


ค ำน ำ 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญกับการน า ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการจัดการศึกษาของโรงเรียนเน้นความเป็นระบบ ความ
สอดคล้อง การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด มีกระบวนการมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร กลุ่ม
บริหารงานทั้ง  4 กลุ่ม  ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป และมีการก าหนดแนวทาง วิธีการตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน นิเทศตรวจสอบและ
ประเมินผล โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพภายใต้กรอบ SSK-
Model ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
  ดังนั้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
กระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียนสตรีสิริเกศขึ้น เพ่ือตรวจสอบระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการต่อกระบวนการบริหารและการจัดการ ในปีการศึกษา 2562 และเพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารและการจัดการในปีการศึกษาหน้า และโรงเรียนขอขอบคุณ ครู บุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้ความร่วมมือ
ในการประเมินในทุกประเด็น ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างยิ่ง และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี มา ณ โอกาส     
 

 
        งานประกันคุณภาพ  
        โรงเรียนสตรีสิริเกศ    
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ส่วนที่  1  

บทน ำ 
 
หลักกำรและเหตุผล 
   โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีระบบการน าองค์กรตามทิศทางการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ โดยใช้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญ โดยค านึงถึงองค์ประกอบ
ส าคัญด้านผู้เรียน ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือทุก
ภาคส่วน ซึ่งจะต้องเข้าใจถึงทิศทางการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของกฎระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจแบบสองทิศทาง(Two Way) โรงเรียนมีระบบการปรับปรุงและ
การวัดผลการด าเนินการโดยใช้ SSK-Model เป็นกรอบหลักคิดในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน
ประสิทธิภาพและใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมายเป็นหลักในการวัดประสิทธิผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนเน้นความเป็นระบบ ความสอดคล้อง 
การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด มีกระบวนการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เป็น
ระบบมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร กลุ่มบริหารงานทั้ง                
4 กลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้แทนครู  มีประชุมชี้แจงมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นใน
ระดับกลุ่มบริหารงาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการก าหนดแนวทาง วิธีการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน นิเทศ
ตรวจสอบและประเมินผล โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพ
ภายใต้กรอบ SSK-Model ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตาม และใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
สตรีสิริเกศเป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผล วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน 
น าเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะ ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ปรับปรุง แก้ไข หรือ
พัฒนา เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
   จากแนวทางข้างต้นเมื่อพิจารณาการบริหารการศึกษา จะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ
ยิ่งที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ จะต้องให้บริการโดยตรง แก่ผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็น คร ูนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพ่ือให้การจัดการศึกษาด าเนินเป็นได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้
ไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นข้อมูลส าคัญ ส าหรับผู้บริหาร 
บุคลากร  ผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือศึกษาการประเมินความพงึพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนสตรีสิริเกศปีการศึกษา 2562 
   2. เพ่ือน าผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารและการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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ขอบเขตของกำรประเมิน 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ตามประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ  
ด้านการบริหารงบประมาณและแผนงาน ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบประเมิน  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ 
ต่อการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ใน 4 ด้าน  

2. สถานที่ใช้ในการศึกษา คือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  
3. การศึกษาความพึงพอใจในครั้งนี้ เป็นการศึกษาในปีการศึกษา 2562 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั 
   1. ได้ทราบความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

2. ได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

3. ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการ 
ให้บริการที่สอดคล้องกับลักษณะการใช้บริหารและเหมาะสมกับสภาพความจริง 

ระเบียบวิธีกำรประเมิน 
1. วิธีกำรประเมิน   

    การประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
ปีการศึกษา 2562  ได้ท าการส ารวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อกระบวนการบริการและจัดการศึกษา  ใน
ครั้งนีเ้ป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยการส ารวจครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research 
Method)  โดยใช้รูปแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) 

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และอ่ืน ๆ  

(ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) จ านวน  3,500 คน     
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และอ่ืน 
ๆ (ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) จ านวน 242 คน  

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ   
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้จัดท าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและสร้างแบบประเมินโดยใช้ Google  

