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สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

แผนงานวิจัยและนโยบาย ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
งานวิจัย นโยบายและแผน
ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
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คำนำ
เอกสำรฉบับนี้เป็นเอกสำรรำยงำนสรุปแผนงำนวิจัย-นโยบำยและแผน
“ควำมพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี
กำรศึกษำ 2561” 1) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อกำรบริหำรงำนของโรงเรียนมำรีย์
อนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 5 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคลำกร ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรบริกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และด้ำนกำรบริหำรงำนกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 2) เพื่อนำผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรกำรศึกษำ
ของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ในกำรดำเนินกิจกรรมผู้จัดทำขอขอบพระคุณโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ที่เอือ้ อำนวยควำมสะดวก
ของสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม ขอขอบพระคุณผู้อำนวยกำรที่ส่งเสริมสนับสนุน คอยให้คำแนะนำด้ำนกำร
จัดกิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินกิจกรรมเป็นอย่ำงดี ผู้จัดทำหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นแนวทำงกำรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใดผู้จัดทำจะได้นำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

(นำงสำวกัลยำ มั่งคั่ง)
คณะกรรมกำรงำนวิจัย-นโยบำยและแผน
ผู้จัดทำ
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สารบัญ
เรื่อง

หน้ำ

คำนำ
สำรบัญ
รำยงำนสรุปแผนงำนวิจัย-นโยบำยและแผน
- สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- จุดเด่นของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมครัง้ นี้
- ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ภำคผนวก
- แผนงำนวิจัย-นโยบำยและแผน
- สรุปค่ำใช้จ่ำยแผนงำนวิจัย-นโยบำยและแผน ปีกำรศึกษำ 2561
- แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
- ประวัติผู้วิจัย
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1
แบบฟอร์มสรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร (งานทรัพยากรมนุษย์) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา 2561
**************************************************************************
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2561
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งำนวิจัย นโยบำยและแผน ฝ่ายพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 9 เป้าหมายข้อที่ 3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 7, 8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 7.7,7.8, .1,8.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2
ประเด็นที่
2.2
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่
2.2
1. สรุปวิธีดาเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อกำร
บริหำรงำนของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 5 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำรงำน
วิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคลำกร ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรบริกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และด้ำน
กำรบริหำรงำนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2) เพื่อนำผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำกำรจัดกำรกำรศึกษำของโรงเรียนมำรียอ์ นุสรณ์ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพทั่วไปของผู้ปกครองผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบ ถำม
เกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ และส่วนที่ 3 เป็น
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น
กลุ่มตัวอย่ำงคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมำรียอ์ นุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัด
บุรีรัมย์ ปีกำรศึกษำ 2561 กำรกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้ตำรำงกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของ
เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) ได้จำนวน 365 คน จำกนั้นดำเนินกำร
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำกทุกด้ำน ด้ำนบุคลำกร มีควำมพึงพอใจมำกเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมำคือ ด้ำนกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ด้ำนบริหำรวิชำกำร (กำรจัดกำรเรียนกำรสอน) ส่วนด้ำน
ที่ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้ำนกำรบริกำร
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แนวทำงในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์
พบว่ำ ผู้ปกครองพึงพอใจกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนทั้ง 5 ด้ำนที่ผ่ำนมำ โดยเน้น
โรงเรียนให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับหนึ่ง และรองลงมำคือด้ำนวิชำกำร
กำรดำเนินงำนมีกำรเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบโครงกำร ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
ดำเนินกำร เช่น เตรียมสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน (Stakeholder) เตรียม
เครื่องมือในกำรวัดควำมพึงพอใจโดยผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ำน ประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรและครูประชั้นเพื่อแจกแบบสอบถำมถึงผู้ปกครองในกำรเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมแบบประเมิน
และวิเครำะห์ข้อมูลตำมวิธีกำรวิจัย สรุปผลกำรดำเนินกำร และนำผลงำนประเมินมำเผยแพร่แก่ครู
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ตำมช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรประชุมครูประจำเดือน เว็บไซต์
โรงเรียน วำรสำรประจำปีของโรงเรียน โดยดำเนินกำรดังต่อไปนี้
งบประมาณ
ตั้งไว้ 10,500 บำท

จ่ำยจริง บำท คงเหลือ

บำท

วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีกำรติดตำมกำรประเมินผลโครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี 2561 ครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อโรงเรียน ของผู้ปกครองและชุมชน
2. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อโรงเรียน ของครูและนักเรียน
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สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ที่
1

ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
ควำมพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
(Stakeholder) 5 ด้ำน ด้ำน
บุคลำกร ด้ำนบริหำรวิชำกำร
(กำรจัดกำรเรียนกำรสอน)
ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป และด้ำนกำร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร้อย
ละ 80 หรือระดับพึงพอใจมำก

สภาพความสาเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ
✓

ผลการดาเนินงาน
จำกดำเนินกำรและครูประชั้น เพื่อ
แจกแบบสอบถำมถึงผู้ปกครองในกำรเก็บ
ข้อมูล เก็บรวบรวมแบบประเมิน และ
วิเครำะห์ข้อมูลตำมวิธีกำรวิจัย สรุปผล
กำรดำเนินกำร ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนมำรียฺอนุสรณ์ มีควำมพึงพอใจต่อ
กำรบริหำรงำนโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์
5 ด้ำน ด้ำนบุคลำกร ด้ำนบริหำรวิชำกำร
(กำรจัดกำรเรียนกำรสอน)
ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนกำรบริหำรงำน
ทั่วไป และด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.10 คิดเป็น
ร้อยละ 80.20 มีควำมพึงพอใจในระดับ
พึงพอใจมำก

สรุปผลในภาพรวม
6.1 จุดเด่นของกำรวิจัยควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ครั้งนี้
1. เป็นควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยในกำรแสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน
2. ผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อ
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ดีมำก
3 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมกับกำรวิจัย เพิ่มมำกขึ้นและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ปี 2560-2564
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมครั้งต่อไป
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบประเมินควำมพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อ
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ มีคะแนนควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือด้ำนกำรบริกำรของ
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ในปีกำรศึกษำ 2562 ควร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรบริหำรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
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แม้ว่ำภำพรวมของเกณฑ์กำรประเมินแผนงำนวิจัย-นโยบำยและแผน ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจะอยู่ในเกณฑ์ควำมพึงพอใจมำก ซึ่งเป็นที่น่ำพอใจ บรรลุตำมตัวชี้วัด แต่คณะกรรมกำรดำเนิน
โครงกำรจะหำแนวทำง เพื่อจัดกิจกรรมในโครงกำรให้เหมำะสมมำกยิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ......................................................
(นำงกัลยำ มั่งคั่ง)
คณะกรรมกำรงำนวิจัย-นโยบำยและแผ่น

ลงชื่อ ...........................................................
(นำยสมบัติ พิมพ์จันทร์)
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบุคลำกร

ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้รับทรำบ
(นำงสำวจำนันท์ ไพรงำม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์

ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้รับทรำบ
(บำทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดกำรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์

5

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิจัยเรื่อง ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมำสร้ำงเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล และ
นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน ตำมลำดับดังนี้
เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนทีม่ ีต่อกำรบริหำรงำนของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้เสนอผลกำรวิจัยตำมลำดับดังนี้
ตอนที่ 1 วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อกำรบริหำรงำนของ
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 5 ด้ำน
ตอนที่ 3 สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกแบบสอบถำม
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนที่โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ภำคเรียนที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 365 คน โดยจำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพของผู้ปกครอง
รำยได้ของครอบครัวต่อเดือน ระยะทำงจำกบ้ำนพักถึงโรงเรียน มีรำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 1 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จำแนกตำมตัวแปรสถำนภำพทั่วไปของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์
สถานภาพทั่วไป
เพศ
ชำย
หญิง

