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บทที ่6 

ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน 
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานของโรงเรียนซางตาครูสศึกษา ไดสรุปโดย 
แยกตามลําดับ ดังน้ี 

1. รายงานประจําปการศกึษา 2558 
2. สรุปผลสาํรวจความพึงพอใจ(Stakeholder) 

 

1. รายงานประจําปการศึกษา 2558 
 จากผลการดําเนินงาน สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน และตัวบงชี้ 
ไดดังน้ี 

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
 แผนกปฐมวัยมีการจัดการศึกษาให เด็กมีพัฒนาการทางดานรางกายสมวัย  มุงเนนจัด
ประสบการณผานทางการจัดกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเคล่ือนไหว และ
จังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมเสรี/เลนตามมุม  และเกมการศึกษา  ซึ่ง
เปนกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมบูรณแข็งแรง   มีสุขนิสัยที่ดีและรูจักการดูแล
สุขภาพตนเอง  นอกจากกิจกรรมประจําวันแลว ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพที่ดีใหแกเด็ก  เชน 
โครงการสุขภาพดีมีสุข  กิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมเบิกบานยามเชา   นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพประจําป
ใหกับเด็กปฐมวัย  และประสานงานกับศูนยสาธารณสุขที่  26  เพื่อการเฝาระวังในเร่ืองของโรคติดตอตางๆ 
มีการสงเสริมสุขภาวะทางโภชนาการ  รับประทานอาหารที่มีประโยชน  บริการฉีดวัคซีนอีกทั้งยังสงเสริมให
เด็กมีอนามัยที่ดี ลางมือกอนรับประทานอาหารและแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร สงเสริมใหเด็กมีการ
ออกกําลังกาย มีการชั่งน้ําหนักแลวัดสวนสูงเปนประจําทุกเดือน 
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มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
   โรงเรียนซางตาครูสศึกษา แผนกปฐมวัย จัดใหมีการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กทางดาน
อารมณและจิตใจท่ีเหมาะสมกับวัย  โดยผานทางการจัดกิจกรรมหลัก   6   กิจกรรม   คือ 
กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ   กิจกรรมเสริมประสบการณ    กิจกรรม
สรางสรรค   กิจกรรมเสรี/เลนตามมุม  เกมการศึกษา  เพื่อสงเสริมใหเด็กไดแสดงออกตาม
พัฒนาการดานอารมณและจิตใจอยางเหมาะสมกับวัย  มีจิตใจเบิกบานแจมใส  มีการควบคุม
อารมณของตนเองและมคีวามมั่นคงทางดานอารมณท่ีเหมาะสมกับวัย  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ
เพื่อน ครู และผูอื่น   สามารถปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางดี  โดยผานกิจกรรมทัศน
ศึกษา   กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมเบิกบานยามเชา  กิจกรรมหนูนอยสมองไว   รวมท้ังสงเสริมให
เด็กมีความชื่นชอบตอธรรมชาติรอบตัวและมีความสุขในการสรางผลงานทางดานศิลปะ  เลน
ดนตรีและทํากิจกรรมเคล่ือนไหว  โดยผาน โครงการเบิกบานยามเชาและโครงการเรียนรูสูโลก
กวาง 
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มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการทางดานสังคม 
            แผนกปฐมวัยโรงเรียนซางตาครูสศึกษา มุงสงเสริมเด็กใหมีพัฒนาการทางดานสังคมท่ี
ดี เปนผูมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี รูจักเชื่อฟงคําส่ังสอนของพอแม ครูอาจารย 
มีความซื่อสัตย สุจริต รักและเมตตาตอผูอื่น รูจักการแบงปน เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได 
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ โดยผานโครงการเด็กดีมี
คุณธรรม กิจกรรมหนูนอยมารยาทงาม กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา และกิจกรรมวันสําคัญตางๆ 
            นอกจากน้ีโรงเรียนยังสงเสริมใหเด็กเปนผูท่ี มีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการ และ
กลาแสดงออกอยางเหมาะสมตามวัย  มีความมั่นใจในตนเอง  รักการเรียนรู  สามารถพึ่งพา
ตนเอง ปรับตัวเขากับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  โดยผานโครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนรูดวย Storyline   Approachc และกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
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มาตรฐานที่ 4   เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 
       โรงเรียนซางตาครูสศึกษา แผนกปฐมวัย จักการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดาน
สติปญญาสมวัย ซึ่งมุงเนนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาเด็กใหมีความใฝรู มีการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเน่ือง มีทักษะในการส่ือสาร มีจินตนาการและความคิดสรางสรรคสมวัย โดย
ผานทางการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา ซึ่งเปนการ
สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสมกับวัย มีนิสัยรักการอาน สนใจในส่ิงตางๆ
รอบตัวและสามารถเรียนรูจากประสบการณตรงดวยตนเอง มีความสามารถในการคิดท่ี
หลากหลายและแปลกใหม เพื่อนําไปสูการสารางสรรคไดตามวัย นอกจากกิจกรรมประจําวัน
แลวยังมียังมีการเรียนรูภาษาอังกฤษกับครูตางชาติ การเรียนรูภาษาอังกฤษดวยหลักสูตร 
Intensive English program (IEP) การเรียนรูภาษาจีน โครงการบูรณการจัดการเรียนรูดวย 
Storyline Approach โครงการสุขภาพดีมีสุข กิจกรรมเบิกบานยามเชาและกิจกรรมแขงขันกีฬา
สีภายในเฟองฟาเกมส โครงการบานนักวิทยาศาสตร โครงการหนูนอยสมองไว การดําเนินการ
ท่ีกลาวมาน้ีไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชนเปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                               62 

