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สรุป
ผลการประเมินการดาเนินงานโครงการ บริหารงานทั้ง4 ฝ่าย
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ปีการศึกษา 2564

สรุปผลการประเมินการดาเนินงาน/โครงการบริหารงานทั้ง4 ฝ่าย

ก

ก

คำนำ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรดำเนินกำรตำมโครงสร้ำงบริหำรต่ำงๆในปีกำรศึกษำที่ผ่ำน
มำของโรงเรี ยนท ำให้ เ ห็ นภำพส ำเร็จ ที่ ปรำกฏโดยได้ รั บควำมร่ ว มมื อ ของผู้ เ กี่ย วข้อ งทุ กฝ่ ำ ยทุ ก ภำคส่ ว น
นอกจำกนี้ ยังเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้รับทรำบ
และช่วยกันกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ขอขอบคุณคณะทำงำนครู บุคลำกรนักเรียนและผู้ปกครองที่ให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินผลกำร
ดำเนินงำนแสดงควำมคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ฝ่ำยบริหำรยินดีและพร้อมที่จะนำข้อเสนอ
มำวำงแผนปรับปรุงเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพและเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้เกีย่ วข้องต่อไป

(นำยประนอม ไทยกรรณ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม

ข

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
ตรำประจำโรงเรียน ปรัชญำ สัญลักษณ์ สี อักษรย่อ ของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม วิสัยทัศน์พันธกิจ
เป้ำประสงค์ อัตลักษณ์ กลยุทธ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
T-SA 3SR PLUS PRO. 7QE MODEL
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
สรุปผลกำรประเมินควำมคิดเห็น
-สรุปแบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรดำเนินงำนของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
(ผู้ปกครองนักเรียนประเมินโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม)
-สรุปแบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรดำเนินงำนของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
(นักเรียนประเมินโรงเรียนทุง่ กว๋ำววิทยำคม)
-สรุปสอบถำมควำมคิดเห็นเรื่องควำมพึงพอใจต่อพฤติกรรมของควำมเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนทุง่ กว๋ำววิทยำคม (ครูประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
-สรุปสอบถำมควำมคิดเห็นเรื่องควำมพึงพอใจต่อพฤติกรรมของควำมเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนทุง่ กว๋ำววิทยำคม (นักเรียนประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
-สรุปสอบถำมควำมคิดเห็นเรื่องควำมพึงพอใจต่อครูผู้สอนในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน
ของโรงเรียนทุง่ กว๋ำววิทยำคม (แยกเป็นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้)
-สรุปสอบถำมควำมคิดเห็นเรื่องควำมพึงพอใจที่มีต่อสภำพกำรดำเนินงำน
แต่ละกลุ่มงำน/ฝ่ำยของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
-สรุปสอบถำมควำมคิดเห็นเรื่องควำมพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
-สรุปสอบถำมควำมคิดเห็นเรื่องควำมพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของครูโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
-สรุปสอบถำมควำมคิดเห็นเรื่องควำมพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
บทสรุปผู้บริหำร รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Repoet :SAR)
สรุปผลกำรประเมินระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
(ตำมกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2562)
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ตราประจาโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน : ศึกษำดี

มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

คติพจน์ของโรงเรียน : วิริเยน ทุกขม เจติ (คนจะล่วงทุกข์ได้ด้วยควำมเพียร)
สัญลักษณ์ของโรงเรียน :

ดอกทองกวำว

สีของโรงเรียน

สีแสด - ดำ

:

อักษรย่อของโรงเรียน :

ท.ว.

วิสัยทัศน์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ
1.เสริมสร้ำงให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกำรดำเนินชีวิต
2.ส่งเสริมนักเรียนมีทักษะตำมศตวรรษที่ 21 มีควำมสำมำรถเฉพำะทำงตำมควำมถนัดของตนเอง และมี
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
3.พัฒนำ ส่งเสริม ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและเป็นมืออำชีพ
4.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำลบนพื้นฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
5.ส่งเสริมควำมร่วมมือแบบบูรณำกำรให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
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เป้าประสงค์
1. นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ละค่ ำ นิ ย มที่ ดี ง ำม มี สุ ข ภำวะที่ เ หมำะสมตำมวั ย มี
ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง ปฏิบัติตนตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรดำเนินชีวิตสู่กำรเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์
นวั ต กรรม มี ทัก ษะชีวิ ต และทั กษะอำชี พ มี ควำมสำมำรถเฉพำะทำงตำมควำมถนั ด ของตนเอง และมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและปฏิบัติตำมคุณธรรม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
4. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่ำนกระบวนกำรคิดและกำรปฏิบัติจริง ใช้สื่ อ
เทคโนโลยี สำรสนเทศ มี ก ำรบริ หำรชั้ น เรี ยนเชิ ง บวก ตรวจสอบและประเมิ นผลผู้ เรี ยนอย่ำ งเป็น ระบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
5. โรงเรียนบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
อย่ำงเป็นระบบ เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ และน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำบริหำร
จัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. โรงเรียนมีเครือข่ำยทำงกำรศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงหลำกหลำย
กลยุทธ์ (STRATEGIC)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกำรมีงำนทำ มีอำชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
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4

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ผู้อานวยการโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
นำยทวี เขื่อนแก้ว

ฝ่ายบริหารวิชาการ
นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร
- กลุ่มงำนสำนักงำนฝ่ำย

- กลุ่มงำนพัฒนำผู้เรียน
- กลุ่มงำนสำระกำรเรียนรู้
- กลุ่มงำนวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลกำรเรียน
- กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ
-กลุ่มงำนพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

- กลุ่มงำนสำนักงำนฝ่ำย
- กลุ่มงำนนโยบำยและแผน

กลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและ
บัญชี
- กลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย์
- กลุ่มงำนเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพ
-

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นำยสนั่น กำญจน์เชษฐ์
- กลุ่มงำนสำนักงำนฝ่ำย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นำยดวงเด่น พิจอมบุตร
- กลุ่มงำนสำนักงำนฝ่ำย

- กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำร

- กลุ่มงำนบริกำรสำธำรณะ

นักเรียน
- กลุ่มงำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย

สำรสนเทศ
- กลุ่มงำนระบบบริหำรและ
พัฒนำองค์กร

- กลุ่มงำนเทคโนโลยี

5

แบบสรุปการประเมินความคิดเห็นการปฏิบัติงาน
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินงานของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
รายการแบบประเมินความพึงพอใจ
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1 กำรประชุมผู้ปกครอง
3.81
มำก
2 กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
3.77
มำก
3 ควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน
3.80
มำก
4 พฤติกรรมของนักเรียนในชุมชนและที่บ้ำน
3.78
มำก
5 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3.91
มำก
6 กำรแก้ไขและปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
3.70
มำก
7 บรรยำกำศและสภำพแวดล้อม
3.81
มำก
8 กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของโรงเรียนสู่ชุมชนและผู้ปกครอง
3.63
มำก
9 คุณภำพของนักเรียนโดยภำพรวม
3.78
มำก
10 ควำมสำเร็จกำรดำเนินงำนโดยภำพรวม
3.87
มำก
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ 5 ระดับ
ผลการวิเคราะห์
ภาพรวม
คะแนนรวม

54.04

ค่ำเฉลี่ย

3.79

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

0.48

C.V.(%)

12.68

แปลผล

มำก
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อที่ 1 จุดเด่น/ข้อดีของโรงเรียนที่ท่านประทับใจ และควรจะรักษาไว้หรือพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น
มีระเบียบวินัย(13)
นักเรียนเข้ำถึงกิจกรรมได้ง่ำย
พัฒนำเป็นเด็กดี
หน้ำเสำธง/เข้ำแถวเรียบร้อยดูเป็นระเบียบถ่ำยรูปมำได้สวยงำม
โรงเรียนมีควำมสะอำด(9)
ประทับใจในเรื่องกำรสอน และคุณครูสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เรื่องชื่อเสียงของโรงเรียนควรรักษำไว้
โรงยิมเพื่อให้เด็กได้เล่นกีฬำ
สิ่งแวดล้อมดีมำก โรงเรียนสะอำดเรียบร้อย คณะครูให้ควำมใจใส่นักเรียนดี(7)
เดินเป็นแถว
กำรที่มีกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมในวันศุกร์
มีครูดีควรรักษำไว้ให้ลูกหลำนเรียนต่อนำนๆ
ควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน
มีจิตอำสำ
กำรดูแลนักเรียน และเอำใจใส่นักเรียนเป็นอย่ำงดี
ข้อที่ 2 สิ่งที่โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ควรปรับปรุงห้องน้ำ ,โรงอำหำร(4)
ตู้กดน้ำ โต๊ะเรียน โต๊ะกินอำหำร
อยำกให้โรงเรียนมีกิจกรรมชมรม
ปรับปรุงเรื่องวัฒนธรรม กำรพูดจำกับผู้ใหญ่
อบรมเด็กที่เกเร
สอนนักเรียนให้มีกำรพัฒนำมำกกว่ำนี้ (4)
ให้นักเรียนนำโทรศัพท์ไปศึกษำค้นคว้ำได้(4)
ตรวจสำรเสพติด
กำรมีวินัย
ทุนกำรศึกษำบำงคนที่ได้รับทุนก็จะได้รับทุนตลอด ควำมจริงมันไม่ถูกเสมอไป
ขยะในห้องเรียน(3)
มีทีวีสื่อสำรให้นักเรียนได้รับรู้สิ่งต่ำงๆมำกขึ้น
ข้อที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้มำกขึ้น(7)
ช่วยกันเก็บขยะ ช่วยกันรักษำห้องน้ำ(9)
ควรยกระดับกำรเรียนกำรสอนให้ดีมำกขึ้น
กำรสอน และกำรเอำใจใส่นักเรียนเป็นอย่ำงดี(4)
นำโทรศัพท์มำโรงเรียนได้(10)
อยำกให้พัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพรำะนักเรียนยังอ่อนต่อกำรเรียนมำก
อยำกให้ส่งเสริมกิจกรรมเด็กที่เป็นจุดเด่น เพื่อเข้ำแข่งขันระดับประเทศ(2)
ควรปรับปรุงอำจำรย์บำงท่ำนให้สอนนักเรียนดีกว่ำนี้
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินงานของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
รายการแบบประเมินความพึงพอใจ
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูเวรประจำวัน(หน้ำประตูช่วงเช้ำ)
4.43
มำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูเวรประจำวัน(ช่วงเย็น)
3.82
มำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ครูที่ปรึกษำดูแลนักเรียนกิจกรรมช่วงเช้ำ
4.10
มำก
(เข้ำแถวเคำรพธงชำติ นั่งสมำธิ โฮมรูม)
กำรปฏิบัติหน้ำที่ครูที่ปรึกษำดูแลนักเรียนทำเวรเขตพื้นที่
4.17
มำก
ควำมสะอำดของห้องเรียน
3.68
มำก
ควำมสะอำดของห้องน้ำ
2.56
ปำนกลำง
ควำมสะอำดบริเวณโรงเรียน อำคำรเรียน
3.36
ปำนกลำง
กำรจำหน่ำยอำหำรและคุณภำพอำหำร
3.45
ปำนกลำง
กำรให้บริกำรน้ำดื่ม
3.53
มำก
กำรให้บริกำรงำนวิชำกำรและงำนทะเบียนวัดผล
3.80
มำก
กำรให้บริกำรห้องสืบค้น(คอมพิวเตอร์)
3.67
มำก
กำรให้บริกำรห้องสมุด
4.05
มำก
กำรให้บริกำรห้องพยำบำล
3.95
มำก
กำรให้บริกำรสหกรณ์โรงเรียน
4.09
มำก
กำรจัดกิจกรรมเสียงตำมสำยและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
3.75
มำก
กำรจัดกิจกรรมวิชำแนะแนว
3.82
มำก
กำรจัดกิจกรรมวิชำลูกเสือ
3.90
มำก
กำรจัดกิจกรรมชุมนุม
3.84
มำก
กำรจัดกิจกรรมคำบหลักสูตรต้ำนทุจริตในวันศุกร์
3.66
มำก
กำรสอดส่องดูแลพฤติกรรมควำมประพฤติของนักเรียน
3.82
มำก

