
สะอาดภายในโรงเรียน
2.6 ดําเนินการจัดทําปายสัญลักษณ/ปายชี้บง
เชน ปายสัญลักษณ ระบบจราจร ปายนิเทศตางๆ

เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนมารีย
อนุสรณไดรับการบริการ
อาคารสถานที่และ
2.7 สํารวจทรัพยสินและอาคารสถานที่รวมกับ
สิ่งแวดลอมอยาง
งานจัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ ฝายธุรการ – การเงิน ใน
เหมาะสม
การจัดทําทะเบียนทรัพยสินของโรงเรียนใหเปน
ปจจุบัน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.8 ใหบริการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน เชน
- ครู นักเรียน และ ระบบไฟฟา น้ําประปาใหพรอมใช และเพียงพอตอ
บุคลากรโรงเรียนมารีย ความตองการ
อนุสรณรอยละ 85
2.9 บันทึกการใชหองประกอบการตางๆ
ไดรับการบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม 2.10 จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการ
อยางเพียงพอ
อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคภายในและภายนอก
โรงเรียน
เครื่องมือการติดตาม/ 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK)
ประเมินผล
3.1 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
1.แบบประเมินความ
3.2 ตรวจเช็คระบบไฟฟา ระบบทอน้ําประปา ให
พึงพอใจของผูใชบริการ อยูในสภาพใชงานไดดีและปลอดภัยพรอมใชงานอยู
2.รายงานผลสรุป
เสมอ
งานอาคารสถานที่และ 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา( A : ACT)
สิ่งแวดลอม
4.1 สรุปผลการใชหองประกอบการและอาคาร

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี )
30 มี.ค.61 เทอม1
23 ต.ค.61 เทอม2

30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
28 มี.ค.61 เทอม1
18 ต.ค.61 เทอม2
16 พ.ค.61 –15
มี.ค.62
28 มี.ค.61 เทอม1
18 ต.ค.61 เทอม2

18 มี.ค.61 เทอม1
16 ต.ค.61 เทอม2
15 พ.ค.61 เทอม1
1 พ.ย.61 เทอม 2
15 พ.ค.61–15
มี.ค.62
15 ก.ย.61 เทอม 1
15 ก.พ.62 เทอม2
17 ก.ย.61 เทอม 1
17 ก.พ.62 เทอม2
28 มี.ค.61 เทอม1
18 ต.ค.61 เทอม2

20 -25 ก.ย.61
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วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย

กิจกรรม/ขันตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี )

สถานที่และสิ่งแวดลอมตางๆ นําเสนอตอหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป เพื่อรายงานผูแทนผูรับใบอนุญาต
ผูอํานวยการและผูจัดการใหรับทราบ

เทอม 1
20– 25 ก.พ.62
เทอม 2

4.2 สรุปรายงานนําสงงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร

20 -25 ก.ย.61
เทอม 1
20–25 ก.พ.62
เทอม2
20 -25 ก.ย.61
เทอม 1
20–25 ก.พ.62
เทอม2

4.3 เก็บรวบรวมและวิเคราะหผลความพึงพอใจ
ในการใชบริการอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
ภายในและภายนอกโรงเรียน
4.4 สรุปรายงานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
เสนอหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

20 -25 ก.ย.61
เทอม 1
20–25 ก.พ.62
เทอม2
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ประมวลรู ปภาพกิจกรรม
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ประมวลรู ปภาพกิจกรรม
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ปรับสวนหย่อมให้สวยงามสบายตา

สร้างโดมป้ องกันแสงแดดให้กบั นักเรี ยน

86

ดูแลพืนทีให้สะอาดอยูเ่ สมอ

นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดสภาพแวดล้อม

87

มุมเล็กๆทีจะส่ งผลอันยิงใหญ่แก่พวกหนู

ดูแลให้ร่มเงาและนําแก่ตน้ ไม้เล็กๆของพวกเรา
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สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมขยะเปนศูนยปประจํ
ระจําป 2561

ฝายบริหารงานทั่วไป
(งานอาคารสถานที
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม)
ม
ปการศึกษา 2561

สรุปแผนงานฝ
แผนงาน ายบริหารงานทั่วไป กิจกรรมขยะเป
ขยะเปนศูนย
สรุปแผนงานฝายบริหารงานทั่วไป กิจกรรมขยะเป
กรรมขยะเปนศูนย

โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย
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ฝาย บริหารงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม) ปการศึกษา 2561
**************************************************************************
ลําดับที่ 2 หนวยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝาย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจขอที่ 5 ยุทธศาสตรขอที่ 7 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 11,13 ตัวบงชี/้ เกณฑที่ 11.1,13.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 : มาตรฐานที่ 1.2 ประเด็นที่ 4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.4
1. สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
โรงเรียนมารี ยอนุ สรณ ฝายบริ หารงานทั่วไป ไดดําเนิน การจัดทํากิจ กรรมวัน ขยะเปน ศูนย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกดานการคัดแยกขยะ การคัดยอขยะและการทิ้งขยะใหลงถัง
ภายใตแนวคิดกินแลวเก็บ ทําโรงเรียนเราใหสะอาด นาเรียน นาอยู ฝายงานสิ่งแวดลอมไดใหความสําคัญตอ
สภาพแวดล อ มภายในโรงเรี ย น อาคารเรี ย น ห อ งน้ํ า ห อ งต า ง ๆ และภู มิ ทั ศ น ภ ายนอกห อ งเรี ย น
แสดงออกไดถึงความเอาใจใสตอผูมาเยือนโรงเรียนมารียอนุสรณ การดําเนินการไดเสร็จสิ้นจึงขอรายงานผล
การดําเนินการ ดังนี้
2. งบประมาณ
ตั้งไว 74,200 บาท จายจริง - บาทใชงบเกิน - บาท
3. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีการติดตามการประเมินผลกิจกรรมขยะเปนศูนย ปการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ ไดแก
1. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการอบรมยอสวนและคัดแยกขยะ
4. สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ที่
1

ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของ สภาพความสําเร็จ
ผลการดําเนินงาน
โครงการ
บรรลุ ไมบรรลุ
- ครู นั ก เรี ย น และบุ ค ลากร
จากการตรวจแบบสอบถามแบบ
โรงเรียนมารียอนุสรณรอยละ 85 
ประเมินความพึงพอใจการจั ดการ
ได รั บ การบริ ก ารอาคารสถานที่
อบรมย อ ส ว นและคั ด แยกขยะ
และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ
โรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา
2561พบวาครูนักเรียนและบุคลากร
โรงเรี ย นมารี ย อ นุ ส รณ ร อ ยละ
87.32 ได รั บ การบริ ก ารอาคาร
สถานที่ แ ล ะสิ่ งแว ดล อมอย า ง
เพียงพอ
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ผลการวิเคราะหขอมูล
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการอบรมยอสวนและคัดแยกขยะ
ณ โรงเรียนมารียอนุสรณ อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
1. นักเรียน ครู และบุคลากร รอยละ 100 ใหความรวมมือจากแบบสอบถามประเมินการดําเนินการ
ตามโครงการจัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูโรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา 2561กลุม
ตัวอยางจํานวน 100 คน ตอบแบบประเมินคืนมา 100 คน คิดเปนรอยละ 100 แบงจํานวนครู 22
คน พนักงาน 9 คน และนักเรียน 69 คน
ตาราง สรุปผลการประเมินกิจกรรมขยะเปนศูนย
คา
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน รอย
ที่
รายการ
แปลผล
X
มาตรฐาน ละ
S.D.
1 มีการถายทอดความรู ชัดเจนและเขาใจงาย
มีความครบถวนของเนื้อหาในการใหความรูในการคัด
2
แยกขยะ
3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

4.23

0.74

84.52

4.27

0.84

85.32

4.18

0.92

83.55

มาก

4 มีการประชาสัมพันธอยางเพียงพอและเหมาะสม

4.22

0.89

84.35

มาก

5 สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น

4.29

0.84

85.81

มาก

6 ถังขยะมีเพียงพอสําหรับการคัดแยกขยะ

4.48

0.76

89.68

มาก

7 จุดบริการถังขยะมีอยางเพียงพอ

4.38

0.73

87.58

มาก

8 มีความรู ความเขาใจในเรื่องการคัดแยกขยะ
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
9
ชีวิตประจําวันได
10 สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดแกชุมชนได

4.54

0.76

90.81 มากที่สุด

4.69

0.7

90.13

4.59

0.82

91.45 มากที่สุด

4.39

0.8

87.32

เฉลี่ย
ขอเสนอเพื่อพัฒนาโครงการตอ
-

มาก
มาก

มากที่สุด

มาก
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ภาคผนวกกิจกรรม
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แบบประเมินความพึงพอใจ
การจัดการอบรมยอสวนและคัดแยกขยะ
โรงเรียนมารียอนุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ขอมูลทั่วไป
ผูบริหาร

