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ค ำน ำ 
 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของบุคลากร ด้านบริหารทั่วไป 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพ่ือรายงานผลระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านบริหารทั่วไป ตาม
กระบวนการบริหารงาน อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของฝ่ายงานบริหารทั่วไป ได้รับทราบคุณภาพ
การให้บริการที่เกิดขึ้น และน าผลการตอบแบบสอบถามท่ีได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ของงาน
บริหารทั่วไป และเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียน 
สวนศรีวิทยา ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่าน ที่ให้ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป  

 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
          2562 
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รำยงำนผลส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

ด้ำนบริหำรทั่วไป  ประจ ำปี 2562 
ควำมเป็นมำ 

โรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  11 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีการบริหารจัดการโดย
แบ่งเป็น 4 ฝ่ายงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยสนับสนุน 
อ านวยความสะดวก ประสานงานให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านต่างๆ ได้แก่ งานโครงการพิเศษ งานส านักงานบริหารทั่วไป งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานโภชนาการ งานอาคารสถานที่  ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม งาน
ปฏิคม งานโสตทัศนศึกษา งานอนามัย งานธนาคารโรงเรียน งานพิธีการ งานประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรม
นักเรียน งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน งานรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย และงานชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป จึง
ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการตาม
กระบวนการของงานบริหารทั่วไปจากผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะส่งผลต่อการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องกำรประเมินผล 

1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการตาม
กระบวนการของงานบริหารทั่วไป โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

2. เพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
เป้ำหมำย  
 ผู้เข้ารับบริการ ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน จ าแนกเป็น 

- ผู้บริหาร     จ านวน   2  คน 
- ครูผู้สอน    จ านวน   121  คน 
- เจ้าหน้าที่    จ านวน   8  คน 
- นักการ/ภารโรง   จ านวน   10  คน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน   4  คน 
- อ่ืนๆ เช่น สมาคมผู้ปกครอง ฯลฯ จ านวน   5  คน 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรประเมินผล 
1. น าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารทั่วไป 
2. น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินการจัดบริหารทั่วไป 
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3. น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
- แบบสอบถามด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านบริหารทั่วไป 

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

- จัดท าแบบสอบถามใน google form ส่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามทางกลุ่มไลน์
ราชการโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

- จัดท าแบบสอบถามเป็น paper ให้กับผู้ตอบแบบสอบถามภายนอกกลุ่มไลน์ราชการ 
 
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านบริหารทั่วไป 
ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มงาน ในโรงเรียนสวนศรีวิทยา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับคือ  

5 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
4 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
3 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
2 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
1 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือหาค่าร้อยละความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัด
การศึกษา ด้านบริหารทั่วไป ดังนี้  

ตารางที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการหาค่า 
ร้อยละ  

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการ
จัดการศึกษาและการให้บริการของงานบุคคล 

2.1 ให้คะแนนส าหรับข้อค าถาม ได้แก่ ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ  

2.2 ค านวณหาค่าร้อยละ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงท่ี 1 สรุปจ ำนวนและร้อยละของผู้ใช้บริกำร 

ต ำแหน่ง จ ำนวน ร้อยละ 
ผู้บริหาร 2 1.33 
ครูผู้สอน 121 80.67 
เจ้าหน้าที่ 8 5.33 
นักการ/ภารโรง 10 6.67 
คณะกรรมการสถานศึกษา 4 2.67 
อ่ืนๆ 5 3.33 

รวม 150 100 
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้บริการด้านบริหารทั่วไปของโรงเรียนสวนศรีวิทยา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จ านวน 150 คน จากผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
 ต าแหน่งผู้ใช้บริการของโรงเรียนสวนศรีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 80.67 ผู้บริหาร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.33 เจ้าหน้าที่ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.33  นักการภารโรง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67 และอ่ืนๆ เช่น สมาคมผู้ปกครอง ฯลฯ 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
ตำรำงท่ี 2 แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรทั่วไป โรงเรียนสวนศรีวิทยำ 
  

ที ่ รำยกำรแบบสอบถำมด้ำนบริหำรทั่วไป 

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
จ ำแนกตำม 

ระดับควำมพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถำม 
ที่มีควำมพึงพอใจ
ระดับมำกขึ้นไป 

1 2 3 4 5 จ ำนวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 วางแผน ด าเนินงาน ประสานงานและการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทาง
การพัฒนาของโรงเรียน 

0 3 12 89 46 135 90.00 

2 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง จัดท าระบบการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์และการให้บริการประชาสัมพันธ์ 

0 7 20 81 42 123 82.00 

3 จัดท าแผนผังอาคารสถานท่ี และป้ายประชาสัมพันธ์
อย่างชัดเจน 

0 8 21 87 34 121 80.67 
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4 บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อมให้เป็นระเบยีบ สะอาด ถูกสุขลักษณะใน
สถานศึกษา 

