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คำนำ 

          จากการดำเนินงานตามแผนประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาล
หนองวัวซอมุ่งให้นักเรียนมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานัน้ ในการดำเนินงานพัฒนา
การศึกษาตามกระบวนการประกันคุณภาพเป็นไปตามแผน และบรรลุผลตามเป้าหมายในระดับที่น่าพอใจ ดัง
รายละเอียดตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 น้ัน 

          โรงเรยีนอนุบาลหนองวัวซอ จึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องของสถานศึกษาจาก
คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ เพ่ือนำผลการสำรวจมา
ศึกษาพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพย่ิงขึ้นต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

หลักการและเหตุผล 

           การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นรากฐานสำคญัสำหรับการสร้างสรรค์ความเจริญ ก้าวหน้าให้กับสังคม
และบ้านเมือง เพราะการศึกษาจะช่วยพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลในสังคมหาก
สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะสมกับทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมือง
น้ัน ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของสงัคมน้ันได้อย่างย่ังยืน 
           การจะทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองได้น้ันโรงเรียนจะต้องมีการประเมินเพ่ือพัฒนาตนเองเอยู่
เสมอ ดังน้ันโรงเรียนจึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์

           เพ่ือสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของคณะครู นักเรยีน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลโรงเรยีน 

 1.1  ข้อมูลทัว่ไปของโรงเรยีน        

       ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ  ที่ตั้ง 112 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองวัวซอ  อำเภอเหนองวัวซอ   
จังหวัดอุดรธานี    รหัสไปรษณีย์ 41360    โทรศัพท์  042 –285795  โทรสาร  042 –285795             

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ 

รหัสโรงเรียน  10 หลัก  :  1041680489 

รหัส Smis 8 หลัก   :  41010136 

รหัส Obec 6 หลัก  :  680489 

รหัส O-Net     :  1041010085 

เว็บไซต์โรงเรียน  https://www.anws.ac.th   

E-mail :    Paewipaa@gmail.com   

Facebook :    https://web.facebook.com/anubannongwuasoschool?_rdc=1&_rdr 

 

 1.2  ข้อมลูทัว่ไปของชุมชน 

1.2.1  ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ มีประชากรประมาณ  ๙,๖๕๓  คน  ประชากรร้อยละ 97  นับ
ถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนมีความเป็นอยู่ปานกลาง รายได้เฉลี่ย 60,000 
บาท/คน        ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาดีมาก ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาให้
บุตรหลานด้วยดีเสมอมา             

   ประเพณีที่สำคัญของชุมชนคือ ประเพณีลอยกระทง/แข่งเรือพาย   ประเพณีวันสำคัญต่างๆ ของท้องถิ่น  
โดยโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ จัดทำบุญใส่บาตรเป็นประจำทุกปี ในวันก่อตั้งโรงเรียน วันขึ้นปีใหม่ และวันแม่
แห่งชาติ ชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมบริหารและจัดการกับโรงเรียนโดยจัดเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
การสนับสนุนกับทางโรงเรียนด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์  เงินทุนการศึกษาและวิทยากรท้องถิ่น เป็นต้น 

   1.2.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับ ป.6 อาชีพหลัก  คือ ค้าขายและเกษตรกรรม ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 60,000 บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว จำนวน 5 คน 
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1.2.3  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนอยู่ใกล้กับชุมชน ทำให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ชุมชน  ผู้นำชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี  

1.2.4  รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที่ ช่ือ  สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายปรีชา  วรรณดา ประธานคณะกรรมการ  

2 นายสัญญา  นาอุดม กรรมการผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3 นางกนกวรรณ ปะสีละเตสังข ์ กรรมการผูแ้ทนองค์กรชุมชน  

4 พระมหาอภิวัฒน์ อินทปณโญ กรรมการผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ์  