ครู

พนักงาน

นักเรียน

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจตอโครงการนี้
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
ประเด็นความคิดเห็น
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
4
2
5
3
1
ดานความรู / ประชาสัมพันธ
1. มีการถายทอดความรู ชัดเจนและเขาใจงาย
2. มีความครบถวนของเนื้อหาในการใหความรูในการ
คัดแยกขยะ
3. ระยะเวลาในการใหความรูมีความเหมาะสม
4. มีการประชาสัมพันธอยางเพียงพอและเหมาะสม
ดานสถานที่
สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น
ถังขยะมีเพียงพอสําหรับการคัดแยกขยะ
จุดบริการถังขยะมีอยางเพียงพอ
ดานความรูความเขาใจและการนําความรูไปใช
1. มีความรู ความเขาใจในเรื่องการคัดแยกขยะ
2. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
3. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดแกชุมชนได
ตอนที่ 3ขอเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ประมวลภาพกิจกรรม

94

นักเรียนแตละระดับชั้นรวมรับฟงการอบรมการคัดแยกยอขยะ

95

นักเรียนฝกยอขยะและทิ้งใหถกู ถัง

96

เขารับความรูต ามฐานใหความรูตางๆ

97

คัดแยกขยะทิ้งใหถูกถัง เพื่อลดพื้นที่ขยะในถัง

98

พื้นที่บริเวณโรงเรียนปลอดขยะ

99

บริเวณรอบโรงเรียน ขยะเปนศูนย
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สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรม Big cleaning day ประจําป 2561

ฝายบริหารงานทั่วไป
(งานอาคารสถานที
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม)
ม
ปการศึกษา 2561
โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย

101
สรุปแผนงานฝายบริหารงานทั่วไป กิจกรรมวัน Big Cleaning Day
ฝาย บริหารงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม) ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2561
**************************************************************************
ลําดับที่ 2หนวยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝาย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจขอที่5ยุทธศาสตรขอที่ 7 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 11,13 ตัวบงชี/้ เกณฑที่ 11.1,13.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 : มาตรฐานที่ 1.2 ประเด็นที่4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.4
1. สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
1. วางแผนการการจัดกิจกรรมรวมกับฝายกิจการนักเรียน
2. เตรียมถุงปุยเพื่อใชใสขยะเพื่อนําไปขายและนําไปทิ้ง
3. จัดพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรักษาความสะอาด
4. แตงงตั้งคณะกรรมเพื่อตรวจพื้นที่รักษาความสะอาดในกิจกรรมวัน Big Cleaning Day
5. สรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมวัน Big Cleaning Day นําสงฝายบริหารงานทั่วไป
2. งบประมาณ
ตั้งไว 66,320 บาท จายจริง - บาท ใชงบเกิน - บาท
3. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีการติดตามการประเมินผลกิจกรรมวัน Big Cleaning Day ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา
2561 ในครั้งนี้ ไดแก
1. แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม Big Cleaning day
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ที่
1

ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของ สภาพความสําเร็จ
ผลการดําเนินงาน
โครงการ
บรรลุ ไมบรรลุ
- ครู นั ก เรี ย น และบุ ค ลากร
จากการตรวจแบบสอบถามแบบ
โรงเรียนมารียอนุสรณรอยละ 85 
ประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ การจั ด
ได รั บ การบริ ก ารอาคารสถานที่
กิจ กรรม Big Cleaning day
และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ
โรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา
2561 พบว า ครู นั ก เรี ย น และ
บุคลากรโรงเรียนมารียอนุสรณรอย
ละ 87 ได รั บ การบริ ก ารอาคาร
สถานที่ แ ล ะสิ่ งแว ดล อมอย า ง
เพียงพอ
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม Big Cleaning day
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนมารียอนุสรณ อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
1. นักเรียน ครู และบุคลากร รอยละ 100 ใหความรวมมือจากแบบสอบถามประเมินการดําเนินการตาม
โครงการจัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูโรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา 2561 กลุมตัวอยาง
จํานวน 124 คน ตอบแบบประเมินคืนมา 124 คน คิดเปนรอยละ 100 แบงจํานวนครู 25 คน พนักงาน
6 คน และนักเรียน 93 คน
ตาราง สรุปผลการประเมินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day
คา
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน รอย
ที่
รายการ
แปลผล
X
มาตรฐาน ละ
S.D.
1 บุคลากรทุกสวนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
2 มีการแบงพื้นที่รับผิดชอบชัดเจนเหมาะสม
3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

4.23
4.27

0.74
0.84

84.52
85.32

4.18

0.92

83.55

มาก
มาก
มาก

4 หลังเสร็จกิจกรรมหองเรียนและบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด

4.22

0.89

84.35

มาก

5 ครูและนักเรียนมีความกระตือรือรนในการจัดกิจกรรม
โครงการนี้จะชวยใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมและการ
6 บริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ
7 นักเรียนไดแสดงออกถึงความกตัญูตอโรงเรียน
กิจกรรม Big Cleaning Day มีความสําคัญตอ
8
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดานการเรียน

4.29

0.84

85.81

มาก

กิจกรรม Big Cleaning Day สงเสริมการรักษาความสะอาด

9 และการทํางานเปนหมูคณะเพื่อความสามัคคี
10 ทานคิดวานาจะใหจัดมีโครงการอยางนี้อีก
เฉลี่ย

มาก
4.48

0.76

88.1

4.38

0.73

87.58

4.54

0.76

89.97

4.69

0.7

4.59

0.82

89.12 มากที่สุด
91.77 มากที่สุด

4.39

0.80

87.00

ขอเสนอเพื่อพัฒนาโครงการตอ
1. อยากใหมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกครั้งและอยากใหทุกๆ คนมีสวนรวมมากกวานี้
2. กิจกรรมนี้ดีมากๆ และควรจัดตอไปทุกๆ ป

มาก
มากที่สุด

มาก
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105
คําสั่งโรงเรียนมารียอนุสรณ
ที่ พิเศษ / 2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบวัน Big Cleaning Day ประจําปการศึกษา 2561
ฝายบริหารงานทั่วไป กลมงานสิ่งแวดลอมโรงเรียนมารียอนุสรณ จังหวัดบุรีรัมย ดําเนินการจัด
กิจกรรมวันBig Cleaning Dayประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561
เพื่อสงเสริมสุขลักษณะ บรรยากาศการเรียนรู และสิ่งแวดลอมรอบโรงเรียน จึงใครขอแตงตั้งคณะกรรมการ
ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.1 บาทหลวงดร.สุรชัย เจริญพงศ
ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ
1.2 นางสาวจํานันท
ไพรงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ
1.3 นางสาวนงลักษณ ประทุมป
ผูชวยผูอํานวยการฝายโภชนาการ
1.4นางสาวสุภารัตน
เหลืองรัตนวิมล รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
1.5นายสมบัติ
พิมพจันทร
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร
1.6นางพิศมัย
นพคุณ
ผูชวยผูอํานวยการฝายอภิบาลและแพรธรรม
1.7 นางภริตพร
นวลเทา
ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน
1.8 นายจตุพล
ออนสีทัน
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป
1.9 นางปยะนุช
สังขทองหลาง ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน
1.10 นางสาวพรทิพย สะอาดรัมย
หัวหนาระดับการศึกษาปฐมวัย
มีหนาที่ ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย
2. คณะกรรมการดูแลความเรียบรอยและประสานครูประจําชั้นในการทําความสะอาดประจําอาคารเรียน
อาคารเบเนดิ๊ก
1. นางลําเพยพรรณ
พิมพจันทร
หัวหนาอาคาร
2. นางสาวดารารัตน
ปะคํา (Bfit) ชั้นที่ 2
2. นางรวงทอง
ศรีศุภมิตร
ชั้นที่ 3
3. นางสาววรลักษณ
กีรัตน
ชั้นที่ 4
อาคารโจเซฟ
1. นางเพ็ญศรี
2. นางเมทินี
3. นางมนทกานต

มะนิตรัมย
ราชวงศ
ดาทอง

หัวหนาอาคาร
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
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4. นางสาวยุพา