จานวน ( n = 365 คน)

ร้อยละ (100)

95
270

26.03
73.97

6
ตำรำงที่ 4.1 (ต่อ)
จานวน ( n = 365 คน)

ร้อยละ (100)

- 30 ปี
- 40 ปี
- 50 ปี
- 60 ปี
ปีขึ้นไป

28
169
134
29
5

7.67
46.30
36.71
7.95
1.37

ระดับกำรศึกษำ
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
สูงกว่ำปริญญำโท

85
204
65
11

23.29
55.89
17.81
3.01

อำชีพ
รับรำชกำร
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงำนบริษัทเอกชน
เกษตรกร
แม่บ้ำน
อื่น ๆ

178
32
83
17
18
10
27

48.77
8.77
22.74
4.66
4.93
2.74
7.40

รำยได้
ต่ำกว่ำ 20,000 บำท
20,000-30,000 บำท
+ 30,001 บำทขึ้นไป

73
145
147

20.00
39.73
40.27

สถานภาพทั่วไป
อำยุ
20
31
41
51
61

7
ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
สถานภาพทั่วไป
ระยะทำง
0 – 5 กิโลเมตร
6 – 10 กิโลเมตร
11 – 15 กิโลเมตร
16 – 20 กิโลเมตร
21 – 25 กิโลเมตร
26 – 30 กิโลเมตร
31 กิโลเมตรขึ้นไป
รวม

จานวน ( n = 365 คน)

ร้อยละ (100)

133
46
41
27
22
33
63
365

36.44
12.60
11.23
7.40
6.03
9.04
17.26
100.00

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้ปกครองนักเรียนที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน
270 คน (ร้ อ ยละ 73.97) มี อ ำยุ ร ะหว่ ำ ง 31-40 ปี จ ำนวน 169 คน (ร้ อ ยละ 46.30) มี วุ ฒิ
กำรศึกษำระดับกำรศึกษำปริญญำตรี จำนวน 204 คน (ร้อยละ 55.89) มีอำชีพรับรำชกำร จำนวน
178 คน (ร้อยละ 48.77) รำยได้ของครอบครัวต่อเดือนมำกกว่ำ 30,001 บำทขึ้นไป จำนวน 147คน
(ร้อยละ 40.27) และมีบ้ำนพักอยู่ห่ำงจำกโรงเรียนเป็นระยะทำง 0–5 กิโลเมตร จำนวน 133 คน
(ร้อยละ 36.44)
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กำรวิจัยเรื่อง ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ วิจัย
ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้คือ ผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษำใน ภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2561 จำนวน 365 คน โดยจำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ของครอบครัว
ต่อเดือน ระยะทำงจำกบ้ำนพักถึงโรงเรียน และระดับชั้นเรียนของนักเรียนในปกครอง ผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลดังรำยละเอียดต่อไปนี้

8
74
ตำรำงที่ 2 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ โดยภำพรวม
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
1. ด้ำนบุคลำกร
2. ด้ำนบริหำรวิชำกำร (กำรจัดกำรเรียนกำรสอน)
3. ด้ำนกำรบริกำร
4. ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
5. ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รวม



4.25
4.04
3.95
4.13
4.13
4.10

S.D.

แปลควำม

0.49
0.56
0.60
0.54
0.58
0.50

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก (  =4.10, S.D.=0.50) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ
ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยด้ำนบุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกเป็น
อันดับหนึ่ง (  =4.25, S.D.=0.49) รองลงมำคือ ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม (  =4.13, S.D.=0.58) ส่วนด้ำนที่ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้ำนกำร
บริกำร (  =3.95 , S.D.=0.60)
ตำรำงที่ 3 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ด้ำนบุคลำกร
ข้อที่

ด้านบุคลากร



1

ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ผู้บริหำรมีศักยภำพเพียงพอที่จะนำพำสถำบันนี้ให้
เจริญก้ำวหน้ำ

2
3
4

ผู้บริหำรมีควำมเป็นมืออำชีพในกำรบริหำร
สถำบันกำรศึกษำ
ผู้บริหำรมีอุดมกำรณ์อันแน่วแน่ในกำรจัดกำรศึกษำให้มี
คุณภำพ

S.D.

แปลความ

4.17

0.60

พึงพอใจมำก

4.26

0.61

พึงพอใจมำก

4.24

0.61

พึงพอใจมำก

4.33

0.64

พึงพอใจมำก

9
ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
ข้อที่
5

6
7

ด้านบุคลากร

S.D.

แปลความ

4.28

0.66

พึงพอใจมำก

4.28

0.68

พึงพอใจมำก

4.26

0.66

พึงพอใจมำก

4.25

0.75

พึงพอใจมำก

ครูมีบุคลิกภำพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยำวำจำสุภำพ
แต่งกำยเรียบร้อยเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน

4.34

0.68

พึงพอใจมำก

ครูให้ควำมร่วมมือกับชุมชนในกำรจัดกิจกรรมสืบสำน
ประเพณีในท้องถิ่น

4.26

0.69

พึงพอใจมำก

ครูให้ควำมร่วมมือกับผู้ปกครองเป็นอย่ำงดีในกำร
แก้ปัญหำหรือพัฒนำพฤติกรรมหรือกำรพัฒนำ
คุณภำพนักเรียน

4.32

0.68

พึงพอใจมำก

4.15

0.67

พึงพอใจมำก

ผู้บริหำรมีภำวะผู้นำในกำรขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมในสถำนศึกษำได้ดำเนินกำรและเกิดผล
อย่ำงเชิงประจักษ์
ครูทุ่มเทในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเอำใจใส่ดูแล
นักเรียนอย่ำงทั่วถึง
ครูใช้จิตวิทยำในกำรพูด มีจิตใจอ่อนโยนรักเมตตำ
นักเรียน มีควำมยุติธรรม อบรมตักเตือนนักเรียนด้วยควำมรัก

8

9
10
11

12



ครูมีช่องทำงในกำรให้ผู้ปกครองติดต่อสะท้อนกลับใน
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้หลำกหลำยช่องทำง เช่น
โทรศัพท์ line Facebook และอื่น ๆ

กำรบริกำรของงำนต่ำงๆ ของโรงเรียนมีควำมสะดวก
และรวดเร็ว
รวม

4.25 0.50 พึงพอใจมาก
จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ด้ำนบุคลำกร โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก (  = 4.25, S.D.=0.50) เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยข้อที่ระบุว่ำ ครูมีบุคลิกภำพที่ดี
ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยำวำจำสุภำพ แต่งกำยเรียบร้อยเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน มีควำมพึงพอใจมำก
เป็นอันดับหนึ่ง (  =4.34, S.D.=0.68) รองลงมำคือ ผู้บริหำรมีอุดมกำรณ์อันแน่วแน่ในกำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีคุณภำพ (  =4.33, S.D.=0.64) ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กำรบริกำร
ของงำนต่ำง ๆ ของโรงเรียนมีควำมสะดวกและรวดเร็ว (  =4.15, S.D.=0.67)

76
10
ตำรำงที่ 4 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร
(กำรจัดกำรเรียนกำรสอน)
ข้อที่ ด้านการบริหารวิชาการ (การจัดการเรียนการ
แปลความ