0 6 22 90 32 122 81.33 

5 การจัดสวัสดิการและสวสัดภิาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบยีบที่
ก าหนดและความต้องการจ าเป็น 

0 5 18 88 39 127 84.67 

6 มีการควบคุมการให้บริการโภชนาการด้านคณุภาพ 
ราคาอย่างเหมาะสม จัดสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 
เครื่องดื่ม เป็นสัดส่วน สะอาด เรยีบร้อย มีการจดัท า
บัญชีรายรับ รายจ่าย ตลอดจนหลกัฐานทางการเงิน 
เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ 

0 3 11 90 46 136 90.67 

7 ประสานงาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
คณะกรรมสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู 
สมาคมศิษย์เก่า ครูเก่า และมลูนิธิ 

0 2 13 96 39 135 90.00 

8 จัดท าโครงการพิเศษ โดยมีการวางแผน ประสานงาน
และการให้บริการทางราชการแกบุ่คลากรทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

0 5 12 92 41 133 88.67 

9 งานส านักงาน มีการตรวจสอบ อ านวยความสะดวก ให้
ค าแนะน า ประสานงานและให้บรกิารทางราชการด้วย
ความเรยีบร้อย แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา จัดท าเอกสารทางราชการ และให้บริการ
ยานพาหนะให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 

0 7 19 93 31 124 82.67 

10 งานปฏิคม ดูแล ต้อนรับ ประสานงานผู้มีส่วนเกีย่วข้อง
ในการต้อนรับแขกผูม้ีเกียรติ และผู้ร่วมงานตามกิจกรรม
ต่างๆให้ถูกต้องตามระเบยีบ 

0 7 23 84 36 120 80.00 

11 มีการให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาให้แก่บุคลากร
ภายในโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติ   
 

0 1 15 91 43 134 89.33 

12 งานอนามัย วางแผนการด าเนินงานการพัฒนาและ
ส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจนักเรียนและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
 

0 10 19 79 42 121 80.67 

13 งานธนาคารโรงเรียน มีการด าเนินงานกิจกรรมตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งประโยชน์ทาง
การศึกษามากกว่าการแสวงหาผลก าไร จัดท าเอกสาร
อย่างเป็นระบบถูกตอ้ง  เป็นปัจจบุัน สามารถตรวจสอบ
ได ้

0 4 11 93 42 135 90.00 
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14 งานพิธีการ มีการประสานงาน ด าเนินพิธีการต่างๆให้
เป็นไปตามก าหนดการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้การด าเนินงานนั้นๆส าเร็จลลุ่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

0 6 12 94 38 132 88.00 

15 มีการด าเนินงาน ประสานความร่วมมือ ระหว่าง
นักเรียน บุคลากร และชุมชน ในการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ประเพณี   
ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัด 

0 9 19 89 33 122 81.33 

16 งานกิจการนักเรียน มีการป้องกัน ส่งเสริมวินัย 
ประชาธิปไตย ความประพฤตินักเรียน ปกครองดูแล
นักเรียนท่ีรับผิดชอบโดยประสานกับครูปกครอง  ครู
วิชาการ  ครูกิจกรรม ครูแนะแนว  และครูที่ปรึกษา 

0 7 20 85 38 123 82.00 

17 มีการส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรมนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ ร่วมกับหัวหน้า
ระดับชั้นและกลุม่สาระที่เกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนด
เกณฑ์ แบบประเมินที่เหมาะสม 

1 8 21 84 36 120 80.00 

18 มีการรณรงค์แกไ้ขปัญหายาเสพตดิทั้งภายในโรงเรียน
และร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และประสานความร่วมมือ
ระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง  

0 7 22 85 36 121 80.67 

19 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดท าระเบียน
นักเรียน  ศึกษานักเรยีนเป็นรายบคุคลและคัดกรอง
นักเรียน ให้นักเรยีนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  
ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการเยี่ยมบ้าน 100% 

0 3 15 93 39 132 88.00 

20 งานส่งเสรมิประชาธิปไตย มีวางแผนการด าเนินการ
เลือกตั้ง การท างาน การนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานของสภานักเรียน 

0 4 18 87 41 128 85.33 

รวม 1 112 343 1770 774 2544 84.80 
คิดเป็นร้อยละ 0.03 3.73 11.43 59.00 25.80   

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและ 
การจัดการศึกษา ด้านบริหารทั่วไป  

พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 84.80 ตามกระบวนการ
บริหารทั่วไป โดยประเด็นค าถามเรียงล าดับตามความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 ล าดับ ดังนี้ 

 
1. การควบคุมการให้บริการโภชนาการด้านคณุภาพ ราคาอย่างเหมาะสม จัดสถานท่ี

จ าหน่ายอาหาร เครื่องดืม่ เป็นสดัส่วน สะอาด เรียบร้อย มีการจัดท าบัญชีรายรับ 
รายจ่าย ตลอดจนหลักฐานทางการเงิน เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ 