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบประเมินความพึงพอใจทีใ่ ช้เกณฑ์ 5 ระดับ
ผลการวิเคราะห์
ภาพรวม
คะแนนรวม
13884
ค่ำเฉลี่ย
3.77
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
0.48
C.V.(%)
12.69
แปลผล
มำก
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อที่1 จุดเด่น/ข้อดีของโรงเรียนที่ท่านประทับใจและควรจะรักษาไว้หรือพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น
- งำนวิชำกำร
- มีกิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมลูกเสือ
- ควำมร่วมมือในกำรช่วยกำรรักษำข้ำวของเครื่องใช้ภำยในโรงเรียน
- กีฬำสีภำยในโรงเรียน
- รสนิยมและควำมสำมำรถของนักเรียน
- ควำมเข้มงวดในกำรเรียน/กำรเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียน
- สัญญำณนกหวีดของคุณครู
- กฎระเบียบและกติกำของโรงเรียน
- กำรอยู่เวรหน้ำประตูในทุกๆวัน
- ห้องสมุดและห้องสืบค้น/กำรบริกำรห้องสมุดที่ดีเยี่ยม
- ส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต มำกกว่ำกำรเรียน
- กำรเดินแถว/ครูประจำวิชำใจดี
- วงดนตรีของโรงเรียนอยำกได้ครูมำสอนเพิ่ม เพื่อสำมำรถเข้ำแข่งขันในงำนต่ำงๆได้
- มีกิจกรรมที่หลำกหลำย
- กำรเล่นกีฬำตอนเย็นหลังเลิกเรียน
- กำรตรวจ/ทำเวรเขตพื้นที่ในทุกๆวันอังคำร
- มำรยำทในกำรไหว้และกำรทักทำย มีน้ำใจไมตรีที่ดีต่อกัน
- กำรเคำรพซึ่งกันและกัน ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ
- ครูใจดีมีควำมเมตตำ คอยสอนให้ควำมรู้แก่นักเรียนให้มีระเบียบวินัยในตัวเอง
- เป็นโรงเรียนที่สะดวกต่อกำรเดินทำงมำ
- กำรสอดส่องดูแลพฤติกรรมควำมประพฤติของนักเรียน (3)
- ควำมเป็นระเบียบกำรเดินแถวเข้ำมำในโรงเรียน
- คุณครูทุกคนสอนได้เข้ำใจและแนะนำให้นักเรียนไปในทำงที่ดีสอนให้นักเรียนเป็นคนดี
- กำรให้บริกำรห้องสืบค้น (ห้องคอมพิวเตอร์)
- กำรนั่งสมำธิในตอนเช้ำ
- มีกิจกรรมให้เลือกให้ปฏิบัติเยอะแยะ
- กำรปรับปรุงเรื่องสื่อกำรเรียนกำรสอน
- กำรจัดวำงรองเท้ำที่เป็นระเบียบ
- โรงเรียนที่น่ำอยู่ ร่มรื่น เป็นโรงเรียนที่สุจริต
- สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ข้อที่2 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
- ปัญหำเรื่องสุนัขเลียจำน ชำม อำหำร
- ควรมีกิจกรรมแบบนี้ทุกภำคเรียน
- เพิ่มพัดลมในโรงอำหำร/ภำชนะในจำน ชำม มีกิจกรรม เช่น ดนตรีเล่น กำรเต้น COVER
- เพิ่มแม่ค้ำในโรงอำหำรและกำรเอำใจใส่ของแม่ค้ำที่มีต่อนักเรียน
- เพิ่มกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกวิชำกำร (2)
- กำรเปิดห้องสมุดและห้องสืบค้นตลอดทั้งวัน
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- อยำกให้คำบคุณธรรมมีเกมหรือกิจกรรมนันทนำกำรสอดแทรก
- ต้องกำรครูที่ใจดี เป็นกันเอง ไม่สั่งงำนมำกเกินไป
- อยำกได้ครูสอนดนตรีสำกล
- ไม่มีกำรเข้ำแถวในตอนเช้ำและก่อนกลับบ้ำน
- เพิ่มควำมสะดวกและปลอดภัยในโรงเรียน
- นำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรสอนให้มำกขึ้น
- กำรเรียนที่สนุกสนำน
- กำรเข้ำแถวซื้ออำหำรและกำรเข้ำแถวตอนเย็น
- กำรทำควำมสะอำดขยะ
- กำรทำควำมสะอำดห้องเรียน ไม่ให้มีขยะใต้โต๊ะ
- ช่วยกันดูแลควำมสะอำดห้องน้ำไม่ให้มีกลิ่นเหม็น
- สอนเทคนิควิธีกำรให้นักเรียนกล้ำแสดงออกและมีกำรสอนนำเสนองำนหน้ำชั้นเรียน
- มีกำรจัดตำรำงสอนไม่ให้มีกำรเดินเรียน
- มีกิจกรรมที่เสริมควำมรู้ที่เยอะๆมำกกว่ำนี้
- มีบริกำรน้ำเย็นให้ดื่ม
- เปลี่ยนกำรทำโทษนักเรียนโดยไม่ใช่วิธีกำรตี
- ปรับเปลี่ยนพื้นในโรงยิมให้ดีกว่ำนี้ที่สะดวกต่อกิจกรรมกีฬำ
- กำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูเวรประจำวันในตอนเช้ำ
- กำรส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ที่นักเรียนสนใจ
- สร้ำงกิจกรรมเพื่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ของพี่กับน้องให้รักสำมัคคีกลมเกลียวไม่ทะเลำะกัน
- จัดกิจกรรมแนะแนวให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำต่อให้มำกกว่ำนี้
- มีกำรติดห้องแอร์ประจำห้องเรียน
- ควรสร้ำงสระว่ำยน้ำ/ลำนกีฬำ เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกำยในตอนเย็น
- ควรมีกิจกรรมจัดกำรเรียนรู้นอกสถำนที่
- ควรปรับปรุงโรงอำหำรให้ดียิ่งขึ้นมีกำรบริกำรขำยของให้มำกกว่ำนี้
- ให้นำโทรศัพท์มำโรงเรียนเข้ำมำค้นคว้ำงำนได้
- กำรปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ดีขึ้นกว่ำเดิม
- กำรพัฒนำด้ำนดุริยำงค์ปละส่งเสริมในด้ำนดนตรี
- ส่งเสริมทำงด้ำนกีฬำฟุตบอล
- เพิ่มแหล่งสืบค้น Wi-Fi ปรับปรุงห้องประชำสัมพันธ์ (ไมค์ คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ)
- ห้องสภำนักเรียนใหม่
- ปรับปรุงห้องคหกรรม
- กำรจัดกำรเรียนแบบทดลองในกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น
เรื่อง ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาของผู้อานวยการโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมลาปาง ลาพูน
ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
ครูโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
รายการแบบประเมินความพึงพอใจ
ข้อ
รายการประเมิน
1 ควำมประพฤติเหมำะสมกับสถำนภำพและเป็นแบบอย่ำง
2 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำโรงเรียนคุณภำพนักเรียน
3 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมมีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต ยึดตำมกฎระเบียบโรงเรียน
4 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทเสียสละ
5 สนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำครู
พัฒนำนักเรียน และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
6 ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยคำนึงถึงสิทธิ
กำรทำงกำรศึกษำเพื่อลดควำมเหลลื่อมล้ำของนักเรียน
7 รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอ
แนวคิดหรือวิธีกำรต่ำงๆ
8 เป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ
9 ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในกำรบริหำรสถำนศึกษำ
10 ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมของชุมชน

ค่าเฉลี่ย
4.80
4.72

ผลการประเมิน
มำกทีสุด
มำกทีสุด

4.88

มำกทีสุด

4.84
4.76

มำกทีสุด
มำกทีสุด

4.56

มำกทีสุด

4.48

มำก

4.72
4.80
4.40

มำกทีสุด
มำกทีสุด
มำก

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ
ผลการวิเคราะห์

ภาพรวม

คะแนนรวม

1174

ค่ำเฉลี่ย

4.70

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

0.43

C.V.(%)

9.07

แปลผล

มากที่สุด

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อที่1. จุดเด่น/ข้อดีของผู้อานวยการโรงเรียนที่ประทับใจ
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-เป็นคนดีมีหลักกำรและวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยม (2)
-เป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำครูและพัฒนำบุคลำกรพัฒนำนักเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และยึด
มั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (9)
- ตรงต่อเวลำ ควำมมีวินัย ควำมมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทเสียสละ (4)
ข้อที่2. สิ่งที่อยากให้ผู้อานวยการโรงเรียนเปลี่ยนแปลง
-สภำพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน/หน้ำโรงเรียน (1)
-สนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำครู พัฒนำนักเรียนกำรสอนอย่ำงทั่วถึง (2)
-กำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะและวิธีกำรต่ำงๆของคณะครู (1)
-กำรบริหำรตำมรำยงำน โดยนิเทศติดตำม มำกกว่ำไปลงมือทำเอง (1)
-ค่อยๆใช้เวลำปรับระบบในองค์กรด้วยควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล (1)
ข้อที่3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
-จัดถนนคนเดินในวันศุกร์ ให้นักเรียนขำยอำหำรและน้ำดื่ม เวทีดนตรีไทยและสำกลจัดบูธสอนจักรสำนหรืองำน
ประดิษฐ์หรือบูธควำมรู้ต่ำงๆ(อำจเดือนละครั้ง) (1)
-มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ใช้ควำมรู้ควำสำมำรถในกำรพัฒนำโรงเรียน และคุณภำพนักเรียน (1)
-อยำกให้มีกำรปรับปรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้พร้อมในกำรทำงำน (ไม่มีเน็ตและอุปกรณ์บำงอย่ำง) ที่ทันสมัย
ใช้งำนได้ (1)
-วิชำกำรและกำรงำนอำชีพที่มีควำมเป็นเลิศระดับที่ดีขึ้น (1)
-ควรให้ควำรู้ในเรื่องกำรสอบ o-net แก่นักเรียนชัน้ ม.6 และสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำแบบทดสอบ และให้ครูแนะ
แนวได้ช่วยเหลือนักเรียนชั้น ม.3 ให้ค้นพบควำมถนัดของตนเอง เมื่อสำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.ต้น เพื่อวำงแผนกำร
เรียนต่อด้วย (1)
-พัฒนำโรงเรียนตำมศักยภำพและบริบทของโรงเรียน (2)
-พัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้และกำรอ่ำนคล่องเขียนคล่องทุกระดับชั้นอันเป็นพื้นฐำนของกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน (o-net) ต่อไป (1)
-ให้นิยำม “ควำมเป็นเลิศ” ย่อยจุดประสงค์ หำวิธีกำรทำให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ดังที่นิยำมไว้ (1)
-หำวิธีกำรแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม โดยกลุ่มที่จะต้องส่งเสริมวิชำกำร และกลุ่มที่จะต้องส่งอำชีพหรือกำรดำรงชีวิต (1)
-พัฒนำนักเรียนด้ำนวินัย คุณธรรม กำรเรียน ควำมรับผิดชอบ (1)
-ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรในกำรพัฒนำวิชำชีพ สื่อนวัตกรรม สู่ควำมเป็นเลิศ (1)
-สร้ำงทีมงำนให้มีควำมเข้มแข็ง วำงคนให้เหมำะสมกับงำน
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น
เรื่อง ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาของผู้อานวยการโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลาปาง ลาพูน
ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
รายการแบบประเมินความพึงพอใจ
ข้อ
รายการประเมิน
1 ประพฤติตนเหมำะสมกับสถำนภำพแลเป็นแบบอย่ำง
2 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
โรงเรียนและคุณภำพนักเรียน
3 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ยึด
ตำมกฎระเบียบโรงเรียน
4 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทเสียสละ
5 สนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำครูพัฒนำ
นักเรียน และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
6 ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยคำนึงถึงสิทธิโอกำส
ทำงกำรศึกษำเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำของนักเรียน
7 รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอ
แนวคิดหรือวิธีกำรต่ำงๆ
8 เป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ
9 ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในกำรบริกำรสถำนศึกษำ
10 ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมของชุมชน

ค่าเฉลี่ย
3.85
3.92

ผลการประเมิน
มำก
มำก

4.20

มำก

3.98
3.89

มำก
มำก

3.78

มำก

3.62

มำก

3.86
3.89
3.55

มำก
มำก
มำก

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ
ผลการวิเคราะห์

ภาพรวม

คะแนนรวม

9052

ค่ำเฉลี่ย

3.99

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

0.59

C.V.(%)