S.D.
สอน)
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

โรงเรียนมีกำรจัดหลักสูตรให้ควำมสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
สังคม
โรงเรียนมีหลักสูตรเสริมพิเศษเพื่อพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษเหมำะสม
โรงเรียนมีหลักสูตรเสริมพิเศษเพื่อพัฒนำทักษะ
ภำษำจีนเหมำะสม
ครูจัดกำรเรียนกำรสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำไทยเหมำะสม
ครูจัดกำรเรียนกำรสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนคณิตศำสตร์เหมำะสม
ครูจัดกำรเรียนกำรสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เหมำะสม
ครูจัดกำรเรียนกำรสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนคอมพิวเตอร์เหมำะสม
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนดนตรีตำมควำม
เหมำะสม
โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหลำกหลำย
เช่น แปลงเกษตร บ่อเลี้ยงปลำ บ่อเลี้ยงกบ กำร
เลี้ยงไก่ไข่ กำรเพำะเห็ดฟำง กำรทำปุ๋ยชีวภำพ
เป็นต้น
โรงเรียนจัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษำในแหล่งเรียนรู้
นอกโรงเรียนเหมำะสม
ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน เหมำะสม

4.18

0.62

พึงพอใจมำก

4.10

0.76

พึงพอใจมำก

3.83

0.87

พึงพอใจมำก

4.18

0.64

พึงพอใจมำก

4.35

2.68

พึงพอใจมำก

4.13

0.68

พึงพอใจมำก

3.96

0.75

พึงพอใจมำก

3.93

0.81

พึงพอใจมำก

3.95

0.80

พึงพอใจมำก

4.03

0.77

พึงพอใจมำก

4.12

0.68

พึงพอใจมำก

11
ตำรำงที่ 4 (ต่อ)
ข้อที่ ด้านการบริหารวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน)
12

13
14

ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้
นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติค้นคว้ำด้วยตนเอง รู้จักแก้ปัญหำ
และช่วยตนเองได้มำกขึ้น
ครูพยำยำมหำวิธีกำรช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำ
เกี่ยวกับกำรเรียน
ครูพยำยำมหำวิธีกำรช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน

15

นักเรียนมีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษเพิ่มมำกขึ้น

16

นักเรียนมีทักษะด้ำนภำษำจีนเพิ่มมำกขึ้น

17

นักเรียนมีทักษะด้ำนดนตรีเพิ่มมำกขึ้น

18

โรงเรียนจัดให้มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนอย่ำง
เหมำะสม

19

นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทำงที่ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง

20

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นที่น่ำพอใจ

21

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้

22
23

โรงเรียนรำยงำนผลกำรเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครอง
ทรำบอย่ำงสม่ำเสมอและรวดเร็ว
โรงเรียนนำผลกำรประเมินนักเรียนมำใช้ในกำร
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ดีขึ้น
รวม

S.D.

แปลความ

4.11

0.68

พึงพอใจมำก

4.08

0.71

พึงพอใจมำก

4.00

0.75

พึงพอใจมำก

3.96

0.80

พึงพอใจมำก

3.68

0.90

พึงพอใจมำก

3.76

0.86

พึงพอใจมำก

4.07

0.66

พึงพอใจมำก

4.08
4.08

0.73
0.71

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก

4.05

0.75

พึงพอใจมำก

4.14

0.75

พึงพอใจมำก

4.09

0.71

พึงพอใจมำก

4.04

0.56

พึงพอใจมาก



12
78
จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร (กำรจัดกำรเรียนกำรสอน) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก
(  = 4.04, S.D.=0.56) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกทุกข้อ
โดยข้อที่ระบุว่ำ ครูจัดกำรเรียนกำรสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนคณิตศำสตร์
เหมำะสม มีควำมพึงพอใจมำกเป็นอันดับหนึ่ง (  =4.35, S.D.=2.68) รองลงมำคือ ครูจัดกำรเรียนกำร
สอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำไทยเหมำะสม (  =4.18, S.D.=0.64) ส่วน
ข้อที่ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนมีทักษะด้ำนภำษำจีนเพิ่มมำกขึ้น(  =3.68,
S.D.=0.90)
ตำรำงที่ 5 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ด้ำนกำรบริกำร
ข้อที่

ด้านการบริการ

1

โรงเรียนมีสถำนที่จอดรถอย่ำงเพียงพอและมีระบบ
กำรจรำจรที่อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปกครอง
โรงเรียนมีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ได้มำตรฐำน

2
3
4
5
6
7
8
9

โรงเรียนจัดอำหำรกลำงวันที่สะอำดถูกสุขอนำมัยและ
เพียงพอกับทุกคน
โรงเรียนมีระบบกำรจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มที่มี
ประสิทธิภำพ
โรงเรียนจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มในรำคำที่
เหมำะสม
โรงเรียนจัดตู้น้ำดื่ม น้ำใช้ ห้องสุขำที่สะอำดและ
เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
โรงเรียนมีระบบประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนทุกคน
โรงเรียนมีระบบกำรดูแลสุขภำพของนักเรียน เช่น
บริกำรตรวจสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง
รถรับ-ส่งนักเรียนให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ (เฉพำะ
นักเรียนที่ขึ้นรถรับส่ง)
รวม

S.D.

แปลความ

3.80

0.89

พึงพอใจมำก

4.10

0.74

พึงพอใจมำก

3.95

0.80

พึงพอใจมำก

3.84

0.84

พึงพอใจมำก

3.82

0.83

พึงพอใจมำก

3.74

0.91

พึงพอใจมำก

4.09

0.70

พึงพอใจมำก

4.02

0.71

พึงพอใจมำก

4.18
3.95

0.74
0.60

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมาก



13
จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมำรีย์ อนุสรณ์ ด้ำนกำรบริกำร โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก (  = 3.95, S.D.=0.60) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ
พบว่ำ ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยข้อที่ระบุว่ำ รถรับ-ส่งนักเรียนให้บริกำรอย่ำง
มีคุณภำพ (เฉพำะนักเรียนที่ขึ้นรถรับส่ง) มีควำมพึงพอใจมำกเป็นอันดับหนึ่ง (  =4.18, S.D.=0.74)
รองลงมำคือ โรงเรียนมีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ได้มำตรฐำน (  =4.10, S.D.=0.74) ส่วนข้อที่
ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนจัดตู้น้ำดื่ม น้ำใช้ ห้องสุขำที่สะอำดและเพียงพอ
ต่อจำนวนนักเรียน (  =3.74, S.D.=0.91)
ตำรำงที่ 6 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
ข้อที่

ด้านบริหารงานทั่วไป

1

โรงเรียนจัดระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรศึกษำให้ครู
บุคลำกรและผู้ปกครองทรำบอย่ำงทั่วถึง

2

3
4
5
6
7

8

S.D.