ชุมเสนา

ชั้นที่ 3

5. นายอรรถโกวิท
ไชยประเสริฐ ชั้นที่ 4
อาคารโจเซฟโซนดานหลัง
1. นางวิลาวัลย
บุญนําพา
ชั้นที่ 1
2. นางอุไรวรรณ
ธนูศร
ชั้นที่ 2
3. นางสาววชิราพรรณ
ระตาภรณ
ชั้นที่ 3
อาคารยออากิม
1. นางภริตพร
นวลเทา
หัวหนาอาคาร
2. นางนภาพร
บัตรประโคน ชั้นที่ 2
3. นางสาวธัญจิรา
ทองเรือง
ชั้นที่ 3
4. นางสาวมะลิ
ทนกระโทก
ชั้นที่ 4
5. นางสาวศิรินันท
ดวงนิล
ชั้นที่ 5
อาคารดอมินิค
1. นางดวงจันทร
ชุบรัมย
หัวหนาอาคาร
2. นางสุรัชวดี
พิริยะตระกูล ชั้นที่ 1
3. นางสาวอารดา
หิรัญศดานันท ชั้นที่ 2
อาคารนิโคลัส
1. นางปาริชาติ
วาปโส
หัวหนาอาคาร
อาคารแมรี่โดม
1. นางปยะนุช
สังขทองหลาง หัวหนาอาคาร
อาคารเตรียมอนุบาล
1. นางนัยนา
แกวบานดู
หัวหนาอาคาร
อาคารจอนปอนด 1
1. นางสาวพรทิพย
สะอาดรัมย
หัวหนาอาคาร
2. นางสาวพิมพพัชระ
โชคชัยเสรี
ชั้นที่ 1
3. นางธัญญลักษณ
แกวอําไพ
ชั้นที่ 2
อาคารจอนปอนด 2
1.นางสาวมนฤญช
อินทรอุดม
หัวหนาอาคาร
มีหนาที่ ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. คณะกรรมการดูแลพื้นที่ทําความสะอาด
1. นางนัยณา
แกวบานดู
ดูแลชั้นเตรียมอนุบาล 1/1
2. นางรชยา
เฉลิมวัฒน
ดูแลชั้นเตรียมอนุบาล 1/1
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3. นางสาวเสาวลักษณ
4. นางสาววันวิสาข
5. นางสาวพิมพพัชระ
6. นางสาวทิพยสุดา
7. นางมณีรัตน
8. นางสาวกชกร
9. นางสาวชุติการญจน
10. นางสาววนิดา
11. นางธนวรรณ
12. นางสาวพิศมัย
13. นางชวนชม
14. นางสาวพรธิพา
15. นางสาวอรทัย
16. นางอัญชิสา
17. นางธัญญลักษณ
18. นางสาวสุวรรณี
19. นางสาวกรรณิกา
20. นางสาวณัชญาภรณ
21. นางสาวอาภากร
22. นางภัณฑิลา
23. นางสาวอุษา
24. นางสาวพรพิลาศ
25. นางสาวนิดดา
26. นางสาวสุภาวดี
27. นางธนู
28. นางสาวพรสวรรค
29. นางสาวจุฑารัตน
30. นางสาวสุภาวดี
31. นางสาววราภรณ
32. นางสาวพรวิภา
33. นางสาวพรทิพย
34. นางสาวเกศริน
35. นางสาวชรินรัตน

ตองกระโทก
นิ่มใหม
โชคชัยเสรี
ชนะเพีย
ศรจันทร
ปะกะยันตัง
แทนไธสง
ถนัดหมอ
สนโศรก
อินรายรัมย
ธงศรี
สาแกว
สาทิพจันทร
ยืนยง
แกวอําไพ
นครศรี
ศิริเมฆา
แกนดี
สุวรรณพันธ
ปุยสุวรรณ
ชอจันทร
อาสาสุข
รองไชย
พูนประโคน
ชนะศึก
ทวันเวทย
ใจเพียร
อยูประทานพร
แสงน้ํา
ครองยุทธ
สะอาดรัมย
ศรีบุญเรือง
นวะสิมัยนาม

ดูแลชั้นเตรียมอนุบาล 1/2
ดูแลชั้นเตรียมอนุบาล 1/2
ดูแลชั้นอนุบาล 1/1 (IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล 1/1 (IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล 1/2 (IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล 1/2 (IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล 1/3 (IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล 1/3 (IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล 1/4
ดูแลชั้นอนุบาล 1/4
ดูแลชั้นอนุบาล 1/5
ดูแลชั้นอนุบาล 1/5
ดูแลชั้นอนุบาล 1/6
ดูแลชั้นอนุบาล 1/6
ดูแลชั้นอนุบาล 2/1 (IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล 2/1 (IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล2/2 (IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล2/2 (IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล 2/3(IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล 2/3(IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล2/4
ดูแลชั้นอนุบาล 2/4
ดูแลชั้นอนุบาล 2/5
ดูแลชั้นอนุบาล 2/5
ดูแลชั้นอนุบาล 2/6
ดูแลชั้นอนุบาล 2/6
ดูแลชั้นอนุบาล 2/7
ดูแลชั้นอนุบาล 2/7
ดูแลชั้นอนุบาล 2/8
ดูแลชั้นอนุบาล 2/8
ดูแลชั้นอนุบาล 3/1 (IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล 3/1 (IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล 3/2 (IEP)
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36. นางสุรียรักษ
37. นางดวงเดือน
38. นางสาวสุนีย
39. นางสาวปริศนา
40. นางสาวมนฤญช
41. นางสาวสุพรรษา
42. นางสาวภัณฑิรา
43. นางสาวอนงค
44. นางสาวทานตะวัน
45. นางสาวนิตยา
46. นางสาวศศิมาภรณ
47. นางสาวธันยาภรณ
48. นางสาวสุรัชวดี
49. นางสาวอนงค
50. นางสาวสาลินี
51. นางสาวดวงพร
52. นางสาวอารดา
53. นางวิจิตร
54. นางสาวจรรยา
55. นางสาวพรรณทิพา
56. นางดวงจันทร
57. นางภรภัทร
58. นางเมทินี
59. นางสมใจ
60. นางอนงรัตน
61. นางสาวจตุพร
62. นางสาวปณณธารี
63. นางสาวปานทิพย
64. นางปาริชาติ
65. นางนัตยา
66. นางรวงทอง
67. นางวรินทร
68. นางสาวจิรุดาภรณ

ปลื้มกมล
ศรีคุณ
นิลพาทย
จุฬารัมย
อินทรอุดม
คงมี
บัญดิษรัมย
ทะเรืองรัมย
การนา
พุทโธ
เพ็ชรเลิศ
กะการัมย
พิริยะตระกูล
คอนรัมย
เชื่อมรัมย
พรสาร
หิรัญศดานันท
อาสาสุข
คนชุม
เสนาโนฤทธิ์
ชุบรัมย
แกงสันเทียะ
ราชวงศ
เฮาประโคนมงคล
ขยันชุมนุม
ผมทํา
ศรีแกว
กลอมรัมย
วาปโส
โซไธสง
ศรีศุภมิตร
เอิบอิ่ม
เพิ่มสุขพัฒน

ดูแลชั้นอนุบาล3/3 (IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล 3/4 (IEP)
ดูแลชั้นอนุบาล 3/5
ดูแลชั้นอนุบาล 3/6
ดูแลชั้นอนุบาล 3/7
ดูแลชั้นอนุบาล 3/8
ดูแลหองคอมพิวเตอร
ดูแลบริเวณสระวายน้ํา
ดูแลบริเวณสนามเด็กเลน
ดูแลหองดนตรี
ดูแลบริเวณโดมอนุบาล
ดูแลหองบูรณาการ
ดูแลหอง ป.1/1
ดูแลหอง ป.1/2
ดูแลหอง ป.1/3
ดูแลหอง ป.1/4
ดูแลหอง ป.1/5
ดูแลหอง ป.1/6
ดูแลหอง ป.1/7 (ICEP)
ดูแลหอง ป.1/8 (ICEP)
ดูแลหอง ป.1/9 (ICEP)
ดูแลหอง ป.1/10 (MEP)
ดูแลหองป.2/1
ดูแลหองป.2/2
ดูแลหองป.2/3
ดูแลหองป.2/4
ดูแลหองป.2/5
ดูแลหองป.2/6 (ICEP)
ดูแลหองป.2/7(ICEP)
ดูแลหองป.2/8 (ICEP)
ดูแลหองป.2/9 (MEP)
ดูแลหองป.3/1
ดูแลหองป.3/2
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69. นางสาวอภิญญา
70. นางมนทกานต
71. นางสาวดวงพร
72. นางวิลาวัลย
73. นางปรียาภรณ
74. นางสาวสุรินทร
75. นางสาววรลักษณ
76. นางลําเพยพรรณ
77. นางนภาพร
78. นางสาวละอองศรี
79. นางสาวพัชรินทร
80. นางสาวดารารัตน
81. นางสาวสายสุณี
82. นางสาวดวงใจ
83. นางสาวภาริณี
84. นางสมพิศ
85. นางกลิ่นแกว
86. นางสาววชิราพรรณ
87. นางสาววัชราภรณ
88. นายสาโรจน
89. นางสาวดวงตา
90. นางอุไรวรรณ
91. นางสาวทัศนีย
92. นางพรรณี
93. นางสาวธัญจิรา
94. นางภริตพร
95. นางสาวมะลิ
96. นางสาวตรีรัตน
97. นางสาวชัญญานุช
98. นางสุชาดา
99. นางสาวหนึ่งฤทัย
100. นางสาวศิรินันท
101. นางสาวชลละดา