5 นางรัศมี  กุลศรี กรรมการผูแ้ทนครู  

6 ว่าที่ ร.อ. ประดิษฐ์ สุรภา กรรมการผูแ้ทนผู้ปกครอง  

7 นางอำนวย  ศรีพันดอน กรรมการผูแ้ทนศิษย์เก่า  

8 นายจงรักษ์  สวุรรณพรหม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

9 นายณัฐพงษ์  ประทุมมาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

10 นายสมจิต  สารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

11 นายปรีชา  พันธ์สีดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

12 นายปัญญา  มาตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

13 นายเหลาทอง  ธนะเฮือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

14 นายสุชาติ  ศรีฮาตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

15 นางแพวิพา  ภูสงัด  กรรมการ/เลขานุการ  
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1.3 ประวัติโรงเรียน / ข้อมลูด้านการบริหารจัดการอาคาร และสภาพแวดล้อม 

    โรงเรียนอนุบาลหนองัวซอ ตั้งอยู ่หมู ่ที ่ 5  ตำบลหนองวัวซอ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
รหัสไปรษณีย์ 41360 โทรศัพท์ 0 – 4228 – 5795    website https://www.anws.ac.th  

เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เน้ือที่  38  ไร่  20  ตารางวา 

เขตพื้นที่บริการ  10  หมู่บ้าน จัดต้ังและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  27  กันยายน  2476   นับรวมถึงปีการศึกษา  
2565   เป็นเวลา 89 ปี 

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอนี้ตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่  27  กันยายน  2476  ที่วัดยางชุม (วัดบุญญานุสรณ์)         
ให้ชื่อโรงเรียนว่า   “โรงเรียนประชาบาล  ตำบลหมากหญ้า”  มีนักเรียนมาเรียนกันสองหมู่บ้านคือ บ้านหมาก
หญ้า  และบ้านหนองวัวซอ   นายศรัทธา   อินทรพาณิชย์   ป.ป.ก.  ครูใหญ่ประถมกสิกรรม   อำเภอหมากแข้ง                 
ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอมาเป็นประธานเปิดโรงเรียนซึ่งมี นายสมศรี  ผาอำนาจ  เป็นครูใหญ่ซึ่งมีวันลากิจ
ไปสอบวิชาชุดครูที่จังหวัดอุดรธานี 

 พ.ศ. 2482  ทางการได้ย้ายโรงเรียนจากวัดยางชุม (วัดบุญญานุสรณ์)  ไปสร้างเป็นโรงเรียนเอกเทศใกล้
หนองยางชุมบนเส้นทางสายหนองวัวซอ  หนองบัวบาน  สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  2484  ได้ทุนสมทบทุนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  600  บาท  เพื่อเป็นค่าเครื่องเล็ก  ส่วนไม้ชาวบ้านหนองวัวซอ  บ้านหมากหญ้าและบ้าน
หนองบัวบานได้เป็นผู้จัดหา  ผู้ควบคุมการก่อสร้างคือ  ขุนพรหมประศาสตร์   นายอำเภอเมือง  ศึกษาธิการอำเภอ  
คือนายเชิด  สุวรรณมาโจ  ครูใหญ่คือ  นายเสถียร  ขุนวงษา  และกำนันตำบลหนองวัวซอ  คือ  นายทิม  จันทร์
ศรี   เมื่อสร้างเสร็จ  นายแผ้ว   สาระวาลี   ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้มาเป็นประทานแทน  นักเรียนมา
เรียนร่วมกันสองหมู่บ้าน  คือ  บ้านหนองวัวซอ และบ้านหนองบัวบาน 

 พ.ศ. 2484   ทางการให้รื้อมาปลูกสร้างใหม่ทางทิศตะวันออก  เส้นทางหลวงแผ่นดินสาย  อุดร – เมือง
เลย  โดยเงินสมทบทุนก่อสร้าง  4,000  บาท  และไม่เพ่ิมเติม  แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 