Form  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
   ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check list)   
   ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน                  
สตรีสิริเกศ ซึ่งเป็นการส ารวจที่ครอบคลุมการให้บริการ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไป 
   ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ในการบริหารงานวิชาการ                       
ด้านบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไป 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผล  
   การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการกระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการส ารวจได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ค านวณค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency)ค่าร้อยละ(Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน (Standard Deviation) โดยมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผล
ดังนี้   

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปรายข้อค าถามใช้แจกแจงความถี่ และการคิดค่าร้อยละ ซึ่งการแปล 
ผลจะพิจารณาจากค่าร้อยละในแต่ละข้อค าตอบ 

2. การวิเคราะห์คะแนนค าตอบในแต่ละข้อของค าตอบ (Item) เป็นการคิดค่าคะแนนโดยมี 
เกณฑ์การให้คะแนนค าตอบแต่ละข้อ ดังนี้   
   เกณฑ์การแปลผลระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการกระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ในการก าหนดน้ าหนักของคะแนนของตัวเลือกแต่ละข้อ ก าหนดค่า
น้ าหนักคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท ดังนี้   
    ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมากท่ีสุด   
    ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมาก 
    ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจปานกลาง 
    ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจน้อย 
    ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์คะแนนในแต่ละประเด็นหลังจากได้คะแนนของข้อค าตอบ  แต่ละข้อจะมีการคิด 
ค่าคะแนนในตัวชี้วัดแต่ละด้านโดยการรวมคะแนนรายข้อ แล้วน ามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยส าหรับประเด็นด้าน
ต่างๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การแปลผลตามช่วงคะแนน ดังนี้  
    เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ประมาณค่าของเบสท์   
    ค่าคะแนนระหว่าง  4.51 – 5.00 หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
    ค่าคะแนนระหว่าง  3.51 – 4.50 หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมาก 
    ค่าคะแนนระหว่าง  2.51 – 3.50 หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจปานกลาง 
    ค่าคะแนนระหว่าง  1.51 – 2.50 หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจน้อย 
    ค่าคะแนนระหว่าง  1.00 – 1.50 หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 2 
วิธีกำรด ำเนินกำร 

 
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2562 วิธีด าเนินการดังนี้   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์    

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้  

1. ประชำกร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และอ่ืน ๆ  

(ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562                   
จ านวน  3,500 คน     

2. กลุ่มตัวอย่ำง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และอ่ืน ๆ  

(ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562                   
จ านวน  242 คน     

เครื่องมือที่ใช้ศึกษำ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหาร                        
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ (นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา (เช่น  พนักงานราชการ อัตราจ้าง  ลูกจ้าง  ลูกจ้างประจ า ครูชาวต่างชาติ) 
อ่ืน ๆ(ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) โดยลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  (Check list)   
  ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน                  
สตรีสิริเกศ ซึ่งเป็นการส ารวจที่ครอบคลุมการให้บริการ 4 ด้าน  จ านวน  26 ข้อ ด้านบริหารงานวิชาการ 
จ านวน 9 ข้อ  ด้านบริหารงานงบประมาณและแผนงาน จ านวน 10 ข้อ  ด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 7 
ข้อ   และด้านบริหารงานทั่วไป จ านวน 9 ข้อ  เป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ตามแนวคิดของ Likert scale (1967)  แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้   
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  ตอนที่  3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ในการบริหารงานวิชาการ                       
ด้านบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไป 
    ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   
    ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
    ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
    ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
    ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

สร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ   
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในศึกษา ได้ด าเนินตามข้ันตอน ดังนี้   

1. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี 
ต่อการจัดการศึกษา ใน 4  ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ  การบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไป 

2. น าแนวคิดทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่อที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องและรับ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแบบสอบถาม  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า   
4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป น าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป   

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้   

1. ส่งแบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน                   
สตรีสิริเกศ โดยใช้ Google form ส่งลิงค์ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์โรงเรียน,  Facebook 
โรงเรียน , และ Line ให้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา (เช่น  พนักงานราชการ อัตราจ้าง  
ลูกจ้าง  ลูกจ้างประจ า ครูชาวต่างชาติ) อื่น ๆ(ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2. ผู้ศึกษา ได้ตรวจสอบการตอบแบบประเมินผ่านระบบ Google form ที่สร้างขึ้น   
3. ส่งออกข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอน   