แปลความ

4.06

0.74

พึงพอใจมำก

โรงเรียนมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
โรงเรียนให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ

4.13

0.68

พึงพอใจมำก

โรงเรียนให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้
มำติดต่อกับโรงเรียนด้วยดี

4.23

0.68

พึงพอใจมำก

โรงเรียนมีกำรแจ้งข่ำวสำรจำกโรงเรียนถึงผู้ปกครอง
เป็นประจำ

4.22

0.70

พึงพอใจมำก

เพียงพอ สะอำด มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อนักเรียน

4.26

0.67

พึงพอใจมำก

โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน

4.14

0.71

พึงพอใจมำก

สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน

4.15

0.72

พึงพอใจมำก

โรงเรียนมีห้องอำหำรที่สะอำดตำมหลักสุขอนำมัย

4.01

0.71

พึงพอใจมำก



โรงเรียนมีอำคำรเรียน อำคำรประกอบที่เหมำะสม

โรงเรียนมีกำรส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ำร่วมกิจกรรมที่

14
ตำรำงที่ 6 (ต่อ)
ข้อที่ ด้านบริหารงานทั่วไป
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

แปลความ

โรงเรียนมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศภำยใน
บริเวณโรงเรียนที่ดี เอื้ออำนวยต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โรงเรียนมีกำรตกแต่งอำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้อง
ประกอบต่ำง ๆ ที่เอื้อต่อกำรเรียน
และกำรบริกำรผู้ปกครอง

4.18

S.D.
0.64

4.13

0.67

พึงพอใจมำก

โรงเรียนจัดให้มีห้องพักรอสำหรับผู้ปกครองที่มำติดต่อ
แผนกธุรกำรและกำรเงินอย่ำงเป็นสัดส่วน
โรงเรียนจัดมุมพักผ่อน สนำมกีฬำ สนำมเด็กเล่นที่
ปลอดภัยและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
โรงเรียนจัดให้มีบอร์ดประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำน
ของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
โรงเรียนปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นและมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อ
กำรเรียนกำรสอน
โรงเรียนเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน
โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองในโอกำสต่ำงๆตำมควำม
จำเป็น

4.13

0.72

พึงพอใจมำก

4.08

0.78

พึงพอใจมำก

4.08

0.73

พึงพอใจมำก

4.18

0.67

พึงพอใจมำก

4.04

0.77

พึงพอใจมำก

4.08

0.75

พึงพอใจมำก

โรงเรียนจัดแสดงผลงำนของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทรำบ

4.08
4.24

0.74
0.73

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมำก

3.95

0.85

พึงพอใจมำก

4.14

0.74

พึงพอใจมำก

4.17

0.74

พึงพอใจมำก

4.21

0.78

พึงพอใจมำก

4.00

0.81

พึงพอใจมำก

โรงเรียนจัดทำจดหมำยเวียนเพื่อแจ้งข่ำวสำรถึงผู้ปกครอง
อย่ำงสม่ำเสมอ
โรงเรียนจัดทำรำยงำนประจำปี (วำรสำรของโรงเรียน)ให้
ผู้ปกครองรับทรำบ
โรงเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่ำง ๆ เช่น
วันแม่ วันพ่อ วันคริสต์มำส วันกีฬำสี เป็นต้น
โรงเรียนรำยงำนผลกำรเรียนและพัฒนำกำรของนักเรียน
ให้ผู้ปกครองทรำบอย่ำงต่อเนื่อง
กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงครูและผู้ปกครองมีควำมสะดวก
รวดเร็ว
กำรติดต่อสื่อสำรกับผู้บริหำร(ผู้อำนวยกำร, ผู้จัดกำร)มี
ควำมสะดวกรวดเร็ว



พึงพอใจมำก

15
ตำรำงที่ 6 (ต่อ)
ข้อที่
24

25

ด้านบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ผู้ปกครอง
สืบค้นข้อมูลของโรงเรียนได้สะดวกรวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน
โรงเรียนจัดให้มีโครงกำรให้ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้ำน
นักเรียนทุกคน

รวม



S.D.

แปลความ

4.19

0.72

พึงพอใจมำก

4.27
4.13

0.70
0.54

พึงพอใจมำก
พึงพอใจมาก

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก (  = 4.13, S.D.=0.54) เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยข้อที่ระบุว่ำ โรงเรี ยนจัด
ให้มีโครงกำรให้ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้ำนนักเรียนทุกคน มีควำมพึงพอใจมำกเป็นอันดับหนึ่ง
(  =4.27, S.D.=0.70) รองลงมำคือ โรงเรียนมีอำคำรเรียน อำคำรประกอบที่เหมำะสมเพียงพอ สะอำด
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อนักเรียน (  =4.26, S.D.=0.67) ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนจัดทำรำยงำนประจำปี (วำรสำรของโรงเรียน) ให้ผู้ปกครองรับทรำบ (  =
3.95, S.D.=0.85)
ตำรำงที่ 7 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
ข้อที่

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1

โรงเรียนมีกระบวนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้
นักเรียนอย่ำงชัดเจน และเกิดประสิทธิภำพเป็นที่
พอใจของท่ำน
โรงเรียนมีกำรประชำสัมพันธ์กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนคุณธรรม เพื่อส่งต่อกำรปฏิบัติที่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง
โรงเรียนเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดผลเชิงประจักษ์กับ
นักเรียน

2
3

S.D.

แปลความ

4.15

0.71

พึงพอใจมำก

4.10

0.71

พึงพอใจมำก

3.99

0.74

พึงพอใจมำก



82
16
ตำรำงที่ 7 (ต่อ)
ข้อที่

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

4

นักเรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทำงที่ดีมำก
ยิ่งขึ้น
โรงเรียนเน้นกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดย
กำรจัดกิจกรรมหลำกหลำย
โรงเรียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอกิจกรรม
พัฒนำคุณธรรมจริยธรรม

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้น
ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักเรียน

โรงเรียนให้ควำมสำคัญในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำที่เน้น
ด้ำนรักเมตตำ ซื่อสัตย์ กตัญญู และอยู่อย่ำง
พอเพียงของนักเรียน
โรงเรียนให้ควำมสำคัญในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทีเน้น
ด้ำนควำมมีระเบียบวินัย
โรงเรียนได้แจ้งให้บุคลำกรทุกคนรับทรำบและรับกำร
แจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของนักเรียน
โรงเรียนได้จัดประชุมทำควำมเข้ำใจระเบียบปฏิบัติ
ร่วมกันทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง
โรงเรียนได้จัดให้มีกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโดยควำมรับผิดชอบของทั้งผู้บริหำรและครู
ท่ำนพึงพอใจต่อกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม
ของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ มำกน้อยเพียงใด
ท่ำนสำมำรถส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับ
บุตรหลำนที่บ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลเชิง
ประจักษ์
รวม

S.D.

แปลความ

4.13

0.68

พึงพอใจมำก

4.09

0.69

พึงพอใจมำก

4.08

0.70

พึงพอใจมำก

4.10

0.66

พึงพอใจมำก

4.24

0.69

พึงพอใจมำก

4.25

0.69

พึงพอใจมำก

4.09

0.69

พึงพอใจมำก

4.12

0.72

พึงพอใจมำก

4.12

0.72

พึงพอใจมำก

4.18

0.68

พึงพอใจมำก

4.18
4.13

0.65
0.58

พึงพอใจมำก
4.13



17
จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก (  = 4.13,
S.D.=0.58) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยข้อที่
ระบุว่ำ โรงเรียนให้ควำมสำคัญในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำที่ เน้นด้ำนควำมมีระเบียบวินัย มีควำมพึงพอใจ
มำกเป็นอันดับหนึ่ง (  =4.25, S.D.=0.69) รองลงมำคือ ท่ำนพึงพอใจต่อกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียน
คุณธรรมของโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ มำกน้อยเพียงใด และท่ำนสำมำรถส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรมให้
เกิดขึ้นกับบุตรหลำนที่บ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลเชิงประจักษ์ (  =4.18, S.D.=0.65 และ 0.68
ตำมลำดับ) ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนได้แจ้งให้บุคลำกรทุก คน
รับทรำบและรับกำรแจกคู่มือระเบียบปฏิบัติของนักเรียน (  =4.09, S.D.=0.69)
ตอนที่ 3 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม
ตารางที่ 8 แสดงความถี่ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิด
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ความถี่