14.69

แปลผล

มาก
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อ 1. จุดเด่น/ข้อดีของผู้อานวยการโรงเรียนที่ประทับใจ
-มีระเบียบวินัย (28)
-ให้ควำมสำคัญกับทุกๆอย่ำงในโรงเรียน (1)
-หน้ำตำดี (4)
-เดินดูนักเรียน (2)
-ใจดี มีน้ำใจ (7)
-พูดคุยกับนักเรียน (1)
-นำสิ่งดีๆมำให้โรงเรียน (1)
-ออกนโยบำยไม่ติด0 ติด ร (1)
-มีควำมเสียสละ (3)
-ทำควำมดีโดยไม่มีใครเห็น (2)
-ติดกล้องวงจรปิดทุกที่ (1)
-โครงกำรต่อต้ำนทุจริต (1)
-เรียบร้อย (9)
-ช่วยแนะนำในเรื่องต่ำงๆ (1)
-มีควำมรับผิดชอบ (11)
-ใส่ใจนักเรียน (4)
-พฤติกรรมเหมำะสม (3)
-เป็นผู้รับฟังที่ดี (1)
-นิสัยดีพูดเพรำะ (2)
-พูดดีทำดี (1)
-สนับสนุนนักเรียนมีควำมมุ่งมั่น (4)
-ฝึกนักเรียนให้มีระเบียบวินัย (4)
-มีควำมคิด (1)
-มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ (1)
-พูดให้กำลังใจ (2)
-ทุ่มเทกับนักเรียน (2)
-เป็นผู้นำที่ดี เป็นแบบอย่ำงที่ดี (11)
-มีคุณธรรม (2)
-ช่วยพัฒนำโรงเรียนมำก (12)
-มีเหตุผล วำจำสุภำพ (1)
-เป็นคนดี (1)
-มีวินัย5ประกำร (1)
-ซื่อสัตย์ (2)
-เข้มงวด ไม่ให้เอำมือถือมำ (1)
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ข้อที่ 2. สิ่งที่อยากให้ผู้อานวยการโรงเรียงเปลี่ยนแปลง
-ไม่ยึดกฎมำกเกินไปปรับกฎระเบียบให้น้อยลง (10)
-อยำกใจดีมำกขึ้น (4)
-ไม่จุกจิก (4)
-ให้ใจดีมำกขึ้น (1)
-ให้พูดหน้ำเสำธงน้อยลง (35)
-ให้เข้ำใจนักเรียน (1)
-ไม่ขี้เก๊ก ขี้โชว์ (1)
-ให้เอำกฎระเบียบเดิม (1)
-ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่ำงๆในโรงเรียนจนเร็วจนเกินไป(4)
-ให้ร่ำเริงมำกๆยิ้มมำกๆ(1)
-ยิ้มบ่อยๆ(3)
-ไม่ดุและใจดี (2)
-รับฟังควำมคิดเห็นของนักเรียงบ้ำง (11)
-ไม่เอำแต่ใจมำกจนเกินไป (2)
-ห้ำมเอำเรื่องนักเรียนทำผิดพูดหน้ำเสำธง (1)
-ให้เข้ำแถวใต้ถุนทุกวัน (1)
-ให้ลดเวลำเรียนลง (1)
-ไม่เคร่งจนเกินไป (10)
-ลดงำนให้น้อยลง (2)
-ขับรถขึ้นมำบนโรงรถได้(1)
-แต่งรถได้ (1)
-ไม่บังคับนักเรียน (2)
-ไม่อยำกนั่งสมำธิ (1)
-อยำกให้ส่งเสริมในด้ำนต่ำงๆ (1)
-กิจกรรมมำก(2)
-อยำกให้มีคำบว่ำงมำกขึ้น (1)
-ไม่กดดันนักเรียน (5)
ข้อที่ 3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
-ให้เอำโทรศัพท์มำได้ (54)
-ให้ผู้อำนวยกำรทำตำมกฎระเบียบ (1)
-อยำกให้สร้ำงสระว่ำยน้ำ (3)
-พัฒนำแบบไม่เคร่งครัด (2)
-ไม่ต้องเคร่งกับนักเรียน (4)
-เอำเทคโนโลยีมำปรับใช้ (1)
-ขอไม่เข้ำแถวก่อนกลับบ้ำน (1)
-สร้ำงทัศนวิสัยให้นักเรียนเป็นคนใจเย็น
-อยำกให้ครูดนตรีสำกลมำสอนเพิ่ม (2)
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-ใช้ถุงผ้ำแทนถุงพลำสติก (1)
-ทำหน้ำที่ให้ดีที่สุด (1)
-ให้โรงเรียนใช้เทคโนโลยีมำกขึ้น (1)
-อยำกให้คอมพิวเตอร์ใช้งำนได้ทุกเครื่อง(1)
-พัฒนำกำรสอนเพิ่มยิ่งขึ้น (2)
-ล้ำงห้องน้ำให้เรียบร้อยอย่ำให้มีควำมทำควำมสะอำด (4)
-กลับมำใส่ชุดกีฬำสีเหมือนเดิม (1)
-จัดกิจกรรมให้น่ำสนใจ (3)
-รับคะแนนเก็บ50คะแนน คะแนนสอบ50คะแนน (1)
-พัฒนำโรงอำหำรให้เพิ่มที่นักมำกขึ้น (1)
-ให้นักเรียนหญิงไว้ผมยำวเท่ำไหร่ก็ได้ (4)
-อยำกได้พัดลมใหม่ (1)
-อยำกได้ทีวีให้กับห้องเรียนภำษำจีน (1)
-ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยวิธีที่สร้ำงสรรค์ (1)
-จัดกิจกรรมอบรมเดือนละครั้ง (2)
-นำควำมคิดนักเรียนมำเปลี่ยนแปลงกฎ (1)
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
เรื่อง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำคำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพื่อนๆ มำกกว่ำกำรนั่งฟัง 4.24
มำก
ครูบรรยำย
2 ครูใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำรอธิบำย
3.59
มำก
บนกระดำน
3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้กำลังใจใช้คำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียน
4.00
มำก
ไม่รู้ดำไม่ตำหนิติเตียน
4 ครูมุ่งเน้นให้เพื่อนสอนเพื่อนเพื่ออธิบำยให้เพื่อนทำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น
3.62
มำก
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนว
3.59
มำก
ข้อสอบต่ำงๆ
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่
4.03
มำก
ละคำบเรียน
7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพื่อนประเมิน
4.19
มำก
เพื่อน ทำชิ้นงำน
8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนทำให้นักเรียนเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
3.92
มำก
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ทำให้นักเรียนเกิดควำมรู้ควำม
4.22
มำก
เข้ำใจในเนื้อหำที่สอน
10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำที่ครูสอน
4.32
มำก
ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู)
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
มำกที่สุด
11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน
4.59
12 ครูมีควำมตั้งใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำน
4.19
มำก
ให้ทำและเฉลย นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย
13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน
4.33
มำก
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำร
4.46
มำก
เรียนพฤติกรรมและเรื่องอื่นๆ
15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรส่งงำนด้ำนกำรเรียน
4.27
มำก
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน
4.14
มำก
17 ครูไม่เคยใช้คำที่ไม่เหมำะสมกับนักเรียน
4.14
มำก
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อนักเรียนเสมอเสมอ
4.00
มำก
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง
3.92
มำก
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของครู
4.38
มำก
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ
ครูเป็นคนใจดี(5)
สอนเข้ำใจ ตักเตือนเวลำส่งกำรบ้ำน มีควำมห่วงใยนักเรียน
ชอบครูตอนเขียนคัดไทยลงในสมุดเพรำะว่ำชอบและจะได้ฝึกตัวหนังสือของตัวเองด้วย
ครูมีควำมชอบช่วยเหลือ
ครูพยำยำมทำให้นักเรียนได้ควำมรู้เสมอ
ชอบแบ่งปัน(3)
มีควำมตลก
อ่ำนหนังสือคล่อง
ครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจ
ครูสอนจนกว่ำนักเรียนจะเข้ำใจ
เป็นครูที่ดีใส่ใจห่วงใยนักเรียน มีควำมรัก ควำมเมตตำ สอนหนังสือเข้ำใจมำก
ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องที่สอนมำก
สอนได้ดี(2)
เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก้นักเรียนในด้ำนกำรพูด กำรสอที่ยังไม่เข้ำใจและมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน
ควำมเป็นกันเอง สอนเข้ำใจได้ง่ำย มีกำรเอ็นตเทรนในกำรสอน มีอำรมณ์ขัน
ครูมีควำมเข้ำใจนักเรียนได้เป็นอย่ำงดี
ใจดี พูดจำไพเรำะ พูดชัดเจน ทุ่มเทในกำรสอน(4)
ใจดี และทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้และหำกิจกรรมกำรเรียนรู้มำให้นักเรียน
สอนเข้ำใจละเอียด ใจดี ครูคอยอำใจใส่ติดตำมเรื่องส่งงำนเสมอและให้ข้อคิดแก่นักเรียนทุกครั้งที่เข้ำเรียน
ครูเป็นกันเองกับนักเรียน ชอบยกเหตุกำรณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับครูมำเล่ำเป็นคติ เป็นข้อเตือนใจ หรือเป็นแรง
บันดำลใจให้แก่นักเรียนเสมอ
มีกำรสอนหรือกิจกรรมที่หลำกหลำยให้แก่นักเรียน
ใจดี ใช้คำพูดที่ดีกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียน
มีกำรสอนที่สนุกสนำน
ครูเป็นครูที่ดีใจและมอบควำมรักควำมห่วงใยนักเรียนอบรมสั่งสอนด้ำนกำรเรียน และให้นักเรียนมีควำมรู้
ก้ำวต่อไป
ครูมีเทคนิคกำรสอนที่ให้นักเรียนเข้ำใจง่ำย คอยตำมงำน ถ้ำไม่เข้ำใจให้ถำมครูจะคอยอธิบำยให้นักเรียน
ทุกคน
เป็นครูที่อำรมณ์ดี ทุมเทในกำรสอนและทำให้นักเรียนเข้ำใจง่ำย
เป็นครูที่สอนสนุก(4)
แนะแนวกำรเข้ำมหำลัย
เป็นคนร่ำเริง
สอนเข้ำใจง่ำยสอนเนื้อหำเข้ำใจลึกซึ้ง
เป็นคนเฮฮำ
ข้อ2. สิ่งที่นักเรียนอยำกให้ครูเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกศิษย์
สั่งกำรบ้ำนให้น้อยลง
อยำกให้ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในห้องบ่อยๆ
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-

ให้ทำกำรบ้ำนน้อยลง
ฝำกให้ครูช่วยสอนอย่ำงละเอียด
อยำกให้ครูสั่งกำรบ้ำนน้อยลงและอยำกให้คุณครูใจดีมำกขึ้น
ไม่ควรสั่งงำนนักเรียนจนเยอะเกินไป เพรำะถ้ำนักเรียนส่งงำนไม่ทันก็จะโดนทำโทษหรือติด0,ร,มส
ไม่ควรปล่อยนักเรียนช้ำเพรำะจะทำให้ครูที่สอนคำบต่อไปตำหนินักเรียนได้
ครูน่ำจะมีกำรเล่นเกมส์ภำยในคำบบ้ำง
ลดควำมเข้มลง
สั่งงำนน้อยๆบ้ำงก็ได้
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
เรื่อง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำคำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพื่อนๆ มำกกว่ำกำร
4.07
มำก
นั่งฟังครูบรรยำย
2 ครูใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำร
ปำนกลำง
3.48
อธิบำยบนกระดำน
3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้กำลังใจใช้คำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
4.02
มำก
เรียนไม่รู้ดำไม่ตำหนิติเตียน
4 ครูมุ่งเน้นให้เพื่อนสอนเพื่อนเพื่ออธิบำยให้เพื่อนทำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น
4.29
มำก
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนว
3.98
มำก
ข้อสอบต่ำงๆ
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
3.74
มำก
แต่ละคำบเรียน
7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพื่อน
4.10
มำก
ประเมินเพื่อน ทำชิ้นงำน
8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนทำให้นักเรียนเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
3.88
มำก
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ทำให้นักเรียนเกิดควำมรู้
4.10
มำก
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่สอน
10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำที่ครูสอน
4.22
มำก
ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู)
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน
4.39
มำก
12 ครูมีควำมตั้งใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ทำและ
3.95
มำก
เฉลย นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย
13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน
4.32
มำก
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียน
4.37
มำก
พฤติกรรมและเรื่องอื่นๆ
15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรส่งงำนด้ำนกำรเรียน
4.24
มำก
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน
4.23
มำก
17 ครูไม่เคยใช้คำที่ไม่เหมำะสมกับนักเรียน
4.24
มำก
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อนักเรียนเสมอเสมอ
3.95
มำก
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง
4.10
มำก
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของครู
4.34
มำก
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ
สอนให้นักเรียนจนเข้ำใจ
ใจดี สอนเข้ำใจ
ครูสอนละเอียด เข้ำใจง่ำย จำกเนื้อหำที่ซับซ้อน ครูมีแนวทำงสอนให้เข้ำใจได้ง่ำยอย่ำงลึกซึ้ง
ใจดี(2)
สนุกสนำน(2)
ครูเอำใจใส่นักเรียนได้เป็นอย่ำงดี
สรุปเนื้อหำในบทเรียนที่ไม่เข้ำใจมำสอนนักเรียนเพื่อให้เข้ำใจ
ให้โอกำสเสมอ ทำให้ได้ควำมรู้อย่ำงมำกในแต่ละคำบ ใจดี
ครูคิดเลขไว
ครูเขำเป็นคนใจดี
ท่ำนเป็นครูที่สอนคณิตศำสตร์เก่ง
มีกำรอธิบำยได้เด่นชัด
ใช้เทคโนโลยี
ส่งงำนบ่อยๆ
มีควำมตลก อธิบำยมำกกว่ำดูโทรทัศน์(2)
สอนเข้ำใจ เข้ำเนื้อหำได้ง่ำย มีควำมทุ่มเทในกำรสอน พูดสุภำพ อำใจใส่กับงำน
ชอบครูตรงที่กำรควบคุมอำรมณ์ได้ในแต่ละคำบ
ครูเป็นคนตลก สอนในเรื่องเรียนเข้ำใจ เป็นแรงผลักดันให้กับนักเรียน สอนนักเรียนให้ทำดีอยู่เสมอ
คอยให้คำปรึกษำหลำยๆเรื่อง และคอยให้กำลังใจ(2)
ถ้ำนักเรียนถ้ำนักเรียนไม่เข้ำใจก็คอยถำมครู ครูคอยบอกคอยแนะนำ
ครูมีควำมเป็นกันเอง
ครูเป็นครูที่ใจดี เป็นกัลยำณมิตร แบะเมตตำช่วยเหลือนักเรียนในด้ำนกำรเรียน
ใช้คำสุภำพ
เป็นห่วงนักเรียน คอยดูแลเอำใจใส่แก่นักเรียน
ข้อ2. สิ่งที่นักเรียนอยำกให้ครูเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกศิษย์
-ควรมีกิจกรรมหรือให้นักเรียนได้เล่นบ้ำง
อยำกให้ท่ำน สอนทุกอย่ำงที่เรำไม่รู้
อยำกให้ครูสั่งกำรบ้ำนให้น้อยลง
อยำกให้ครูซื้อยำกันยุงมันกัด
ไม่ควรปล่อยนักเรียนให้ไปเรียนคำบต่อไปช้ำเพรำะจะทำให้ครูที่สอนอีกคำบมีเวลำสอนน้อยและตำหนิได้
ใช้เทคโนโลยีสอนมำกขึ้น
สั่งงำนมำก
เพิ่มเนื้อหำอีกนิด และอธิบำย
สอนเน้นให้กับคนที่ไม่เข้ำใจ
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
เรื่อง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำคำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพื่อนๆ มำกกว่ำกำร 3.89
มำก
นั่งฟังครูบรรยำย
2 ครูใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำร
ปำนกลำง
3.31
อธิบำยบนกระดำน
3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้กำลังใจใช้คำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
3.69
มำก
เรียนไม่รู้ดำไม่ตำหนิติเตียน
4 ครูมุ่งเน้นให้เพื่อนสอนเพื่อนเพื่ออธิบำยให้เพื่อนทำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น
3.65
มำก
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนว
3.89
มำก
ข้อสอบต่ำงๆ
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
3.63
มำก
แต่ละคำบเรียน
7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพื่อน
3.89
มำก
ประเมินเพื่อน ทำชิ้นงำน
8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนทำให้นักเรียนเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
3.98
มำก
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ทำให้นักเรียนเกิดควำมรู้
3.93
มำก
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่สอน
10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำที่ครูสอน
3.80
มำก
ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู)
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน
4.22
มำก
12 ครูมีควำมตั้งใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ทำและ
4.04
มำก
เฉลย นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย
13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน
4.11
มำก
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียน
4.04
มำก
พฤติกรรมและเรื่องอื่นๆ
15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรส่งงำนด้ำนกำรเรียน
3.94
มำก
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน
4.02
มำก
17 ครูไม่เคยใช้คำที่ไม่เหมำะสมกับนักเรียน
4.20
มำก
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อนักเรียนเสมอเสมอ
4.04
มำก
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง
4.00
มำก
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของครู
4.31
มำก
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ
ใจดี พูดเพำะ สอนเข้ำใจ(4)
ใจดีอธิบำยเนื้อหำได้ละเอียด
ครูใจดี สอนเนื้อหำที่เรียนอย่ำงละเอียด ขอบมีคติสอนใจ
ให้กำลังใจนักเรียนไม่ดุด่ำ
สอนได้ละเอียด เจำะลึกถึงเนื้อหำ
ครูสอนเข้ำใจ เอำใจใส่นักเรียนได้เป็นอย่ำงดี
ครูตั้งใจสอน ถำมคำถำมเกี่ยวกับกำรเรียนกับเพื่อนที่ไม่ตั้งใจ
ครูสนได้เร็ว และเข้ำใจง่ำยไม่ทิ้งคนที่ไม่เข้ำใจ สอนไปพร้อมๆกัน
ครูมีควำมทุ่มเทตั้งใจในกำรสอนเพื่อให้นักเรียนเข้ำใจ
สอนได้ละเอียดเป็นกันเอง
มีเทคนิคกำรสอนที่ดี
ห่วงใยนักเรียน
รักนักเรียนไม่ดุด่ำ มีกำรทดลอง
ท่ำนเป็นคนที่สอนดี เอำใจใส่นักเรียน
อธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจได้ดี(3)
สอนเข้ำใจ สั่งงำนให้ทำพร้อมเฉลย ควบคุมอำรมณ์ได้ ใส่ใจงำนของนักเรียน
ชอบกำรทดลอง
ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนเสมอ (2)
ครูพยำยำมให้ควำมรู้เสมอ
สอนดี เข้ำใจ ได้ฝึกให้นักเรียนปฏิบัติทำให้เข้ำใจดี
สอนดีสอนเข้ำใจ ได้ปฏิบัติลงมือทำเองโดยมีครูสังเกตกำรณ์อยู่ใกล้ๆ
มีแบบฝึกหัดให้ทำในคำบมำกขึ้น
มุ่งมั่นในกำรให้ควำมรู้
ทบทวนในเรื่องที่นักเรียนเรียนเพิ่มเติม และอธิบำยส่วนที่ไม่เข้ำใจ
เป็นตัวอย่ำงที่ดี(3)
ทบทวนกำรเรียนให้นักเรียนเข้ำใจมำกขึ้น
ตั้งใจที่จะสอนพยำยำมให้นักเรียนเข้ำใจเนื้อหำที่สอน
อธิบำยเข้ำใจและในเรื่องไม่ได้
สอนเร็วกำรเข้มงวดที่ดีเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ตั้งใจในกำรสอนนักเรียน
สอนง่ำยเข้ำใจง่ำยดีแนะนำในเรื่องที่ดี
สอนเข้ำใจผู้สอดแทรกข้อสอบหรือจดใหม่ๆ
สอนแบบใส่ใจทุกอย่ำง ให้นักเรียนเข้ำใจด้วยตัวเอง
ข้อ2. สิ่งที่นักเรียนอยำกให้ครูเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกศิษย์
เข้ำสอนให้มำกขึ้นที่มีคำบสอน ไม่ลำบ่อย
ตัวหนังสือเล็กเกินไป
เปิดสื่อเทคโนโลยี ให้ดูบ้ำ ให้ทำกิจกรรมที่มีในหนังสือ
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อยำกให้ครูเป็นคนดีไม่ใช้ควำมรุนแรงนักเรียน อยำกให้ครูมีกำรทดลองมำกขึ้น
อยำกให้สอนในเรื่องที่พวกเรำไม่รู้
ขอครูลดเสียงไมค์ลงอีกนิด
อยำกให้ครูยิ้ม ไม่ตะคอกใส่เด็ก
ผมไม่ชอบตัวหนังสือครูเพรำะผมอ่ำนไม่ออก
ขอให้ครูเขียนน้อยลง
มีเกมให้เล่น
สอนให้เข้ำใจมำกขึ้น
มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำรอธิบำยบนกระดำน
เปิดใจให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น
อยำกให้ครูสอนแบบเข้มงวด
สอนช้ำหน่อย
สอนให้เข้ำใจมำกขึ้น
ไม่สอนวนไปวนมำ
ดูนักเรียนมำกเกินไป
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
เรื่อง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำคำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพื่อนๆ มำกกว่ำกำร 4.24
มำก
นั่งฟังครูบรรยำย
2 ครูใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำร
3.59
มำก
อธิบำยบนกระดำน
3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้กำลังใจใช้คำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
4.00
มำก
เรียนไม่รู้ดำไม่ตำหนิติเตียน
4 ครูมุ่งเน้นให้เพื่อนสอนเพื่อนเพื่ออธิบำยให้เพื่อนทำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น
3.62
มำก
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนว
3.59
มำก
ข้อสอบต่ำงๆ
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
4.03
มำก
แต่ละคำบเรียน
7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพื่อน
4.19
มำก
ประเมินเพื่อน ทำชิ้นงำน
8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนทำให้นักเรียนเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
3.92
มำก
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ทำให้นักเรียนเกิดควำมรู้
4.22
มำก
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่สอน
10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำที่ครูสอน
4.30
มำก
ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู)
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน
4.59
มำกที่สุด
12 ครูมีควำมตั้งใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ทำและ
4.19
มำก
เฉลย นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย
13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน
4.33
มำก
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียน
4.46
มำก
พฤติกรรมและเรื่องอื่นๆ
15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรส่งงำนด้ำนกำรเรียน
4.27
มำก
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน
4.14
มำก
17 ครูไม่เคยใช้คำที่ไม่เหมำะสมกับนักเรียน
4.14
มำก
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อนักเรียนเสมอเสมอ
4.00
มำก
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง
3.92
มำก
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของครู
4.38
มำก
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ
แต่งกำรเรียบร้อย พูดตลก(2)
ครูเป็นคนใจดี
ครูพยำยำมทำให้เรำเป็นจิตอำสำ
มีกำรรักสัตว์ ใจดีบ้ำง(2)
ครูชอบสัตว์ มีเมตตำ
ครูเป็นคนที่เข้ำหำกับนักเรียน
ใช้เทคโนโลยีในกำรสอน
เป็นแบบอย่ำงที่ดี
แต่งกำยเรียบร้อย เป็นคนนิสัยดี
ทำให้นักเรียนมีมำรยำทดี มีควำมรู้ทำงด้ำนสังคม เป็นแบบอย่ำงที่ดี
เอำใจใส่อย่ำงดี
ครูคอยช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษำต่ำงๆ
ให้ควำมสนุกสนำนและควำมตลก
ครูพูดเพำะน่ำฟัง สอนเข้ำใจ จำง่ำย สุภำพเรียบร้อย
ชอบครูตอนยิ้มดูแล้วอำรมณ์ดี นักเรียนก็อำรมณ์ดีด้วย
ใช้คอมพิวเตอร์มำกกว่ำบนกระดำน
ให้ทำกิจกรรมที่ดี
มีควำมคุ้มครองนักเรียน
คุณครูเป็นคนเมตตำห่วงใยนักเรียนพูดดี กระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจเรียน
ครูเป็นผู้นำและตัวอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน
ครูควบคุมอำรมณ์ของตัวเองภำยในคำบเรียน
อำรมณ์ดี สอนเข้ำใจ และให้นักเรียนได้ปฏิบัติแนวคิดสร้ำงสรรค์
เสียงหวำนเหมือนเด็กและใช้คำพูดที่บันเทิงไม่หยำบคำยและมีท่ำทำงกำรสอน(4)
ครูสอนดี(2)
ครูใจดี(2)
ข้อ2. สิ่งที่นักเรียนอยำกให้ครูเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกศิษย์
เขียนน้อยลงทำกิจกรรมมำกขึ้น
ให้เพื่อนสอนเพื่อน
ไม่สั่งงำนเยอะ
พูดดีๆกับนักเรียน
ไม่อยำกให้ครูสอนแล้วหลับตำ และเวลำพูด อยำกให้พูดช้ำๆไม่พูดเร็ว ฟังไม่ทัน
อยำกให้ควบคุมอำรมณ์ได้ ไม่ขึ้นๆลงๆ พูดดีๆกับนักเรียน ไม่พูดแรงๆ
อยำกให้ท่ำนสอนที่เรำไม่รู้
ครูห้ำมพูดเร็วเกินเพรำะเรำไม่เข้ำใจในสิ่งที่พูด
ลดกำรใจร้อนของครูลงหน่อย
กำรรับฟังเหตุผลของนักเรียนไม่ใช่เข้ำมำแล้วก็ด่ำ
อยำกให้ครูสั่งกำรบ้ำนน้อยลง และอยำกให้ครูใจดีมำกขึ้น
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-