 พ.ศ. 2500   ได้รับเงินสมทบอีกจากทางราชการ  13,000  บาท เพ่ือซ่อมแซมเพ่ิมเติมจึงเสร็จ 

 พ.ศ. 2503   ได้รับเงินสมทบอีกจากทางราชการ    ทางการจึงสั่งให้แยกสาขาไปเรียนที่บ้านโคกก่อง   
หนองแวงยาว จำนวนนักเรียน 185 คน  ครู 3 คน นักเรียนที่เหลือ 536 คน  ครู 11 คน อยู่โรงเรียนเดิม 

 พ.ศ. 2504  ทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการศึกษา ชาวบ้านได้จัดหาทุนปรับปรุงได้เงิน 776 บาท  
และงานวันเด็กได้เงิน  400 บาท  เพ่ือสร้างสนามเด็กเล่นต่อไป 

 พ.ศ. 2505  คณะครูและกรรมการศึกษา  ชาวบ้านได้สละทรัพย์และแรงงาน เป็นเงิน  3,780 บาท                
เพ่ือซื้อสังกะสีมามุงหลังคาและไม้ 
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 พ.ศ. 2512  ทางราชการจัดสรรงบประมาณให้  100,000  บาท คณะครู  ประชาชน  กรรมการโรงเรียน
ร่วมมือกันบริจาค  สมทบอีก  40,000  บาท  ทำการต่อเติมอาคารเรียนหลังเก่าจาก  6  ห้องเรียน  สร้างวันที่               
4  ตุลาคม  2512  เสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2513 

 พ.ศ. 2514  ผู้อำนวยการ  กป.ปค. อุดรธานี  ได้ออกตรวจเยี่ยม และเห็นว่าโรงเรียนขาดแคลนห้องเรียน  
จึงของบพิเศษประจำปีให้  จำนวน  360,000  บาท  สร้างอาคารเรียนหลังที่  2  แบบ  017  จำนวน  2  ช้ัน                
8  ห้องเรียน  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1  ช.1  หลัง  10  ห้องเรียน  สร้างเสร็จทั้ง  2  
หลังในเดือน  กันยายน  2516 

 พ.ศ. 2516  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  ราคา  25,000  บาท 

 พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  ราคา  30,000  บาท 

 พ.ศ. 2524  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1 ช.1    1  หลัง  4  ห้องเรียนในงบประมาณ  
100,000  บาท  และคุณอำนวย  คุ้มแก้ว  ปลูกสร้างศาลาพักร้อนอนุสรณ์กรุงรัตนโกสินทร์  200 ปี  งบประมาณ  
6,000  บาท 

พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.  1 หลัง  10  ห้องเรียน  งบประมาณ  
1,150,000  บาท  (อาคาร 6) 

 พ.ศ. 2529  ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  150,000  บาท ส้วม  1 หลัง  10  ที่  
งบประมาณ  90,000  บาท  และเรือนเพาะชำ  1  หลัง  งบประมาณ  30,000  บาท 

 พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช.   206  /26   จำนวน  1 หลัง   

ราคา  1,350,000  บาท  และได้รับงบประมาณที่เหลือจ่ายประจำปีโดย   สส.  เฉลิมพล  สนิทวงศ์ชัย   สร้าง
อาคารแบบ  สปช.  2/28  จำนวน  12   ห้องเรียนในราคา  2,515,000   บาท  

 พ.ศ. 2531  ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  แบบสปช. 301/26  จำนวน  2  หลัง ราคา 390,000 
บาท 

 พ.ศ. 2533  ได้งบประมาณก่อสร้างหอกระจายข่าวโดย  สส.อารมณ์  ราคา  22,000   บาท  และได้
งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  017  จำนวน  14,400  บาท 