                                                       สารสนเทศโรงเรียนซางตาครูสศึกษา (แผนกปฐมวัย) 2558 

มาตรฐานที่  5 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 โรงเรียนซางตาครูสศึกษา แผนกปฐมวัยเห็นความสําคัญของการจัดประสบการณการ
เรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ครูรวมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป 
จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําป ดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร จัดสงครูเขารวมอบรมท้ังในและ
นอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย การวัดและการ
ประเมินผล การอบรมดูแลเด็กโดยสอดแทรกการสงเสริมใหเด็กมีความประพฤติดีปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมผานโครงการเด็กดีมีคุณธรรม สถานศึกษาจัดหาส่ืออุปกรณเทคโนโลยี และส่ิง
อํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรู ครูสามารถจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหเด็ก
มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ดาน โดยใชกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย ครูมีการจัดทํา
แผนการจัดประสบการณท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กตามวัย ครูมีการใชส่ือท่ี
หลากหลายในการจัดการเรียนรู มีโครงการอนุบาลนาอยูท่ีครูจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน
ท่ีมีบรรยากาศอบอุน สะอาด ปลอดภัย สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของเด็ก ครูมีการประชุมเพื่อ
วางแผนจัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก เพื่อใหไดวิธีประเมินท่ีหลากหลายครบท้ัง 6
กิจกรรมและนําผลท่ีไดจากการประเมินไปใชปรับปรุงการจัดกิจกรรมและแกไขปญหา พัฒนาการ
เด็กสถานศึกษาทําการกํากับ นิเทศ ติดตามผลและประเมินผลโดยทําการนิเทศครูปฐมวัยรวมกับ
ฝายการศึกษา เขต 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีการนําผลประเมินไปพัฒนาการจัดการศึกษา
รวมกัน   
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มาตรฐานท่ี 6 
ผูบริหารปฎิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

