
 

 
 

     รายงานการประเมินความพึงพอใจในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 
 
 
 

ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู ้ปกครอง ภาคเรียน ที ่ 2                     
ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้น คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลตาม
คำสั่งโรงเรียนที่ 310/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 จึงจัดทำรายงานการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการประชุม
ผู้ปกครอง ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       คำนำ 



 
 
 

บันทึกข้อความ                          

      สว่นราชการ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
      ที่ ...........................     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
      เรื่อง  รายงานการประเมินความพึงพอใจการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
      ............................................................................................................................. ......................................... 
      เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
  
  ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ 
      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นั้น คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลตาม 
      คำสั่งโรงเรียน ที่ 312/2563 ได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้  
  
      เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1. จากการสังเกตและสอบถาม 
2. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2563 จำนวน 4 ฝ่าย /งาน  จำนวน 20 ข้อ โดยประเมินผลเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
5     หมายถึง   ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการ ในระดับ มากท่ีสุด 
4     หมายถึง   ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการ ในระดับ มาก 
3     หมายถึง   ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการ ในระดับ ปานกลาง 
2     หมายถึง   ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการ ในระดับ น้อย 
1     หมายถึง   ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการ ในระดับ น้อยที่สุด 

     และมีคำถามปลายเปิดเพ่ือให้บอกปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
     เกณฑ์การประเมิน 
   ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.50-5.00 หมายถึงระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.50-4.49 หมายถึงระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.50-3.49 หมายถึงระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 1.50-2.49 หมายถึงระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 0.00-1.49 หมายถึงระดับน้อยที่สุด 

    กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 7 

พฤศจิกายน 2563 จำนวน 500 คน  
 
 
 



     
 
 การดำเนินการประเมิน 

1. จากการสังเกตและสอบถามผู้ที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1.1 ขั้นเตรียมการ  

   - คณะกรรมการประเมินผลตามคำสั ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี                     
ที่ 293/2563 ดำเนินงานประชุมวางแผน ประสานงานกับบุคคลภายในโรงเรียนเพื่อนัดหมาย และมอบหมายงานอย่าง
ชัดเจน 

1.2 ขั้นดำเนินการ 
 - คณะกรรมการทุกฝ่ายตามคำสั่งโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 

  2. ลักษณะโดยภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน 500 คน  
 

สถานะ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ผู้ปกครอง , คณะกรรมการสถานศึกษา 338 67.60 

นักเรียน 162 32.40 
รวม 500 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 500 คน 
3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามแยกเป็นรายข้อสอบถาม  

 

 
 
            ข้อสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ  
 
แปลผล 

น้อยที่สุด 1 น้อย 2 ปานกลาง 3 มาก 4 มากที่สุด 5 
จำนวน 

(คน) 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จำนวน 
(คน) 

 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านการบริหารวิชาการ  

1.การคัดเลือกและกำหนด
หนังสือ/แบบเรียน/
แบบฝึกหัด ที่นำมาใช้จัด
การศึกษา 

0 0 20 4.00 32 6.40 150 30.00 298 59.60 ระดับ
มาก
ที่สุด 

2.การพัฒนาดา้นการ
จัดการเรียนการสอน และ
การมอบหมายงานให้
ผู้เรียนได้รับผิดชอบ (การ
ให้การบ้าน/การทำ
รายงาน) 

0 0 15 3.00 43 8.60 105 21.00 337 67.40 ระดับ
มาก
ที่สุด 

3.การจัดสอบ/วัดผล/
ประเมินผลผู้เรียนตลอดปี
การศึกษา 

0 0 10 2.00 28 5.60 112 22.40 350 70.00 ระดับ
มาก
ที่สุด 

4.การนำสื่อ/เทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

0 0 10 2.00 80 16.00 135 27.00 275 55.00 ระดับ
มาก
ที่สุด 

5.การประสานงานชี้แจง
เร่ืองการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างโรงเรียนและ
ผู้ปกครอง 

0 0 5 1.00 22 4.40 158 31.60 315 63.00 ระดับ
มาก
ที่สุด 

ด้านงบประมาณ  
1.การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
สิ่งอำนวยความสะดวกที่
นำมาใช้จัดการศึกษา 

0 0 20 4.00 42 8.40% 198 39.60 240 48.00 ระดับ
มาก
ที่สุด 

2.การนำทรัพยากร/
งบประมาณมาใช้พัฒนา

0 0 15 3.00 55 11.00 170 34.00 260 52.00 ระดับ
มาก
ที่สุด 



 
 