ด้านบุคลากร
1. เห็นควรให้เพิ่มบุคลำกรให้สอนเฉพำะรำยวิชำ
2. ครูและบุคลำกำรในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส สำมำรถให้คำปรึกษำในกำรแก้ปัญหำ
พฤติกรรมของบุตรหลำนได้ดี ผู้บริหำรพูดจริงทำจริง
3. ครูแต่งกำยเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน

19
8

4. ไหว้ทักทำยตลอด
5. บุคลำกรบำงท่ำน บริกำรไม่ดี
6. คณะผู้บริหำรและคุณครูทุกท่ำน มีประสิทธิภำพและเป็นที่พอใจและประทับใจ

3

7. รู้สึกพอใจกับบุคลำกรของสถำนศึกษำแห่งนี้ เพรำะมีควำมเอำใจใส่ต่อเด็ก

1

8. บุคลำกรมีควำมรู้ทั่วถึงสอนให้เด็กดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
9. ดีมำก แต่อยำกให้คุณครู ถ่ำยรูปกิจกรรมที่นักเรียนทำแต่ละวันให้ผู้ปกครองดูบ้ำง
10. ครูและบุคลำกรมีควำมตั้งใจในกำรทำงำน มำทำงำนแต่เช้ำ กลับเย็น

3

18
ตำรำงที่ 5 (ต่อ)
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ความถี่

11. ยังมีบุคลำกรบำงท่ำน ที่ยังขำดควำมรู้ด้ำนกำรสอน ส่วนใหญ่มุ้งเน้นให้เด็กทำตำม
12. บุคลำกรมีควำมตั้งใจและมีควำมรับผิดชอบต่อเด็กและโรงเรียนสูง
13. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ

2

14. พัฒนำบุคลำกรในแต่ละด้ำนให้มีคุณภำพ ปริมำณที่เหมำะสมสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำยของทำงโรงเรียน
15. ครูและเจ้ำหน้ำที่โรงเรียนบำงท่ำนมีกิริยำมำรยำทไม่งำม ไม่สุภำพ ขำดมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อผู้ปกครอง ควรได้รับกำรอบรมให้ดีขึ้น
16. บุคลำกรบำงคนในโรงเรียนยังทำงำนกำรสอนยังไม่เต็มที่
17. โรงเรียนเปลี่ยนแปลงบุคลำกรบ่อยทำให้กำรเรียนกำรสอนนักเรียนไม่ต่อเนื่อง
18. อยำกให้โรงเรียนมีครูสอนสำรอง หำกมีครูคนใดลำหรือออกจะได้มีกำรสอนแทน
นักเรียนจะได้ไม่มีเวลำเล่นกัน
19. อยำกให้เน้นเรื่องกำรท่องสูตรคูณ
20. ยังไม่เพียงพอ ครูวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ควรใช้ครูเก่ง ๆ เพิ่มมำกขึ้น
และวิชำสุขศึกษำอยำกให้ครูสอนเก่ง ๆ
21. โรงเรียนและบุคลำกรของท่ำนขึ้นค่ำเทอมไม่อธิบำยเหตุผลที่ขึ้นค่ำเทอมให้ผู้ปกครอง
ทรำบ บุคลำกรต้องเข็มงวดกวดขันมำกกว่ำนี้
22. บุคลำกรส่วนใหญ่ดูแล้วไม่มีประสบกำรณ์เพียงพอ
23. ครูบำงท่ำนยังขำดกำรใช้จิตวิทยำในกำรสอนเด็ก ยังใช้อำรมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่
24. อยำกมีบุคลำกรครูที่สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษได้ดี เด็กจะได้สำมำรถฝึกกำรพูด ฟังภำษำอังกฤษมำกกว่ำนี้
25. จัดครูให้เหมำะสมกับนักเรียน
26. บุคลำกรเฉพำะด้ำนยังไม่เพียงพอและไม่มีควำมรู้หรือเทคนิคกำรสอน
27. อยำกให้ได้รับข่ำวสำรที่รวดเร็วกว่ำนี้

4

19
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
28. ยังไม่รู้จักผู้บริหำรงำนเท่ำที่ควร

ความถี่
2

ด้านการบริหารวิชาการ
1. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ครูดูแลเอำใจใส่เด็กได้ดี จัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย

2

3. สอนให้เด็กมีระเบียบวินัย พฤติกรรมเด็กดีขึ้นกว่ำเดิม
4. เด็กชอบเรียนวิชำภำษำอังกฤษสำมำรถไปสื่อสำรให้ผู้ปกครองฟังที่บ้ำนได้ดีครับ
5. จัดกำรเรียนกำรสอนได้ดีมำก เด็ก ๆ เริ่มเขียนได้ และสะกดคำได้ บวกเลขในหลักสิบ
ได้
6. ปรับให้ทันต่อเหตุกำรณ์
7. จัดกำรเรียนกำรสอนได้เหมำะสมตำมช่วงวัย

3

8. ด้ำนวิชำกำรมีควำมชัดเจนในเรื่องของหลักสูตร ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแต่ละวิชำ

4

9. รู้สึกพอใจต่อพัฒนำกำรของเด็กที่ได้รับกำรสอน รู้สึกว่ำกำรเรียนของที่นี่ทำให้เด็ก
เข้ำใจง่ำย
10. วิชำกำรเข้มแข็ง เด็กนักเรียนเรียนดี เรียนเก่ง
11. กำรบ้ำนนักเรียนมำกเกินไป
12. ควรเปิดกำรสอนในระดับมัธยมปลำย เพรำะจะทำให้นักเรียนได้ศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
13. อยำกให้เน้นพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยมุ่งเน้นสู่จุดหมำยที่สูงกว่ำ เพื่อรองรับต่อ
กำรเรียนกำรสอนในอนำคตของเด็กนักเรียนที่จะต้องศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
14. เน้นวิชำกำรตำมหลักสูตร และเทียบเคียงกับหลักสูตรในโรงเรียนของรัฐบำลด้วย
15. โรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดี ให้ควำมสำคัญกับนักเรียนมำกที่สุด ปลูกฝัง
คุณธรรมให้กับตัวนักเรียนเอง
16. ควรเพิ่มบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ ควำมรู้ในกำรสอนให้มำก
17. ควรให้นักเรียนมีกำรบ้ำนหรือมีงำนที่ต้องทำเวลำกลับมำถึงบ้ำน เช่น ให้มีกำรอ่ำน
หนังสือ

2
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18. ควรให้ครูให้ควำมสำคัญกับนักเรียนทุกคน ด้วยควำมเสมอภำค
19. จำนวนนักเรียนต่อห้องมำกเกินไป