อยำกให้ครูเป็นคนใจดี
สั่งงำนมำก
อยำกให้ท่ำนสอน ทุกอย่ำงที่เรำไม่รู้
ไม่อยำกให้ครูลงโทษ
สั่งงำนน้อยลง
ไม่ควรสั่งงำนหรือถ่ำยคลิปลงในไลน์
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
เรื่อง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำคำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพื่อนๆ มำกกว่ำกำร 4.14
มำก
นั่งฟังครูบรรยำย
2 ครูใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำร
2.86
ปำนกลำง
อธิบำยบนกระดำน
3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้กำลังใจใช้คำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
3.86
มำก
เรียนไม่รู้ดำไม่ตำหนิติเตียน
4 ครูมุ่งเน้นให้เพื่อนสอนเพื่อนเพื่ออธิบำยให้เพื่อนทำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น
3.50
ปำนกลำง
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนว
ข้อสอบต่ำงๆ
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
3.21
ปำนกลำง
แต่ละคำบเรียน
7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพื่อน
3.36
ปำนกลำง
ประเมินเพื่อน ทำชิ้นงำน
8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนทำให้นักเรียนเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
3.50
ปำนกลำง
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ทำให้นักเรียนเกิดควำมรู้
4.14
มำก
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่สอน
10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำที่ครูสอน
4.36
มำก
ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู)
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน
4.29
มำก
12 ครูมีควำมตั้งใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ทำและ
4.07
มำก
เฉลย นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย
13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน
4.14
มำก
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียน
4.07
มำก
พฤติกรรมและเรื่องอื่นๆ
15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรส่งงำนด้ำนกำรเรียน
4.00
มำก
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน
4.00
มำก
17 ครูไม่เคยใช้คำที่ไม่เหมำะสมกับนักเรียน
3.79
มำก
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อนักเรียนเสมอเสมอ
3.71
มำก
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง
3.64
มำก
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของครู
4.29
มำก
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ
สอนเล่นกีฬำ(5)
เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนักเรียน
สอนดี ได้ฝึกปฏิบัติ อำรมณ์ดี ยิ้มง่ำย
ได้เรียนกับครูแล้วมีควำมสุขได้ออกกำลังกำยด้วย
ช่วยให้นักเรียนมีควำมสุขที่แข็งแรง ได้กระตือรือร้น
เป็นคนดี ไม่ใช้อำรมณ์
สอนกีฬำเก่ง สอนเข้ำใจ ได้ฝึกปฏิบัติ ไม่พูดจำไม่สุภำพ
ท่ำนได้สอนเกี่ยวกับกำรเล่นกีฬำ
ข้อ2. สิ่งที่นักเรียนอยำกให้ครูเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกศิษย์
ลดควำมตำหนิลง
ควรจะรับฟังควำมคิดเห็นของเด็กๆ
อยำกให้ครูใจดีมำกขึ้น
อยำกให้ครูไม่ให้เขียนรำยกำรวิ่งทุกๆวัน
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
เรื่อง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำคำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพื่อนๆ มำกกว่ำกำร 3.57
มำก
นั่งฟังครูบรรยำย
2 ครูใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำร
3.36
ปำนกลำง
อธิบำยบนกระดำน
3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้กำลังใจใช้คำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
4.07
มำก
เรียนไม่รู้ดำไม่ตำหนิติเตียน
4 ครูมุ่งเน้นให้เพื่อนสอนเพื่อนเพื่ออธิบำยให้เพื่อนทำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น
3.64
มำก
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนว
ข้อสอบต่ำงๆ
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
3.62
มำก
แต่ละคำบเรียน
7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพื่อน
3.36
ปำนกลำง
ประเมินเพื่อน ทำชิ้นงำน
8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนทำให้นักเรียนเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
3.64
มำก
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ทำให้นักเรียนเกิดควำมรู้
3.71
มำก
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่สอน
10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำที่ครูสอน
4.64
มำกที่สุด
ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู)
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน
4.36
มำก
12 ครูมีควำมตั้งใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ทำและ
4.07
มำก
เฉลย นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย
13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน
4.29
มำก
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียน
4.00
มำก
พฤติกรรมและเรื่องอื่นๆ
15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรส่งงำนด้ำนกำรเรียน
3.71
มำก
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน
3.86
มำก
17 ครูไม่เคยใช้คำที่ไม่เหมำะสมกับนักเรียน
3.86
มำก
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อนักเรียนเสมอเสมอ
3.64
มำก
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง
4.21
มำก
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของครู
4.57
มำกที่สุด
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ
กำลังใจ สั่งสอนดีและเป็นตัวอย่ำงที่ดีมีควำมเมตตำกรุณำต่อนักเรียน(2)
ครูชอบให้กำลังใจนักเรียนและเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้นักเรียน
ยิ้มง่ำย นิสัยดี สอนเข้ำใจ
ไม่ดุด่ำ ใช้คำพูดที่ดี
ได้เรียนกับครูแล้ว เด็กๆมีควำมสุข
ใจดี สอนตักเตือน พูดสุภำพ ให้กำลังใจ(2)
ครูเป็นคนที่สอนดนตรีเก่ง
ชอบให้นักเรียนวำดรูป
ทำให้นักเรียนมำกยิ่งขึ้น
ข้อ2. สิ่งที่นักเรียนอยำกให้ครูเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกศิษย์
ควรทวงงำนที่สั่งบ้ำง
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
เรื่อง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำคำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพื่อนๆ มำกกว่ำกำร 4.42
มำก
นั่งฟังครูบรรยำย
2 ครูใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำร
4.14
มำก
อธิบำยบนกระดำน
3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้กำลังใจใช้คำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
4.31
มำก
เรียนไม่รู้ดำไม่ตำหนิติเตียน
4 ครูมุ่งเน้นให้เพื่อนสอนเพื่อนเพื่ออธิบำยให้เพื่อนทำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น
4.34
มำก
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนว
4.02
มำก
ข้อสอบต่ำงๆ
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
4.23
มำก
แต่ละคำบเรียน
7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพื่อน
4.13
มำก
ประเมินเพื่อน ทำชิ้นงำน
8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนทำให้นักเรียนเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
4.08
มำก
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ทำให้นักเรียนเกิดควำมรู้
4.37
มำก
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่สอน
10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำที่ครูสอน
4.56
มำกที่สุด
ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู)
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน
4.55
มำกที่สุด
12 ครูมีควำมตั้งใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ทำและ
4.41
มำก
เฉลย นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย
13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน
4.39
มำก
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียน
4.41
มำก
พฤติกรรมและเรื่องอื่นๆ
15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรส่งงำนด้ำนกำรเรียน
4.38
มำก
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน
4.37
มำก
17 ครูไม่เคยใช้คำที่ไม่เหมำะสมกับนักเรียน
4.37
มำก
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อนักเรียนเสมอเสมอ
4.44
มำก
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง
4.48
มำก
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของครู
4.63
มำกที่สุด
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ
- ไม่เครียดเรียนสนุก(2)
- มีควำมสนุกสนำน
- ใจดี(3)
-มีเมตตำ
- ใจดีมีขนมให้กินหลังเรียน
- ทำงำนเสร็จมีขนมให้กิน
เป็นคนใจดีร่ำเริงแจ่มใส
เป็นคนใจดี(2)
เป็นคนอำรมณ์ดี และสอนให้นักเรียนเข้ำใจง่ำย
ครูมีควำมรู้มำกมำย แล้วนำมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่นักเรียน
เป็นครูที่เอำใจใส่แก่นักเรียนมำกๆ
เป็นครูจิตใจร่ำเริงแจ่มใส สอนเข้ำใจง่ำย ให้คำปรึกษำได้ทุกเรื่อง
สอนดีสอนเข้ำใจได้ลงมือปฏิบัติ
ครูนิสัยดีครูให้นักเรียนทำอะไรใหม่ๆ
ท่ำนเก่งในด้ำนคอมพิวเตอร์
เวลำนักเรียนเสียงดังคุณครูจะไม่โกรธไม่ดุ แต่ใช้คำสุภำพอ่อนหวำนเตือน
ไม่พูดคำหยำบ
คุณครูเป็นคนที่สอนคอมพิวเตอร์ที่ดีใจดีคอยสอนในสิ่งที่ไม่เข้ำใจใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์
มีกำรเรียนกำรสอนที่ดีพูดจำไพเรำะแต่งกำยเรียบร้อยทำงำนเสร็จแล้วครูให้เล่นคอมพิวเตอร์
มีควำมสุขใจดี ไม่ดุด่ำทำโทษอย่ำงรุนแรง
อธิบำยได้ดี
ครูหำเกมสนุกเกี่ยวกับวิชำคอมพิวเตอร์ให้ทำ
คุณครูนิสัยดีพูดจำสุภำพไพเรำะกับนักเรียน ใจดีมีเมตตำ
สอนดีเข้ำใจง่ำยได้ลงมือปฏิบัติสนุกมำก
ครูนิสัยดีครูสอนในกำรทำขนมดีมำก
ท่ำนสอนดี (3)
เวลำคุณครูมีงำนด่วนก็ยังหำเวลำมำช่วยสอนนักเรียน
สอนเข้ำใจ ใช้คำสุภำพ ใจดี อ่อนโยนต่อนักเรียน (2)
คุณครูเป็นคนที่ใจดี สอนดีเข้ำใจง่ำยละเอียด
มีควำมรวดเร็วมีนิสัยที่ดีมีกำรเรียนกำรสอนที่ดี
ครูใจดีครูมีเมตตำครูพูดไพเรำะ (6)
ครูมีกิจกรรมที่สนุก เช่นกำรทำขนมหนูชอบมำกค่ะ
ไม่พูดคำที่ไม่เหมำะสมกับนักเรียน
พูดเข้ำใจสอนเข้ำใจ(6)
เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับนักเรียน
เคร่งครัดมำก
ฟังเข้ำใจได้ง่ำย
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เอำใจใส่นักเรียน
สอนดี
เรียนกับครูแล้วรู้สึกว่ำคุณครูใจดี
สอนสนุกเข้ำใจ ทำให้เข้ำใจง่ำย
สอนในที่ต่ำงๆ ใจดีกับนักเรียน
มุ่งมั่นในกำรสอน
ทุ่มเทในกำรสอน
ค่อยเอำใจใส่นักเรียน
เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับนักเรียน
ครูสอนดีครับ (2)
ตั้งใจสอนไม่เคยใช้คำพูดที่ไม่เหมำะสมกับนักเรียน
สอนในกำรทำชิ้นงำนบ่อยๆ ครูเป็นคนพูดเพรำะ
สอนมีควำมสุข
ครูใจดีเรียนด้วยมีควำมสุข (6)
ครูเอำใจใส่นักเรียน
รับฟังควำมคิดเห็นช่วยเหลือนักเรียน
พูดจำไพเรำะ
สอนเป็นกันเอง
สอนเข้ำใจนิสัยดี
พูดดีกับนักเรียน
สอนง่ำยเข้ำใจง่ำยสอนและปฏิบัติได้จริง
ใจดีรับนักเรียนช่วยเหลือนักเรียนทุกคน
ยิ้มเก่งสอนสนุกร่ำเริง
ครูใช้คำพูดอ่อนน้อมและให้ถำม จนนักเรียนเข้ำใจ
ข้อ2. สิ่งที่นักเรียนอยำกให้ครูเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกศิษย์
อยำกให้ท่ำนสอนทุกอย่ำง
อยำกให้คุณครูดุนักเรียนบ้ำง เพรำะบำงครั้งคุณครูใจดีเกินไป
คนกำชับเรื่องกำรเอำขนมน้ำเข้ำไปกินในห้องคอมพิวเตอร์
ให้ได้ลงมือปฏิบัติมำกขึ้น
อยำกให้ครูมีเวลำสอนนักเรียนมำกขึ้นครูควรเอำใจใส่นักเรียนมำกขึ้น
ให้ทำงำนปฏิบัติมำกขึ้น
สั่งงำนให้น้อยลงและทำในห้องเรียนมำกขึ้น
สอนนอกเรียนในบำงครั้ง
สอนเนื้อหำให้มำกกว่ำนี้ไม่ใจดีเกินไป
อธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจมำกขึ้น
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
เรื่อง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำคำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพื่อนๆ มำกกว่ำกำร 3.70
มำก
นั่งฟังครูบรรยำย
2 ครูใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำร
3.69
มำก
อธิบำยบนกระดำน
3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้กำลังใจใช้คำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
3.28
ปำนกลำง
เรียนไม่รู้ดำไม่ตำหนิติเตียน
4 ครูมุ่งเน้นให้เพื่อนสอนเพื่อนเพื่ออธิบำยให้เพื่อนทำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น
3.57
มำก
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนว
3.56
มำก
ข้อสอบต่ำงๆ
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
3.34
ปำนกลำง
แต่ละคำบเรียน
7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพื่อน
3.75
มำก
ประเมินเพื่อน ทำชิ้นงำน
8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนทำให้นักเรียนเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
3.66
มำก
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ทำให้นักเรียนเกิดควำมรู้
3.59
มำก
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่สอน
10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำที่ครูสอน
3.64
มำก
ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู)
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน
3.69
มำก
12 ครูมีควำมตั้งใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ทำและ
3.70
มำก
เฉลย นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย
13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน
3.70
มำก
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียน
3.62
มำก
พฤติกรรมและเรื่องอื่นๆ
15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรส่งงำนด้ำนกำรเรียน
3.54
มำก
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน
3.52
มำก
17 ครูไม่เคยใช้คำที่ไม่เหมำะสมกับนักเรียน
3.43
ปำนกลำง
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อนักเรียนเสมอเสมอ
3.39
ปำนกลำง
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง
3.49
ปำนกลำง
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของครู
3.70
มำก
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ
อธิบำยเข้ำใจและพยำยำมสอนในสิ่งที่ไม่เข้ำใจ
ติดตำมเรื่องงำน
ทุ่มเทในกำรสอน
คอยเตือนสั่งสอนในสิ่งที่ดีในเรื่องอะไรที่ไม่ควรและควร
สอนเข้ำใจ
ครูสอนรู้เรื่องเน้นให้ผู้เรียนเข้ำใจอย่ำงแท้จริง
ครูมีควำมกระตือรือร้น
สอนเข้ำใจง่ำย พยำยำมทำให้นักเรียนเข้ำใจเนื้อหำที่สอน
ตรงต่อเวลำ มีกำรสอนแบบตัวต่อตัวกับนักเรียนที่ไม่เข้ำใจ
ครูจะมีกำรทบทวนเนื้อหำบทเรียนที่ได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว
ตรงต่อเวลำ
ใจดี เป็นกันเอง(2)
ห่วงนักเรียนทุกๆคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
รักและเมตตำนักเรียน
มีกำรสอดแทรกคลิปวิดีโอให้นักเรียนผ่อนคลำย
ชอบเวลำครูมีใบงำนให้และเป็นใบงำนที่ให้ควำมรู้ได้เป็นอย่ำงดีและฝึกกำรทำด้วยตัวเอง
ครูเป็นคนตรงเวลำแต่อำจจะช้ำไปหน่อยเพรำะบำงทีก็ทำให้เด็กรอเพื่อมำสอน
สอดแทรกเนื้อหำจำกบทเรียน
คอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องส่งงำนเพรำะว่ำงำนน้อย
ทำให้นักเรียนเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
มีควำมสนุกสนำน ให้ดูสื่อต่ำงๆ มีเทคนิคดี
ทบทวนกำรเรียนที่เคยสอนไป ครูใจดี
แต่งตัวเรียบร้อย
นิสัยดี
ครูให้นักเรียนทำงำนเสร็จในชั่วโมง
ขี้เล่น
ให้เรำค้นคว้ำหำควำมรู้
สอนเข้ำใจง่ำย
ครูเป็นคนใจดีให้ขนม
เก่งในด้ำนภำษำจีน
ท่ำนมีควำมรู้เกี่ยวกับภำษำจีน
ใจดี อธิบำยได้ดีเป็นกันเอง(5)
ชอบกูตอนทำงำนเสร็จแล้วครูเปิดหนังให้ดู
แต่งกำยเรียบร้อยมีควำมเป็นห่วงนักเรียนสอนดีละเอียดนักเรียนเข้ำใจง่ำย
เก่งในกำรพูด
ข้อ2. สิ่งที่นักเรียนอยำกให้ครูเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกศิษย์
สั่งงำนให้น้อยลง
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ลดกำรบ้ำน
อยำกให้ครูใช้สื่อทำงเทคโนโลยีมำกกว่ำกำรสอนบนกระดำน
อยำกให้สอนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์มำกกว่ำนี้
กำรพูดจำ
ไม่กดดันนักเรียนมำกเกินไป
กำรไม่เครียดจนเกินไป เพรำะจะทำให้นักเรียนไม่มีควำมสุขในกำรเรียน
สอนให้ไม่น่ำเบื่อและมีเกมส์เล่นสอดแทรกบ้ำง และไม่พูดเสียงดังเกินไป
สอนและอธิบำยให้ละเอียดมำกกว่ำเดิม
อยำกให้มีกำรสอนให้นักเรียนฝึกกำรพูด กำรฟัง และกำรโต้ตอบสนทนำมำกกว่ำกำรเขียนตำมโทรทัศน์
อยำกให้สอนพูดบ้ำงไม่ใช้ให้แค่จด
อยำกให้ครูสนใจกำรสอนนักเรียนให้มำกขึ้น
สอนไม่เข้ำใจ ได้มุ่งเน้นที่เนื้อหำ
ให้ฝึกพูดศัพท์ภำษำอังกฤษมำกขึ้น
เล่นมือถือระหว่ำงสอน
อำรมณ์น้อยลง
สอนให้มำกๆ
สอนให้เข้ำใจ
ครูไม่ค่อยให้กำรบ้ำน ครูควรใช้กระดำน
อยำกให้ครูเป็นคนดี ไม่อำรมณ์เสีย
ควรสอนให้พูดบ้ำง ควรจดให้น้อยลงหันมำทำกิจกรรมบ่อยๆ
ควบคุมตัวเองระหว่ำงสอนระหว่ำงที่นักเรียนมีเรื่องกัน
ครูควรดีต่อนักเรียนยิ้มบ้ำง
บำงครั้งอย่ำดุด่ำอย่ำอำรมณ์ขึ้นๆลงๆให้ลดอำรมณ์ตำมใจนักเรียนสั่งงำนน้อยลง
ให้คัดจีนน้อยลงบ้ำง
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต้อสภาพการดาเนินงานแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ส่วนที่ 1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ที่
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
กลุ่มงำนสำนักงำนฝ่ำยบริหำรวิชำกำร