               ผูบริหารมีความรู  ความเขาใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยการจัดสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเสริมสรางปรัชญาและการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเกิดแกบุคลากร
ทุกฝายในโรงเรียน  และนักเรียนไดปฏิบัติตนอยางมีระเบียบ  นักเรียนมีการไหวท่ีสวยงามตาม
วัฒนธรรมของโรงเรียน ผูบริหารยังเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  และเปนผูนําทางวิชาการและ
การจัดการอยางเปนระบบ  โดยสงเสริม  สนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนโดยการอบรม / ศึกษาดู
งาน /เขารับการสัมมนา เชน โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย  เพื่อนําส่ิงท่ีไดรับมาขยายผล
อยางมีเปาหมายผูบริหารไดเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนกลยุทธเพื่อพัฒนาท่ัวท้ังสถานศึกษา   รวมกําหนด
เปาประสงค  พันธกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน  มีการประเมิน ติดตาม ใหขอเสนอแนะ
แตละฝายในการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหบรรลุเปาประสงคท่ีกําหนดไวโดยการใหคําแนะนํา  
คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา ผูบริหารยังไดสรางแรงจูงใจท่ีดีเพื่อใหบุ
คลกรไดทํางานอยางอุทิศตนเพื่อองคกร และเด็ก จากผลการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
บุคลากรทุกฝาย  ผูปกครอง นักเรียนชุมชนเกิดความพึงพอใจการบริหารท่ีเปนไปตาม
เปาหมาย 
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มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 
           แผนกปฐมวัยโรงเรียนซางตาครูสศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและมีการ
พัฒนาหลักสูตรเปนประจําทุกป  เพื่อนําสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนมีการ
พัฒนาระบบกลไก ใหผูมีสวนรวมทุกฝายเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางเดนชัด  มี
โครงสรางการบริหารจัดการท่ีชัดเจน มีการกระจายอํานาจการบริหารโดยการกําหนดหนาท่ี
ความรับผิดชอบใหแกบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน ตามขอบขายของงาน และใชหลักการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม นอกจากน้ีโรงเรียนยังจัดใหมีกิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่น เชน กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพในวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา กิจกรรมวันฉลอง
วัดซางตาครูส เปนตน  
            นอกจากน้ีโรงเรียนมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับเด็กท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน โดยผาน กิจกรรมบรรยากาศแหงการเรียนรู  การจัด
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูในแตละสัปดาหของเด็ก 
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มาตรฐานที่ 8 
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
         โรงเรียนมีกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มีการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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มาตรฐานที่  9 สถานศึกษามีการสราง  สงเสริม  สนับสนุนให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 โรงเรียนซางตาครูสศึกษา แผนกปฐมวัย มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผู
มีความรูความสามารถ  มีทักษะทาง   ดานวิชาการ   กระบวนการกอเกิดคุณธรรมจริยธรรม  
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา  โดยเนนการมีสวนรวมในการเรียนรูการ
ทํางานรวมกับผูอื่นและสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ   เปนการ
สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง   และพรอมท้ังการไดรับประสบการณตรง  
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการเรียนและใชในชีวิตประจําวันได  นอกจากน้ีโรงเรียนไดจัด
กิจกรรมรวมกับชุมชน   เพื่อใหชุมชนและโรงเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน   เชน
โครงการวันสําคัญ   กิจกรรมวันเขาพรรษา กิจกรรมวัน พอ  วันแม  วันลอยกระทง    
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มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย  ตามปรัชญา 
วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 

 แผนกปฐมวัยมีการจัดสงบุคลากรท่ีเกี่ยวของเขารับการสัมมนา ฝกอบรมเพื่อเตรียมให
เด็กมีความรูและสรางเสริมประสบการณเพื่อใหความรูตามแนวทางผายการศึกษาอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพ เพื่อสรางเด็กใหมีคุณธรรมมีความรู  และเปนคนดีของสังคม  โดยมีกิจกรรม
เสริมศักยภาพครูปฐมวัยตลอดปการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  พาเด็กไปศึกษา
แหลงเรียนรูภายนอก  สรางความเขาใจ รับรู รับฟงในความสําคัญองวิถีชีวิตของคนในแตละ
ศาสนา  เกิดความภาคภูมิใจผูรวมกิจกรรมประกอบดวย  ผูบริหาร    ครูผูสอน   เด็ก ชุมชน
รอบสถานศึกษา มีการวางแผนดําเนินงานผูรับผิดชอบ กํากับดูแล   
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2.สรุปผลสํารวจความพึงพอใจ(Stakeholder) 
สรุปแบบสํารวจความตองการ/ความพึงพอใจของผูเรียนตอการดําเนนิงานของโรงเรียนซางตาครูสศกึษา 

ปการศึกษา 2558 
ลําดบั รายการ ระดับคุณภาพ 
  ดีมาก 

( 4 ) 
ดี 

( 3 ) 
พอใช 
( 2 ) 

ตอง
ปรับปรุง 

( 1 ) 
1 ผูปกครองไดรับทราบขาวสารตาง ๆ ของทางโรงเรยีนจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ เชน จดหมายเวียน วารสารโรงเรียน ปฏิทิน
โรงเรียน รายงานประจําป และขอความ SMS 

33.25 65.60 1.15  
- 
 

2 โรงเรียนไดจัดบรกิารดานสขุภาพและความปลอดภัยใหกับ
นักเรียน เชน การตรวจสุขภาพประจําป   การตรวจคุณภาพอาหาร 

22.25 77.75 - - 

3 การจัดหลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพความตองการของชุมชนและยึดหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

45.25 54.75 - - 

4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนนการฝก
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห  ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  มีวิจารณญาณและไดลงมือปฏิบัติจรงิ ตามศักยภาพ
ของผูเรียน โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ การทําแบบฝกหัด การรายงาน การจัดโครงงาน เปนตน 

35.75 62.75 1.50 - 

5 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรยีนรักการอาน และบันทึกการ
อานจากสิ่งท่ีคนควา มีการหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 
และจัดกิจกรรมใหเกิดการเรยีนรูไดทุกเวลาและสถานท่ี 

14.10 83.80 2.10 - 

6 ครูสามารถวัดและประเมินผลการเรยีนรูของนักเรยีนไดอยาง
หลากหลาย ตอเนือ่ง และครอบคลุมการพัฒนาของนกัเรียน 
ในทุกดาน 