3

20. อยำกให้มีกำรสอนแนะแนว
21. อยำกให้เน้นวิชำภำษำอังกฤษ
22. นักเรียนเริ่มมีกำรเรียนลดลงตั้งแต่ ป 4.เห็นชัดเจน ที่บ้ำนผู้ปกครองดูแลเหมือนเดิม
ที่โรงเรียนไม่ทรำบ หรือเพรำะวัยของนักเรียน อยำกให้โรงเรียนช่วยดูนักเรียนที่เรียน
ไม่ค่อยเก่งด้วย
23. กำรเรียนกำรสอนของคุณครูบำงคน คิดได้ไงให้นักเรียนของท่ำนทำกำรบ้ำนด้วยกำร
ค้นหำทำงอินเตอร์เน็ต สมมติว่ำที่บ้ำนนักเรียนไม่มีเน็ต ไม่มีสัญญำณ จะทำกำรบ้ำน
ได้อย่ำงไร หรือครูบอกคิดไม่ออกบอก google ขนำดศัพท์ภำษำอังกฤษไม่สอนให้เปิด
dictionary เด็กเปิดแทบไม่เป็น แล้วจะให้ผู้ปกครองเสียเงินกับกำรจ้ำงครู
ภำษำอังกฤษมำทำไมในเมื่อเปิดศัพท์ไม่เป็น ลูกหลำนที่เรียนโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์
เปิดศัพท์ไม่เป็นสักคน แค่เปิด dictionary ยังทำไม่เป็นก็เลิกสอนเถอะครับ
24. ครูบำงวิชำ มอบหมำยงำนในกรณีที่เด็กไม่มีคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปริ้นเอกสำรที่
บ้ำน พอส่งงำนไม่ตรงกับสิ่งที่ครูต้องกำรให้ไปทำมำใหม่เด็กอำศัยอยู่กับยำย ทำให้
ลำบำกมำกบำงครั้งน่ำจะดูควำมพร้อมของเด็ก แต่ละคนไม่เท่ำกัน ให้พิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมด้วย
25. กำรจัดกำรวิทยำศำสตร์ควรให้นักเรียนได้ทดลองจริง
26. ห้อง ICEP ไม่เห็นเก่งภำษำอังกฤษตำมที่คำดหวัง
27. กำรเรียนพิเศษวันเสำร์อยำกให้เน้นวิชำหลัก
28. อยำกให้คัดแยกเด็กอ่อน
29. กำรไปศึกษำดูงำนไม่ควรไปซ้ำที่เดิม
ด้านการบริการ
1. กำรจรำจรติดขัดนิดหน่อย แต่มีกำรรักษำควำมปลอดภัยดี

5
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2. อำหำรกลำงวันเด็กอนุบำล อยำกให้มีผักด้วยและผลไม้ทุกครั้ง ไม่ควรเป็นบีลักกี้
นักเก็ตทอด
3. สถำนที่จอดรถด้ำนหลังโรงเรียนควรตีเส้นช่องจอดรถ เพื่อควำมเป็นระเบียบ เข้ำออกได้สบำย และถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมำกค่ะ
4. จัดระบบจรำจรไม่ดีตรงประตูทำงเข้ำและออก ตอนเย็นสวนทำงกันอันตรำยมำกค่ะ

3
4

5. แนะนำทำประตู ด้ำนหน้ำตรงโบสถ์ เปิด เฉพำะรถออกเท่ำนั้น
6. ควรปรับปรุงด้ำนกำรจรำจร และจุดจอดรถด้ำนประตูหลัง

2

7. สถำนที่ สภำพแวดล้อมดีมำก
8. ด้ำนกำรบริกำร โรงเรียนและคุณครูทุกท่ำนให้กำรบริกำรดีกันทุกคน ไม่ว่ำจะติดต่อ
เรื่องใดสอบถำมเรื่องใด และบริหำรด้ำนอื่นๆครูทุกคนในโรงเรียนต้อนรับและบริกำรดี
ทุกเรื่องคะ
9. อยำกให้ครูสอนวิธีกำรเอำตัวรอด ขณะที่ผู้ปกครองหรือรถตู้ลืมน้องไว้ในรถ ควร
ช่วยเหลือตัวเองอย่ำงไร
10. พัฒนำกำรบริหำรด้ำนต่ำง ๆ ให้เท่ำทันกับยุคสมัย ควำมต้องกำร และสภำพแวดล้อม

2

11. อยำกให้เปิดมินิมำร์ทเพิ่มเติม
12. ขำดกำรเอำใจใส่ในกำรคอยรับส่งเด็ก13. ที่จอดรถไม่เพียงพอ

5

14. อยำกให้มีโทรศัพท์สำธำรณะ

3

15. บริกำรประทับใจมำก ยิ้มแย้ม พูดเพรำะ เอำใจใส่ และให้คำปรึกษำ เป็นอย่ำงดี
16. ควรมี รปภ. เพิ่มเติม
17. เรื่องโภชนำกำรโรงเรียนควรลดกำรบริกำรเครื่องดื่มที่หวำน กำรใช้นำมันทอดซ้ำ
เพรำะทำให้เด็กอ้วนและฟันผุ
18. ห้องน้ำควรสะอำดกว่ำนี้
19. อำหำรที่ขำยไม่ควรจะรำคำแพงเกินไป และไม่ควรใส่กล่องโฟม

3
2
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20. ควรแจกแบบสอบถำมให้กับนักเรียนว่ำรำยกำรอำหำรกลำงวันนักเรียนชอบเมนู
ใดบ้ำง เพรำะนักเรียนบอกว่ำกินไม่อิ่มเพรำะอำหำรไม่อร่อยและนักเรียนไม่ชอบ
ด้านบริหารงานทั่วไป
1. ในวันพ่อ วันแม่ ไม่ควรจัดให้มีกำรไหว้พ่อหรือแม่ เพรำะนักเรียนหลำยคนพ่อแม่ไม่ได้
อยู่ด้วยและอำจเป็นกำรสร้ำงปมให้เด็ก ควรจัดเป็นกิจกรรมอื่นแทน
2. กำรบริหำรโดยรวมดี

4

3. แจ้งข่ำวสำรให้รับทรำบเป็นประจำ
4. อนุบำลเรียนว่ำยน้ำ แต่ชุดว่ำยน้ำได้ในเดือนสิงหำคม ทำให้ผู้ปกครองบำงท่ำนต้อง
เสียค่ำใช้จ่ำย ซื้อชุดว่ำยน้ำเอง แล้วต้องมำชำระรอบสอง ของโรงเรียน
5. มีกำรจัดกำรที่เป็นระเบียบ ชัดเจน เข้ำใจง่ำย
6. เพิ่มพื้นที่จอดรถให้มำกขึ้น
7. พนักงำนที่โรงเรียนมีควำมสะอำดทั้งโรงอำหำร ห้องน้ำตึกอำคำรเรียนต่ำงๆ และ
พนักงำนมีควำมสะอำด ดูแลสถำนที่ในโรงเรียนได้เป็นอย่ำงดี
8. ควรจัดม้ำนั่งเพิ่มเพื่อให้ผู้ปกครองได้นั่งพักผ่อน

2

9. อยำกให้มีห้องน้ำมำกกว่ำนี้
10. กำรติดต่อสื่อสำรบำงครั้งควรจะยืดหยุ่นเรื่องโทรศัพท์วันเรียนพิเศษ ไปทัศนศึกษำ
เพรำะผู้ปกครองจะได้ติดต่อบุตรหลำนได้
11. กระเป๋ำนักเรียนหนักเกินไป
12. อำหำรกลำงวันของเด็ก ควรมีอำหำรที่หลำกหลำย และมีส่วนประกอบของผักและ
ผลไม้เป็นของว่ำง

3
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5

14. กำรจ่ำยค่ำเทอมควรมีระบบกำรจ่ำยออนไลน์
15. อยำกให้มีตำรวจจรำจรทำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจร
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
1. รู้จักแบ่งปัน
2. ทำต่อไปดีมำกครับ
3. โรงเรียนมีกำรพัฒนำมุง่ เน้นคุณธรรมจริยธรรม ทำให้เด็ก ๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทำงที่ดีมีมำรยำท มีควำมเมตตำ และนักเรียนได้นำมำปฏิบัติใช้ที่บ้ำน