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน ใช้สถิติความถี่และร้อยละ น าเสนอข้อมูล
ด้วยตารางประกอบการพรรณนาแบบความเรียง 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  
และอ่ืน ๆ (ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  การแปลความหมายของคะแนน เป็น
การวิเคราะห์เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการกระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  อยู่ในระดับใด  โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งก าหนดเกณฑ์
การวิเคราะห์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาดและบุญส่ง นิลแก้ว (2535, หน้า 23 – 24) 
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 และแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังนี้   
    ค่าคะแนนระหว่าง  4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าคะแนนระหว่าง  3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
    ค่าคะแนนระหว่าง  2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าคะแนนระหว่าง  1.51 – 2.50 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าคะแนนระหว่าง  1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย มีสูตรดังนี้ 
  ค่ำร้อยละ (Percentage) 

f
P 100
N

   

  เมื่อ P แทน ร้อยละ 
   f แทน ความถี่ของข้อมูล 
   N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 ค่ำเฉลี่ย (Mean)  

N

i
i 1
x

x
N






 

เมื่อ x  แทน ค่าเฉลี่ย 

  
N

i
i 1
x



  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  N แทน จ านวนคน 
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ส่วนที่ 3 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

   ในการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการประเมินความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและจัด
การศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2562  ผู้ศึกษาเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับดังนี้   
    ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
    ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2562 โดยรวมและรายด้าน  
    ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรกระบวนกำรบริหำร
     และจัดกำรศึกษำของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีกำรศึกษำ 2562  

ตาราง 1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ 
เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

 ชาย 61 25.21 
 หญิง 181 74.79 

รวม 242 100.00 
 
 จากตาราง 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการ
บริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2562  จ าแนกตาม เพศ พบว่า จ านวน
ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 242 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.79 และเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 25.21  
 
ตาราง 2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม สถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
 ผู้เรียน 132 54.55 
     คร ู 8 3.31 
           ผู้ปกครอง 101 41.74 
         อ่ืน ๆ 1 0.41 

รวม 242 100.00 

จากตาราง 2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม สถานภาพ พบว่า จ านวน
ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 242 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้เรียน รอ้ยละ 54.55 ผู้ปกครอง ร้อยละ 41.71 ครู 
ร้อยละ 3.31 และอ่ืน ๆ (ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ร้อยละ 0.41  
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ตอนที่ 2  ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของ                 
   โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีกำรศึกษำ 2562 โดยรวมและรำยด้ำน  

ตาราง 3  แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของ  
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2562  จ าแนกตามด้านการบริหาร  

ที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้  ปรับปรุง 

1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 31.08 44.67 20.89 2.39 0.96 4.03 มาก 

2 ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 32.07 47.81 16.86 2.19 1.07 4.08 มาก 

3 ดา้นการบริหารงานบุคคล    31.58 44.69 20.43 2.42 0.89 4.04 มาก 

4 ด้านการบริหารงานทั่วไป   28.10 44.21 23.09 2.71 1.88 3.94 มาก 

รวม 30.70 45.45 20.21 2.42 1.22 4.02 มาก 

     จากตาราง 3  แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและ                          
จัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562  จ าแนกตามด้านการบริหาร สรุปภาพรวมพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 และ ถ้าพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคือ 
ด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ย 4.04 ด้านการบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ย 4.03 และน้อยที่สุด คือ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 3.94 

แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของ 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีกำรศึกษำ 2562  จ ำแนกตำมด้ำนกำรบริหำร 

 

รูปที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2562  จ าแนกตามด้านการบริหาร 

4.03
4.08

4.04

3.94

3.80
3.85
3.90
3.95
4.00
4.05
4.10
4.15

ค่าเฉลี่ย
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ตาราง 4  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    สตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2562  ด้านบริหารงานวิชาการ    

ที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้  ปรับปรุง 

ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร        

1 หลักสตูรสถานศึกษาท่ีโรงเรียนจดัให้กับผู้เรยีน
ตามกลุม่ศักยภาพตรงตามความตอ้งการของ
ผู้เรยีน 

