
 
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียน 

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 8.33 และเพศหญิงร้อยละ 91.67 อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 25.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 16.67 เท่ากัน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8.33 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
  

ประเด็นคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.25 มาก 

2. มีจัดให้การประชุมหรืออบรมครูเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาอยู ่อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.83 มากที่สุด 

3. เปิดโอกาสให้ครู มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ใช้หลักสูตรแต่ละปีการศึกษา 

4.75 มากที่สุด 

4. มีการส่งสริมให้ครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียน
การสอนอย่างหลากหลายให้ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.67 มากที่สุด 

5. สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งให้บริการความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชนใกล้เคียง 

4.58 มากที่สุด 

6. เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องกับสภาพชุมชน สังคม และ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

4.75 มากที่สุด 

7. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนรู้จักการใช้
กระบวนการคิดระดับสูง 

4.58 มากที่สุด 

8. ส่งเสริมให้ครูมีกลยุทธ์ในการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4.75 มากที่สุด 
9. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

4.75 มากที่สุด 



ประเด็นคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
10. มีการวัดและประมินผลการเรียน และมีการพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินร่วมกันทั้งโรงเรียน  

4.75 มากที่สุด 

11. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึษามีการวัดผล 
ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

4.83 มากที่สุด 

12. มีการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.83 มากที่สุด 

13. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา
ทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.83 มากที่สุด 

14. มีการจัดทำระบบควบคุมภายในสถานศึกษาและนำ
ผลมาใช้ในการจัดการศึกษา 

4.83 มากที่สุด 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
1.มีการจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานของผู้เรียนและสถานศึกษา 

4.75 มากที่สุด 

2. มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน ของครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

4.83 มากที่สุด 

3. มีการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่กระทําผิดวินัยใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการแก้ไข 

4.58 มากที่สุด 

4. มีการเชิญผู้ปกครองมาปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับนักเรียนด้านระเบียบวินัย
และความประพฤติของนักเรียน 

4.75 มากที่สุด 

5. มีการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
การคัดเลือก ตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามแนวระบอบ
ประชาธิปไตย 

4.92 มากที่สุด 

6. ในการจัดกิจกรรมนักเรียนแต่ละครั้งโรงเรียนได้จัดให้
มีการประเมินผลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 

4.75 มากที่สุด 

7. มีทุนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรยีน
ดีและมีพฤติกรรมเรียบร้อย 

4.92 มากที่สุด 

8. ส่งเสริมให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ 

4.75 มากที่สุด 



ประเด็นคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
9. ม ีก ิจกรรมที ่ส ่งเสร ิมด ้านค ุณธรรม จร ิยธรรม  
ของนักเรียนอย่างหลากหลาย 

4.67 มากที่สุด 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังคร ูและ 
บุคลาครทางการศึกษาสอดคล้ยงกับนโยบาย สภาพ
ปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

4.75 มากที่สุด 

2. มีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออก
จากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

4.75 มากที่สุด 

3. มีการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื ่อเป ็นคร ูม ืออาช ีพโดยว ิธ ีการที ่หลากหลายทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

4.83 มากที่สุด 

4. มีการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.83 มากที่สุด 

5. มีการมอบหมายงานคำนึงถึงความถนัด ศักยภาพของ
บุคลากรและความเต็มใจของบุคลากรส่วนใหญ่ 

4.75 มากที่สุด 

6. มีการกำหนดบทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบแก่
บุคลากรสายสนับสนุน นักการภารโรงและพนักงาน
ธุรการ ที่ชัดเจน 

4.83 มากที่สุด 

7. ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษา คร ูผ ู ้สอน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหลักและโรงเรียน
มาร่วม ดำเนินกิจกรรมได้เหมือนเป็นองค์กรเดียวกัน 

4.75 มากที่สุด 

8. ม ีการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานและการเล ื ่อน
เงินเดือนอย่างเป็นระบบ 

4.92 มากที่สุด 

9. มีการส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียน 

4.83 มากที่สุด 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
1. โรงเรียนมีการจัดบริการอาหารและครื ่องดื ่มที ่มี
คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน 