 พ.ศ. 2534   ได้งบประมาณสร้างรั้วหนามล้อมบริเวณโรงเรียน  184,000  บาท 

 พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอลแบบ  ฟ.3  100,000  บาท สนามวอลเลย์บอล  
งบประมาณ  8,000  บาท  งบสร้างส้วมแบบสปช.  602/26/10  จำนวน  169,000  บาท  และคุณยายประภา
พันธ์  นาสมพันธ์  บริจาคสร้างเสาธง  เป็นเงิน  30,000  บาท 
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 พ.ศ. 2537  ได้งบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล   แบบ  สปช.  งบ  80,000  บาท  ได้รับงบบริจาค
สร้างเรือนพยาบาล  35,000  บาท   คณะครูบริจาคสร้างอาคารสหกรณ์  1  หลัง  ราคา  150,000  บาท  ได้งบ
สร้างส้วม  6  ที่  ราคา  100,000  บาท 

 พ .ศ .  2538  ได ้ร ับบร ิจาคผ ้าป ่าพระอาจารย ์  คำแพง  4  ก ุมภาพ ันธ ์  2538  จำนวนเงิน   
44,000  บาท  และได้บริจาคเพ่ิมเติม  จากพระอาจารย์ คำแพง  อัตตสันโต   (วัดบุญญานุสรณ์)  สร้างรั้วคอนกรีต
พร้อมเหล็กดัดถาวร  รวมทั้งป้ายช่ือโรงเรียนหินอ่อนรวมท้ังสิ้น  250,000   บาท 

 พ.ศ. 2539  ได้งบประมาณสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียนด้านข้างและด้านหลัง  วงเงิน  40,000  บาท  
และได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 108  มูลค่า  1,635,000  บาท 

 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ เข้าโครงการเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม       
พ.ศ. 2542  เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 

 พ.ศ. 2542 ได้รับการประเมินคุณภาพโรงเรียนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาองค์กรจำกัด
มหาชน 

 พ.ศ. 2549  ได้รับการประเมินคุณภาพโรงเรียนจากสำนักงานรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา
องค์กรจำกัดมหาชน  รอบที่ 2  เป็นโรงเรียนได้มาตรฐานในทุกด้าน 

 พ.ศ. 2553  ได้รับการประเมินรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรยีนดีใกล้บ้านรุ่นที่ 2) 

 พ.ศ. 2554 ได้รับการประเมินคุณภาพโรงเรียนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาองค์กรจำกัด
มหาชน  รอบที่ 3   เป็นโรงเรียนได้มาตรฐานในทุกด้าน  และได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีต  คสล. 
จำนวนเงิน  299,000  บาท / ติดตั้งระบบไฟฟ้า  ไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนเงิน   493,983  
บ า ท 
 พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบอาคาร สพฐ. 4 (4 ที่นั ่ง)  จำนวนเงิน 350,000 บาท 
และได้รับครุภัณฑ์สนามฟุตซอล  จำนวนเงิน  977,000  บาท /ครุภัณฑ์ดนตรี วงดุริยางค์ (ขนาดใหญ่)  1  ชุด            
( 12  รายการ )   จำนวนเงิน  500,000  บาท 

   พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสร้างอาคารเรียน 216 ล./57-ก จำนวนเงิน 18,753,800 บาท 

ที่ต้ังของโรงเรียนมีอาณาเขต  ดังน้ี 

  ทิศเหนือ   จรดกับ  ถนนอุดร-หนองบัวลำภู 

  ทิศใต้    จรดกับ  ถนนอุดร 

  ทิศตะวันออก  จรดกับ  วัดไร่สวรรค์ 

  ทิศตะวันตก  จรดกับ  ห้างสรรสินค้าบ๊ิกซัน  
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ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลหนองวัวซอ หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8 ตำบลหมาก
หญ้า หมู่ที่ 3,4,6,7,9  

   ภาพรวมชุมชนในพ้ืนที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังน้ี  
ชุมชนส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง โรงเรียนยอดนิยม เนื่องจากการเดินทางที่
สะดวก    มีรถบริการรับส่งจำนวนมาก  อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองวัว
ซอ มีทั้งหมด  12  หมู่  2  ตำบล  27  ชุมชน 