30.50 67.35 2.15 - 

7 ในการจัดการเรยีนการสอนในทุกวิชามีการปลกูฝงและพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม คานยิมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เชน การแบงปนชวยเหลือผูยากไร ความซื่อตรง ขยันทุมเท  
เปนตน 

43.75 55.15 1.10 - 

8 โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนเกิดการเรยีนรู 8 กลุมสาระ ไดแก              
ทัศนศกึษาเชิงบูรณาการ กฬีาสี การแขงขันทักษะดานวิชาการ 
ตาง ๆ และการแขงขันอืน่ ๆ กับหนวยงานตาง ๆ  

25.10 73.15 1.75 - 
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9 ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมธนาคารคุณธรรมและคุณลกัษณะ
อันพึงประสงคของโรงเรียน เชน การลงชื่อรับรองในสมุดธนาคาร
คุณธรรม สงเสริมใหนักเรยีนทําความดี 

13.75 85.10 1.15 - 

10 การจัดกิจกรมลูกเสอื-เนตรนารเีปนการสนับสนนุใหนักเรยีนเกิด
การเรยีนรู และมีประสบการณเพ่ิมเติม มีความรับผิดชอบ มีความ
เปนผูนาํ  
ผูตามท่ีดีและมีระเบียบวินัย เชน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การอยู
คายพักแรม 

38.75 60.25 1.00  

- 

11 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนมีสวนชวยพัฒนาใหนักเรยีนรูจัก
ชวยเหลือสังคมและผูดอยโอกาส เชน การเยี่ยมและมอบสิ่งของ
ผูสูงอายุ หรือชวยผูประสบภัยธรรมชาติ เปนตน 

17.15 80.70 2.15 - 

12 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียน 
เชน การเปนวิทยากรใหความรูกับนักเรยีน 

32.10 66.15 1.75  
- 

13 โรงเรียนใหบริการแนะแนวแกนักเรยีนในดานการศึกษา 23.15 75.10 1.75 - 

14 โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความถนัดความสนใจของผูเรยีน
หลากหลายชนิด ครอบคลุมท้ังในกิจกรรมดานวิชาการ ดนตรี กีฬา 
งานฝมือ ฯลฯ 

37.15 60.10 2.75 - 

15 โรงเรียนมีสิ่งแวดลอมสวยงาม รมรื่น สะอาด และมีบรรยากาศ 
แหงการเรียนรู 

17.50 81.35 1.15 - 

16 โรงเรียนมีการใหบริการเทคโนโลยีท่ีเอือ้ตอการเรยีนรูดวยตนเอง 
เชน การสืบคนขอมูลทางอนิเตอรเน็ต  การบริการหองสมุด 

17.25 81.65 1.10 - 

17 ครูมีความรู ความสามารถในการสอนและถายทอดความรูใหแก
นักเรียน 

23.25 76.75 - - 

18 ครูติดตามดูแลเอาใจใสนักเรยีน ดานความประพฤติและวินยัอยาง
สมํ่าเสมอ และสือ่สาร ใชคําพูดท่ีดีกับผูปกครอง 

35.25 63.60 1.15 - 

19  โรงเรยีนสงเสริมใหมีการพบปะแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวาง
ผูปกครองและครเูพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ เชน การ
ประชุมผูปกครองประจําภาคเรยีนและผูปกครองเครือขาย 

25.15 72.10 2.75 - 
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จากผลแบบสํารวจความตองการ/ความพึงพอใจผูเรียนตอการดําเนินงานของ 
โรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

ระดับดีมาก และระดบัดี   จํานวน  19  ขอ คือ 
 ขอท่ี 1  ผูปกครองไดรับทราบขาวสารตาง ๆ ของทางโรงเรยีนจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน จดหมาย
เวียน วารสารโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน รายงานประจําป และขอความ SMS มีคาเฉล่ีย 98.85 % 

ขอท่ี 2 โรงเรยีนไดจัดบรกิารดานสุขภาพและความปลอดภยัใหกับนักเรียน เชน การตรวจสุขภาพ
ประจําป การตรวจคณุภาพอาหาร มีคาเฉล่ีย 100 % 

ขอท่ี 3 การจดัหลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพความตองการของชุมชน
และยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคาเฉล่ีย 100 % 
 ขอท่ี 4 โรงเรียนจดักจิกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนนการฝกทักษะกระบวนการคดิ
วิเคราะห สังเคราะห ความคดิริเริ่มสรางสรรค มีวิจารณญาณและไดลงมือปฏิบัติจริง ตามศักยภาพของ
ผูเรียน โดยผานกระบวนการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ การทําแบบฝกหัด การรายงาน การ
จัดโครงงาน     เปนตน มีคาเฉล่ีย 98.50 % 