1 งำนสำรบรรณฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร
2 งำนพัสดุฝ่ำนวิชำกำร
3 งำนสำรสนเทศฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
4 งำนรับนักเรียน
5 งำนรับหนังสือยืมเรียน
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
6 งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
7 งำนวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
8 งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและ ICT
9 งำนพัฒนำแหลำงเรียนรู้
10 งำนห้องสมุด
11 งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
12 งำนบริกำรกลุ่มสำระและกระบวนกำรเรียนรู้
13 งำนว่ำงแผนจัดครูเข้ำสอนและจัดทำตำรำงสอน
14 งำนนิเทศกำรศึกษำ
15 งำนส่งเสริมควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่ชุมชน
16 งำนพัฒนำครูสู่มำตรฐำนวิชำชีพและสนับสนุนงำนวิชำชีพแก่บุคคล
ครอบครัว องกร หน่วยงำน และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
17 งำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ
18 งำนสถำนศึกษำเศรษฐกิจพอเพียง
19 งำนโรงเรียนวิถีพุทธ
20 งำนส่งเสริมอำชีพอิสระ และหำรำยได้ระหว่ำงเรียน
กลุ่มงำนทะเบียนและวัดผลประเมิน
21 งำนวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน
22 งำนทะเบียนนักเรียน
กลุ่มงำนพัฒนำผู้เรียน
23 งำนกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
24 งำนแนะแนว
25 งำนลูกเสือเนตรนำรี
26 งำนนักศึกษำวิชำทหำร
27 งำนทัศนะศึกษำ
กลุ่มงำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

4.37
4.40
4.40
4.47
4.47

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

4.23
3.93
3.97
4.07
4.50
4.30

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

4.30
4.27
4.33
3.80

มำก
มำก
มำก
มำก

4.23

มำก

4.13
4.13
4.13
3.77

มำก
มำก
มำก
มำก

4.13
4.23

มำก
มำก

4.23
4.03
4.27
4.20
4.30

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
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28 งำนรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
29 งำนกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
30 งำนสำเนำเอกสำร

4.43
4.37
4.23

มำก
มำก
มำก

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ
ผลการวิเคราะห์

ภาพรวม

คะแนนรวม

3799

ค่ำเฉลี่ย

4.22

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

0.44

C.V.(%)

10.41

แปลผล

มำก

ความคิดเห็นเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ
ข้อ 1 จุดเด่น/ประเด็นที่ควรยกย่อง ชื่นชมการดาเนินงาน
-หัวหน้ำฝ่ำยมีควำมตั้งใจในกำรทำงำนอย่ำงเคร่งครัด (3)
-กำรประกวดแข่งขันทักษำวิชำกำรงำนอำชีพมีชื่อเสียงจนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน (2)
-มีกำรจัดเตรียมข้อมูลตำรำงเรียนของครูและของนักเรียนไว้บริกำรเป็นปัจจุบันเป็นระบบสำรสนเทศที่เป็น Real
time ครูและผู้เกี่ยวข้องนำมำใช้ได้จริง (1)
-มีเอกสำรไว้บิกำรพอเพียงเช่น ใบรำยชื่อนักเรียน มอบหมำยกำรสอน เป็นต้น (1)
-กำรทำงำนเป็นทีม มีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมทุกกิจกรรม (2)
-ควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน ถึงแม้จะปฏิบัติงำนหลำยหน้ำที่แต่ผลปฏิบัติงำนก็สำเร็จบรรลุตำวัตถุประสงค์
(1)
-งำนห้องสมุด (1)
-งำนสถำนศึกษำเศรษฐกิจพอเพียง งำนโรงเรียนวิถีพุทธ (1)
-งำนฝ่ำยวิชำกำรวัดผล (1)
-กำรทำงำนที่เป็นระบบ (1)
ข้อ2 สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
-กิจกรรมส่งเสริมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน (1)
-กำรจัดทำ ปพ.5 ควรสำรวจจำกครูผู้สอนก่อนจะไปจัดซื้อ-จัดจ้ำงให้พอดีเหมำะสมกับจำนวนห้องและรำยวิชำ
ไม่ให้ขำดเพียงพอต่อกำรนำไปใช้ (1)
-กำรจัดกรรมทัศนศึกษำ ควรมีแบบบันทึกสำระควำมรู้จำกกำรทัศนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม อำจเป็นรูปแบบของ
กำรบูรณำกำร กำรฝึกวินัย ทักษะชีวิตนักเรียนมำกกว่ำควำมบันเทิง (1)
-มีกำรปรับเปลี่ยนกำรรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย (1)
-กำรพัฒนำครูในงำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนยีทำงกำรศึกษำและ ICT ให้ต่อเนื่องและนำไปใช้ได้จริงอย่ำง
เหมำะสม (1)
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-งำนแนะแนว (3)
-งำนพัฒนำหลักสูตร งำนวิจัย ละพัฒนำสื่อ (1)
-บำงงำนควรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อเตรียมกำร (1)
-สิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียนและนอกห้องเรียน (1)
-กำรปรับบุคลำกรในฝ่ำยให้ตรงกับควำมสำมำรถ (1)
-กำรกระจำยภำระงำนให้เหมำะสมและแต่ระงำนในฝ่ำยควรมีกิจกรรมพัฒนำงำนตำมภำระงำนทีไ่ ด้รับมอบหมำย
ตำมคำสั่ง
ข้อ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา (สอดคล้องกับข้อ 2)
-จัดหำวิทยำกรมำส่งเสริมอำชีพให้กับนักเรียนหรือให้นักเรียนที่มีอำชีพเสริมจัดทำบัญชีเพื่อเป็นแบบอย่ำงกับ
นักเรียน (2)
-สำรวจข้อมูลครูแต่ละรำยให้ชัดเจนเป็นเอกสำร (1)
-กลุ่มสำระควรวำงแผนร่วมมือกันออกแบบ กิจกกรมทัศนศึกษำตำมสภำพจริง (Anthentic Assesment) เพื่อ
นำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ตำมเจตนำรมย์-หลักกำรของ สพฐ. เช่นกำรศึกษำทักษะชีวิต ควำมปลอดภัย เป็นต้น (1)
-อุปกรณ์ projecter , smart TV , internet (2)
-พัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง (1)
-พัฒนำกำรเรียนรู้ ICT กลุ่มสำระ (1)
-ควรจะวำงระบบกำรทำงำน ของงำนและแนะแนวอย่ำงชัดเจน และเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน
โดยเฉพำะแนะแนวศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ (1)
-ควรให้ควำมรู้ที่แท้จริงในกำรพัฒนำหลักสูตร วิจัย และพัฒนำสื่อ (1)
-เพิ่มถังขยะภำยในห้องเรียน (1)
-ปรับปรุงพัฒนำบุคคลในฝ่ำยให้มีกิจกรรมดำเนินงำนตำมภำระงำนหรือมำกำรออกแบบวำงแผนทำกิจกรรในเขต
ให้ดีขึ้น (1)
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ส่วนที่2 ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ที่
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

