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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ
เรื่อง เพศสภาวะกับการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ศึกษากรณี : โรงเรียนวัดดอนตูม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
คําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณนี้เปนแบบสัมภาษณที่ใชสมั ภาษณ นักเรียน ครู และผูป กครอง
ของนักเรียน ในโรงเรียนวัดดอนตูม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
2. แบบสัมภาษณแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ขอมูลเรื่องเพศสภาวะ การศึกษาและการวางแผนการศึกษา
ตอนที่ 3 ขอมูลเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบสัมภาษณนักเรียน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล ......................................................................................................................
ที่อยู ............................................................................................................................
อายุ .............................................................................................................................
บิดาเรียนจบชัน้ ............................................................................................................
มารดาเรียนจบชั้น .........................................................................................................
บิดาปจจุบันมีอาชีพ ......................................................................................................
มารดาปจจุบนั มีอาชีพ...................................................................................................
ในครอบครัวมีคนอยูดวยกันทั้งหมด................................................................................
มีพี่นองทั้งหมด.............................................................................................................
ชาย...........................................
หญิง...............................
10. พี่นองทัง้ หมดกําลังเรียนอยูห รือไม ..................................................................................
ถาใช ทํางานอะไรบาง...................................................................................................
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11. พี่นองทีก่ ําลังทํางานอยูห รือไม........................................................................................
ถาใช ทํางานอะไรบาง...................................................................................................
12. คะแนนเรียน (เกรดเฉลี่ย) ของปการศึกษาที่ผา นมา 2 ป
ปที่แลว ........................................................................................................................
ปกอนหนาปทแี่ ลว ........................................................................................................
ตอนที่ 2 แนวคิดเรื่องเพศสภาวะ การศึกษาและการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. แนวคิดเรื่องเพศสภาวะกับการเลือกศึกษาตอ
1.1 คิดวาความเปนเพศหญิงและเพศชายมีอทิ ธิพลตอการเลือกศึกษาตอหรือไม
............................................................................................................................
1.2 คิดวาความเปนเพศหญิงและเพศชายมีผลกระทบตออาชีพที่คาดหวังหรือไม
............................................................................................................................
1.3 คิดวาตัวเองมีความสามารถที่จะทํางานตามอาชีพที่คาดหวังไวหรือไม
............................................................................................................................
2. แนวคิดเรื่องการศึกษาตอเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 ระดับการศึกษาสูงสุดที่นกั เรียนตั้งใจไว คือระดับใด
............................................................................................................................
2.2 อาชีพในอนาคตทีน่ ักเรียนตั้งใจไว คืออาชีพใด
............................................................................................................................
2.3 ประเด็นที่ประเด็นที่เกี่ยวของทั้งทางดานบวกและทางดานลบซึ่งสงผลกระทบกับการศึกษาตอ
............................................................................................................................
2.4 คิดวาครอบครัวหรือโรงเรียนมีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจในการศึกษาตอหรือไม
............................................................................................................................
2.5 รูสึกอยางไรกับการเรียนตอในสายที่ถกู บอกวาไมตรงกับความเปนเพศของตัวเอง เชน
ผูหญิงไปเรียนทหาร ผูชายไปเรียนพยาบาล ถาตองเรียนตอจะเรียนหรือไม
............................................................................................................................
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ตอนที่ 3 แนวคิดที่มีตอเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวติ
.........................................................................................................................................
1. ความคิดเห็นที่มีตอเรื่องคุณภาพชีวิต การใหความหมายเกีย่ วกับคุณภาพชีวิต
1.1 คิดวาการศึกษาตอจะทําใหตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือไม อยางไร
............................................................................................................................
1.2) คิดวาจะศึกษาตอสาขาหรือวิชาชีพใดถึงจะทําใหตวั เองมีคุณภาพชีวิตที่ดี
............................................................................................................................
1.3 คิดวาในอนาคตจะประกอบอาชีพใดถึงจะทําใหตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี
............................................................................................................................
แบบสัมภาษณอาจารย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล ......................................................................................................................
ตําแหนงและวิชาที่สอน .................................................................................................
อายุ............................ป
สอนหนังสือมาแลวเปนเวลา........................ป
เปนคนทองถิน่ หรือไม ถาไมใชมาจากจังหวัดใด .............................................................