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  เปิดทำการสอน 3 ระดับ  คือ ระดับก่อน
ประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในรอบ  4  ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียน
เฉลี่ยปีการศึกษาละ  1,000  คน  และคาดการณ์ใน  4  ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ       
1,200  คน 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ โรงเรียนได้ถูก
กำหนดให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน.  ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
เก่ียวกับความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

1.4  ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

ช่ือโรงเรียน -  โรงเรียนประชาบาลหมากหญ้า  27   กันยายน  2476 

   -  โรงเรียนบ้านหนองวัวซอ  พ.ศ. 2494 

   -  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ  17  กรกฎาคม  2542 

   -  โรงเรียนสีขาว 

   -  โรงเรียนเครือข่ายศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  

-  โรงเรียนดีใกล้บ้าน 

-  โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษาประเภท 1 

-  โรงเรียนต้นแบบปฐมวัย 

-  โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
       ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

-  โรงเรียน ต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2  ปีการศึกษา 2553 

-  โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา  2554 

-  โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2557 

พระภูมิเจ้าที่  → ปู่ชัยมาตย์ 

ปรัชญาของโรงเรียน → วิริเยนะ  ทนโตเสติ (งานทุกอย่างเสร็จได้เพราะความเพียร) 
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คติพจน์   → รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 

ค่านิยม   → มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง 

สีประจำโรงเรียน  → สีเขียว – ขาว 

ตราประจำโรงเรียน → ดอกบัวสีชมพู 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน → ต้นยาง 

 

  1.5  ข้อมูลด้านผู้บริหาร     

นางแพวิพา  ภูสงัด   ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

     โทรศัพท์  :   087-2153156       

     E-mail    :   Paewipa@gmail.com 

     วุฒิการศึกษาสูงสุด  :  ปรญิญาโท (ค.ม)  สาขา การบริหารการศึกษา 

                                          การดำรงตำแหน่ง   :  วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน 

                                                    เป็นเวลา 2 ปี 5 เดือน 

     นายสุขสันต์ ยศธสาร  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

   โทรศัพท์  :  087-0815822        

   E-mail    :  tuk_suk@hotmail.com 

                                 วุฒิการศึกษาสูงสุด  :  ปริญญาโท (กศ.ม)  สาขา การบริหารการศึกษา 

                     รับผิดชอบ  :  งานบริหารงบประมาณ และ งานบริหารทั่วไป 

                นางพิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  

                           โทรศพัท์  :   061-9165256    

            E-mail     :   krupim@gmail.com 

          วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม)  สาขา การบริหาร 

           รับผดิชอบ งานบริหารวิชาการ และ งานบริหารงานบุคคล 
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1.6  ข้อมูลด้านการบริหาร 

   โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ    แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น   4   ด้าน   ได้แก่   งานบริหาร
วิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดการบริหารงานตาม
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามนโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษา ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร  PDCA 
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1.7  ปรัชญา / อัตลักษณ์ของโรงเรียน   

ปรัชญาโรงเรียน :      วิริเยนะ  ทนโตเสติ    ความหมาย   งานทุกอย่างเสร็จได้เพราะความเพียร 

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน :      มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง 

อักษรย่อโรงเรียน  :      อ.น.ซ.                   