4.33
4.33
4.33
4.30
4.27

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

4.03
4.27

มำก
มำก

4.57
4.43
4.33
4.33
4.20

มำกที่สุด
มำก
มำก
มำก
มำก

4.30

มำก

4.17
4.20
4.23

มำก
มำก
มำก

กลุ่มงำนสำนักงำนฝ่ำยบริหำรงบประมำณ

1 งำนสำนักงำนผู้อำนวยกำร
2 งำนสำรบรรณโรงเรียนและฝ่ำยบริหำรงบประมำณ
3 งำนพัสดุฝ่ำย
4 งำนสำรสนเทศฝ่ำย
5 งำนสถิติและรำยงำน
กลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน
6 งำนและแผนงำน
7 งำนจัดระบบควบคุมภำยในโรงเรียน
กลุ่มงำนบริหำรงำนกำรเงินและบัญชี
8 งำนกำรเงิน
9 งำนบัญชี
10 งำนกำรรับเงิน
11 งำนเก็บรักษำเงิน
12 งำนตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน
กลุ่มงำนวัสดุและสินทรัพย์
13 งำนพัสดุ
กลุ่มงำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
14 งำนวำงแผนอัตรำกำลัง
15 งำนวินัยและนิติกร
16 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกร

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ
ผลการวิเคราะห์

ภาพรวม

คะแนนรวม

2059

ค่ำเฉลี่ย

4.29

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

0.61

C.V.(%)

14.15

แปลผล

มำก

ความคิดเห็นเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ
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ข้อ 1 จุดเด่น/ประเด็นที่ควรยกย่อง ชื่นชมการดาเนินงาน
-ทีมงำนมีควำมเข้มแข็งในกำรทำงำน (1)
-ระบบงำนกำรเงินมีประสิทธิภำพในกำรทำงำน (2)
-กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินของงำนแผนงำนเป็นปัจจุบัน (1)
-เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ มีควำมคล่องแคล่วในกำรบริหำรข่ำวสำรข้อมูลได้รวดเร็วและอำนวยควำมสะดวกดีมำก
-กำรทำงำนเป็นทีมและกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มศักยภำพ (1)
-ควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน ถึงแม้จะปฏิบัติงำนหลำยหน้ำที่แต่ผลปฏิบัติงำนก็สำเร็จบรรลุตำมวัตถุประสงค์
(1)
-กำรเงินและงำนบัญชี (4)
-ชื่นชมทุกกำรดำเนินงำน (1)
ข้อ2 สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
-กำรติดตำมเงินค้ำงจ่ำยของผู้ปกครอง (1)
-เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เป็นผู้รับเงินและผู้จ่ำยเงิน และทำบัญชี ทำให้ภำระงำนไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเอกสำรที่ละเอียดใน
กำรจัดเตรียมข้อมูลเบิกเงินรับเงินและจ่ำยเงิน ต้องทำเอกสำรประกอบทุกครั้ง เช่นก่อนไปรำชกำร หลังไปรำชกำร
ที่จะต้องส่งเบิกซึงไม่ครบถ้วนตลอดจนเครื่องมือเคริองคอมพิวเตอร์ไม่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน (1)
-งำนแผนงำนจัดระบบข้อมูล (1)
-ควรมีห้องจัดเก็บพัสดุตำมฝ่ำยงำน (1)
-ปรับปรุงกระจำยภำระงำนให้เหใสมกับงำนหลัก (1)
ข้อ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา (สอดคล้องกับข้อ 2)
-จัดทำหลักฐำนให้ชัดเจน (1)
-แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับเงิน (ออกใบเสร็จ)เป็นคนคนกับเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำย (เบิกเงิน)เป็นเอกเทศ ขำดจำกกันชัดเจน
-จัดทำคู่มือสำรสนเทศ เพื่อทควำมเข้ำใจแก่บุคลำกร (คณะครู) ที่เข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินเช่น กำรยืมเงิน
ไปซื้อพัสดุ กำรยืมเงินไปรำชกำร เพื่อได้ปฏิบัติถูกต้องรวดเร็วเป็นปัจจุบันมำกขึ้น (1)
-จัดทำข้อมูลได้ครอบคลุม (1)
-กำรจัดทำแผนประจำปี (1)
-กำรจัดเก็บพัสดุสิ่งของต่ำงๆ (1)
-ควรจัดสรรบุคลำกรให้ตรงกับควำมรู้ควำมถนัด กำรกระจำยงำน (1)
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ส่วนที่ 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ที่
รายการประเมิน
กลุ่มงานสานักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
1 งำนสำรบรรณฝ่ำย
2 งำนพัสดุฝ่ำย
3 งำนสำรสนเทศฝ่ำย
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
4 งำนเวรยำมรักษำกำรณ์
5 งำนจรำจร
6 งำนรถรับส่งนักเรียน
กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
7 งำนคณะกรรมกำรนักเรียน
8 งำนส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
9 งำนกิจกรรมนักเรียน
10 งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน
กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12 งำนระดับชั้น
13 งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง
14 งำนสำรวัตรนักเรียน
15 งำนเสริมสร้ำงระเบียบวินัย
16 งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ

ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

4.20
4.23
4.27

มำก
มำก
มำก

4.20
4.17
4.23

มำก
มำก
มำก

4.47
4.47
4.30
4.33

มำก
มำก
มำก
มำก

4.60
4.30
4.30
4.27
4.47
4.47

มำกที่สุด
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ
ผลการวิเคราะห์

ภาพรวม

คะแนนรวม

2075

ค่ำเฉลี่ย

4.32

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

0.53

C.V.(%)

12.30

แปลผล

มำก
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ
ข้อ 1 จุดเด่น/ประเด็นที่ควรยกย่อง ชื่นชมการดาเนินงาน
-คณะทำงำนมีควำมตั้งใจในกำรทำงำน (1)
-ในฝ่ำยมีควำมเข้มแข็ง บุคลำกรในฝ่ำยเสียสละอุทิศตนในกำรทำงำน (1)
-มีแฟ้มเอกสำรครบถ้วน (1)
-กำรทำงำนเป็นทีม เต็มศักยภำพ (1)
-ครูทุกคนให้ควำมร่วมมือ และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำรถด้วยควำมเสียสละ (2)
-งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (3)
-ชื่นชมทุกกำรดำเนินงำน (1)
-บุคคลในฝ่ำยหัวหน้ำฝ่ำยมีควำมเข้มแข็ง มีภำวะผู้นำ (1)
ข้อ2 สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
-กำรพัฒนำงำนแต่ละงำนไม่ค่อยมีควำมคิดสร้ำสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพรำะบุคลำกรมีงำนซับซ้อนกับงำนอืน่ (1)
-กำรสร้ำงเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน (1)
-กำรสร้ำงเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน (1)
ข้อ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา (สอดคล้องกับข้อ 2)
-จัดบุคลำกรมำช่วยทำงำน (1)
-เพิ่มบทลงโทษสำหรับนักเรียนที่ขำดวินัยและควำมรับผิดชอบ (1)
-จัดกิจกรรมให้รักเรียนมีระเบียบวินัย (1)
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ส่วนที่ 4 ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่
รายการประเมิน
กลุ่มงานสานักงานฝ่าย
1 งำนสำรบรรณฝ่ำย
2 งำนพัสดุฝ่ำย
3 งำนสำรสนเทศฝ่ำย
4 งำนชมรมศิษย์เก่ำ
5 งำนเลขำนุกำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
6 งำนพัฒนำห้องเกียรติยศและห้อง KM
กลุ่มงานระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
7 งำนประชำสัมพันธ์
8 งำนปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
9 งำนอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปโภค
10 งำนกิจกรรม 5 ส
11 งำนโรงเรียนกับชุมชน
กลุ่มงานบริการสาธารณะ
12 งำนโภชนำกำรและโรงอำหำร
13 งำนอนำมัยโรงเรียน
14 งำนโสตทัศนศึกษำ
15 งำนธนำคำรออมทรัพย์โรงเรียน
16 งำนสหกรณ์โรงเรียน
17 งำนบิริกำรต้อนรับ
18 งำนยำนพำหนะ
19 งำนบ้ำนพักครู บ้ำนพักนักเรียน

ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

4.10
4.20
4.27
4.10
4.00
3.93

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

4.33
4.33
4.10
4.17
4.10

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

4.17
4.30
4.13
4.27
4.27
4.40
4.10
4.13

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ
ผลการวิเคราะห์

ภาพรวม

คะแนนรวม

2382

ค่ำเฉลี่ย

4.18

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

0.54

C.V.(%)

13.01

แปลผล

มำก
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ
ข้อ 1 จุดเด่น/ประเด็นที่ควรยกย่อง ชื่นชมการดาเนินงาน
-คณะทำงำนมีควำมตั้งใจในกำรทำงำนดี (1)
-มีกำรจัดแหล่งเรียนรู้ปรับปรุงภูมิทัศน์ได้สวยงำมน่ำอยู่น่ำมอง (2)
-มีกำรตกแต่งภูมิทัศน์และบรรยำกำศสวนหย่อมต้นไม้บริเวณอำคำรเรียน มีควำมเมำสมเพียงพอ (2)
-กำรทำงำนเป็นทีม เต็มศักยภำพ (1)
-คณะครูปฏิบัติงำนด้วยควำมเต็มใจ และมีควำมสุข ให้ควำมร่วมมือกันเป็นอย่ำงดีทำให้โรงเรียนสะอำด (1)
-งำนบริกำรต้อนรับ (3)
-ชื่นชมทุกกำรดำเนินงำน (1)
ข้อ2 สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
-งำนโรงเรียนกับชุมชน บำงครั้งไม่มีตัวแทนไปร่วมงำนในกิจกรรมชุมชน (1)
-สภำพต้นไม้กิ่งไม้บำงจุดน่ำจะมีกำรตัดแต่งให้เหมำะสมเนื่องจำกเป็นไม้ยืนต้นที่สูง หำกมีพำยุ-ลมแรงอำจเป็น
อันตรำย ต่ออำคำรเรียนและสิ่งปลูกสร้ำง รวมถึงนักเรียน นอกจำกนี้พอถึงฤดูแล้งใบไม้ร่วงตำมถนน ต้องใช้
บุคลำกรนักกำรเก็บกวำดต้องใช้เวลำนำน เพื่อจะใช้อัตรำกำลังเพื่อไปทำหน้ำที่ที่จำเป็นอย่ำงอื่น (1)
-หน้ำโรงเรียนควรจัดทำที่บังฝนเพื่อสะดวกต่อกำรรับส่งนักเรียน (1)
-กิจกรรม 5 ส เรื่องปัญหำขยะ (1)
-พื้นที่บำงจุดของรงเรียนต้องอำศัยควำมร่วมมือเนื่องจำกไม่มีนักกำรไปทำควำมสะอำดหรือดูแล อำจเป็นเพรำะมี
พื้นที่มำก จึงต้องให้ครูนักเรียนในเขตพื้นที่นั้นๆได้ลงมือปฏิบัติกันเองในบำงครั้งจะทำให้เกิดควำมไม่สะอำด (1)
ข้อ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา (สอดคล้องกับข้อ 2)
-ควรจะมีเวรสำรองไว้และมอบหมำยให้บุคลำกรในชุมชนเป็นตัวแทนเข้ำร่วมกับชุมชน (1)
-ครูควรตัดแต่งต้นไม้ – กิ่งไม้ให้มีควำมเสม ไม่เป็นภำระต่อกำรดูแลทำควำมสะอำดจนเกินไป (1)
-ควรมีไม้ปรับประเภทพืชผักสวนครัวเป็นสิ่งสนับสนุนทีม เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้ำง เช่น บริเวณอำคำร 1
อำคำร 2 เช่นผักต่ำงๆ ผักบุ้ง กวำงตุ้ง เป็นต้น (1)
-ควำมพร้อมในกำรบันทึกข้อมูล (1)
-กำรจัดกำรเรื่องปัญหำขยะ/กำรทำควำมสะอำด (1)
-จัดประกวดเขตพื้นที่/ห้องเรียนสะอำด (1)
ตอนที่4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการพัฒนาสถานศึกษา เช่น ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากร เป็นต้น
-เพื่อให้กำรพัฒนำผู้รียนเป็นไปตำมเป้ำหมำย และกิดประโยชน์สูงสุดควรพิจำรณำ บุคลำกรปฏิบัติกำรสอนมีคำบ
สอนใกล้เคียงกันโดยบำงกลุ่มจะมีคำบมำกๆ เช่น สังคม ภำษำอังกฤษ ควรจัดบุคคลไปช่วยสนับสนุนช่วยสอน (1)
-เจ้ำหน้ำที่งำนสนับสุนนกำรสอนบำงงำนไม่ได้นำภำระงำนที่ปฏิบัติงำนจริงๆไปคิดเป็นภำระงำน เช่น งำนกำรเงิน
พัสดุ (1)
-งำน PLC ที่จะนำไปแสดงเป็นชั่วโมงพัฒนำครูแต่ละภำคเรียนยังไม่ทั่วถึงทุกรำย เพรำะจะต้องใช้เป็นข้อมูลใน
SAR บุคคล และเลื่อนวิทยฐำนะต่อไป (1)
-กำรสร้ำงวินัยให้กับนักเรียน (1)
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-กำรสร้ำงบรรยำกำศ กระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและสร้ำงโอกำส
กำรศึกษำต่อระดับมหำลัย(2)
-ผู้ปกครองควรให้ควำมเอำใจใส่ต่อบุตรหลำนให้มำกคอยเป็นที่ปรึกษำให้กับนักเรียน เพรำะครอบครัวเป็นสิ่งที่
สำคัญที่สุดในกำรใช้ชีวิต (1)
-นักเรียนควรจะรู้จักหน้ำที่ของตนเองให้มำกกว่ำนี้ ห้ำมทำสิ่งใดที่นอกเหนือคำว่ำนักเรียนและปฏิบัติตำม
กฎระเบียบข้อบังคับ (1)
-บุคลำกรพึงรู้ชัดหน้ำที่ของตนเอง และหมั่นแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆทักษะกระบวณกำรใหม่ๆในกำรปฏิบัติงำน (1)
-กำรจัดกิจกรรมห้องเรียนน่ำอยู/่ เขตพื้นที่สะอำด (1)
-ประกวดห้องเรียนและเขตพื้นที่สะอำด (1)
-พัฒนำควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครองในกำรเป็นเครือข่ำยที่ดีในด้ำนต่ำงๆ มีควำมเข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลกำร
จัดกำรศึกษำและขับเคลื่อนคุณกำรจัดกำรศึกษำ (1)
-ส่งเสริมให้ครูนำกระบวณกำรวิจัยมำใช้ในกำรพัฒนำนักเรียน (1)
-พัฒนำให้ครูให้มีควำมเชียวชำญในวิชำชีพมีเทคนิคกำรสอนใหม่ๆเพื่อมำพัฒนำผู้เรียนจัดกิจกรรมอบรมครูทุกคน
ในโรงเรียนหรือศึกษำดูงำนเพิ่มพูนควำมรู้ทักษะประสบกำรณ์ (1)
-ควรมีข้อมูลพื้นฐำนของแต่ละฝ่ำยที่สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้ง่ำยสะดวกและเข้ำถึงง่ำยขึ้น (1)
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
คุณธรรมเป้าหมาย
ความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้