            ข้อสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ  
 
แปลผล 

น้อยที่สุด 1 น้อย 2 ปานกลาง 3 มาก 4 มากที่สุด 5 
จำนวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จำนวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จำนวน 
(คน) 

 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างเกิดผล 
3.การประสานงาน/สื่อสารใน
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ผู้ปกครองต้องชำระค่า
จ่ายเพิ่มเติม เช่น โครงการ
ทัศนศึกษา โครงการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ เนตรนาร ี

0 0 20 4.00 45 9.00% 82 16.40 353 70.60 ระดับ
มาก
ที่สุด 

4.การบริการด้านการรับเงิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของทาง
โรงเรียน 

0 0 15 3.00 57 11.40 95 19.00 333 66.60 ระดับ
มาก
ที่สุด 

5.การให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงิน(ทุนการศึกษา) แก่
นักเรียน 

0 0 10 2.00 42 8.40% 152 30.40 296 59.20 ระดับ
มาก
ที่สุด 

ด้านบริหารงานบุคคล 

1.การสรรหาครูที่มีความ
พร้อมด้านการเรียนการ
สอน 

0 0 15 3.00 32 6.40% 100 20.00 353 70.60 ระดับ
มาก
ที่สุด 

2.การพัฒนาคุณภาพครู
ด้านการเรียนการสอน 

0 0 22 4.40 40 8.00% 85 17.00 340 68.00 ระดับ
มาก
ที่สุด 

3.มีอัตรากำลังครูเพียงพอ 0 0 25 5.00 20 4.00% 59 11.80 396 79.20 ระดับ
มาก
ที่สุด 

4.ครูปฏิบัติหน้าที่การ
สอนเต็มความสามารถ 
(ตรงเวลา/สอนเต็มเวลา) 

0 0 13 2.60 45 9.00% 75 15.00 367 73.40 ระดับ
มาก
ที่สุด 

5.การดูแลเอาใจใส่และให้
บริหารด้านต่างๆของครู/
บุคลากร 

0 0 7 1.40 20 4.00% 197 39.40 276 55.20 ระดับ
มาก
ที่สุด 

ด้านบริหารทั่วไป 

1.การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของ
โรงเรียน 

0 0 2 0.40 22 4.40% 142 28.40 334 66.80 ระดับ
มาก
ที่สุด 



 
 
            ข้อสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ  
 
แปลผล 

น้อยที่สุด 1 น้อย 2 ปานกลาง 3 มาก 4 มากที่สุด 5 
จำนวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จำนวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จำนวน 
(คน) 

 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

2.การดูแลด้านความ
สะอาดของอาคาร 
สถานที่ 

0 0 2 0.40 21 4.20% 59 11.80 418 83.60 ระดับ
มาก
ที่สุด 

3.บริเวณโรงเรียนมีความ
ร่มรื่น สวยงาม 

0 0 0 0.00 12 2.40% 150 30.00 338 67.60 ระดับ
มาก
ที่สุด 

4.มีอาคารสถานที่ ห้อง
ประกอบการ เอ้ือต่อการ
เรียน การสอน 

0 0 0 0.00 35 7.00% 172 34.40 293 58.60 ระดับ
มาก
ที่สุด 

5.มีการจัดให้ครูดูแล
ความปลอดภัยของ
นักเรียน 

0 0 0 0.00 41 8.20% 187 37.40 272 54.40 ระดับ
มาก
ที่สุด 

 
          3.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามแยกเป็นรายข้อ

สอบถาม 
 

 
ข้อสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ  
ร้อยละ 

 
แปลผล ค่าเฉลี่ย 

(x) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 
ด้านการบริหารงานวิชาการ  
1.การคัดเลือกและกำหนดหนังสือ/แบบเรียน/
แบบฝึกหัด ที่นำมาใช้จัดการศึกษา 

4.45 0.79 59.60 ระดับมาก 

2.การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน และ
การมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบ (การ
ให้การบ้าน/การทำรายงาน) 

4.53 0.78 67.40 ระดับมากท่ีสุด 

3.การจัดสอบ/วัดผล/ประเมินผลผู้เรียนตลอดปี
การศึกษา 

4.60 0.69 70.00 ระดับมากท่ีสุด 

4.การนำสื่อ/เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.35 0.82 55.00 ระดับมาก 

5.การประสานงานชี้แจงเรื่องการจัดการเรียน
การสอนระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 

4.57 0.63 63.00 ระดับมากท่ีสุด 

 



 