วิชัยรัมย
ดาทอง
เข็มทอง
บุญนําพา
มาตหนองแวง
ฉลาดเจน
กีรัตน
พิมพจันทร
บัตรประโคน
สุขทวี
พวงเพชร
อัตโยโค
เขียวรัมย
แสนกลา
วรรณทวี
หมวดประโคน
ทะสุนทร
ระตาภรณ
ฉันทปญญา
บูชารัมย
อรุณรัมย
ธนูศร
ฉ่ําสันเทียะ
คืนดี
ทองเรือง
นวลเทา
ทนกระโทก
ประทุมตรี
เกิดผล
ประโมทะโก
วิเศษนคร
ดวงนิล
ชิวรัมย

ดูแลหองป.3/3
ดูแลหองป.3/4
ดูแลหองป.3/5
ดูแลหองป.3/6 (ICEP)
ดูแลหองป.3/7(ICEP)
ดูแลหองป.3/8(ICEP)
ดูแลหองป.3/9(ICEP)
ดูแลหองป.3/10(MEP)
ดูแลหองป.4/1(KING)
ดูแลหองป.4/2
ดูแลหองป.4/3
ดูแลหองป.4/4
ดูแลหองป.4/5
ดูแลหองป.4/6
ดูแลหองป.4/7 (ICEP)
ดูแลหองป.4/8 (ICEP)
ดูแลหองป.4/9 (ICEP)
ดูแลหองป.5/1(KING)
ดูแลหองป.5/2
ดูแลหองป.5/3
ดูแลหองป.5/4
ดูแลหองป.5/5
ดูแลหองป.5/6
ดูแลหองป.5/7 (ICEP)
ดูแลหองป.5/8(ICEP)
ดูแลหองป.5/9(ICEP)
ดูแลหองป.6/1
ดูแลหองป.6/2
ดูแลหองป.6/3
ดูแลหองป.6/4
ดูแลหองป.6/5
ดูแลหองป.6/6
ดูแลหองป.6/7(ICEP)
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102. นางมลฤดี
เฮงขวัญ
103. นางอรดี
ศรีรัตน
104. นางสาวยุพา ชุมเสนา
105. นางสาวกัลยา มั่งคั่ง
106. นางสาวจิราภรณ ประโมทะโก
107. นางสาวพจนา
ศรีกระทุม
108. นางสาวจิตรลดา โสนะชัย
109. นางสาวปวีณา
สาระถี
110. นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา
111. นางเพ็ญศรี
มะนิตรัมย
112. นางสาวพิมรดา
แวดลอม
113. นายอรรถโกวิท
ไชยประเสริฐ
114. นางสาวรัศมี
ทิรอดรัมย
โรงเรียน
115. นางวงศจันทร
จันทรศิริ
โรงเรียน
116. นายวิรัช
หมวดประโคน
117. นางสาววันทนา
แผวพลสง
118. นางสาวสุมิตรา
ปลื้มกมล
119. นายโยธิน
เกิดสมบูรณ
120. นางสาวปารวี
ชมโคกกรวด
121. นางจีระวรรณ
เดชสันเทียะ
122. นายวันชัย
ดึแฮ
123. นางสาวจันทิมา
พันธมณี
124. นางสาวปยากร
แฉลมรัมย
125. นายอํานวย
สังขทองหลาง
126. นายชนเทพ
สังขทองหลาง
127. นางภริตพร
นวลเทา
128. นายเทพตรีชา
ศรีคุณ
129. นายสิรภพ
วาปโส
130. นางสาวชณุตพร เกตุเพชร
131. นายสมจิตร
เวียงใต
132. นายตัณติกร
สุขศรี

ดูแลหองป.6/8(ICEP)
ดูแลหองป.6/9(ICEP)
ดูแลหองม.1/1
ดูแลหองม.1/2
ดูแลหองม.1/3
ดูแลหองม.2/1
ดูแลหองม.2/2
ดูแลหองม.2/3
ดูแลหองม.2/4
ดูแลหอง ม.3/1
ดูแลหอง ม.3/2
ดูแลหอง ม.3/3
ดูแลหนาตึกโจเซฟและถนนหนาบานผูจัดการ
ดูแลหนาตึกโจเซฟและถนนหนาบานผูจัดการ
ดูแลสนามฟุตบอล
ดูแลสนามฟุตบอล
ดูแลหองพละศึกษา
ดูแลสนามบาส
ดูแลสนามบาส
ดูแลบริเวณรอบๆวัด
ดูแลบริเวณรอบๆวัด
ดูแลถนนประตูทางเขา – ตนมะฮอกกะนี
ดูแลถนนประตูทางเขา – ตนมะฮอกกะนี
ดูแลถนนหนาโรงเรียนภายนอกติดถนนใหญ
ดูแลถนนหนาโรงเรียนภายนอกติดถนนใหญ
ดูแลหองกิจการนักเรียน
ดูแลบริเวณสวนเกษตร
ดูแลบริเวณสวนเกษตร
ดูแลหองพยาบาล
ดูแลหองศิลปะอาคารหอประชุมวันทามารีย
ดูแลหองศิลปะชั้น 5 ตึกยออากิม
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133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
รีย
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

นายภานุพงษ
นางสาวยุภาพร
นายจักรภัทร
นายธีรยุทธ
นายฐาปนัจ
นางสาวอําไพ
นางสาวกนกวรรณ
นางสุวนันท
นางสาวฤทัยรัตน
นางสาวขนิษฐา
นางสาวโสรญา
นายสิริชัย
นายกฤษณกร
นายกฤตภาส
นายสุรเสกข
นางสาวปยะนุช
นายสุพจน
นางสาวปยะมาศ

สายหงส
สอวิหก
ศรีอินทร
มุงคุณคําชาว
ขีรัมย
เภาตะนะ
คงสุขขี
วันทะมาตย
แซเฮง
นนทกระโทก
สีอุเป
คําพิสมัย
จรดรัมย
ฉะพรรณรังสี
อินทรประโคน
ทองทั่ว
มูลรังษี
ทองทั่ว

นายอรรถพล
กองศรี
นางละออง
แวนศิลา
นางสาวฉัตรแกว เปกรัมย
นายอติกานต
ชํานาญชัยศรี
นายอภิสิทธิ์
งามดี
นายจักรินทร
ดวงศรี
MR.WILFREDO D. PADOGA JR.
MRS.MARY ANN MERCOLITA
นายกฤษวรพัทธ รัชธันยญาเศวต
นางสาวศรินนา
แกวสีเคน
นายเปรมปรี
วาปทะ
นางสาวปราณี
แสงรัมย
นางสาวรพีพร จําปาพันธ
นายชาญวิตต รอตภัย

ดูแลหนาตึกยออากิม
ดูแลหนาตึกยออากิม
ดูแลลานจอดรถหลังโรงเรียนถึงประตูทางออก
ดูแลลานจอดรถหลังโรงเรียนถึงประตูทางออก
ดูแลลานจอดรถหลังโรงเรียนถึงประตูทางออก
ดูแลบริเวณถนนหนาหองทะเบียน
ดูแลบริเวณถนนหนาหองทะเบียน
ดูแลหองนาฏศิลป
ดูแลหองนาฏศิลป
ดูแลหองนาฏศิลป
ดูแลหองโปงลาง
ดูแลหองโปงลาง
ดูแลหองดนตรี
ดูแลหองดนตรี
ดูแลหองดนตรี
ดูแลหองคอมฯตึกยออากิมชั้น 1
ดูแลหองคอมฯตึกยออากิมชั้น4
ดูแลหองคอมฯหลังอาคารหอประชุมวันทามา
ดูแลหอง server
ดูแลบริเวณถนนขางตึกอนุบาล
ดูแลหองสมุด
ดูแลภายในและภายนอกอาคารแมรี่โดม
ดูแลภายในและภายนอกอาคารแมรี่โดม
ดูแลภายในและภายนอกอาคารแมรี่โดม
ดูแลโรงอาหารยออากิม
ดูแลโรงอาหารยออากิม
ดูแลหองประชาสัมพันธ
ดูแลหองบัญชี
ดูแลหองบัญชี
ดูแลหองทะเบียนและหองวิชาการ
ดูแลหองทะเบียนและหองวิชาการ
ดูแลหองทะเบียนและหองวิชาการ
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165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