30.58 50.83 17.77 0.83 0.00 4.11 มาก 

2 การให้บริการข้อมูลข่าวสารการจดัการศึกษา 
ของโรงเรียน มีความถูกต้อง รวดเร็ว 

33.47 44.21 20.25 1.24 0.83 4.08 มาก 

3 กระบวนจัดการเรียนการสอนของครูมีความ
น่าสนใจ 

26.86 52.07 17.36 2.89 0.83 4.01 มาก 

4 การส่งเสริมความรูค้วามสามารถของผู้เรียน 
ตามกลุม่ศักยภาพมีหลากหลายรปูแบบ 

33.47 41.74 21.49 2.48 0.83 4.05 มาก 

5 โรงเรียนจัดสื่อการเรียนรูเ้พื่ออ านวยความสะดวก
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

28.10 46.69 21.07 2.48 1.65 3.97 มาก 

6 นักเรียนมีความสุขกับการร่วมกจิกรรมการเรยีน
การสอน 

33.47 44.21 19.42 2.07 0.83 4.07 มาก 

7 ครูมีการวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
อย่างหลากหลาย 

28.10 46.69 21.90 2.89 0.41 3.99 มาก 

8 ครูรายงานผลการเรียนของนักเรียนถูกต้อง 
รวดเร็ว 

34.30 38.84 23.55 2.48 0.83 4.03 มาก 

9 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ท่านได้มสี่วนร่วม 
ในการพัฒนางานวิชาการ 

31.40 36.78 25.21 4.13 2.48 3.90 มาก 

รวม 31.08 44.67 20.89 2.39 0.96 4.03 มำก 

จากตาราง 4  แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและ                    
จัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า โดยรวมด้าน
การบริหารงานวิชาการ ระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.03   และพิจารณาตามราย
ประเด็น พบว่า   หลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนจัดให้กับผู้เรียนตามกลุ่มศักยภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงมาคือ การให้บริการข้อมูลข่าวสารการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน มีความถูกต้อง รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.08 และน้อยที่สุด คือ โรงเรียนเปิดโอกาส
ให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการ มีค่าเฉลี่ย 3.90 
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ตาราง 5  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    สตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2562  ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

ที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้  ปรับปรุง 

ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน        

1 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

31.82 49.59 16.53 1.24 0.83 4.10 มาก 

2 แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 
ของสถานศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของสถานศึกษา 

31.40 48.76 16.12 2.07 1.65 4.06 มาก 

3 แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาสะท้อน
คุณภาพความส าเร็จอยา่งชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษา 

29.75 51.65 15.70 2.48 0.41 4.08 มาก 

4 โรงเรียนด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

33.06 49.17 15.70 1.65 0.41 4.13 มาก 

5 โรงเรียนมีการก ากับ ติดตามผลการจัดการศึกษา
และและน าผลไปใช้ในการปรับปรงุพัฒนา 

35.54 43.39 17.77 2.48 0.83 4.10 มาก 

6 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และการรายงาน 
ผลการจัดการศึกษา 

34.30 45.04 17.77 2.07 0.83 4.10 มาก 

7 โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

28.10 50.83 17.36 2.89 0.83 4.02 มาก 

8 โรงเรียนสนับสนุนให้มีการน าทรัพยากร/
งบประมาณมาใช้ในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
เป็นไปตามแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา 
ที่ก าหนด 

35.95 41.32 18.60 2.48 1.65 4.07 มาก 

9 โรงเรียนเบิก – จ่ายเงินงบประมาณ 
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

31.40 49.59 14.88 2.07 2.07 4.06 มาก 

10 โรงเรียนสนับสนุนในการจัดหาสื่อ วัสด ุครุภณัฑ ์ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

29.34 48.76 18.18 2.48 1.24 4.02 มาก 

รวม 32.07 47.81 16.86 2.19 1.07 4.08 มำก 

จากตาราง 5  แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและ                 
จัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562 ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน               
พบว่า โดยรวมด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 
4.08  โรงเรียนด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือ โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, โรงเรียนมี
การก ากับ ติดตามผลการจัดการศึกษาและและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา และโรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธ์และการรายงานผลการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.10 และน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการ
บริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล และโรงเรียนสนับสนุนในการจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์  อุปกรณ์
การเรียนการสอน 
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ตาราง 6  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    สตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2562  ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