คิดเป็นร้อยละ 90.67 

2. วางแผน ด าเนินงาน ประสานงานและการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ พัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการ
พัฒนาของโรงเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 90.00 
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3. ประสานงาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากคณะกรรมสถานศึกษา 
สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ครูเก่า และมูลนิธ ิ

คิดเป็นร้อยละ 90.00 

4. งานธนาคารโรงเรียน มีการด าเนินงานกิจกรรมตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งประโยชน์ทางการศึกษามากกว่าการแสวงหาผลก าไร 
จัดท าเอกสารอย่างเป็นระบบถูกตอ้ง  เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได ้

คิดเป็นร้อยละ 90.00 

5. มีการให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียน และชุมชนในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ตามทีผู่้อ านวยการโรงเรียนอนุมตัิ 

คิดเป็นร้อยละ 89.33 

 
 

ร้อยละ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
ด้ำนบริหำรทั่วไป โรงเรียนสวนศรีวิทยำ ที่มีควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป 
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ภำคผนวก 
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แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนสวนศรีวิทยำ 

ด้ำนบริหำรทั่วไป ปีกำรศึกษำ 2562  

ค ำชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร
จัดการของโรงเรียนสวนศรีวิทยา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
และการจัดการศึกษา ด้านบริหารทั่วไป 

2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่าน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 (  ) ผู้บริหาร      (  ) ครูผู้สอน    

(  ) เจ้าหน้าที่    (  ) นักการ/ภารโรง     

(  ) คณะกรรมการสถานศึกษา      (  ) อ่ืนๆ 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 วางแผน ด าเนินงาน ประสานงานและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา

ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการ
พัฒนาของโรงเรียน 

     

2 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่ อง จัดท า
ระบบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการให้บริการประชาสัมพันธ์ 

     

3 จัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน      
4 บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ 

สะอาด ถูกสุขลักษณะในสถานศึกษา 
     

5 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความต้องการจ าเป็น 
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6 มีการควบคุมการให้บริการโภชนาการด้านคุณภาพ ราคาอย่างเหมาะสม จัดสถานที่
จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เป็นสัดส่วน สะอาด เรียบร้อย มีการจัดท าบัญชีรายรับ 
รายจ่าย ตลอดจนหลักฐานทางการเงิน เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ 

     

7 ประสานงาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากคณะกรรมสถานศึกษา สมาคม
ผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ครูเก่า และมูลนิธิ 

     

8 จัดท าโครงการพิเศษ โดยมีการวางแผน ประสานงานและการให้บริการทางราชการ
แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     

9 งานส านักงาน มีการตรวจสอบ อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า ประสานงานและ
ให้บริการทางราชการด้วยความเรียบร้อย แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา จัดท าเอกสารทางราชการ และให้บริการยานพาหนะให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน 

     

10 งานปฏิคม ดูแล ต้อนรับ ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
และผู้ร่วมงานตามกิจกรรมต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบ 

     

11 มีการให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียน และชุมชนในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติ   

     

12 งานอนามัย วางแผนการด าเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพท้ังทางร่างกาย
และจิตใจนักเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

     

13 งานธนาคารโรงเรียน มีการด าเนินงานกิจกรรมตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งประโยชน์ทางการศึกษามากกว่าการแสวงหาผลก าไร จัดท าเอกสารอย่างเป็น
ระบบถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 

     

14 งานพิธีการ มีการประสานงาน ด าเนินพิธีการต่างๆให้เป็นไปตามก าหนดการ และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือให้การด าเนินงานนั้นๆส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

     

15 มีการด าเนินงาน ประสานความร่วมมือ ระหว่างนักเรียน บุคลากร และชุมชน ใน
การจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ประเพณี   
ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัด 

     

16 งานกิจการนักเรียน มีการป้องกัน ส่งเสริมวินัย ประชาธิปไตย ความประพฤติ
นักเรียน ปกครองดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบโดยประสานกับครูปกครอง  ครูวิชาการ  
ครูกิจกรรม ครูแนะแนว  และครูที่ปรึกษา 

     

17 มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร่วมกับหัวหน้าระดับชั้นและกลุ่มสาระท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนดเกณฑ์ แบบ
ประเมินที่เหมาะสม 

     

18 มีการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในโรงเรียนและร่วมกับหน่วยงานอื่น และ
ประสานความร่วมมือระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง  
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19 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดท าระเบียนนักเรียน  ศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคลและคัดกรองนักเรียน ให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  ด าเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการเยี่ยมบ้าน 100% 

     

20 งานส่งเสริมประชาธิปไตย มีวางแผนการด าเนินการเลือกตั้ง การท างาน การนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของสภานักเรียน 

     

 
3. ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................  

 
 