ขอท่ี 5 โรงเรียนจดักจิกรรมสงเสริมใหผูเรียนรกัการอาน และบันทึกการอานจากส่ิงท่ีคนควา มีการ
หาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ และจัดกิจกรรมใหเกดิการเรียนรูไดทุกเวลาและสถานท่ี มีคาเฉล่ีย 
97.90 % 
 ขอท่ี 6 ครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูของนกัเรียนไดอยางหลากหลาย ตอเนื่อง และ
ครอบคลุมการพัฒนาของนักเรียนในทุกดาน มีคาเฉล่ีย 97.85 % 

ขอท่ี 7 ในการจดัการเรยีนการสอนในทุกวิชามีการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ี
ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน การแบงปนชวยเหลือผูยากไร ความซ่ือตรง ขยันทุมเท  เปนตน  
มีคาเฉล่ีย 98.90 % 
 ขอท่ี 8 โรงเรียนสนับสนุนใหนกัเรียนเกิดการเรียนรู 8 กลุมสาระ ไดแก ทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ 
กีฬาสี การแขงขันทักษะดานวิชาการตาง ๆ และการแขงขนัอ่ืน ๆ กับหนวยงานตาง ๆ มีคาเฉล่ีย 98.25 % 
 ขอท่ี 9 ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมธนาคารคณุธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
โรงเรียน เชน การลงช่ือรับรองในสมุดธนาคารคุณธรรม สงเสริมใหนักเรียนทําความด ีมีคาเฉล่ีย 98.85 % 
 ขอท่ี 10 การจดักจิกรมลูกเสือ-เนตรนารีเปนการสนับสนนุใหนักเรยีนเกดิการเรยีนรู และมี
ประสบการณเพ่ิมเติม มีความรับผิดชอบ มีความเปนผูนํา ผูตามท่ีดีและมีระเบียบวินยั เชน กจิกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี การอยูคายพักแรม  มีคาเฉล่ีย 99.00 % 
 ขอท่ี 11  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนมีสวนชวยพัฒนาใหนกัเรียนรูจักชวยเหลือสังคมและ
ผูดอยโอกาส เชน การเยี่ยมและมอบส่ิงของผูสูงอายุ หรือชวยผูประสบภัยธรรมชาติ เปนตน มีคาเฉล่ีย 
97.85 % 
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 ขอท่ี 12 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียน เชน การเปนวิทยากรให
ความรูกับนกัเรียน มีคาเฉล่ีย 98.25 % 
 ขอท่ี 13  โรงเรียนใหบริการแนะแนวแกนกัเรียนในดานการศึกษา มีคาเฉล่ีย 98.25 % 

ขอท่ี 14 โรงเรียนจดักจิกรรมตามความถนัดความสนใจของผูเรียนหลากหลายชนิด ครอบคลุมท้ัง
ในกิจกรรมดานวิชาการ ดนตรี กีฬา งานฝมือ ฯลฯ มีคาเฉล่ีย 97.25 % 

ขอท่ี 15 โรงเรียนมีส่ิงแวดลอมสวยงาม รมรืน่ สะอาด และมีบรรยากาศแหงการเรียนรู  มีคาเฉล่ีย 
98.85 % 
 ขอท่ี 16 โรงเรียนมีการใหบริการเทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการเรยีนรูดวยตนเอง เชน การสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ต การบริการหองสมุด มีคาเฉล่ีย 98.90 % 
 ขอท่ี 17 ครูมีความรู ความสามารถในการสอนและถายทอดความรูใหแกนักเรียน มีคาเฉล่ีย 100% 
 ขอท่ี 18 ครูตดิตามดูแลเอาใจใสนักเรยีน ดานความประพฤติและวินัยอยางสมํ่าเสมอ และส่ือสาร 
ใชคําพูดท่ีดีกับผูปกครอง มีคาเฉล่ีย 98.85 % 

ขอท่ี 19  โรงเรียนสงเสริมใหมีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูปกครองและครูเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ เชน การประชุมผูปกครองประจําภาคเรยีนและผูปกครองเครือขาย มีคาเฉล่ีย 
97.25 % 
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สรุปแบบสํารวจความตองการ/ความพึงพอใจผูปกครอง/ชุมชนตอการดําเนินงานของ 
โรงเรียนซางตาครูสศึกษา ปการศึกษา 2558 

ลําดบั รายการ ระดับคุณภาพ 
  ดีมาก 

( 4 ) 
ดี 

( 3 ) 
พอใช 
( 2 ) 