นางปุณณิศา นพคุณ
นางสาวศุภลักษณ วาปกัง
นางปยะนุช
สังขทองหลาง
นางสาวอัจฉรา เคยพุดซา
นางสาวสมาพร วาปกัง
นางสาวสายฝน พนารินทร
นายธาณทอง สังขทองหลาง
นางสาวพัชริดา ประทุมป
นายสิทธิชัย
ทุงไธสง
นายนพชัย
ปะวันนัง
นางเยาวมาลย บุญผาง
นายประเสริฐ พรมวงษ
MISS SHI YI
MISS LIU FEIPENG
MISS XU ZHENGJIE
MISS LIAO YULIN
MISS SU YANYAN
Miss SHI LING YA

ดูแลหองธุรการ
ดูแลหองธุรการ
ดูแลหองการเงิน
ดูแลหองการเงิน
ดูแลหองตอนรับผูปกครอง
ดูแลหองตอนรับผูปกครอง
ดูแลหองมินิมารทแมรี่โดมและบริเวณดานหนา
ดูแลหองมินิมารทแมรี่โดมและบริเวณดานหนา
ดูแลหองมินิมารทแมรี่โดมและบริเวณดานหนา
ดูแลหองมินิมารทแมรี่โดมและบริเวณดานหนา
ดูแลถนนหนาแมรี่โดมบริเวณขางหองธุรการ
ดูแลถนนหนาแมรี่โดมบริเวณขางหองธุรการ
ดูแลหองพักครูจีน
ดูแลหองพักครูจีน
ดูแลหองพักครูจีน
ดูแลหองพักครูจีน
ดูแลหองพักครูจีน
ดูแลหองพักครูจีน

มีหนาทีท่ ําความสะอาด และควบคุมดูแลนักเรียนในการทําความสะอาดประจําจุดที่ไดรับมอบหมาย
ใหเรียบรอย
4. คณะกรรมการฝายเครื่องเสียงและบันทึกภาพ
1. นายโสฬส
โพธิ์ศรี
ถายภาพตึกเบเนดิ๊ก และตึกดอมินิคและบริเวณรอบๆโรงเรียน
2. นายประชาสันต สําเรียนรัมย ถายภาพภายในอาคารแมรี่โดมและบริเวณรอบๆโรงเรียน
3. นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร ถายภาพตึกอนุบาลและตึกหองประชุมวันทามารียและบริเวณ
รอบๆโรงเรียน
4. นายจตุพล
ออนสีทัน ถายภาพตึกยออากิมและตึกโจฟและบริเวณรอบๆโรงเรียน
5. นายกวีพงษ
พลเสพ ถายวีดีโอกิจกรรมบริเวณรอบๆโรงเรียน
มีหนาที่
1. จัดเตรียมเครื่องเสียงภาคสนามและอาคารแมรี่โดม
2. บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรม
3. ดําเนินงานอื่นตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
5. คณะกรรมการตรวจสอบ กํากับ ติดตามและประเมินผล
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1. บาทหลวงดร.สุรชัย เจริญพงศ
2. นางสาวจํานันท
ไพรงาม
3. นางสาวนงลักษณ
ประทุมป
4. นางสาวสุภารัตน
เหลืองรัตนวิมล
5. นายสมบัติ
พิมพจันทร
บุคลากร
6. นางพิศมัย
นพคุณ
7. นางภริตพร
นวลเทา
8. นายจตุพล
ออนสีทัน
9. นางปยะนุช
สังขทองหลาง
10. นางสาวพรทิพย
สะอาดรัมย

ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ
ผูชวยผูอํานวยการฝายโภชนาการ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ผูชวยผูอํานวยการฝายอภิบาลและแพรธรรม
ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป
ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน
หัวหนาระดับการศึกษาปฐมวัย

มีหนาที่ ดูแลความเรียบรอย ความสะอาด ความปลอดภัย ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และ
กฎระเบียบของนักเรียนใหมีความเรียบรอยตลอดเวลา
ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความ
รับผิดชอบ เรียบรอย และสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ลงชื่อ
(นางสาวจํานันท
ไพรงาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ
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ประมวลภาพกิจกรรม
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รอง.ผอ
ผอ.สมบัติ พิมพจันทร เปนประธานกลาวเปดงาน
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แจกถุงปุยสําหรับใสขวดพลาสติกใหกับตัวแทนหองตางๆ
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เก็บขยะเศษเล็กเศษนอย ทุกซอกทุกมุมไมใหเหลือ

121

ขัดๆถูๆ ใหพื้นเงาวับ ใสดั่งกระจก
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กระจก โตะเรียน พื้นหองตองสะอาด

123

พี่ๆชวยกันทําความสะอาดหนาโรงเรียนของเราใหนามอง

124

ขยะที่มีตองนํามาคัด แยก และยอสวนขยะทุกครั้ง
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สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมจัดบอรดเรียนรูประจําป 2561

ฝายบริหารงานทั่วไป
(งานอาคารสถานที
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม)
ม
ปการศึกษา 2561
โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย
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แบบฟอร์ มสรุ ปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ภาพรวม
ฝ่ าย บริ หารงานทัวไป โรงเรียนมารรี ย์อนุสรณ์
ภาคเรียนที 1-2 ปี การศึกษา 2561
**************************************************************************

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมจัดบอร์ ดเรี ยนรู ้
ผู้รับผิดชอบ นางอภิญญา
วิชยั รัมย์ ฝ่ าย บริ หารงานทัวไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรี ยน: พันธกิจข้ อที 5 ยุทธศาสตร์ ข้อที 7 เป้าหมายข้ อที 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที 11,13 ตัวบ่ งชี /เกณฑ์ ที 11.1,13.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที 2 ประเด็นที 2.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที 2 ตัวบ่ งชี ที 2.4
1. สรุ ปวิธีดําเนินการ (ทีปฏิบัติจริง)
1. ประสานงานกับงานระดับชัน ฝ่ ายกิจการงานนักเรี ยน กําหนดห้องเรี ยนและห้องประกอบการ
และติดป้ ายบอกให้ชดั เจน
2. จัดทําหนังสื อคําสังกําหนดป้ ายบอร์ ดจุดรับผิดชอบของครู บุคลากร ห้องเรี ยนและ
ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ
3. โรงเรี ยนสนับสนุ นงบประมาณในการจัดทําบอร์ ดเรี ยนรู ้จุดละ 500 บาท
4. วันที 16 พฤษภาคม 2561 ตรวจความพร้อมบอร์ ดเรี ยนรู ้รอบแรก
5. 30 พฤษภาคม 2561 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผทู ้ ีดําเนินการจัดบอร์ ดยังไม่เรี ยบร้อยเร่ ง
ดําเนินการเพือปิ ดงบแผนงานในวันที 15 มิถุนายน 2561
6. วันที 15 มิถุนายน 2561 ตรวจบอร์ ดเรี ยนรู ้ครังสุ ดท้าย พร้อมปิ ดงบแผนงานการจัดบอร์ ด
เรี ยนรู ้
2. งบประมาณ
ตังไว้ 163,320 บาท จ่ ายจริง 51,043 บาท คงเหลือ 8,957 บาท
เกินงบประมาณทีตังไว้ ............................บาท เนืองจาก..........................................................
3. วิธีการติดตาม/เครืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ตรวจเช็คการจัดบอร์ ดเรี ยนรู ้ดว้ ยการถ่ายภาพ
2. แต่งตังคณะกรรมการตรวจความเรี ยบร้อยของป้ ายบอร์ ดเรี ยนรู ้
3. แบบให้คะแนนบอร์ ดเรี ยนรู ้
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4. สรุ ปผลการดําเนินงานตามตัวชี วัดความสํ าเร็จ
ตัวชี วัดความสํ าเร็จใน
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
- บอร์ ดเรี ยนรู ้ ได้รับการ - บอร์ ดการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยนจัดครบทุ ก
จัดเนือหาความรู ้ ร้อยละ ห้ อ ง และบอร์ ดการเรี ยนรู ้ ภายนอก
85 ของบอร์ ด เรี ยนรู ้ ห้องเรี ยนไม่ได้รับการจัด 2 บอร์ ด รวม
ทั งห มด ทั งภ าย นอ ก แล้วการจัดบอร์ ดเรี ยนรู ้ 115 บอร์ ดจัดแล้ว
ห้ อ งเรี ยนและภายใน เสร็ จ 113 บอร์ ด คิดเป็ น ร้อยละ 98.26
ห้องเรี ยน

