
                                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม                                                                                              ม                                                                                                            

ที ่  ................................................................................ วันที ่  31  มีนาคม  2565 

เรื่อง    รายงานสรุปผล การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
_________________________________________________________________________________________ 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

                  ตามที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  ได้สำรวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง นักเรียน  บุคลากรโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม             
ในปีการศึกษา 2564  นั้น   

                   จึงขอรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
ประจำปีการศึกษา  2564  ดังนี้  ผู้ปกครอง นักเรียน  บุคลากรโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 86.69 เมื่อจำแนกรายละเอียด
ดังนี้ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการมีความพึงพอใจสูงสุด กล่าวคือโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 88.98 รองลงมาคือระบบการบริหารจัดการของ
โรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ คิดเป็นร้อยละ 88.60  และครูมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน ให้
การดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ คิดเป็นร้อยละ 88.35 ตามลำดับ โดยรายละเอียดตามเอกสารดัง
แนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

              ลงชื่อ  .............................................  ผู้ขออนุมัติ  
                  (นางสาวรัตติกาล   จันตาดี) 
                       หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

                                                                                         31  มีนาคม  2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นของรองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ 
……………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………….… 

ลงชื่อ  ......................................................... 
(นายกิจการ   กิติกา) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
31  มีนาคม 2565 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ 
……………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………….… 
 

ลงชื่อ  ......................................................... 
(นายสมชาย   สันกลกิจ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
31 มีนาคม 2565 



 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

สถานภาพ            ⃝  ผู้เรียน           ⃝ ครู /บุคลากร          ⃝ ผู้ปกครอง          ⃝ อ่ืน ๆ................................. 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงาน 
       ให้ท่านแสดงความคิดเห็นโดยกาเครื่องหมาย √ ที่ตรงกับความเป็นจริงตามระดับความคิดเห็นดังนี้ 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตร      
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีตามหลักสูตรและตามอัต

ลักษณ์ของโรงเรียน (ประพฤติดี  มีน้ำใจ ) 
     

3. โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน      
4. โรงเรียนมีระบบการวางแผนพัฒนาการศึกษา ที่มีขั้นตอน

ชัดเจนปฏิบัติได้โดยเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

     

5. โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

6. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

     

7. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  

     

9 ครูมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน ให้การดูแลและเอาใจใส่
ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ 

     

10. ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

     

 
ตอนที่ 3    ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
............................................................................................................................. ..............................................................
......................................................................................................................................................................... ..................
................................................................................................................. .........................................................................



 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

สถานภาพ    ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน   300   คน   นักเรียน  400  คณะครู   35  รวม  735  คน 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงาน 
       ให้ท่านแสดงความคิดเห็นโดยกาเครื่องหมาย √ ที่ตรงกับความเป็นจริงตามระดบัความคดิเห็นดังนี้ 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

 
ร้อยละ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตร 302 330 103 - - 85.41 
2. ผู้ เรียนมี คุณ ลั กษณ ะที่ พึ งป ระสงค์ที่ ดี ต า ม

หลั กสู ต รและตาม อัตลั กษณ์ ของโรงเรียน 
(ประพฤติดี  มีน้ำใจ ) 

391 254 90 - - 88.19 

3. โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ชัดเจน 

270 367 98 - - 84.68 

4. โรงเรียนมีระบบการวางแผนพัฒนาการศึกษาที่มี
ขั้น ตอนชัด เจนปฏิบั ติ ได้ โดยเปิ ด โอกาสให้
ผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

281 352 102 - - 84.87 

5. โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

330 312 93 - - 86.45 

6. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

333 323 79 - - 86.91 

7. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคม  ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

385 295 55 - - 88.98 

8. กระบวนการจัดการเรียนรูข้องครู ที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้  จากการปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  

265 375 95 - - 84.63 

9 ครูมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน ให้การดูแลและ
เอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ 

361 320 54 - - 88.35 

10. ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

360 331 44 - - 88.60 

                                                           ค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.71 
 
ตอนที่ 3    ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษที่หลากหลาย 
2. นักเรียนแผนการเรียนอาชีพ ต้องการฝึกประสบการณ์เก่ียวกับงานอาชีพ 
3. พื้นที่โรงเรียนหลังอาคารเรียนบริเวณสวนไผ่ควรใชป้ระโยชน์ เชน่ การเลี้ยงสัตว์ 