สีประจำโรงเรียน  :      สีเขียว - ขาว 
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บทท่ี 3 
การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 

          การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของคณะครู นักเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรม 
การสถานศึกษา เพ่ือนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังน้ี 

          1. กลุม่ที่ใช้สำรวจความพึงพอใจ ได้แก่ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 

 2. เครื่องมือที่ใช้สำรวจความพึงพอใจ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ ดังน้ี 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษา โรงเรยีนอนุบาลหนองวัวซอ 
ปีการศึกษา 2564 

คำชี้แจง ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษา โดยทำ 
           เครื่องหมาย  ลงในช่อง       ทีต่รงกับความคิดเห็นของท่าน 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
                ครู                   นักเรียน                    ผู้ปกครอง                 คณะกรรมการการสถานศึกษา 
ความหมายเกณฑ์ 
  ความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด                  หมายถึง 5 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับมาก                        หมายถึง 4 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง                 หมายถึง 3 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับน้อย                       หมายถึง 2 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด                  หมายถึง 1 คะแนน 
 

 

ที่ 
 

รายการการพฒันางานด้านต่างๆ ของโรงเรียน ระดับความพงึพอใจ
5 4 3 2 1

1 การพัฒนาอาคาร สถานที่ บรเิวณโรงเรียน                                  
2 สภาพแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน    
3 คุณภาพของครูผู้สอน                                                        
4 คุณภาพนักเรียนด้านทักษะ ความรู้ทางวิชาการ      
5 คุณภาพนักเรียนด้านลักษณะนิสัย (คณุธรรมจริยธรรม)             
6 คุณภาพนักเรียนด้านทักษะการทำงาน/ทักษะการดำรงชีวิต    
7 การประชาสัมพันธ์/ข้อมูลสารสนเทศของนกัเรียน                      
8 การดูแล ช่วยเหลือนักเรียน, ทุนการศึกษา, ห้องพยาบาล    
9 การให้บริการอาคารสถานที่/วิทยากร แก่ชุมชน                     
10 การให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ กับชุมชน      
11 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน                        
12 การจัดบริการห้องสมุด    
13 การพัฒนาระบบ ICT, อินเตอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์                     
14 การอำนวยการ(การบริหารงาน)ของผู้บริหารสถานศึกษา    

 
ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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           3. นำผลการสำรวจคำนวณโดยใช้ค่าสถิติ ดังน้ี 
  - ค่าเฉลี่ย 
 4. แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับดังน้ี 
  ความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด                  หมายถึง 5 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับมาก                        หมายถึง 4 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง                 หมายถึง 3 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับน้อย                       หมายถึง 2 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด                  หมายถึง 1 คะแนน 
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บทท่ี 4 
ผลการสำรวจความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 

สรุปความพงึพอใจในการจัดการศึกษา โรงเรียนอนบุาลหนองวัวซอ 
ปีการศึกษา 2564 

 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

ครู                   
นักเรียน                    
ผู้ปกครอง                  
คณะกรรมการการสถานศึกษา 

 
ความหมายของระดับความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด                  หมายถึง 5 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับมาก                        หมายถึง 4 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง                 หมายถึง 3 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับน้อย                       หมายถึง 2 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด                  หมายถึง 1 คะแนน 
 

 

ที่ 
 

รายการการพฒันางานด้านต่างๆ ของโรงเรียน ระดับความพงึพอใจ
 

ค่า
เฉล

ี่ย 

 