ตอง
ปรับปรุง 

( 1 ) 
1 ผูปกครองไดรับทราบขาวสารตาง ๆ ของทางโรงเรยีนจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ เชน จดหมายเวียน วารสารโรงเรียน 
ปฏิทินโรงเรยีน รายงานประจําป และขอความ SMS 

9.85 90.15 - - 
 

2 โรงเรียนไดจัดบรกิารดานสขุภาพและความปลอดภัยใหกับ
นักเรียน เชน การตรวจสุขภาพประจําป   การตรวจคุณภาพ
อาหาร 

93.75 5.25 1.00 - 

3 การจัดหลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสม สอดคลอง
กับสภาพความตองการของชุมชนและยึดหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

12.45 86.55 - - 

4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนน
การฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห  ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค  มีวิจารณญาณและไดลงมือปฏิบัติจริง ตาม
ศักยภาพของผูเรยีน โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การทําแบบฝกหัด การรายงาน 
การจัดโครงงาน เปนตน 

26.75 71.10 2.15 - 

5 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรยีนรักการอาน และ
บันทึกการอานจากสิ่งท่ีคนควา มีการหาความรูจากแหลง
การเรยีนรูตาง ๆ และจัดกิจกรรมใหเกิดการเรยีนรูไดทุก
เวลาและสถานท่ี 

11.25 86.50 2.25 - 

6 ครูสามารถวัดและประเมินผลการเรยีนรูของนักเรยีนได
อยางหลากหลาย ตอเนื่อง และครอบคลุมการพัฒนาของ
นักเรียน 
ในทุกดาน 

34.50 64.25 1.25 - 

7 ในการจัดการเรยีนการสอนในทุกวิชามีการปลกูฝงและ
พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม คานยิมท่ีดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค เชน การแบงปนชวยเหลือผูยากไร ความ
ซื่อตรง ขยันทุมเท เปนตน 

36.75 62.10 1.15 - 

8 โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนเกิดการเรยีนรู 8 กลุมสาระ 34.50 64.25 1.25 - 
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ไดแก ทัศนศกึษาเชงิบูรณาการ กฬีาสี การแขงขันทักษะ
ดานวิชาการตางๆและการแขงขันอืน่ๆกับหนวยงานตาง ๆ  

9 ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมธนาคารคุณธรรมและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงคของโรงเรียน เชน การลงชื่อ
รับรองในสมุดธนาคารคุณธรรม สงเสริมใหนักเรยีนทํา
ความดี 

16.35 67.50 16.15 - 

10 การจัดกิจกรมลูกเสอื-เนตรนารเีปนการสนับสนนุให
นักเรียนเกิดการเรยีนรู และมีประสบการณเพ่ิมเติม มีความ
รับผิดชอบ มีความเปนผูนํา  
ผูตามท่ีดีและมีระเบียบวินัย เชน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
การอยูคายพักแรม 

35.60 63.15 1.25  

- 

11 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนมีสวนชวยพัฒนาใหนักเรยีนรูจัก
ชวยเหลือสังคมและผูดอยโอกาส เชน การเยี่ยมและมอบ
สิ่งของผูสูงอายุ หรอืชวยผูประสบภัยธรรมชาติ เปนตน 

16.15 81.70 2.15 - 

12 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมกับทาง
โรงเรียน เชน การเปนวิทยากรใหความรูกับนักเรียน 

16.25 82.50 1.25 - 

13 โรงเรียนใหบริการแนะแนวแกนักเรยีนในดานการศึกษา 12.15 73.60 14.25 - 

14 โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความถนัดความสนใจของผูเรยีน
หลากหลายชนิด ครอบคลุมท้ังในกิจกรรมดานวิชาการ 
ดนตรี กีฬา งานฝมือ ฯลฯ 

28.25 69.50 2.25 - 

15 โรงเรียนมีสิ่งแวดลอมสวยงาม รมรื่น สะอาด และมี
บรรยากาศแหงการเรียนรู 

25.60 72.25 2.15 - 

16 โรงเรียนมีการใหบริการเทคโนโลยีท่ีเอือ้ตอการเรยีนรูดวย
ตนเอง เชน การสืบคนขอมูลทางอนิเตอรเน็ต  การบริการ
หองสมุด 

21.15 65.60 13.25 - 

17 ครูมีความรู ความสามารถในการสอนและถายทอดความรู
ใหแกนักเรยีน 

15.25 83.75 1.00 - 

18 ครูติดตามดูแลเอาใจใสนักเรยีน ดานความประพฤติและ
วินัยอยางสมํ่าเสมอ และสือ่สาร ใชคําพูดท่ีดีกับผูปกครอง 