ตอนที่ 2 แนวคิดเรื่องเพศสภาวะ การศึกษาและคุณภาพชีวิต
1. แนวคิดเรื่องเพศสภาวะ การศึกษาและคุณภาพชีวิต
1.1 ในฐานะอาจารยคิดวาความเปนเพศหญิงและเพศชายมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ
หรือไม
............................................................................................................................
1.2 ในฐานะอาจารยคิดวาเด็กผูหญิงและเด็กผูชายควรจะไดรับการสงเสริมใหศึกษาตออยาง
เทาเทียมกันหรือไม
............................................................................................................................
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1.3 ในการศึกษาตอคิดวาเด็กผูหญิงและเด็กผูชายควรมีอาชีพที่เหมาะสมกับเพศของตนเอง
หรือไม
............................................................................................................................
1.4 ในฐานะอาจารยคิดวาเด็กผูชายและเด็กผูหญิงควรไดรับโอกาสในการศึกษาตออยางเทา
เทียมกันหรือไม อยางไร
............................................................................................................................
1.5 โรงเรียนที่ทานสอนมีความตระหนักในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ และการสงเสริมให
นักเรียนทั้งชายและหญิงไดมีโอกาสในการเรียน และการมีอาชีพที่ดีหรือไม
ถามี มีการวางนโยบาย แนวปฏิบัติ โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสงเสริมอยางไร
............................................................................................................................
1.6 ในฐานะอาจารยทานมีวิธีปฏิบัติตอนักเรียนทั้งสองเพศอยางไร
............................................................................................................................
1.7 ในบทบาทของอาจารย ทานมีการสงเสริมการศึกษาของเด็กหญิงและเด็กชายอยางเทา
เทียมกันหรือไม อยางไร
............................................................................................................................
1.8 ในฐานะอาจารย ทานคิดวาความหมายของคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึงอะไร
............................................................................................................................
1.9 ทานคิดวาเด็กผูหญิงและเด็กผูชายควรจะประกอบอาชีพอะไรถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
............................................................................................................................
แบบสัมภาษณผูปกครอง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ ............................................................................................................................
ความสัมพันธ ...............................................................................................................
อายุ.............................ป
ระดับการศึกษา............................................................................................................
ปจจุบันประกอบอาชีพ ..................................................................................................
มีบุตรทั้งหมด ...............................................................................................................
ชาย....................................หญิง..........................................................
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7. กําลังเรียนอยูห รือไม......................................................................................................
ถาเรียน เรียนอยูชนั้ ใดบาง
..................................................................................................................................
ตอนที่ 2 แนวคิดเรื่องเพศสภาวะ การศึกษาและคุณภาพชีวิต
1. แนวคิดเรื่องเพศสภาวะ การศึกษาและคุณภาพชีวิต
1.1 ในฐานะผูปกครองคิดวาความเปนเพศหญิงและเพศชายมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอ
หรือไม
............................................................................................................................
1.2 ในฐานะผูปกครองคิดวาลูกผูหญิงและลูกผูชายควรจะไดรับการสงเสริมใหศึกษาตออยาง
เทาเทียมกันหรือไม
............................................................................................................................
1.3 ในการศึกษาตอคิดวาลูกผูหญิงและลูกผูชายควรมีอาชีพที่เหมาะสมกับเพศของตนเอง
หรือไม เชน ลูกชายควรจะเปนทหาร ลูกผูหญิงควรจะเปนพยาบาล
............................................................................................................................
1.4 คาดหวังอยางไรตออนาคตของลูก
............................................................................................................................
1.5 คิดวา ความหมายของคุณภาพชีวิตที่ดีคืออะไร
............................................................................................................................
1.6 ในฐานะผูปกครองทานคิดวาบุตรของทานทั้งหญิงและชายควรจะประกอบอาชีพอะไรถึง
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
............................................................................................................................

ภาคผนวก ข
โรงเรียนวัดดอนตูม

โรงเรียนวัดดอนตูมเปดทําการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาเปนครั้งแรก ในป พ.ศ.