แป
รผ

ล 

1 การพัฒนาอาคาร สถานที่ บรเิวณโรงเรียน                             5 มากที่สุด 
2 สภาพแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 5 มากที่สุด
3 คุณภาพของครูผู้สอน                                                     4 มาก 
4 คุณภาพนักเรียนด้านทักษะ ความรู้ทางวิชาการ 4 มาก 
5 คุณภาพนักเรียนด้านลักษณะนิสัย (คณุธรรมจริยธรรม)          3 ปานกลาง
6 คุณภาพนักเรียนด้านทักษะการทำงาน/ทักษะการดำรงชีวิต 4 มาก 
7 การประชาสัมพันธ์/ข้อมูลสารสนเทศของนกัเรียน                 4 มาก 
8 การดูแล ช่วยเหลือนักเรียน, ทุนการศึกษา, ห้องพยาบาล 4 มาก 
9 การให้บริการอาคารสถานที่/วิทยากร แก่ชุมชน                  5 มากที่สุด
10 การให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ กับชุมชน 5 มากที่สุด 
11 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน                     5 มากที่สุด
12 การจัดบริการห้องสมุด 5 มากที่สุด
13 การพัฒนาระบบ ICT, อินเตอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์                5 มากที่สุด 
14 การอำนวยการ(การบริหารงาน)ของผู้บริหารสถานศึกษา 5 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยทัง้ฉบบั 5 มากที่สุด
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 จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศกึษา 
ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาพรวมของแบบสอบถามท้ังหมด 
มีระดับคะแนนเฉล่ีย 5 เกณฑ์ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อ 1 
การพัฒนาอาคาร สถานที ่บรเิวณโรงเรียน  คะแนนเฉล่ีย = 5 และข้อทีม่ีระดับคะแนนเฉล่ียน้อยที่สดุ ได้แก่ ข้อ 5
คุณภาพนักเรียนด้านลักษณะนิสัย (คณุธรรมจริยธรรม)  คะแนนเฉล่ีย = 3 
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บทท่ี 5 

สรุปและอภปิรายผล 
 สรุปและอภิปรายผล 
 ระดับความพึงพอใจของคณะครู นักเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาพรวมของแบบสอบถามทั้งหมด มีระดับคะแนนเฉล่ีย 
5 เกณฑ์ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อทีม่ีระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อ 1 การพัฒนาอาคาร 
สถานที่ บริเวณโรงเรียน  คะแนนเฉล่ีย = 5 และข้อที่มรีะดับคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 5คณุภาพนักเรียน
ด้านลักษณะนิสัย (คณุธรรมจริยธรรม)  คะแนนเฉล่ีย = 3 

ทั้งน้ี เป็นเพราะโรงเรียนได้จัดการศึกษาตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน และยดึการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางโรงเรียนได้นำเสนอแนะของการประเมินมาตรฐาน สมศ. ซึ่งเป็น
จุดเน้นและแนวทางมาวางแผนพัฒนา มาโดยตลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษา โรงเรยีนอนุบาลหนองวัวซอ 

ปีการศึกษา 2564 
คำชี้แจง ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษา โดยทำ 
           เครื่องหมาย  ลงในช่อง       ทีต่รงกับความคิดเห็นของท่าน 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
                ครู                   นักเรียน                    ผู้ปกครอง                 คณะกรรมการการสถานศึกษา 
ความหมายเกณฑ์ 
  ความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด                  หมายถึง 5 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับมาก                        หมายถึง 4 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง                 หมายถึง 3 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับน้อย                       หมายถึง 2 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด                  หมายถึง 1 คะแนน 
 

 

ที่ 
 

รายการการพฒันางานด้านต่างๆ ของโรงเรียน ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1

1 การพัฒนาอาคาร สถานที่ บรเิวณโรงเรียน                               
2 สภาพแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน      
3 คุณภาพของครูผู้สอน                                                        
4 คุณภาพนักเรียนด้านทักษะ ความรู้ทางวิชาการ    
5 คุณภาพนักเรียนด้านลักษณะนิสัย (คณุธรรมจริยธรรม)                
6 คุณภาพนักเรียนด้านทักษะการทำงาน/ทักษะการดำรงชีวิต    
7 การประชาสัมพันธ์/ข้อมูลสารสนเทศของนกัเรียน                   
8 การดูแล ช่วยเหลือนักเรียน, ทุนการศึกษา, ห้องพยาบาล      
9 การให้บริการอาคารสถานที่/วิทยากร แก่ชุมชน                     
10 การให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ กับชุมชน    
11 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน                           
12 การจัดบริการห้องสมุด    
13 การพัฒนาระบบ ICT, อินเตอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์                  
14 การอำนวยการ(การบริหารงาน)ของผู้บริหารสถานศึกษา      

 
ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
 
 