22.75 76.25 1.00  
- 

19  โรงเรยีนสงเสริมใหมีการพบปะแลกเปลีย่นความคิดเห็น
ระหวางผูปกครองและครูเพ่ือพัฒนาผูเรยีนใหเต็มศักยภาพ 
เชน การประชุมผูปกครองประจําภาคเรียนและผูปกครอง
เครอืขาย 

14.25 83.60 2.15  
- 
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จากผลแบบสํารวจความตองการ/ความพึงพอใจผูปกครอง/ชุมชนตอการดําเนินงานของ 
โรงเรียนซางตาครูสศึกษา 

ระดับดีมาก และระดบัดี   จํานวน  19  ขอ คือ 
 ขอท่ี 1  ผูปกครองไดรับทราบขาวสารตาง ๆ ของทางโรงเรยีนจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน จดหมาย
เวียน วารสารโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน รายงานประจําป และขอความ SMS มีคาเฉล่ีย 100 % 

ขอท่ี 2 โรงเรียนไดจัดบรกิารดานสุขภาพและความปลอดภยัใหกับนักเรียน เชน การตรวจสุขภาพ
ประจําป การตรวจคณุภาพอาหาร มีคาเฉล่ีย 99.00 % 

ขอท่ี 3 การจดัหลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพความตองการของชุมชน
และยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคาเฉล่ีย 99.00 % 
 ขอท่ี 4 โรงเรียนจดักจิกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนนการฝกทักษะกระบวนการคดิ
วิเคราะห สังเคราะห ความคดิริเริ่มสรางสรรค มีวิจารณญาณและไดลงมือปฏิบัติจริง ตามศักยภาพของ
ผูเรียน โดยผานกระบวนการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ การทําแบบฝกหัด การรายงาน การ
จัดโครงงาน     เปนตน มีคาเฉล่ีย 97.85 % 

ขอท่ี 5 โรงเรียนจดักจิกรรมสงเสริมใหผูเรียนรกัการอาน และบันทึกการอานจากส่ิงท่ีคนควา มีการ
หาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ และจัดกิจกรรมใหเกดิการเรียนรูไดทุกเวลาและสถานท่ี มีคาเฉล่ีย 
97.75 % 
 ขอท่ี 6 ครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูของนกัเรียนไดอยางหลากหลาย ตอเนื่อง และ
ครอบคลุมการพัฒนาของนักเรียนในทุกดาน มีคาเฉล่ีย 98.75 % 

ขอท่ี 7 ในการจดัการเรยีนการสอนในทุกวิชามีการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ี
ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน การแบงปนชวยเหลือผูยากไร ความซ่ือตรง ขยันทุมเท  เปนตน  
มีคาเฉล่ีย 98.85 % 
 ขอท่ี 8 โรงเรียนสนับสนุนใหนกัเรียนเกิดการเรียนรู 8 กลุมสาระ ไดแก ทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ 
กีฬาสี การแขงขันทักษะดานวิชาการตาง ๆ และการแขงขนัอ่ืน ๆ กับหนวยงานตาง ๆ มีคาเฉล่ีย 98.75 % 
 ขอท่ี 9 ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมธนาคารคณุธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
โรงเรียน เชน การลงช่ือรับรองในสมุดธนาคารคุณธรรม สงเสริมใหนักเรียนทําความด ีมีคาเฉล่ีย 83.85 % 
 ขอท่ี 10 การจดักจิกรมลูกเสือ-เนตรนารีเปนการสนับสนนุใหนักเรยีนเกดิการเรยีนรู และมี
ประสบการณเพ่ิมเติม มีความรับผิดชอบ มีความเปนผูนํา ผูตามท่ีดีและมีระเบียบวินยั เชน กจิกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี การอยูคายพักแรม  มีคาเฉล่ีย 98.75 % 
 ขอท่ี 11  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนมีสวนชวยพัฒนาใหนกัเรียนรูจกัชวยเหลือสังคมและ
ผูดอยโอกาส เชน การเยี่ยมและมอบส่ิงของผูสูงอายุ หรือชวยผูประสบภัยธรรมชาติ เปนตน มีคาเฉล่ีย 
97.85 % 
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 ขอท่ี 12 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียน เชน การเปนวิทยากรให
ความรูกับนกัเรียน มีคาเฉล่ีย 98.75 % 
 ขอท่ี 13  โรงเรียนใหบริการแนะแนวแกนกัเรียนในดานการศึกษา มีคาเฉล่ีย 85.75 % 

ขอท่ี 14 โรงเรียนจดักจิกรรมตามความถนัดความสนใจของผูเรียนหลากหลายชนิด ครอบคลุมท้ัง
ในกิจกรรมดานวิชาการ ดนตรี กีฬา งานฝมือ ฯลฯ มีคาเฉล่ีย 97.75 % 