สภาพความสํ าเร็จ
บรรลุ
ไม่ บรรลุ



5. สรุ ปผลในภาพรวม
5.1จุดเด่ นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั งนี
1. บอร์ ดการเรี ยนรู ้ได้ใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. นักเรี ยนได้รับความรู ้ทีหลากหลายจากบอร์ ดเรี ยนรู ้ทีได้จดั ทําขึนมากกว่า 100 บอร์ ดการ
เรี ยนรู ้
3. บอร์ ดทีจัดทําขึนทําให้ครู บุคลากร นักเรี ยนและผูป้ กครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารทีทันต่อ
เหตุการณ์
5.2 ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครังต่ อไป
1. บอร์ ดการเรี ยนรู ้บางจุดทีเป็ นป้ ายไวนิลยังดูใหม่ใช้งานได้อีกควรรักษาไว้และใช้งานต่อเพือ
ประหยัดงบประมาณได้
2. บอร์ ดการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนมีหลายบอร์ ดควรเพิมงบประมาณในการจัดบอร์ ดในชันเรี ยนเป็ น
800 บาท
3. อยากให้ขยายเวลาการจัดบอร์ ด
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอการจัดบอรดการเรียนรู
ประจําป การศึกษา 2561
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเมรี่โดม โรงเรียนมารียอนุสรณ
การประเมิน ผล กิจ กรรมการจั ดบอรดการเรีย นรู ประจําป 2561 กลุมงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม ฝายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมารียอนุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2561
เพื่อพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่กําหนด
วิธีการประเมิน
1.กลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้ ใชการสุมตัวอยางอยางงาย ( Simple Random Sampling )
ไดแก นักเรียนในโรงเรียนมารียอนุสรณ จํานวน 100 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินครั้งนี้ เปนแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดบอรดความรู ประจําป 2561 กลุมงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝายบริหารงานทั่วไป
3.การรวบรวมขอมูลมีวิธีการ โดยคณะผูประเมินจะแจกแจงแบบประเมินโครงการใหกลุมตัวอยาง
และเก็บรวบรวมขอมูล
4. การแปลความหมายของการประมาณคาหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับโดยใชสูตร ( ̅ ) คาเฉลี่ย
และ (S.D.)
̅ =

∑

S.D. =
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

∑

(∑ )
(

4.50 – 5.00
3.50 - 4.49
2.50 – 3.49
1.50 - 2.49
1.00 – 1.49

)

หมายถึง ระดับดีมาก
หมายถึง ระดับดี
หมายถึง ระดับปานกลาง
หมายถึงระดับพอใช
หมายถึง ระดับนอย

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติพื้นฐานที่ใชไดแก รอยละ ( Percentage )
คาเฉลี่ย ( Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )
การวิเคราะหขอมูล
1.ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก รอยละ ( Percentage )คาเฉลี่ย ( Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( Standard Deviation )
2.ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการแจกแจงขอคนพบที่สําคัญในเชิงการอธิบายซึ่งนําไปสูการพัฒนางาน
ตอไป
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอการจัดบอรดการเรียนรู
ประจําป การศึกษา 2561
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจตอการจัดบอรดการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2561
ข้ อ

รายการ

ค่ าเฉลีย

ค่ าเบียงเบน
มาตรฐาน

คิดเป็ น
ร้ อยละ

แปลผล

4.35
4.23
3.64
3.62
4.24

1.08
1.13
0.98
1.12
1.02

96.78
98.2
97.75
97.46
98.32

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.06
3.88

0.91
0.96

98.89
98.97

มาก
มาก

3.98
4.12

0.98
1

98.87
99.12

4.01

1.02

98.26

มาก
มาก
มาก

1. ด้ านเนือหา
1. เนือหามีความรู ้สอดแทรกนําไปใช้ได้
2. เนือหาเหมาะสมกับสถานทีและผูอ้ ่าน
3. มีความหลากหลายด้านภาษา
4. มีเนือหาสําหรับเด็กเล็กและเด็กโต
5. ความพึงพอใจด้านเนือหาโดยรวม
2. ด้ านความสวยงาม
1. ป้ ายบอร์ ดประดับตกแต่งอย่างสร้างสรรค์
2. ป้ ายบอร์ ดมีสีสันสวยงามน่าอ่าน
3. ด้ านปริมาณ
1. ป้ ายติดตังมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
2. ป้ ายตามตึกต่างๆมีความเพียงพอต่อผูอ้ ่าน
เฉลียรวม

เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความพึงพอใจในการบริการ ขอ 1.5 ความพึงพอใจดานเนื้อหาโดยรวม มี
คาเฉลี่ยมาก คิดเปนรอยละ 84.80
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
- อยากใหเพิ่มงบประมาณในการจัดบอรดมากกวานี้
- อยากใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบอรด
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ภาคผนวกกิจกรรม
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คําสั่งโรงเรียนมารียอนุสรณ
ที่ 33 / 2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหองเรียนและปายนิเทศ ประจําปการศึกษา 2561
โรงเรี ย นมารี ย อนุ ส รณ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย ดํ าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาให นั ก เรี ย นมี ค วามรู
ความสามารถทุกๆ ดาน เพื่อพัฒนาความรู และความสามารถเฉพาะดาน จึงใครขอแตงตั้งคณะกรรมการ
ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.1 บาทหลวงสุรชัย
1.2 ซิสเตอรจํานันท
1.3 นางสาวสุภารัตน
1.4 นายสมบัติ
1.5 นางพิศมัย
ธรรม
1.6 นางภริตพร
1.7 นางปยะนุช
1.8 นายจตุพล
1.9 นางสาวพรทิพย

เจริญพงศ
ไพรงาม
เหลืองรัตนวิมล
พิมพจันทร
นพคุณ

ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายบริการ
ผู ช ว ยผู อํ า นวยการฝ า ยอภิ บ าลและเผยแพร

นวลเทา
สังขทองหลาง
ออนสีทัน
สะอาดรัมย

ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน
ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายปฐมวัย

มีหนาที่ ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย
2. คณะกรรมการดูแลความเรียบรอยประจําอาคารเรียน
อาคารเบเนดิ๊ก
1. นางลําเพยพรรณ พิมพจันทร
2. นางสาววรลักษณ กีรัตน
อาคารโจเซฟ
1. นางเพ็ญศรี
มะนิตรัรมย
อาคารโจเซฟดานหลัง
1. นางเมทินี
ราชวงศ
อาคารยออากิม
1. นางภริตพร
นวลเทา

หัวหนาอาคาร
ชั้นที่ 4
หัวหนาอาคาร
ชั้นที่ 1
หัวหนาอาคาร
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2. นางสาวมะลิ
อาคารดอมินิค
1. นางดวงจันทร
อาคารนิโคลัส
1. นางสุรัชวดี
อาคารแมรี่โดม
1. นางปยะนุช
อาคารเตรียมอนุบาล
1. นางปริศนา
อาคารจอรนปอนด 1
1. นางนัยนา
อาคารจอรนปอนด 2
1. นางวนิดา