ข้อสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ  

ร้อยละ 
 

แปลผล ค่าเฉลี่ย 
(x) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ด้านงบประมาณ     
1.การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่นำมาใช้จัดการศึกษา 

4.32 0.79 48.00 ระดับมาก 

2.การนำทรัพยากร/งบประมาณมาใช้พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเกิดผล 

4.36 0.78 52.00 ระดับมาก 

3.การประสานงาน/สื่อสารในโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกรณีที่ผู้ปกครองต้องชำระค่าจ่าย
เพ่ิมเติม เช่น โครงการทัศนศึกษา โครงการเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 

4.53 0.83 70.60 ระดับมากท่ีสุด 

4.การบริการด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ของทางโรงเรียน 

4.49 0.81 66.60 ระดับมาก 

5.การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
(ทุนการศึกษา) แก่นักเรียน 

4.47 0.73 59.20 ระดับมาก 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
1.การสรรหาครูที่มีความพร้อมด้านการเรียนการ
สอน 

4.61 0.74 70.60 ระดับมากท่ีสุด 

2.การพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียน 
การสอน 

4.58 0.82 68.00 ระดับมากท่ีสุด 

3.มีอัตรากำลังครูเพียงพอ 4.70 0.77 79.20 ระดับมากท่ีสุด 
4.ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนเต็มความสามารถ  
(ตรงเวลา/สอนเต็มเวลา) 

4.62 0.76 73.40 ระดับมากท่ีสุด 

5.การดูแลเอาใจใส่และให้บริหารด้านต่างๆของ
ครู/บุคลากร 

4.50 0.64 55.20 ระดับมากท่ีสุด 

ด้านบริหารทั่วไป 
1.การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของ
โรงเรียน 

4.79 0.53 66.80 ระดับมากท่ีสุด 

2.การดูแลด้านความสะอาดของอาคาร สถานที่ 4.79 0.52 83.60 ระดับมากท่ีสุด 
3.บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม 4.65 0.52 67.60 ระดับมากท่ีสุด 
4.มีอาคารสถานที่ ห้องประกอบการ เอ้ือต่อการ
เรียน การสอน 

4.52 0.62 58.60 ระดับมากท่ีสุด 

5.มีการจัดให้ครูดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 4.46 0.64 54.40 ระดับมาก 
รวมทั้ง 4 ด้าน 4.54 0.58 64.44 ระดับมากที่สุด 



จากผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใน
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
(ร้อยละ 67.60) ส่วนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 (ร้อยละ 32.40) มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 20 ประเด็น (4 ฝ่าย/งาน) โดยเรียงจาก
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากไปหาน้อย และแยกตามฝ่าย/งาน ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ลำดับที่ 1 การจัดสอบ/วัดผล/ประเมินผลผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.60 (SD=0.69)  
ลำดับที่ 2 การประสานงานชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 
 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.57 (SD=0.63) 
ลำดับที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน และการมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้
รับผิดชอบ (การให้การบ้าน/การทำรายงาน) 
 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.53 (SD= 0.78) 
ลำดับที่ 4 การคัดเลือกและกำหนดหนังสือ/แบบเรียน/แบบฝึกหัด ที่นำมาใช้จัดการศึกษา 
 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.45 (SD= 0.79) 
ลำดับที่ 5 การนำสื่อ/เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.35 (SD=0.82) 
2. ด้านงบประมาณ 

ลำดับที่ 1 การประสานงาน/สื่อสารในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกรณีท่ีผู้ปกครองต้องชำระค่า
จ่าย เพ่ิมเติม เช่น โครงการทัศนศึกษา โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.53 (SD=0.83) 
ลำดับที่ 2 การบริการด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.49 (SD=0.81) 
ลำดับที่ 3 การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน(ทุนการศึกษา) แก่นักเรียน 
 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.47 (SD=0.73) 
ลำดับที่ 4 การนำทรัพยากร/งบประมาณมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่าง
เกิดผล 
 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.36 (SD=0.78) 
ลำดับที่ 5 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่นำมาใช้จัดการศึกษา 
 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.32 (SD=0.79) 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
ลำดับที่ 1 มีอัตรากำลังครูเพียงพอ 

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.70 (SD=0.77) 
ลำดับที่ 2 ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนเต็มความสามารถ  (ตรงเวลา/สอนเต็มเวลา) 
 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.62 (SD=0.76) 
 