4.33 มาก 

2. โรงเรียนมีมาตราการรักมาความปลอดภัยทั ้งใน
โรงเรียนและบริเวณโดยรอบโรงเรียน 

4.42 มาก 



ประเด็นคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
3. โรงเรียน มีอาคารเรียนเพียงพอและเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนอย่างมีคุณภาพ 

4.58 มากที่สุด 

4. ม ีการจ ัดทำแผนผ ังอาคาร สถานท ี ่  และป ้าย
ประชาสัมพันธ์ อย่างชัดเจน และง่ายต่อการศึกษาของ
ผู้ปกครอง 

4.17 มาก 

5. มีการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพทั้งครูและนักเรียน 
ให้สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา 

4.17 มาก 

6. มีการประสานงาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความ
ร ่วมม ือจากบ ุคคลท ั ้ งภายในและนอกสถาศ ึกษา  
เพ่ือระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.50 มาก 

7. มีการพัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัย 3.83 มาก 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
1. กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี  
อย่างเป็นระบบตามแผนปฎิบัติการประจำปี 

4.67 มากที่สุด 

2. ส่งเสริมให้ครูใช้พัสดุและทรัพย์สินของโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

4.75 มากที่สุด 

3. กำหนดให ้ม ีการรายงานผลการใช ้ เง ินและผล
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.75 มากที่สุด 

4. มีการส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการที่ศึกษา 4.92 มากที่สุด 
5. จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียนโดยมี
การรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.83 มากที่สุด 

6. มีการบริหารเงินอุดหนุนรายได้ ดำเนินการอย่างมี
ระบบด้วยการมีส่วนร่วม และกำหนดรายละเอียดในการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

4.83 มากที่สุด 

7. มีการจัดทำรายงานสารบัญให้เข้าถึงได้และสะดวกต่อ
การใช้งาน 

4.75 มากที่สุด 

8. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วน
ร่วม 

4.92 มากที่สุด 

9. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีอย่างเป็นระบบ 4.83 มากที่สุด 
10. ระบบสารสนเทศสามารถเข้าถึงง่ายและเป็นปัจจุบัน 4.58 มากที่สุด 



ประเด็นคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
11. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

4.92 มากที่สุด 

 
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียน ด้านการบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.71 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีจัดให้การประชุมหรืออบรมครูเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษาอยู ่อย่างต่อเนื ่อง มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึษามีการวัดผล ประเมินผลที่
หลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน
ให้บุคลากรในสถานศึกษาทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการจัดทำระบบควบคุม
ภายในสถานศึกษาและนำผลมาใช้ในการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.83 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ 4.25 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียน  ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.77 ซึ ่งอยู ่ในระดับมากที่สุด โดยมีทุนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมี
พฤติกรรมเรียบร้อย และมีการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยการคัดเลือก  ตั้งคณะกรรมการ
นักเรียนตามแนวระบอบประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.92 อยู่ในระดับมากที่สุด และมีการศึกษา
พฤติกรรมของนักเรียนที่กระทําผิดวินัยในด้านต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการแก้ไข มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.58 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียน  ด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนอย่างเป็นระบบ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.92 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลาคร
ทางการศึกษาสอดคล้ยงกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา มีการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ มีการมอบหมายงานคำนึงถึงความถนัด ศักยภาพของบุคลากรและความเต็มใจของ
บุคลากรส่วนใหญ่ และผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหลัก
และโรงเรียนมาร่วม ดำเนินกิจกรรมได้เหมือนเป็นองค์กรเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.75 ซึ่งอยู่ในระดับ
มากทีสุ่ด 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียน  ด้านการบริหารงานทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.29 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  โดยโรงเรียนมีอาคารเรียนเพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.58 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการพัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัย ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
3.83 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

 

 



 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียน   ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.80  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการที่ศึกษา มีการจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.92  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และระบบสารสนเทศสามารถเข้าถึงง่ายและเป็น

ปัจจุบัน คา่เฉลี่ยน้อยทีสุด คือ 4.58 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. พัฒนาระบบการทำงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. งานสารสนเทศควรจัดระเบียบให้เป็นระบบเเละเป็นปัจจุบันเพ่ือง่ายในการใช้ง่ายของทุกฝ่าย 