ที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้  ปรับปรุง 

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล        

1 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 

32.64 44.63 20.66 1.65 0.41 4.07 มาก 

2 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีเต็มตามศักยภาพ 

33.88 46.28 18.18 1.24 0.41 4.12 มาก 

3 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ท่านมสี่วนรว่ม 
ในการก าหนดอัตราก าลัง 

25.62 41.74 27.27 3.31 2.07 3.86 มาก 

4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนมีประสิทธิภาพ 31.40 44.63 21.49 1.65 0.83 4.04 มาก 

5 การก ากับติดตามระเบยีบวินัยของนักเรียน 
ในโรงเรียน 

33.88 47.11 16.53 1.65 0.83 4.12 มาก 

6 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมอื 
ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

35.95 42.15 18.60 2.89 0.41 4.10 มาก 

7 โรงเรียนแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
ได้ทันท่วงท ี

27.69 46.28 20.25 4.55 1.24 3.95 มาก 

รวม 31.58 44.69 20.43 2.42 0.89 4.04 มำก 

 จากตาราง 6  แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและ                 
จัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562 ด้านการบริหารงานบุคคล  พบว่า โดยรวมด้าน
การบริหารงานบุคคล  ระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.04  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ และการก ากับติดตามระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียน มีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาคือ โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย 4.10 และน้อยที่สุด คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วม
ในการก าหนดอัตราก าลัง มีค่าเฉลี่ย 3.86 
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ตาราง 7  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    สตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2562  ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

ที ่ ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้  ปรับปรุง 

ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป        

1 โรงเรียนมีการส ารวจความพร้อม 
ในการใช้งานของวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกปี 

24.38 49.59 21.90 2.89 1.24 3.93 มาก 

2 โรงเรียนมีการปรับซ่อมวสัดุ – ครุภัณฑ ์
ทันต่อการใช้งาน 

22.31 44.21 26.03 4.96 2.48 3.79 มาก 

3 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู ้
ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู ้

30.99 42.98 23.55 1.24 1.24 4.01 มาก 

4 โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มสี่วนร่วม 
ในการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
การเรยีนรู ้

28.51 44.21 23.14 2.48 1.65 3.95 มาก 

5 โรงเรียนส่งเสริมใหม้ีการน าระบบเทคโนโลยี 
เข้าสู่ห้องเรยีน 

36.36 47.11 14.46 0.41 1.65 4.16 มาก 

6 การให้บริการอินเทอร์เน็ตมีความเร็ว 
ทันต่อการใช้งาน 

28.10 35.54 26.86 5.37 4.13 3.78 มาก 

4 โรงเรียนมีระบบป้องกันความปลอดภัย 
ที่มีประสิทธิภาพ 

30.58 44.21 22.31 1.65 1.24 4.01 มาก 

8 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ท่านได้มสี่วนร่วม 
ในวางแผนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้

23.55 45.87 24.38 4.13 2.07 3.85 มาก 

9 ความสะอาดของห้องเรียนและอาคารสถาน 
ที่ในโรงเรียน 

28.10 44.21 25.21 1.24 1.24 3.97 มาก 

รวม 28.10 44.21 23.09 2.71 1.88 3.94 มำก 

 
จากตาราง 7  แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและ                 

จัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า โดยรวมด้านการ
บริหารงานทั่วไป ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.94  และพบว่าโรงเรียนส่งเสริมให้มี
การน าระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือ 
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และโรงเรียนมีระบบป้องกันความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.01 และน้อยที่สุด คือ การให้บริการอินเทอร์เน็ตมีความเร็วทันต่อ
การใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.78 
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แผนภูมิแสดงระดับควำมพึงพอใจต่อกำรกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ  ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนกตำมระดับควำมถึงพอพอใจ  โดยรวม  

 

 

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงระดับควำมพึงพอใจต่อกำรกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของโรงเรียน     
สตรีสิริเกศ  ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนกตำมระดับควำมถึงพอพอใจโดยรวม  
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ตอนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2562  ผลเป็นดังนี้   