2465 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดดอนตูมเปนที่เรียน อยูในความอุปการะของพระครู
ปญญาธิการ (เตา) พุทธโส เจาอาวาสวัดดอนตูม มีครูลออ จารุศิริ เปนครูใหญ ตอมาได
สรางอาคารเรียนไม ใตถุนสูง 1 หลัง ทางราชการใหชื่อวา “โรงเรียนประชาบาลปากแรต 1
“(พุทธสรณสามัคคี)
พ.ศ. 2485 เกิ ด สงครามมหาเอเชี ย บูร พา กองทั พ ญี่ ปุ น ได ใ ชโ รงเรีย นเปน ที่พั ก
และกักกันเชลย ตลอดระยะเวลาชวงเกิดสงคราม จนกระทั่ง พ.ศ. 2488 โรงเรียนจึงชํารุดทรุด
โทรมมาก
พ.ศ. 2492 พระอธิการเพิ่มเขมกาโม (พระครูโสภณรัตนากร) เจาอาวาสรูปใหมได
ดําเนินการสรางอาคารหลังใหมเปนอาคารทรงไทย 2 ชั้น กวาง 8 เมตร ยาว 78 เมตร โดย
ไดรับเงินสนับสนุนจากการบริจาคของประชาชน และเงินกองสลากกินแบงรัฐบาลที่จอมพล ป.
พิบูลสงคราม จัดสรรมาใหเปนจํานวนเงิน 850,000 บาท ทําพิธีเปดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2500 ใหชื่อวาโรงเรียนวัดดอนตูม
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พ.ศ. 2509 โรงเรี ย นวั ด ดอนตู ม ได โ อนจากโรงเรี ย นประชาบาล สั ง กั ด องค ก าร
บริหารสวนจังหวัดไปสังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2509 ตอมาในป พ.ศ.
2511 โรงเรียนวัดดอนตูมไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนหลังที่ 2 กวาง 8 เมตร ยาว 42
ไดรับงบประมาณตอเติมเปน
เมตร เปนจํานวนเงิน 620,000 บาท และในป พ.ศ. 2512
จํานวนเงิน 300,000 บาท
พ.ศ. 2520 โรงเรียนวัดดอนตูม ไดรับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาใหเปดสอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและใหลดชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปละ 1 ชั้น ใชอักษรยอวา “ ว.
ด.ต. ” โดยมีนายวิชัย พูสมจิตต เปนอาจารยใหญคนแรกในระดับมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2522 นายสมพงศ คหินทรพงศ ดํารงตําแหนงอาจารยใหญคนใหม
พ.ศ. 2524 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนหลังที่ 3 เปนอาคารเรียน 4 ชั้น ใช
งบประมาณ 500,000 บาท
พ.ศ. 2525 โรงเรียนไดรับงบประมาณสรางโรงฝกงานแบบมาตรฐาน 1 หลัง เปน
เงิน 780,000 บาท และไดรบั งบประมาณสรางหองสวม 1 หลัง เปนเงิน 70,000 บาท ในปนี้
ทําการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 เปนปสุดทาย
พ.ศ. 2526 โรงเรียนเปดทําการสอน เปน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดระบบการศึกษาเปน 9-8-8/2
พ.ศ. 2527 โรงเรียนเขาโครงการผูนําการใชหลักสูตร เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลาง
พ.ศ. 2529 โรงเรียนไดรับงบประมาณสรางโรงงานฝกงาน 1 หลัง แบบ 306/26
จํานวน 3 ชั้น ใชงบประมาณ 3,120,000 บาท
พ.ศ. 2531 โรงเรียนไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น 8 หองเรียน
โดยตอเติมจากอาคาร 3 (ปจจุบันเปนอาคาร 2 ) โดยใชงบประมาณ 1,912,700 บาท และใชเงิน
บํารุงการศึกษาสมทบอีกจํานวน 467,300 บาท
พ.ศ. 2533 ผูอํานวยการสมพงศ คหินทรพงศ เกษียณอายุราชการ นายธนวัฏ
นาคนคร มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการคนใหมในป พ.ศ.2536 โรงเรียนไดรับอนุญาตใหรื้อตึก
อาคารเรียน 1 ซึ่งเปนอาคารทรงไทย 2 ชั้นและโรงฝกงานอีก 1 หลัง พรอมโรงอาหารชั่วคราว และ
ชั้ น
ได รั บ งบประมาณต อ เนื่ อ ง ป พ .ศ.2537-พ.ศ.2538 สร า งอาคารเรี ย นแบบพิ เ ศษ 6
ประกอบดวย หองเรียน หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา และหองสมุด
ขนาดใหญ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 34,850,000 บาท
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พ.ศ. 2539 นายวั ช ริ น ทร เวชสุ ว รรณ ผู อํ า นายการคนใหม ไ ด พั ฒ นาห อ งสมุ ด