ทนกระโทก

ชั้นที่ 5

ชุบรัมย

หัวหนาอาคาร

พิริยะตระกูล

หัวหนาอาคาร

สังขทองหลาง หัวหนาอาคาร
จุฬารัมย

หัวหนาอาคาร

แกวบานดู

หัวหนาอาคาร

ถนัดหมอ

หัวหนาอาคาร

3. คณะกรรมการตกแตงปายนิเทศ
1. ครูประจําชั้นและประจําหอง
บอรดประจําหองเรียน
2. ฝายกิจการงานนักเรียน
ขางหองน้ํา ป.1/6 กลางและขวา
3. ฝายวิชาการ
บอรดหนาหองวิชาการ
4. ฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร(ทําเนียบครู)
หนาหองมินิมารทหอประชุมวันทามารีย (ดานซาย)
5. ฝายบริหารงานทั่วไป
หนาหองมินิมารทหอประชุมวันทามารีย (ดานขวา)
6. ฝายจิตตาภิบาลและแพรธรรม
บอรดแมรี่โดมฝงเติมเงินมินิมารท
7. นายเทพตรีชา
ศรีคุณ
บอรดกิจการงานลูกเสือ (ขางอาคารดิมินิก)
8. นางสาวสุมิตรา
ปลื้มกมล
อาคารดอมินิค ตะวันตก (ลาง)
9. นายวันชัย
ดึแฮ
อาคารดอมินิค ตะวันตก (บนทางขึ้น)
10. นางเยาวมาลย
บุญผาง
อาคารดอมินิคตะวันออก (ลาง)
11. นางสาวกนกวรรณ คงสุขขี
อาคารดอมินิค ตะวันออก (บนทางขึ้น)
นางสาวปยากร
แฉลมรัมย
12. นายอํานวย
สังขทองหลาง ขางหอประชุมวันทามารีย (หนาอาคารยออากิม)
13. นายประชาสันต
สําเรียนรัมย บอรดสถิตินักเรียน
นางวันทนา
แผวพลสง
14. นางสุวนันท
วันทะมาตย บอรดขางหอง ป.2/5 (ซาย)
นางสาวฤทัยรัตน แซเฮง
15. นายภานุพงศ
สายหงษ
บอรดขางหอง ป.2/5 (ขวา)
16. นางสาวโสรญา
สีอุเป
หองนาฏศิลป
17. นายกฤตภาส
ฉะพรรณรังสี หองดนตรี 1
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18. นายกฤษณกร
จรดรัมย
19. นายสุรเสกข
อินทรประโคน
20. นายสิริชัย
คําพิสมัย
21. นายโยธิน
เกิดสมบูรณ
22. นางสาวนิตยา
พุธโธ
23. นายสมจิตร
เวียงใต
24. นายกวีพงษ
พลเสพ
นายตัณติกร
สุขศรี
25. นางสาวอําไพ
เกาตนะ
นางสาวจันทิมา
พันธมณี
26. นางจีระวรรณ
เดชสันเทียะ
นางสาวยุภาพร
สอวิหก
27. นายโสฬส
โพธิ์ศรี
นายชนมเทพ
สังขทองหลาง
28. นางสาวปวีณา
สาระถี
29. นางละออง
แวนศิลา
นางพรรณผกา
ลอมประโคน
30. นายอติกานต
ชํานาญชัยศรี
นายชาญวิตต
รอตภัย
31. นายจตุพล
ออนสีทัน
นางสาวปารวี
ชมโคกกรวด
32. MRS.MARY ANN MERCOLITA
นางสาวรัศมี
ทิรอดรัมย
33. นางสาวปยะนุช
ทองทั่ว
34.นางสาวปยะมาศ
ทองทั่ว
35. นายรพีพร
พรลุชะ
36. นายสุพจน
มูลรังสี
37. นางกชกร
ปะกะยันตัง
38. นายกฤษวรพัทธ รัชธันยญาเศวัต
39. ครูผูสอนศิลปะ/ดนตรี
40. นางสาวฉัตรแกว เปกรัมย
41. นางภริตพร
นวลเทา
42. นางสาวปยากร
แฉลมรัมย
43. นางสาวสุปราณี
แสงรัมย
44. นางสาวรพีพร
พรลุชะ
45. นางสาววรลักษณ กีรัตน
46. นายวิรัช
หมวดประโคน

หองดนตรี 2
หองดนตรี 3
หองโปงลางตะวันตก
หองโปงลางตะวันออก
หองดนตรี อนุบาล
หองศิลปะหลังหองประชุมวันทามารีย
บอรดชั้น 1 อาคารโจเซฟ
โจเซฟ ทางขึ้นชั้น 2
โจเซฟ ชั้น 2 ขวา
โจเซฟ ชั้น 2 ซาย
โจเซฟ ทางขึ้นชั้น 3
โจเซฟ ชั้น 3 ขวา
โจเซฟ ชั้น 3 ซาย
ทางขึ้นชั้น 4 ซาย
ทางขึ้นชั้น 4 ขวา
หองคอมพิวเตอร ประถมอาคารยออากิม
หองคอมพิวเตอร หลังหอประชุมวันทา
หองคอมพิวเตอรยออากิม ชั้น 4
หอง Server
หองคอมพิวเตอรระดับปฐมวัย
หองวิทยุ
หองเรียนดนตรี ศิลปะ อาคารแมรีโดม
หองสมุด
หองภาษาไทย
หองพักครูจีน (ภาษาตางประเทศ)
หองทะเบียน
หองวิชาการ/หองประเมิน
หองวิทยาศาสตร
บอรดหนาหองพลศึกษา/สุขศึกษา
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47.
48.
49.
50.
51.

นางพิศมัย
นางเพ็ญศรี
นางวงศจันทร
นางจีรวรรณ
นายฐาปนัจ

นพคุณ
มะนิตรัมย
จันทรศิริ
เดชสันเที๊ยะ
ขีรัมย

หองกิจการงานนักเรียน
หองพักครูมัธยมศึกษา
หองพักครูอาคารดอมีนิค
ระเบียงหนาของพักครูมัธยมศึกษา (ชั้น 3)
บอรดขางหอประชุมวันทามารีย

มีหนาที่ จัดตกแตงปายนิเทศใหเรียบรอย เพื่อเปนแหลงเรียนรูเพิ่มเติม โดยเบิกจายงบประมาณในการตกแตง
ปายนิเทศในวงเงินไมเกิน 500 บาท และจัดทําบัญชีพรอมหลักฐานและดูแลรักษาความสะอาดหองเรียนหรือ
หองปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมายใหมีความสะอาดอยูตลอดเวลา
ลอดเวลา และจะมีคณะกรรมการตรวจสอบ
(และดํ
และดําเนินการจัดหองเรียนและปายนิเทศใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 พรอมกับ
ดําเนินการตรวจเยี่ยมหองเรียน และปายนิเทศวันที่ 15 พ.ค. 2561 ระยะที่ 1 )
4. คณะกรรมการตรวจสอบ กํากับ ติดตาม
4.1 บาทหลวงสุรชัย
เจริญพงศ
ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ
4.2 ซิสเตอรจํานันท
ไพรงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ
4.3 นางสาวสุภารัตน เหลืองรัตนวิมล
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
4.4 นายสมบัติ
พิ ม พ จั น ทร รองผู อํ า นวยการฝ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
บุคลากร
4.5 นายจตุพล
ออนสีทัน
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป
4.6 นางอภิญญา
วิชัยรัมย
ผูรับผิดชอบงาน
4.7 นายกิตติศักดิ์
ศรจันทร
หัวหนากลุมงานอาคารสถานที
4.8 นางสาวจิราภรณ ประโมทะโก
เลขานุการ
มีหนาที่ ดูแลความเรียบรอย ความสะอาด ความปลอดภัย และกฎระเบียบของนักเรียนใหมีความเรียบรอย
ตลอดเวลา
ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความรับผิดชอบ
เรียบรอย และสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค ตั้งงแต
แตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

( นางสาวสุภารัตน เหลืองรัตนวิมล )
รองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
ผูออํํานวยการโรงเรียนอนุสรณ
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ประมวลรู ปภาพกิจกรรม
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ติดตังบอร์ ดเรี ยนรู ้หน้าห้องวิชาการ

ติดตังบอร์ ดสถิตินกั เรี ยน

138

บอร์ ดประชาสัมพันธ์ทางขึนอาคารเรี ยน

จัดบอร์ ดเรี ยนรู ้ประจําห้องเรี ยน

139

จัดบอร์ ดเรี ยนรู ้ประจําห้องเรี ยน

จัดบอร์ ดเรี ยนรู ้ประจําอาคารเรี ยน
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บอร์ ดเรี ยนรู ้ประจําห้องเรี ยน

บอร์ ดเรี ยนรู ้ประจําอาคารเรี ยน
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สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมธนาคารขยะ ประจําป 2561

ฝายบริหารงานทั่วไป
(งานอาคารสถานที
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมม)
ปการศึกษา 2561
โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย
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แบบฟอรมสรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ภาพรวม
ฝายบริหารงานทั่วไป (งานบริหารฝายบริหารงานทั่วไป) โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย
ปการศึกษา 2561
**************************************************************************
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม……ธนาคารขยะ……………….
ผูรับผิดชอบ…นายสาโรจน บูชารัมย…งาน อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม…….ฝาย….บริหารงานทั่วไป…..
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจขอที่...5...ยุทธศาสตรขอที.่ ..7...เปาหมายขอที.่ ...1.........
ตอบสนองแผนพัฒนาฝาย: พันธกิจขอที.่ ...5.....ยุทธศาสตรขอที.่ ....7.....เปาหมายขอที.่ ....1........
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่.....11,13..... ตัวบงชี้/เกณฑที่ ...........11.1,13.1.......
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่..........2......... ตัวบงชี้ที่ ...........2.4.............
1. สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
1. แตงตั้งใหนักเรียนทําหนาที่เจาหนาที่ธนาคารขยะ
2. แตงตั้งคณะครูที่ปรึกษา
3. ตรวจสอบระบบธนาคารขยะใหพรอมใช
4. ประกาศราคาขายธนาคารขยะ
เพื่อใหการจัดเก็บขยะของโรงเรียนเปนไปอยางมีระบบ นําขยะสวนที่ขายไดไปขาย สวน
ขยะที่ขายไมไดใหทางเทศบาลไดจัดเก็บไปทิ้ง และยังรณรงคใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการทิ้งขยะลงถังขยะ
อยางเปนนิสัยที่รับผิดชอบตอความสะอาดของสถานที่
2. งบประมาณ
ตั้งไว.....5,440.........บาทจายจริง........-....... บาท คงเหลือ.........5,440........บาท
3. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชธนาคารขยะของนักเรียน
4. ภาพการปฏิบัติงานการใชธนาคารขยะ
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4. สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จใน
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ครู นักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนมารียอนุสรณรอยละ
85 ไดรับการบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมอยาง
เพียงพอ

จากการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ พบวา
ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนมา
รียอนุสรณไดรับการบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ
รอยละ 89

สภาพความสําเร็จ
บรรลุ
ไมบรรลุ



5. สรุปผลในภาพรวม
5.1จุดเดนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
5.1 จุดเดนของโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2561 ครั้งนี้
1. โรงเรียนและนักเรียนมีรายไดจากการขายขยะ
2. นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีในการทิ้งขยะและรักษาความสะอาดของโรงเรียน
5.2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป
1. อยากใหมีการรณรงคสรางจิตสํานึกรักความสะอาด ของตนเองตอโรงเรียน
สถานที่สาธารณะอื่น ไมนิ่งดูดายในการทําความดีและใหมีจิตอาสาตลอดเวลา
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ
ประจําปการศึกษา 2561
การประเมิ น ผลกิ จ กรรมธนาคารขยะ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 กลุ ม งานอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดลอม ฝายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมารียอนุสรณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย เพื่อพิจารณาสิ่งที่
เกิดขึ้นกับสิ่งที่กําหนด
วิธีการประเมิน
1.กลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้ ใชการสุมตัวอยางอยางงาย ( Simple Random Sampling )
ไดแก นักเรียนในโรงเรียนมารียอนุสรณ จํานวน 100 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินครั้งนี้ เปนแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
บริการงานธนาคารขยะ ประจําปการศึกษา 2561 กลุมงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝายบริหารงาน
ทั่วไป
3.การรวบรวมขอมูลมีวิธีการ โดยคณะผูประเมินจะแจกแจงแบบประเมินโครงการใหกลุมตัวอยาง
และเก็บรวบรวมขอมูล
4. การแปลความหมายของการประมาณคาหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับโดยใชสูตร ( ̅ ) คาเฉลี่ย
และ (S.D.)
̅ =

∑

S.D. =
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

∑

(∑ )
(

4.50 – 5.00
3.50 - 4.49
2.50 – 3.49
1.50 - 2.49
1.00 – 1.49

)

หมายถึง ระดับดีมาก
หมายถึง ระดับดี
หมายถึง ระดับปานกลาง
หมายถึงระดับพอใช
หมายถึง ระดับนอย

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติพื้นฐานที่ใชไดแก รอยละ ( Percentage )
คาเฉลี่ย ( Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )
การวิเคราะหขอมูล
1.ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก รอยละ ( Percentage )คาเฉลี่ย ( Mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( Standard Deviation )
2.ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการแจกแจงขอคนพบที่สําคัญในเชิงการอธิบายซึ่งนําไปสูการพัฒนางาน
ตอไป
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมธนาคารขยะประจําปการศึกษา 2561
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจตอการบริการธนาคารขยะ ประจําปการศึกษา 2561
ขอ

รายการ

1. ดานผูใหบริการ
1. ผูใหบริการมีอัธยาศัยดี
2. สอบถามกอนการฝากเสมอ
3. ระยะเวลาในฝากขยะรวดเร็วตามเนื้องาน
4. ผูใหบริการมีความรวดเร็ว
5. ความพึงพอใจโดยรวม
2. ดานความพึงพอใจตอกิจกรรม
1. สามารถคัดแยกขยะไดถูกตองเหมาะสม
2. ชวยใหโรงเรียนมีความสะอาด
3. ไดรับเงินในการฝากถูกตอง
4. ไดรับการฝากตามลําดับ
5. ความพึงพอใจโดยรวมหลังการฝาก
เฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คิดเปน
รอยละ

แปลผล

3.89
3.9
3.64
3.62
4.24

1.48
1.52
1.68
1.62
1.92

88.98
88.89
87.98
86.79
94.8

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.06
3.88
3.99
3.98
4.12

0.91
1.26
1.39
1.4
1

89.2
87.64
88.62
88.75
88.36

3.93

1.41

89.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความพึงพอใจในการบริการ ขอ 2.5 ความพึงพอใจโดยรวมหลังการฝาก
มีคาเฉลี่ยมาก คิดเปนรอยละ 88.36
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
- อยากใหเพิ่มขั้นตอนหรือชองทางการฝากใหรวดเร็วมากขึ้น
- อยากใหเพิ่มถังแยกขยะเพื่อใหแยกไดรวดเร็วและทันตอขยะที่เพิ่มขึ้น
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ลําดับที2่ หนวยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝาย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจขอที่ 5 ยุทธศาสตรขอที่ 7 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 11,13 ตัวบงชี้/เกณฑที่ 11.1,13.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่2 ประเด็นที่ 2.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.4
ระยะเวลา
วัตถุประสงค/เปาหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)
วัตถุประสงค
1.ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.เ พื่ อ ใ ห บ ริ ก า ร
1.1 เตรี ย มถั ง ขยะและสถานที่ ใ ห พ ร อ มใช ง าน
1 เม.ย.61
ธ น าค า รข ยะ ภ าย ใ น กอนเปดเทอม
โรงเรียน
1.2 เตรียมจัด ทําตารางการใชธนาคารขยะและ 1 เม.ย.61
2.เพื่ อ จั ด ทํ า ตาราง สถานที่แยกขยะ
การใชธนาคารขยะและ
1.3 เตรี ย มซอ มบํ า รุ งรั กษาอุป กรณ และอาคาร 3 เม.ย.61
สถานที่แยกขยะ
สถานที่ใหอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพรอมใช
งาน
1.4 เตรียมวางแผนการใหบริการใหเพียงพอตอ
ความตองการ
วัตถุประสงค/เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
1.ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนมารีย
อนุสรณ
ทุกคน
2.ถังขยะและสถานที่
ในการรับและคัดแยก
ขยะ ภายในโรงเรียนมา
รียอนุสรณ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนมารีย

2.ขั้นดําเนินการ (ภาระงานประจํา/ภาระงานรวม/
โครงการ)(D : DO)
2.1 สํารวจชนิดขยะและจัดแบงเปนกลุมตางๆ
2.2 ออกแบบและจัดทําที่ใสขยะตามชนิดกลุม
ขยะเพิ่มเติมจากถังขยะที่โรงเรียนมีอยูกอนแลวคือ ที่
ใสขยะขวดน้ําดื่ม ที่ใสขยะกลองน้ําโออิชิและกลองนม
และที่ใสขยะแกวน้ําพลาสติก
2.3 จัดวางที่ใสขยะดังกลาวในตําแหนงที่
เหมาะสม พรอมรณรงคนักเรียนใหทิ้งขยะลงที่ใสขยะ
2.4 รวบรวมขยะที่เต็มที่ใส ใสกระสอบจัดเก็บ
ไว
2.5 รวบรวมปริมาตรน้ําที่เหลือทิ้งนํามาคิด
คาเฉลี่ยตอขวดและจํานวนเงินที่สูญเสียไป

28 มี.ค.61 เทอม1
20 ต.ค.61 เทอม2

20 เม.ย.61 เทอม1
20 ต.ค.61 เทอม2

4 พ.ค.61 เทอม 1
2 ก.พ.62 เทอม 2
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วัตถุประสงค/เปาหมาย
อนุสรณไดรับการบริการ
อยางเหมาะสม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนมารีย
อนุสรณรอยละ 85 ได
เขารวมกับธนาคารขยะ
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1.แบบประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบริการ
2.รายงานผลสรุป
รายรับ-รายจาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
2.6 นําขยะที่รวบรวมไวไปขาย
2.7 จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK)
3.1สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา( A : ACT)
4.1 สรุปผลการใชหองประกอบการและอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมตางๆ นําเสนอตอหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป เพื่อรายงานผูแทนผูรับใบอนุญาต
ผูอํานวยการและผูจัดการใหรับทราบ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)
30 มี.ค.61 เทอม1
23 ต.ค.61 เทอม2

20 -25 ก.ย.61
เทอม 1
20–25 ก.พ.62
เทอม2
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นักเรี ยนช่วยกันนําขยะมาคัดแยก
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ขยะทีรี ไซเคิลได้นาํ มาฝากขาย