1. ด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร 
- ควรเน้นการเรียนการสอนคล้ายการติวเข้ม ให้มากกว่าการมอบหมายงานให้เด็กนักเรียน 

ไปท าเอง หรือควรพานักเรียนเรียนรู้ในชั่วโมงท่ีเรียน สั่งการบ้านลดลง  
- ควรสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ ให้หลากหลายให้กว้างมากขึ้น ไม่ใช่สนับสนุนแค่

เฉพาะกลุ่มเดียว คนเดียว 
- อยากให้เพ่ิมบุคลากรครูด้านภาษาต่างชาติที่หลากหลายภาษามาก เช่น ภาษาฝรั่งเศส   

สเปน และเพ่ิมห้องเรียนสายภาษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- แนะแนวการเรียนต่อให้กับนักเรียน /กระตุ้น/เตือน/แจ้งการรับสมัครให้กับนักเรียนในการ 

สมัครต่อระดับอุดมศึกษา 
- หลักสูตรควรเน้นวิชาการท่ีสามารถได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
- ควรจัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย เน้นการส่งเสริมนักเรียนเต็มตาม 

ศักยภาพอย่างทั่วถึง และเป็นประโยชน์   
- อยากให้โรงเรียนมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการและให้ความรู้ที่ได้จากห้องเรียน 

เทียบเท่ากับการที่เด็กไปเรียนพิเศษ 
- โงเรียนควรเน้นในด้านทักษะของสื่อและการเรียนการสอน 
- โรงเรียนควรจัดติวให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมในเรื่องวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
- วิชาการควรปรับปรุงการให้บริการงานวิชาการและความจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน 

วิชาการเพ่ือให้เข้าใจในแนวทางเดียวกันและเป็นระบบมากกว่านี้  
- ถ้ามีการสอบของสถาบันต่างๆ ขอให้นักเรียนทุกคนได้สมัครสอบ 
- ส่งเสริมการรู้ทักษะชีวิต  การน าความรู้ไปใช้จริง  ถ้าเด็ก  EP ให้มีการพูดสนทนา 

ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
- การให้บริการบางอย่างล่าช้า   
- อยากให้เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนมากกว่าการสั่งแต่งานเยอะๆ 

 
2. ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน  

- ควรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ มีการสรุปรายงานต่อผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ 
- ไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนในการจัดสรรส่งเสริมอุปกรณ์การเรียน 
- สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้งบประมาณควรจัดลงสู่ผู้เรียน 

โดยตรง ไม่ควรเน้นงบลงอาคารสถานที่ 
- มีทุนเรียนให้นักเรียนพอเพียง 
- ความคุ้ม และสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน  ควรจัดสรรและใช้งบประมาณ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สู่ผู้เรียนมากสุดให้กับนักเรียน   
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3. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล    
- คุณครูจัดการพัฒนาการเรียนการสอน ให้น่าสนใจ เข้มข้นเทียบเท่าเด็กในโรงเรียนดังที่ 

กรุงเทพ มีวิทยากรเก่งๆ มาสอนต่อเนื่อง 
- ฝ่ายปกครองควรเข้มงวดระเบียบวินัยให้สม่ าเสมอ 
- ครูเอาใส่ใจการมาเรียนของนักเรียน 
- มีกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ฝึกจิต สมาธิ 
- ควรจัดกิจกรรมให้เด็ก รู้จัก รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รู้หน้าที่  ระเบียบวินัย  มีกฎ กติกา 
- คุณครูประจ าชั้น1/11 ดูเเลติดตามลูกดีมาก ประสานติดตาม รายงานพฤติกรรม เด็กให้ 

ผู้ปกครองรับทราบ เป็นระยะดีมากๆ 

4. ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
- โรงเรียนควรอัพเดตข้อมูลของโรงเรียนทุกช่องทาง  
- อยากให้โรงเรียนสะอาดและมีมุมอ่านหนังสือ ควรปลูกต้นไม้ให้มากกว่านี้และต้นไม้ที่มีอยู่ 