20

4. เพิ่มกำรเรียนกำรปฏิบัติของศำสนำพุทธ เพรำะเด็กส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ เด็กยัง
ไม่เข้ำใจเรื่องกำรแผ่เมตตำ กำรสวดมนต์
5. รู้สึกพอใจ เมื่อเห็นเด็ก ๆ รู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมถึงแม้ว่ำบำงครั้งมันเป็นแค่ควำมคิด
6. นักเรียนพูดคำหยำบคำย อยำกให้ครูช่วยสอนและอธิบำยให้เด็กนักเรียนเข้ำใจและไม่
ควรทำ

5

7. ส่งเสริมให้เด็กนั่งสมำธิ ภำวนำ ทำจิตใจให้สงบ
8. เน้น ควำมซื่อสัตย์ ควำมอดทน เสียสละ มีจิตสำธำรณะ ส่งเสริมในเรื่องกำรช่วยเหลือ
พ่อแม่ในกำรทำงำนบ้ำน
9. ปำนกลำง ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรอบรมธรรมะให้เด็กที่นับถือศำสนำพุทธบ้ำง

2

10. อยำกให้มีโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม

4
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดอ่ำนข้อควำมต่อไปนี้และกำเครื่องหมำย ✓ลงในช่อง

ที่ตรงกับควำมเป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่ำนมำกที่สุด
1. เพศ
1) ชำย
2. อำยุ __________ ปี
3. ระดับกำรศึกษำ
1) ต่ำกว่ำปริญญำตรี
3) ระดับปริญญำโท

2) หญิง

2) ระดับปริญญำตรี
4) สูงกว่ำปริญญำโท

4. อำชีพของผู้ปกครอง
1) รับรำชกำร
2) พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
3) ธุรกิจส่วนตัว
4) พนักงำนบริษัทเอกชน
5) เกษตรกร
6) แม่บ้ำน
7) อื่น ๆ (โปรดระบุ)___________________________________
5. รำยได้ของครอบครัวต่อเดือน
1) ต่ำกว่ำ 20,000 บำท
2) 20,000 – 30,000 บำท
3) 30,001 บำทขึ้นไป
6. บ้ำนพักของนักเรียนในควำมปกครองของท่ำนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
หมู่บ้ำน_________________________________
ตำบล__________________________________
อำเภอ_________________________________
จังหวัด_________________________________
ห่ำงจำกโรงเรียนประมำณ _____________กิโลเมตร
7. นักเรียนในควำมปกครองของท่ำนกำลังศึกษำอยู่ในชั้น _________ ห้อง _________
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560
คาชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับควำมรู้สึกที่แท้จริงของท่ำนข้อละ 1 ช่อง
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจที่มีตอ่ การจัดการศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา

1

ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำม
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

2

ผู้บริหำรมีศักยภำพเพียงพอที่จะนำพำสถำบันนี้ให้เจริญก้ำวหน้ำ

3

ผู้บริหำรมีควำมเป็นมืออำชีพในกำรบริหำรสถำบันกำรศึกษำ

4

ผู้บริหำรมีอุดมกำรณ์อันแน่วแน่ในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ

5

ผู้บริหำรมีภำวะผู้นำในกำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมใน
สถำนศึกษำได้ดำเนินกำรและเกิดผลอย่ำงเชิงประจักษ์

6

ครูทุ่มเทในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเอำใจใส่ดูแลนักเรียนอย่ำง
ทั่วถึง

7

ครูใช้จิตวิทยำในกำรพูด มีจิตใจอ่อนโยนรักเมตตำนักเรียน มีควำม
ยุติธรรม อบรมตักเตือนนักเรียนด้วยควำมรัก

8

ครูมีช่องทำงในกำรให้ผู้ปกครองติดต่อสะท้อนกลับในคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้หลำกหลำยช่องทำง เช่น โทรศัพท์ line
Facebook และอื่น ๆ

9

ครูมีบุคลิกภำพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยำวำจำสุภำพ แต่งกำย
เรียบร้อยเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน

10 ครูให้ควำมร่วมมือกับชุมชนในกำรจัดกิจกรรมสืบสำนประเพณีใน
ท้องถิ่น
11 ครูให้ควำมร่วมมือกับผู้ปกครองเป็นอย่ำงดีในกำรแก้ปัญหำหรือ
พัฒนำพฤติกรรมหรือกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน
12 กำรบริกำรของงำนต่ำงๆ ของโรงเรียนมีควำมสะดวกและรวดเร็ว
13 โรงเรียนมีกำรจัดหลักสูตรให้ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม
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14 โรงเรียนมีหลักสูตรเสริมพิเศษเพื่อพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
เหมำะสม
15 โรงเรียนมีหลักสูตรเสริมพิเศษเพื่อพัฒนำทักษะภำษำจีนเหมำะสม
16 ครูจัดกำรเรียนกำรสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนภำษำไทยเหมำะสม
17 ครูจัดกำรเรียนกำรสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนคณิตศำสตร์เหมำะสม
18 ครูจัดกำรเรียนกำรสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เหมำะสม
19 ครูจัดกำรเรียนกำรสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์เหมำะสม
20 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนดนตรีตำมควำมเหมำะสม
21 โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหลำกหลำย เช่น แปลง
เกษตร บ่อเลี้ยงปลำ บ่อเลี้ยงกบ กำรเลี้ยงไก่ไข่ กำรเพำะเห็ดฟำง
กำรทำปุ๋ยชีวภำพ เป็นต้น
22 โรงเรียนจัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษำในแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
เหมำะสม
23 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เหมำะสม
24 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้นักเรียนเป็นผู้
ปฏิบัติค้นคว้ำด้วยตนเอง รู้จักแก้ปัญหำและช่วยตนเองได้มำกขึ้น
25 ครูพยำยำมหำวิธีกำรช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรเรียน
26 ครูพยำยำมหำวิธีกำรช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
27 นักเรียนมีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษเพิ่มมำกขึ้น
28 นักเรียนมีทักษะด้ำนภำษำจีนเพิ่มมำกขึ้น
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ความพึงพอใจที่มีตอ่ การจัดการศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา

29 นักเรียนมีทักษะด้ำนดนตรีเพิ่มมำกขึ้น
30 โรงเรียนจัดให้มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนอย่ำงเหมำะสม
31 นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทำงที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
32 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นที่น่ำพอใจ
33 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
34 โรงเรียนรำยงำนผลกำรเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทรำบอย่ำง
สม่ำเสมอและรวดเร็ว
35 โรงเรียนนำผลกำรประเมินนักเรียนมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียน
กำรสอนให้ดีขึ้น
36 โรงเรียนมีสถำนที่จอดรถอย่ำงเพียงพอและมีระบบกำรจรำจรที่
อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปกครอง
37 โรงเรียนมีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ได้มำตรฐำน
38 โรงเรียนจัดอำหำรกลำงวันที่สะอำดถูกสุขอนำมัยและเพียงพอกับทุก
คน
39 โรงเรียนมีระบบกำรจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มที่มีประสิทธิภำพ
40 โรงเรียนจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มในรำคำที่เหมำะสม
41 โรงเรียนจัดตู้น้ำดื่ม น้ำใช้ ห้องสุขำที่สะอำดและเพียงพอต่อจำนวน
นักเรียน
42 โรงเรียนมีระบบประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนทุกคน
43 โรงเรียนมีระบบกำรดูแลสุขภำพของนักเรียน เช่น บริกำรตรวจ
สุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง
44 รถรับ-ส่งนักเรียนให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ (เฉพำะนักเรียนที่ขึ้นรถ
รับส่ง)
45 โรงเรียนจัดระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรศึกษำให้ครู บุคลำกรและ
ผู้ปกครองทรำบอย่ำงทั่วถึง