ลำดับที่ 3 การสรรหาครูที่มีความพร้อมด้านการเรียนการสอน 
 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.61 (SD=0.74) 
ลำดับที่ 4 การพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียนการสอน 
 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.58 (SD=0.82) 
ลำดับที่ 5 การดูแลเอาใจใส่และให้บริหารด้านต่างๆของครู/บุคลากร 
 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.50 (SD=0.64) 

4. ด้านบริหารงานทั่วไป  
ลำดับที่ 1 การดูแลด้านความสะอาดของอาคาร สถานที่ 

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.79 (SD=0.52) 
ลำดับที่ 2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน 

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.79 (SD=0.53) 
ลำดับที่ 3 บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม 
 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.65 (SD=0.52) 
ลำดับที่ 4 มีอาคารสถานที่ ห้องประกอบการ เอ้ือต่อการเรียน การสอน 
 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.52 (SD=0.62) 
ลำดับที่ 5 มีการจัดให้ครูดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.46 (SD=0.64) 

 สรุปผลการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563                        
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม เท่ากับ 4.54 (SD=0.58) ซึ่งอยู่ใน ระดับมากที่สุด 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบนโยบายการบริหารงานของ

โรงเรียนจากคณะผู้บริหาร เป็นการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนเป็น
อย่างดี 

2. ผู ้ปกครองได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคุณครูที ่ปรึกษาของนักเรียนโดยตรง ในการ
รับทราบปัญหา และสอบถามพฤติกรรมที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน เพื่อร่วมกันวางแผน ปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของ
นักเรียนต่อไป 

ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ปกครองบางส่วนมาประชุมไม่ตรงเวลา จึงไม่ได้รับทราบข้อมูลจากโรงเรียน 
2. ควรมีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแจกผู้ปกครองประกอบการชี้แจง  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
             อนุจิตร 
    (นายอนุจิตร  จันทศรี) 
              ครู คศ.2 
             หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 



ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................  
 
 
 
 
 
 

 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................  

 
ว่าที่ ร้อยเอก 
                     (ภูพยงค์ คงชนะ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
สุราษฎร์ธานี 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
................................................................................................................  

คำชี้แจง  
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ ของ

สถานศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2563 โดยกำหนดประเด็นการประเมิน ความ 
พึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2  
ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 

2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล      ผู้บริหาร           บุคลากรทางการศึกษา   ครูผู้สอน 

        คณะกรรมการสถานศึกษา         ผู้ปกครอง     
            อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............ 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสถานศึกษาด้านวิชาการ  
           ด้านงบประมาณ  ด้านบุคลากร และด้านบริหารทั่วไป 

  
 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 
1. การคัดเลือกและกำหนดหนังสือ/แบบเรียน/

แบบฝึกหัด ที่นำมาใช้จัดการศึกษา 
     

2. การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน และการ 
มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบ (การให้
การบ้าน/การทำรายงาน) 

     

3. การจัดสอบ/วัดผล/ประเมินผลผู้เรียนตลอดปี
การศึกษา 

     

4. การนำสื่อ/เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     

5. การประสานงานชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 

     

ด้านงบประมาณ 
1. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวกท่ี

นำมาใช้จัดการศึกษา 
     



 
รายการ ระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 

มากที่สุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
2. การนำทรัพยากร/งบประมาณมาใช้พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนอย่างเกิดผล 
     

3. การประสานงาน/สื่อสารในโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกรณีที่ผู้ปกครองต้องชำระค่าจ่ายเพ่ิมเติม 
เช่น โครงการทัศนศึกษา โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี 

     

4. การบริการด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
ทางโรงเรียน 

     

5. การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน(ทุนการศึกษา) 
แก่นักเรียน 

     

ด้านการบริหารงานบุคคล 
1. การสรรหาครูที่มีความพร้อมด้านการเรียนการ

สอน 
     

2. การพัฒนาคุณภาพครูด้านการเรียนการสอน      
3. มีอัตรากำลังครูเพียงพอ      
4. ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนเต็มความสามารถ 

 (ตรงเวลา/สอนเต็มเวลา) 
     

5. การดูแลเอาใจใส่และให้บริหารด้านต่างๆของครู/
บุคลากร 

     

ด้านบริหารทั่วไป 
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของ

โรงเรียน 
     

2. การดูแลด้านความสะอาดของอาคาร สถานที่      
3. บริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม      
4. มีอาคารสถานที่ ห้องประกอบการ เอื้อต่อการ

เรียน การสอน 
     

5. มีการจัดให้ครูดูแลความปลอดภัยของนักเรียน      
  
 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ..................................................................
................................................................. ............................................................................................ .................................. 
............................................................................................................................. .................................................................. 