ความพอเพียง

รายการประเมิน
1. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
2.นิเทศกำรสอนและนิเทศงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
1. ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ด้ำนนวัตกรรมใหม่ๆมำพัฒนำตนเองอยู่
เป็นนิจ
2. พัฒนำนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภำพครูและนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ
1. เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้น้ำ ใช้ไฟ อย่ำงประหยัด
2. ใช้งบประมำณของโรงเรียนอย่ำงคุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบ

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
4.00
มำก
5.00
มำกที่สุด
4.00

มำก

4.00
5.00
5.00

มำก
มำกที่สุด
มำกที่สุด

4.00

มำก

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อ 1 ผู้อานวยการได้ปฏิบัติตนอย่างไรตามพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามที่เห็นเป็นรูปธรรม
1.1 ความมีวินัย
ปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัยของโรงเรียนและทำงรำชกำร
มำโรงเรียนก่อนเวลำ 07.30 น. และไม่เกิน 08.00 น.
แต่งกำยถูกตำมระเบียบรำชกำรและข้อตกลงของโรงเรียน
ตรงต่อเวลำ เช่น กำรเข้ำประชุม นัดหมำย ร่วมกิจกรรม เป็นต้น
ยืนต้อนรับนักเรียนหน้ำประตูโรงเรียน
เข้ำร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธง
เดินเยี่ยมชั้นเรียนอยู่เป็นนิจ
เข้ำนิเทศกำรสอนครูไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95
1.2 ใฝ่เรียนรู้
ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ด้ำนนวัตกรรมใหม่ๆมำพัฒนำตนเองอยู่เป็นนิจ
นำควำมรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภำพครูและ
นักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ
สร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยนำควำมรู้พัฒนำสถำนศึกษำ
1.3 ความพอเพียง
ประหยัดอดออมมีควำมมัธยัสถ์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
วำงแผนเพื่ออนำคตวำงแผนกำรใช้เงินในแต่ละเดือน
เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้ครูและนักเรียนในด้ำนกำรประหยัดใช้ไฟฟ้ำใช้อุปกรณ์ได้อย่ำงพอเพียงและประหยัด
ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ำยไม่ฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตปกติเรียบง่ำยไม่ฟุ้งเฟ้อ
สร้ำงควำมตระหนักให้กับนักเรียนทั้งควำมรู้และปฏิบัติในเรื่องควำมประหยัดใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
ใช้งบประมำณตำมแผนอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
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-

กำรอยู่อย่ำงเรียบง่ำยกำรรู้จักแบ่งปันและกำรหำเงินโดยไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
ดำเนินชีวิตตำมสัจธรรมของสังคมมีสติในกำรดำรงชีวิต
ไม่ใช้ทรัพยำกรของโรงเรียนอย่ำงฟุ่มเฟือย

ข้อ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งโรงเรียน
คิดนวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของครู
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
คุณธรรมเป้าหมาย
ความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
ความพอเพียง

รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1. ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
4.73
มำกที่สุด
2.1 เข้ำสอนตรงเวลำ
4.83
มำกทีส่ ุด
2.2 เข้ำสอนเต็มเวลำ
4.73
มำกทีส่ ุด
1. ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้เพื่อยกระดับคุณภำพนักเรียนสู่ควำม
4.47
มำก
เป็นเลิศ
2. ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำจัดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 4.27
มำก
1. เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้น้ำไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด
4.40
มำก
2. เป็นแบบอย่ำงที่ดีเก็บออมใช้จ่ำยอย่ำงมัธยัสถ์
4.50
มำก
3. ส่งเสริมนักเรียนมีอำชีพมีงำนทำ
4.43
มำก
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ
ผลการวิเคราะห์

ภาพรวม

คะแนนรวม

1091

ค่าเฉลี่ย

4.55

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.38

C.V.(%)

8.34

แปลผล

มากที่สุด

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อ 1 ครูได้ปฏิบัติตนอย่างไรตามพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามที่เห็นเป็นรูปประธรรม
1.4 ความมีวินัย
ปฏิบัติงำนที่รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ (3)
เข้ำสอนตรงเวลำฝึกนักเรียนจนสำมำรถปฏิบัติและสร้ำงชิ้นงำนได้
สอนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเข้ำออกห้องเรียนตรงเวลำรับผิดชอบในงำนของตนเองอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
เข้ำสอนตรงเวลำและเต็มเวลำ(4)
ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยของตัวเองให้ดีที่สุด(5)
เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน
ได้ปฏิบัติหน้ำที่ในด้ำนกำรสอน อย่ำงเต็มกำลังเต็มควำมสำมำรถข้อสอนตำมเวลำที่กำหนด
อยู่ในระเบียบวินัยเสมอ
ไม่มำโรงเรียนสำย(2)
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ปฏิบัติตำมกติกำมำรยำทขององค์กรโดยปฏิบัติเป็นแบบอย่ำงที่ดีฝึกปฏิบัติเป็นประจำเช่นกำรนั่งประจำ
กลุ่ม กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรกลุ่ม กำรทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม กำรดูแลควำมสะอำดห้องเรียน กำรวำงรองเท้ำ
หน้ำห้องเรียนและกำรเดินแถว
ปฏิบัติต ำมกฎระเบียบของโรงเรียนอย่ำงเคร่ง ครั ด ฝึกกำรปฏิบั ติง ำนเป็นกลุ่ม กำรมอบหมำยหน้ำ ที่
รับผิดชอบกำร(3)
ปฏิบัติงำนเต็มควำมสำมำรถ
แต่งกำยเหมำะสม
ดูแลจัดกำรห้องเรียนให้สะอำดเรียบร้อยเก็บกวำดห้องเรียนด้วยตนเองทุกวัน
ปฏิบัติตำมคำสั่งที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัดเช่นกำรอยู่เวร กำรอยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำร กำร
อุทิศเวลำในกำรสอนให้นักเรียน
ปฏิบัติตนตำมระเบียบวินัยของโรงเรียนและทำงรำชกำร
มำปฏิบัติหน้ำที่และเข้ำสอนตรงเวลำแต่งกำย ตำมแนวปฏิบัติของโรงเรียนปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
ด้วยควำมรับผิดชอบ(2)
เป็นแบบอย่ำงที่ดีของสังคม
ปฏิบัติหน้ำที่กำรสอนและงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบเป็นประจำเช่นเวรหน้ำโรงเรียนและอำคำรสถำนที่ต่ำงๆ
ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรสอนและงำนพิเศษที่ได้รับมอบหมำย
อุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำรทั้งในเวลำรำชกำรและนอกเวลำ
ปฏิ บั ติ ต ำมกฎระเบีย บค ำสั่ งของโรงเรี ย นอย่ำ งเคร่ ง ครั ด และประพฤติป ฏิ บั ติ เ ป็น แบบอย่ำ งที่ ดี เ ป็ น
แบบอย่ำงที่ดีกับนักเรียน
1.5 ใฝ่เรียนรู้
พยำยำมเข้ำสอนตรงเวลำและปฏิบัติตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มที่เต็มควำมสำมำรถ
พยำยำมหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆโดยเฉพำะจำกอินเทอร์เน็ตมำประยุกต์ใช้กับนักเรียนและพัฒนำ
ตนเองในกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย
ศึกษำอบรมดูงำนในโอกำสต่ำงๆเมื่อมีโอกำสเข้ำรับกำรอบรมสัมมนำศึกษำค้นคว้ำควำมรู้ใหม่ๆเพื่อนำมำ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน (2)
จัดทำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อนำมำจัดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย (3)
ศึกษำเพิ่มเติมนอกเหนือกำรเรียนรู้ในห้องเรียน
จัดหำสื่อและวิธีกำรสอนหลำกหลำยรูป แบบเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้โดยใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำจัดกำรเรียนกำรสอนศึกษำค้นคว้ำควำมรู้และวิธีกำรที่ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบันและ
นำมำใช้ในกำรพัฒนำตนเองพร้อมทั้งพัฒนำผู้เรียนค้นคว้ำศึกษำหำควำมรู้ทำงวิชำกำรและกิจกรรมต่ำงๆเสมอเพื่ อ
นำมำประยุกต์และบูรณำกำรกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนศึกษำควำมรู้รอบด้ำนรอบตัวจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ
แสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ นำมำให้ผู้เรียนเสมอเสมอ(4)
มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน
กำรเข้ำร่วมกำรอบรมศึกษำดูงำนต่ำงๆศึก ษำค้นคว้ำควำมรู้ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่ำงหลำกหลำย
ศึกษำเอกสำรตำรำและสื่อออนไลน์ด้วยตนเองและแนะนำนักเรียนให้ใช้สื่อออนไลน์ที่เหมำะสมศึกษำหำควำมรู้เพื่อ
พัฒนำวิชำชีพครู
ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้
เน้นกำรฝึกทักษะปฏิบัตินักเรียนลงมือปฏิบัติ
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ศึกษำเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ธรรมชำติ
ศึกษำค้นคว้ำล่วงหน้ำก่อนทำกำรสอนมุ่งให้ทำงำนในลักษณะกำรช่วยเหลือกันสอดแทรกควำมรู้ที่ควรรู้
เข้ำไปควรใช้เหตุผลในกำรเรียนรู้
เสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆมำเพิ่มเติมให้กับนักเรียนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ศึกษำหำควำมรู้
เพิ่มเติมจัดทำนวัตกรรมกำรสอนชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อสอนนักเรียนในรำยวิชำและวิเครำะห์
ข้อสอบ o-net
ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
สื่อกำรสอนใหม่ๆมำสอนนักเรียนหมั่นฝึกฝนทบทวนควำมรู้อยู่เสมอโดยเน้นเทคโนโลยีเทคนิคกำรสอน
เข้ำใจได้ง่ำย
1.6 ความพอเพียง
ประหยัดอดออมมีควำมมัธยัสถ์
วำงแผนเพื่ออนำคตวำงแผนกำรใช้เงินในแต่ละเดือน
เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้นักเรียนในด้ำนกำรประหยัดใช้ไฟฟ้ำใช้อุปกรณ์ได้อย่ำงพอเพียงและประหยัด
ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ำยไม่ฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตปกติเรียบง่ำยไม่ฟุ้งเฟ้อ
ปลูกผักเลี้ยงปลำเพำะพันธุ์ปลำส่งเสริมกิจกรรมเลี้ยงปลำ
สร้ำงควำมตระหนักให้กับนักเรียนทั้งควำมรู้และปฏิบัติในเรื่องควำมประหยัดใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
เน้นกำรใช้อย่ำงประหยัดเกิดควำมคุ้มค่ำมำกที่สุด
ใช้งบประมำณที่ได้รับเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ใช้ทรัพยำกรในท้องถิ่นเรียนรู้ภูมิปัญญำ
ฝึกอำชีพให้แก่นักเรียนสอดแทรกกิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่องกำรประหยัดอดออมทรัพย์
ทำงำนสร้ำงรำยได้กำรใช้จ่ำยอย่ำงมีเหตุผลประหยัดคุ้มค่ำในทุกๆ
ด้ำนดำรงชีวิตอย่ำงเรียบง่ำยกินอยู่ดูฟังอย่ำงมีสติดูแลสุขภำพ ให้แข็งแรง
เป็นแบบอย่ำงที่ดีในด้ำนกำรออมฝำกธนำคำรออมทรัพย์โรงเรียน
กำรอยู่อย่ำงเรียบง่ำยกำรรู้จักแบ่งปันและกำรหำเงินโดยไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำประหยัดและมีวินัยในกำรเก็บออม
เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้น้ำไฟฟ้ำปิดทุกครั้งหลังใช้
ดำเนินชีวิตตำมสัจธรรมของสังคมมีสติในกำรดำรงชีวิต
ไม่ใช้ทรัพยำกรของโรงเรียนอย่ำงฟุ่มเฟือย
ใช้น้ำใช้ไฟอย่ำงประหยัดปิดทุกครั้งที่ไม่ใช้งำน
เก็บออมใช้จ่ำยตำมควรแก่ฐำนะไม่ฟุ่มเฟือย
ปฏิบัติเป็นแบบอย่ำงของกำรพึ่งตนเองไม่มีหนี้สิน
ใช้ชีวิตปัจจุบันด้วยควำมระมัดระวัง
ไม่ประมำท
ส่งเสริมนักเรียนทำโครงงำนอำชีพและหำรำยได้ช่วยลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้
เป็นแบบอย่ำงในด้ำนกำรดำรงชีวิตที่ไม่ให้มีหนี้สินต่ำงๆ
ข้อ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งโรงเรียน
พัฒนำครูให้มีศักยภำพในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีควำมมุ่งมั่นในกำรเรียนกำรสอน
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พัฒนำแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีบรรยำกำศที่เอื้อและเหมำะสมต่อกำรส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขและมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
พัฒนำครูนักเรียนให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์นโยบำยที่ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระดับคุณภำพที่ดี
ร่วมแรงร่วมใจพัฒนำก้ำวไปพร้อมเพรียงกันทั้งโรงเรียน
จัดอบรมพฤติก รรมของนักเรียน เพื่อกระตุ้นควำมมีระเบียบวินัยและรู้จักรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ไ ด้รับ
มอบหมำย
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรพัฒนำวิชำชีพ
จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรปฏิบัติหน้ำที่ตรงตำมควำมรู้ควำมสำมำรถศึกษำบริบทและภูมิสัง คมที่
เกี่ยวข้องรอบด้ำน
สร้ำงควำมเข้ำใจควำมตระหนักและวินัยเพื่อพร้อมรับกำรพัฒนำด้วยควำมเข้ำใจและร่วมมือด้วยควำมเต็ม
ใจ
พัฒนำงำนวิชำกำรเพื่อพัฒนำนักเรียนไปสู่จุดหมำยที่สูงขึ้นงำนวิชำกำรเพื่อพัฒนำนักเรียนไปสู่จุดหมำยที่
สูงขึ้น
ด้ำนบุคลำกรมีภำระงำนมำกบุคลำกรบำงท่ำนมีภำระงำนน้อยต้องเกลี่ยให้ใกล้เคียงกัน
พฤติกรรมของนักเรียนบำงส่วนไม่เหมำะสมและไม่ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น
กำลังใจครูให้มีกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ทุกปี
ปัญหำอุปสรรคหรือภำระงำนควรทำในรูปองค์ คณะ วิเครำะห์ถึงจุดอ่อนจุดแข็งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
เกี่ยวข้องเพื่อหำข้อสรุปร่วมกันเป็นมติได้ตระหนักรับรู้เพื่อช่วยให้มีพลังในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่แท้จริง บุ
คลำกรในโรงเรียนมีควำมสำมำรถและควำมถนัดที่แตกต่ำงกัน จะเป็นกำรดีมำกถ้ำบุคคลได้ทำงำนตำมที่
ตนเองถนัด
ควำมรักควำมสำมัคคีภำยในองค์กรสำคัญที่สุด
บุคลำกรทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือมุ่งมั่นเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
จัดอบรมเข้ำค่ำยคุณธรรม เป็นครั้งครำวอย่ำงพร้อมเพรียงครูต้องมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจ ยอมรับฟังสิ่งที่ดีและ
น้อมรับสิ่งแก้ไข มีกำลังใจที่ดีได้รับกำรส่งเสริมและกำรสนับสนุนที่ดี มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่
ให้บุคลำกรที่มีควำมรู้ในกำรใช้สื่อเทคโนโลยีถ่ำยทอดให้กับคนอื่นๆแบบค่อยเป็นค่อยไป
กำรพัฒนำนักเรียนให้มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ ปฏิบัติทุกกิจกรรมเพื่อพัฒนำองค์กร ทำงำนต้องช่วยกันทำทั้ง
ระบบกำรพัฒนำจะยั่งยืนมีกำรเคลียร์งำนให้เท่ำกัน
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สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน

คุณธรรมเป้าหมาย

ความมีวินัย

ใฝ่เรียนรู้
ความพอเพียง

รายการประเมิน
กำรปฏิบัติตนของนักเรียนเกี่ยวกับ(วินัยพืน้ ฐำน 5 ประกำร)
1.1 ไม่มำโรงเรียนสำย
1.2 แต่งกำยถูกระเบียบ
1.3 เดินเข้ำโรงเรียนเป็นแถวเดียว
1.4.1 เข้ำแถวเคำรพธงชำติ
1.4.2 เข้ำแถวซื้ออำหำรและรับประทำนอำหำรกลำงวันเป็น
ระเบียบ
1.5 วำงรองเท้ำเป็นแถว
1. ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน
2. ทำกำรบ้ำนด้วยตนเอง(ไม่ลอกกำรบ้ำน)
3. ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
1. ใช้น้ำ ใช้ไฟ อย่ำงประหยัด
2. รักษำและใช้ทรัพย์สินของตนเองและของโรงเรียนอย่ำงรู้
คุณค่ำ
3. เก็บออมและใช้จ่ำยอย่ำงมัธยัสถ์
4. กินข้ำวหมดจำน

ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

4.10
4.04
4.12
4.08

มำก
มำก
มำก
มำก

4.16

มำก

3.89
4.00
3.90
3.66
3.86

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

4.08

มำก

4.06
3.94

มำก
มำก

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ
ผลการวิเคราะห์

ภาพรวม

คะแนนรวม

9052

ค่ำเฉลี่ย

3.99

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

0.59

C.V.(%)

14.69

แปลผล

มำก
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อ 1. ภาพรวมด้านพฤติกรรมของนักเรียนที่ควรชื่นชม ยกย่อง/ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
- กำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์และตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนด้วยตนเอง มุ่งเน้นกำรเรียน แต่งกำยเรียบร้อย (61)
- ไม่มำโรงเรียนสำย ทักษะกำรเล่นกีฬำ (14)
- ไม่แต่งหน้ำมำโรงเรียนเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่รุ่นน้อง v(3)
- กำรเดินแถวเข้ำโรงเรียนนตอนเช้ำอย่ำงเป็นระเบียบอ(12)
- มีคุณธรรม (5)
ข้อ 2.สิ่งที่โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น/ข้อเสนอแนะเพือ่ พัฒนา
- ควรมีกำรปรับปรุงอำคำรโรงอำหำรให้มีควำมสะอำด ถนนหน้ำโรงอำหำร ห้องเรียน และห้องน้ำนักเรียนให้ดีมำก
ยิ่งขึ้นสำมำรถใช้งำนได้จริง (55)
-ระเบียบของทรงผม ควำมสั้นควำมยำวของทรงผมไม่ได้มีผลต่อกำรเรียนรู้ (4)
- ระบบอินเตอร์เน็ตภำยในตัวอำคำรมีปัญหำในกำรจัดกำรเรียนรู้ (4)
- ให้คณะกรรมกำรนักเรียนล้ำงห้องน้ำทุกอำทิตย์ (3)
- มีพื้นที่สำหรับเก็บภำชนะที่ทำนเสร็จแล้วเพื่อควำมเป็นระเบียบและควำมสะอำดฝึกวินัยให้ตนเองและลดภำระ
แม่ค้ำและถ้วยจำนที่แตกชำรุด (3)
- แม่ค้ำไม่นำเนื้อหมูมำประกอบอำหำรนำมำเพียงเนื้อไก่มำประกอบอำหำร นักเรียนได้มีกำรสอบถำมแม่ค้ำว่ำ
ทำไมไม่นำเนื้อหมูมำทำอำหำร แม่ค้ำได้กล่ำวว่ำเนื้อหมูแพงขำยแล้วไม่ได้กำไร ให้เนื้อน้อย บำงวันอำหำรกลำงวัน
ไม่สะอำด สุนัขได้มีกำรมำเลียถ้วยจำนที่นักเรียนได้ทำนเสร็จแล้ว ช้อนมีคำบสีดำ ล้ำงไม่สะอำดเป็นคำบมันวำวติด
ช้อน อยำกให้มีกำรติดตั้งพัดลมในโรงอำหำร (1)
-พัฒนำถนนด้ำนหน้ำตัวอำคำร 2 (2)
-ห้องน้ำสวนวรรณคดีชำรุด (32)
-ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ (2)
-อยำกให้นำโทรศัพท์มำโรงเรียนได้เพื่อเพิ่มเติมในกำรค้นคว้ำหำข้อมูลในกำรเรียนรู้ (27)
ติดตั้งตู้นำเย็นใหม่ (5)
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)
กษา่งกว๋2561
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ตั้งอยู่เประจ
ลขที่ าปี
194การศึ
ตำบลทุ
ำว อำเภอเมืองปำน จังหวัดลำปำง
สังกัด
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำล ำปำง ล ำพู น ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร จัดกำรศึกษำ ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 มีนักเรียน 200 คน ข้ำรำชกำรครู 22 คน พนักงำน
รำชกำร 1 คน ครูอัตรำจ้ำง 1 คน ธุรกำร 1 คน นักกำรภำรโรง 1 คน และลูกจ้ำง 1 คน มีผู้อำนวยกำรโรงเรียน คือ
นำยประนอม ไทยกรรณ์ ได้มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบโดยใช้กระบวนกำร PDCA และกระบวนกำร DALI
โดยโรงเรี ย นได้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรต่ ำ งๆเช่ น 1) โรงเรี ย นในโครงกำรวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ำรโรงเรี ย นพั ฒ นำคุ ณ
ภำพต่อเนื่อง (School Quality improvement Program : sQip) โดยกำรสนับสนุนของสำนักงำนส่งเสริมสังคม
แห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน (สสค.) และสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) เพื่อเพิ่มโอกำสและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้แนวทำงปฏิบัติ
5 Q หรือ 5 มำตรกำร ที่โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมด้วยช่วยกันทำให้เกิดขึ้น 2) เป็นโรงเรียนในโครงกำร
โรงเรียนคุณภำพด้ำนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมมำตรฐำนสสวท.โดยสถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์แ ละเทคโนโลยี(สสวท.)และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน (สพฐ.) เพื่อยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในระดับอำเภอให้สูง ขึ้นและเพื่อ
กระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับ ประชำชนได้ เข้ำ ถึง โรงเรี ยนคุณภำพในระดั บอ ำเภอ 3) เป็ นโรงเรีย น
มำตรฐำนสำกล (World - Class Standard School) ที่หลักสูตรนั้นจะต้องประกอบด้วย 8 สำระกำรเรียนรู้
ผนวกกับควำมเป็นสำกล ที่ประกอบด้วย ทฤษฎีองค์ควำมรู้ ในกำรชักนำเด็กสู่กำรคิดโครงงำน และสำมำรถเสนอ
ผลงำนได้อ ย่ ำงชัด เจน ภำยใต้ ก ำรบริ หำรที่มี คุณ ภำพ คื อ มีผู้ นำล้ ำเลิศ ควำมคิ ด ครอบคลุม ภำระกิ จทุ กด้ ำ น
ปัจจัยพื้นฐำนครบถ้วน สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยร่วมพัฒนำ
จำกกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พบว่ำมำตรฐำนกำรศึกษำโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศ โดยมีผลกำรดำเนินตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มีคุณภำพบรรลุตำมเป้ำหมำยของโรงเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ โดยมีกำร
จัดกำรคุณภำพผู้เรียนเช่นมีโครงกำรกิจกรรมและกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยเพื่อพัฒนำผู้เรียน
ให้มีศักยภำพเป็นพลโลก โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร มีกำรประเมินผล
กำรใช้หลักสูตรของสถำนศึกษำโครงกำรส่ง เสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและวิชำชีพโครงกำรพัฒนำสื่อและ
นวัตกรรมที่มีกำรบริกำรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรทำนวัตกรรมหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน โครงกำรกิจกรรมพัฒนำสิ่ง แวดล้อมศึกษำ
“กิจกรรมพี่นำน้องรักษ์น้ำ” โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำงำนห้องสมุด โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว เป็นต้น ซึ่งมีจุดควรพัฒนำ ดัง นี้ ส่ง เสริมพัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรให้สูงขึ้นและพัฒนำผลกำรสอบวัดระดับชำติ O-net ให้มีคะแนนพัฒนำกำรที่
ดีขึ้น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ มี
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนเชิงระบบ โดยให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมำภิบำล และแนวคิดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและใช้กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรโรงเรียนพัฒนำคุณภำพต่อเนื่อง (sQip) แนวทำงปฏิบัติ
5 Q หรือ 5 มำตรกำร และมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบโดยใช้กระบวนกำร PDCA
และ
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กระบวนกำร DALI โดยนำข้อมูลสำรสนเทศและระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำเป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริหำรจัดกำรมีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มีกำรดำเนินมำอย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีควำมรู้ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ ตำมควำมเชี่ยวชำญและมำตรฐำนตำแหน่ง
โดยใช้กระบวนกำร
PLC “ชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ” ทั้งนี้โรงเรียนมีโครงกำรต่ำงๆที่สนับสนุน กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร
คุณภำพกำรจัด กำรศึ กษำอย่ำ งหลำกหลำย ซึ่ง มีจุ ดควรพัฒ นำ ดั ง นี้ พัฒนำครูแ ละบุ คลำกรให้ ตรงตำมควำม
ต้องกำรของครูและโรงเรียน และจัดให้มีชุม ชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
ของผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำยและดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำและพัฒนำกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ อยู่ในระดับดี
เลิศ มีกำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยปฏิบัติกำร
โรงเรียนพัฒนำคุณภำพต่อเนื่อง (sQip) “ห้องเรียนเป็นฐำนกระบวนกำรเป็นทุน”ด้วย 4 กระบวนกำรหลัก 1)มีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่ยืดหยุ่น หลำกหลำย 2) ดูแลนักเรียนอย่ำงทั่วถึง จัดเพิ่ม โอกำสกำรศึกษำ เพื่อชีวิตและ
อนำคตอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพื่อสร้ำงโอกำสชีวิตหรืออำชีพ 3) กำรพัฒนำครูให้เป็นผู้เรียนรู้มืออำชีพ 4) บริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยืดหยุ่นเหมำะสมกับควำมถนัดของนักเรียน มีกำรจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดเป็น ทำเป็น มีทักษะกำรเรียนรู้ จำกกำรลงมือปฏิบัติจริงหรือสถำนกำรณ์จริง
Active Learning มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก และโรงเรียนมีกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนนำไปสู่กำรเกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำผลกำรประเมินมำใช้ในกำร
พัฒนำ/ปรับปรุงแก้ไขกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้มีโครงกำรที่ส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โครงกำรส่งเสริมควำม
เลิศทำงวิชำกำร โครงกำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรม โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำงำนห้องสมุด โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น ซึ่งมีจุดควรพัฒนำ ดังนี้กำร หลักสูตรที่
ยืดหยุ่นหลำกหลำย ตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น พัฒนำครู บุคลำกรในด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี กำรผลิต
สื่อ และพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริงกำรนำผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนและกำรประเมินตนเองของครูมำปรับปรุงพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนอย่ำงจริงจังและ
พัฒนำกำรกำกับนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
สรุปได้ว่ำโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคมมุ่งพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมพัฒนำครูมืออำชีพและ
มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 และบริหำรจัดกำรเชิงระบบแบบมีส่วนร่วมตำมแนวพระรำชดำริบวร
(บ้ำน วัด โรงเรียน) โดยยึดหลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนำกำรศึกษำให้ประสบ
ผลสำเร็จเชิงประจักษ์และมีประสิทธิภำพประสิทธิผลบรรลุตำมเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับคุณภาพ
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