ไม่ควรตัดทิ้ง 
- ห้องเรียนสะอาด ไม่มีน้ าขัง ไม่หมกัหมม ไม่มีขยะ 
- โรงเรียนควรจัดให้มีอินเตอร์เน็ตที่มคีวามเร็วสูงและครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
- โรงเรียนควรตรวจสอบและติดตามดูความเรียบร้อยของอาคารสถานที่โดยเฉพาะอุปกรณ์ 

สนับสนุนการเรียนในห้องเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อครูและนักเรียนให้รวดเร็วทันความต้องการ  
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ส่วนที่  4 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 
   การศึกษาในครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศปีการศึกษา 2562  เพ่ือน าผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ   โดยใช้กรอบแนวคิดในการ
บริหารโรงเรียน  4  ด้าน  ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงานทั่วไป  ประชาการท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และอ่ืน ๆ (ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ) โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3,500 คน                        
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน จ านวน  242 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวถามเกี่ยวกับ
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศปีการศึกษา 2562 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ซึ่งเป็น     
การส ารวจที่ครอบคลุมการให้บริการ 4 ด้าน  จ านวน  26 ข้อ ด้านบริหารงานวิชาการ จ านวน 9 ข้อ                        
ด้านบริหารงานงบประมาณและแผนงาน จ านวน 10 ข้อ  ด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 7 ข้อ   และด้าน
บริหารงานทั่วไป จ านวน 9 ข้อ  ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  5 ระดับ แล้วท าการ
แปลผลโดยน าเสนอเป็นตารางประกอบค าบรรยาย   
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล   
   ผลการศึกษาความพึงพอใจของต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน                      
สตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2562  สรุปผล ได้ดังนี้   

1. ความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา  
2562  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับคะแนนจากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้านการ
บริหารงานงบประมาณและแผนงาน  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ย 4.03 
และด้านการบริหารงานทั่วไป  
    1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า โดยรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ โรงเรียนหลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนจัดให้กับผู้เรียนตามกลุ่มศักยภาพตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน โรงเรียนมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และนักเรียนมีความสุขกับการ
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่วนระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุด คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนางานวิชาการ  
    1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  พบว่า โดยรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก  พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียน
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, โรงเรียนมีการก ากับ ติดตามผลการจัดการศึกษาและและน าผล
ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา และโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และการรายงานผลการจัดการศึกษา  ส่วนระดับ
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ความพึงพอใจที่น้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล และโรงเรียนสนับสนุน
ในการจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์  อุปกรณ์การเรียนการสอน 

  1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล  พบว่า โดยรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ   โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก ได้แก่  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ และการก ากับติดตาม
ระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่วนระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุด คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดอัตราก าลัง  

  1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  พิจารณารายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  พบว่า
โรงเรียนส่งเสริมให้มีการน าระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียน โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และโรงเรียนมีระบบป้องกันความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ส่วนระดับความพึง
พอใจทีน่้อยที่สุด คือ การให้บริการอินเทอร์เน็ตมีความเร็วทันต่อการใช้งาน  
 
อธิปรำยผล 
   จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2562  พบว่า  

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
 ปีการศึกษา 2562  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนสตรีสิริเกศ มีพันธกิจ                  
ข้อที่ 4 ที่สอดคล้องกับการบริหารและจัดการศึกษา คือส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระดับคุณภาพ               
โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการบริหารจัดการด้ วย
ระบบคุณภาพ   ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของ โรงเรียน                  
สตรีสิริเกศ รายด้านมีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอธิปราย ดังนี้    
    1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนหลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนจัดให้กับผู้เรียนตามกลุ่ม
ศักยภาพตรงตามความต้องการของผู้เรียน โรงเรียนมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  และนักเรียนมีความสุขกับการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ตามล าดับ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้
ก าหนดพันธกิจ ข้อที่ 1 และข้อที่ 3  คือ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21  พัฒนาและ
หลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่  21  สนับสนุน โดยโรงเรียน มีแผนการเรียน
รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่ง
เรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึง องค์ความรู้ รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพ
ของผู้เรียน 
    1.2 ด้านการบริหารงบประมาณและแผนงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ 
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม
ผลการจัดการศึกษาและและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา และโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และการ
รายงานผลการจัดการศึกษาตามล าดับ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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โรงเรียนมีการคณะกรรมการเพ่ือการตรวจสอบการบริหารงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการ
วางแผนงบประมาณทุกขั้นตอน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนด จัดท าบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบจัดท าระบบจัดซื้อจัดจ้าง   จัดหาสื่อ ทางการเรียนการสอนที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า   
    1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ และ
การก ากับติดตามระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  โรเรียนสตรีสิริเกศ ได้ก าหนดพันธกิจ ข้อที่ 
2 คือ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยส่งเสริมให้
ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู  มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning และสะท้อนผล
วัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ และโรงเรียน มีแผนการเรียงรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน  
มีระบบการวางเส้นทาการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพของผู้ เรียน  และมีแหล่งเรียน รู้  สถานที่ฝึก
ประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึง องค์ความรู้ รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน     
    1.4  ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  โรงเรียนส่งเสริมให้มีการน าระบบ
เทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียน โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้                             
และโรงเรียนมีระบบป้องกันความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจข้อ 5 ของโรงเรียน              
สตรีสิริเกศที่ว่า สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ วิถีชุมชน โดย
โรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และมีองค์กรชุมชนสถาน
ประกอบการอย่างมั่งค่ัง  ยั่งยืน และด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย   
 