ระดับความพึงพอใจ

ม
าม
กา
ปที่
กา
น้สุ
นอด
น้ก
ยอ
ล
ยา
ทีง ่

ข้อ

5

4

3

2

1

39
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มัธยมศึกษา

46 โรงเรียนมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียนให้เป็น
องค์กรที่ทันสมัย มีคุณภำพและประสิทธิภำพ
47 โรงเรียนให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อกับ
โรงเรียนด้วยดี
48 โรงเรียนมีกำรแจ้งข่ำวสำรจำกโรงเรียนถึงผู้ปกครองเป็นประจำ
49 โรงเรียนมีอำคำรเรียน อำคำรประกอบที่เหมำะเพียงพอ สะอำด
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ต่อนักเรียน
50 โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมที่เสริมสร้ำง ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
โรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน
51 โรงเรียนมีกำรส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ำร่วม กิจกรรมที่สร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
52 โรงเรียนมีห้องอำหำรที่สะอำดตำมหลักสุขอนำมัย
53 โรงเรียนมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศภำยในบริเวณ
โรงเรียนที่ดี เอื้ออำนวยต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
54 โรงเรียนมีกำรตกแต่งอำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องประกอบต่ำงๆที่
เอื้อต่อกำรเรียน
และกำรบริกำรผู้ปกครอง
55 โรงเรียนจัดให้มีห้องพักรอสำหรับผู้ปกครองที่มำติดต่อแผนกธุรกำร
และกำรเงินอย่ำงเป็นสัดส่วน
56 โรงเรียนจัดมุมพักผ่อน สนำมกีฬำ สนำมเด็กเล่นที่ปลอดภัยและ
เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
57 โรงเรียนจัดให้มีบอร์ดประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนของ
นักเรียน
อย่ำงต่อเนื่อง
58 โรงเรียนปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นและมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียน
กำรสอน
59 โรงเรียนเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียน
60 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองในโอกำสต่ำงๆตำมควำมจำเป็น
61 โรงเรียนจัดแสดงผลงำนของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทรำบ
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62 โรงเรียนจัดทำจดหมำยเวียนเพื่อแจ้งข่ำวสำรถึงผู้ปกครองอย่ำง
สม่ำเสมอ
63 โรงเรียนจัดทำรำยงำนประจำปี (วำรสำรของโรงเรียน)ให้ผู้ปกครอง
รับทรำบ
64 โรงเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่ำง ๆ เช่น วันแม่ วัน
พ่อ วันคริสต์มำส วันกีฬำสี เป็นต้น
65 โรงเรียนรำยงำนผลกำรเรียนและพัฒนำกำรของนักเรียนให้
ผู้ปกครองทรำบอย่ำงต่อเนื่อง
66 กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงครูและผู้ปกครองมีควำมสะดวกรวดเร็ว
67 กำรติดต่อสื่อสำรกับผู้บริหำร(ผู้อำนวยกำร, ผู้จัดกำร)มีควำมสะดวก
รวดเร็ว
68 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ผู้ปกครองสืบค้นข้อมูลของ
โรงเรียนได้สะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
69 โรงเรียนจัดให้มีโครงกำรให้ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้ำนนักเรียนทุกคน
70 โรงเรียนมีกระบวนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนอย่ำง
ชัดเจน และเกิดประสิทธิภำพเป็นที่พอใจของท่ำน
71 โรงเรียนมีกำรประชำสัมพันธ์กระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม
เพื่อส่งต่อกำรปฏิบัติที่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง
72 โรงเรียนเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดผลเชิงประจักษ์กับนักเรียน
73 นักเรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทำงที่ดีมำกยิ่งขึ้น
74 โรงเรียนเน้นกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยกำรจัด
กิจกรรมหลำกหลำย
75 โรงเรียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอกิจกรรมพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม
76 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นควำมพึงพอใจใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักเรียน

77 โรงเรียนให้ควำมสำคัญในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทีเน้นด้ำนรักเมตตำ
ซื่อสัตย์ กตัญญู และอยู่อย่ำงพอเพียงของนักเรียน
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78 โรงเรียนให้ควำมสำคัญในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทีเน้นด้ำนควำมมี
ระเบียบวินัย
79 โรงเรียนได้แจ้งให้บุคลำกรทุกคนรับทรำบและรับกำรแจกคู่มือ
ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน
80 โรงเรียนได้จัดประชุมทำควำมเข้ำใจระเบียบปฏิบัติร่วมกันทั้งครู
นักเรียน และผู้ปกครอง
81 โรงเรียนได้จัดให้มีกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยควำม
รับผิดชอบของทังผู้บริหำรและครู
82 ท่ำนพึงพอใจต่อกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน
มำรีย์อนุสรณ์ มำกน้อยเพียงใด
83 ท่ำนสำมำรถส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับบุตรหลำนที่
บ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลเชิงประจักษ์
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพือ่ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ด้านบุคลากร
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ด้านการบริหารวิชาการ (การจัดการเรียนการสอน)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ด้านการบริการ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ด้านบริหารงานทั่วไป
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วน
คณะกรรมการวิจัยสถาบัน โทร 089-8640964
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นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
ด้านการศึกษา
ปริญญำตรี กำรศึกษำคุรุศำสตร์บัณฑิต สำขำ คอมพิวเตอร์ศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
ประกำศนียบัตรวิชำชีพครู (ป.บัณฑิต) มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญำโท กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
ตาแหน่งและประวัติการทางาน
16 พ.ค. 2536- 30 พ.ค. 2538 ตำแหน่งครู (วิชำคอมพิวเตอร์) โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ อ.
เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
1 มิ.ย. 2538 - 15 พ.ค. 2542 ครูผู้สอน (วิชำคอมพิวเตอร์) โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์
16 พ.ค. 2542 - 15 พ.ค. 2547 ครู /ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยบุคลำกรโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์
16 พ.ค. 2547 - 15 พ.ค. 2552 ครู / ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำร โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์
16 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2561 ครู / รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
16 พ.ค. 2561 - 30 ปัจจุบัน
ครู / รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกำรศึกษำและบุคลำกร
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
เกียรติคุณและผลงานที่ภาคภูมิใจ
“ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่ / หน่วยงำนต้นสังกัด ประจำปี 2552 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพและเทคโนโลยี” สำนักงำนคุรุสภำ
ได้รับรำงวัล OPEC AWARD ๒๐๑๓ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ปี
กำรศึกษำ 2556
ได้รับรำงวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556 และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร จำก
สำนักงำนคุรุสภำ
“กำรคัดเลือกเป็นผู้บริหำระเอกชนดีเด่น” Opec administrator arward 2017 งำนวัน
สัปดำห์เอกชนระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.กำฬสินธุ์
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เกียรติคุณและผลงานที่ภาคภูมิใจ
รับรำงวัลสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข จำกกระทรวงศึกษำธิกำร ปีกำรศึกษำ
2558 ระดับเงิน
ได้รับรำงวัลครูดีศรีสังฆมณฑลนครรำชสีมำ “งำนมหกรรมวิชำกำรโรงเรียนในเครือ
สังฆมณฑลนครรำชสีมำ ปีกำรศึกษำ 2560”
เกียรติบัตร “เป็นผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำโรงเรียนเอกชนด้วยควำมวิริยะ
อุตสำหะ และได้รับกำรคัดเลือกรับ “รำงวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน” ระดับเงิน ปีกำรศึกษำ 2560
ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี ในฐำนะเป็นผู้ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพเป็นที่
ประจักษ์ชัด จำกกระทรวงศึกษำธิกำร ปีกำรศึกษำ 2561
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