ขอท่ี 15 โรงเรียนมีส่ิงแวดลอมสวยงาม รมรืน่ สะอาด และมีบรรยากาศแหงการเรียนรู  มีคาเฉล่ีย 
97.85 % 
 ขอท่ี 16 โรงเรียนมีการใหบริการเทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการเรยีนรูดวยตนเอง เชน การสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ต การบริการหองสมุด มีคาเฉล่ีย 86.75 % 
   ขอท่ี 17 ครูมีความรู ความสามารถในการสอนและถายทอดความรูใหแกนกัเรียน มีคาเฉล่ีย 99.00 % 
 ขอท่ี 18 ครูตดิตามดูแลเอาใจใสนักเรยีน ดานความประพฤติและวินัยอยางสมํ่าเสมอ และส่ือสาร 
ใชคําพูดท่ีดีกับผูปกครอง มีคาเฉล่ีย 99.00 % 

ขอท่ี 19  โรงเรียนสงเสริมใหมีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูปกครองและครูเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ เชน การประชุมผูปกครองประจําภาคเรยีนและผูปกครองเครือขาย มีคาเฉล่ีย 
97.85 % 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  ตามที่โรงเรียนซางตาครูสศึกษาไดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
เรื่องสารสนเทศโรงเรียนซางตาครูสศึกษา (แผนกปฐมวัย) ประจําปการศึกษา 2558  เพ่ือใหการดําเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  เปนไปตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา   และ เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของผูเรียนตอไป 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนซางตาครูสศึกษา ไดรวมกันพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให
โรงเรียนซางตาครูสศึกษา ไดรวมกันพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหโรงเรียนซางตาครูสศึกษาใชรายงานคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนซางตาครูสศึกษาได 
ของโรงเรียนซางตาครูสศึกษาได 
 
 ลงช่ือ         ประธานกรรมการ 
                     (  บาทหลวงวรวุฒิ     กิจสกุล  ) 
 
               ลงช่ือ                                                  รองประธานกรรมการ 
                              (   บาทหลวงสมหมาย   มธุรสสุวรรณ ) 
 

ลงช่ือ        กรรมการ 
                   (  บาทหลวงจินตศักด์ิ  ยุชัยสิทธิกุล  ) 

ลงช่ือ                                                                       กรรมการ 
                                
                                   (  บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร  ) 

 

             ลงช่ือ                                                                                            กรรมการ 
                                    ( พ.ต.ท. ถวัลย   ศุภรัคณาภรณ) 
 
 
             ลงช่ือ                                        กรรมการ 
                            (   นางจริน       นิยมจอย   ) 
 
 

ลงช่ือ       กรรมการและเลขานุการ 
                            (  เซอรเรมอนด  พิเศษศักด์ิ )   
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คณะกรรมการจัดทาํ 
ทีปรึกษาการจัดทาํสารสนเทศโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
              1. บาทหลวงวรวุฒิ   กิจสกุล ผูรับใบอนุญาต 

2. นางสาวประนอมไพร พิเศษศักด์ิ ผูอํานวยการ 
3. บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร ผูทรงคุณวุฒ ิ
4. บาทหลวงจินตศักด์ิ ยุชัยสิทธิกุล ผูทรงคุณวุฒ ิ
5. บาทหลวงสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒ ิ

 
คณะกรรมการจัดทาํสารสนเทศโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. 
2. 
3. 

นางสาวอมรรัตน
นางสาวชนิดา 
นางจริน    

มณีศิริสานต 
ณ  นคร 
นิยมจอย 

หัวหนาฝายมาตรฐานฯ 
หัวหนาฝายแผนกปฐมวัย 
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 

4. นางกมลกร คงแกว หัวหนาฝายวิชาการ 
4. นายอนันต ใจเอื้อย หัวหนาฝายกิจการนักเรียน 
5. นางสมลักษณ บุญเพชร หัวหนาฝายจิตตาภิบาล 
6. นางดวงกมล แสงอุไร หัวหนาฝายบุคคล 
7. 
8. 
9. 

10. 

นางจันทนา 
นายชาญสกล 
นางสาวปทมกร 
นางสาวปยะดา     

หวังสมนึก 
ทรัพยมีชัย 
รัตนกสิกร 
คลอยเขษม 

หัวหนาฝายบริการ 
หัวหนางานสารสนเทศ 
 

11. นางบุษกร        เละประยูร  
12. นางสุชาดา     นอยสะอาด  
13. นางสาวพีรดา    

   
 

ชัยวราสวัสด์ิ 
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