ข้อเสนอแนะผลกำรศึกษำ   
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรน ำผลกำรศึกษำไปใช้   
   เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  ด าเนินการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารงานทั่วไป  

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนควรเน้นการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ทางด้านวิชาการ โดยเชิญวิทยากรภายนอกมีให้ความรู้  และควรสนับสนุนนักเรียนให้มีความสามารถที่                  
หลากหลายทุกกลุ่มศักยภาพ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสารทางด้านภาษาและการคิดวิเคราะห์    

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนควรจัดให้ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ในการ 
จัดการงบประมาณของโรงเรียน  โดยโรงเรียนควรมีการวางแผนงานอย่างชัดเจน มีการชี้แจงงบประมาณและ
ด าเนินการบริหารงบประมาณที่มีการวางแผนอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   

3. ด้านการบริหารบุคคล  โรงเรียนควรการนิเทศติดตาม ผลการปฏิบัติงานของครูอย่างสม่ าเสมอ  
โดยการจัดระบบการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานด้านการสอนเป็นประจ าและต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ครูอยู่ตลอดเวลา   

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนควรจัดหาสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โรงเรียนควรมีบริการการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง สะดวกต่อ
การใช้งาน   และควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์พร้อมเพ่ือการใช้งานอยูตลอดเวลา   
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   พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. นครปฐม.  
   2561 
บุญชม  ศรีสะอาดและบุญส่ง นิลแก้ว. การอ้างอิงประชากรเพ่ือใช้เครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่ากับ
   กลุ่มตัวอย่าง. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม. 3(1), 
   23 – 24, 2535. 
บุญรอย ท่องทอง. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดบริหารงานของโรงเรียนศรี 
   หฤทัยจังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,  
   บัณฑิตวิทยาลัย,มหิวิทยาลัยบูรพา. 2551 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ. สารสนเทศปีการศึกษา 2562, งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและ 
   แผนงาน, ศรีสะเกษ. 2562. 
สุนทรี  เตียงกลุ. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดศรี 
   ประชาราม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. สาขาวิชาการบริหาร
   การศกึษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบุรพา. 2544. 
อ านวย แกมนิล. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลอง 
   สามสิบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบุรพา.  
   2559. 
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คณะกรรมกำรกำรจัดท ำ 

 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

๑. นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
๒. นายเทพปทาน  สีแก้ว  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
3. นายนิธิศ  สายเชื้อ   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป   
4. นายเสกสรร  ยุภาศ    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
5. นายปกิรนัน  นามจันทรา  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๑. นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ ประธานกรรมการ 
2. นางเทพา  สระแก้ว  รองประธานกรรมการ 
3. นางวิรงรอง  วิเศษ    กรรมการ   
4. นางโสภา  พิเซฐโสภณ  กรรมการ 
5. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย  กรรมการ 
6. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง  กรรมการ 
7. นางกิ่งแก้ว  แดงงาม  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางอารยา  โพธิ์สาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 
 