โรงเรียน จนไดรับการคัดเลือกใหเปนหองสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก รุนที่ 1 เมื่อ 4
ธันวาคม 2539
พ.ศ. 2540 โรงเรียนไดรับงบประมาณเทพื้นคอนกรีตระหวางอาคารเรียน 1 กับ
อาคารเรียน 2 แลวสรางเวทีขนาดใหญเพื่อใหโรงเรียนและชุมชนไดใชทํากิจกรรม
พ.ศ. 2542 นายเดชา สุตเสวต ผูอํานวยการโรงเรียนคนใหม ไดสรางหลังคาโครง
เหล็กขนาดใหญคลุมพื้นที่ลานเอนกประสงคระหวางอาคารเรียน 1และอาคารเรียน 2 โดยใช
งบประมาณจากการบริจาคของคุณครู อาจารย ผูปกครองและชุมชน โรงเรียนมีการพัฒนา
อยางตอเนื่ องจนได รับการคั ดเลือกเปน ศูน ยพัฒนาการเรียนการสอนวิท ยาศาสตร และศูน ย
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของสหวิทยาเขตบานโปงจตุรมิตร ไดรับโลและเกียรติบัตร
ไดรับการคัดเลือกใหเปน “สถานศึกษาที่จัดจริยดีเดน ประจําป 2542” ไดรับเกียรติบัตร “โรงเรียน
สีขาวเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด ปการศึกษา 2542” และเกียรติบัตร “การจัดหองสมุด
ดีเดน ประจําป 2542” จากสํานักงานคุรุสภา อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2543 โรงเรียนวัดดอนตูมไดรับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปน “
เปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลชมเชย ประจําป 2543 “ ในการประกวดโรงเรียนเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
พ.ศ. 2544 ไดรับการประเมิน ใหเปนโรงเรี ยนปฏิรูปการศึก ษาดีเ ดน กรมสามัญ
ศึกษา และไดรับการคัดเลือกใหเปน “สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ”
พ.ศ. 2547 นายปรีชา สุคนธมาน มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการจนถึงปจจุบัน ได
มีการพัมนาคุณภาพการศึกษาในทุกดานอยางตอเนื่อง บริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM)
ใชระบบคุณภาพ ToPSTAR และกลยุทธ NEW DONTOOM ในการบริหารจัดการ สงผลให
โรงเรียนประสบผลสําเร็จในทุกดาน นักเรียน ครู และโรงเรียน ไดรับรางวัลเปนจํานวนมาก อาทิ
ไดรางวัล “ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับเหรียญเงิน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดรับ
ความรวมมือจากชุมชน ใหการสงเสริมสนับสนุนดานตางๆ เชน สรางลานปฏิบัติธรรม “พระ
ธรรมปริยัติเวที” หองเกียรติยศ และเสาธงประจําโรงเรียน เปนตน
โรงเรียนวัดดอนตูม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน
เปดทําการสอนมาเปนเวลา 84 ป ปจจุบันมีครู 71 คน นักเรียนจํานวน 921 คน
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ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่
สถานที่ตั้ง ถนนทรงพล ตําบลบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
สังกัด สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
เนื้อที่ 5 ไร 3 งาน มีอาณาบริเวณเปนธรณีสงฆ
ปรัชญาโรงเรียน เรียนดี มีวนิ ัย ใฝคณ
ุ ธรรม นําสังคม
คติธรรมของโรงเรียน อตตหิ อตตโน นาโถ (ตนเปนทีพ่ ึ่งแหงตน)
อักษรยอของโรงเรียน ว.ด.ต.
สีประจําโรงเรียน ฟา-แดง : ฟา หมายถึง การเปนผูสูงศักดิ์ มีคุณธรรม : แดง
หมายถึง ความเขมแข็ง เด็ดเดี่ยว
ตราประจําโรงเรียน มงกฎแผรัศมี เหนืออักษรยอ ว.ด.ต. หมายถึง การสมาน
สามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใตการศึกษา จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
พระพุ ท ธรู ป ประจํ า โรงเรี ย น พระพุ ท ธสิ หิ ง ค จํ า ลองของวั ด ดอนตู ม ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานไว
หลักสูตรการเรียนการสอน ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ประวัติการศึกษา
ชื่อ
วันเดือนปเกิด
วุฒิการศึกษา

นางทัธนา รุงรุจจินดา
15 พฤษภาคม 2510
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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