
 
 
 
 

 
รายงานผลการสำรวจ 

ความพึงพอใจการให้บริการ 
งานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สรุปรายงานความพึงพอใจในงานทะเบียน 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
 

คำช้ีแจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้โดยอิสระตามความคิดเห็นของท่าน 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 นักเรียน จำนวน 208 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ท่ี รายการ ระดับความพึงพอใจ 
  เฉลี่ย แปลความหมาย 

1 ด้านผู้ให้บริการ 
1.1 การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามมีความถูกต้องชัดเจน รวดเร็ว 
1.2 ความเสมอภาคในการให้บริการ 
1.3 การเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
1.4 ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง กริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย 
1.5 การตรงต่อเวลา 
1.6 ให้บริการประทับใจ 

 
4.79 
4.67 
4.67 
4.73 
4.63 
4.79 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

2 ด้านกระบวนการทำงาน 
2.1 การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน และเป็นระบบท่ีชัดเจน 
2.2 การนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยในการให้บริการ 
2.3 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว 
2.4 จำนวนเจ้าหน้าท่ีมีความเพียงพอต่อการให้บริการ 
2.5 มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 

 
4.66 
4.12 
4.59 
4.15 
4.43 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 

3 ด้านสถานที่ให้บริการ 
3.1 ความสะอาด เป็นระเบียบ 
3.2 ความเหมาะสมของพื้นท่ีสำนักงาน 
3.3 การจัดแสดงป้ายนิเทศต่าง ๆ มีความเหมาะสม 
3.4 การจัดโต๊ะให้บริการมีความเหมาะสม 

 
4.12 
4.12 
4.63 
4.22 

 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

เฉลี่ย 4.65 มากที่สุด 
  

จากตาราง นักเรียนได้ให้ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของงานทะเบียน พบว่า  การให้คำแนะนำ                  
ตอบข้อซักถามมีความถูกต้องชัดเจน รวดเร็ว และให้บริการประทับใจ อยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด น้อยที่สุด 
คือ การนำเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมาช่วยในการให้บริการ ความสะอาด เป็นระเบียบ และความเหมาะสมของพื้นท่ี
สำนักงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก 
 
 



สรุปรายงานความพึงพอใจในงานทะเบียน 
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

 

คำช้ีแจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้โดยอิสระตามความคิดเห็นของท่าน 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ผู้ปกครอง จำนวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ท่ี รายการ ระดับความพึงพอใจ 
  เฉลี่ย แปลความหมาย 

1 ด้านผู้ให้บริการ 
1.1 การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามมีความถูกต้องชัดเจน รวดเร็ว 
1.2 ความเสมอภาคในการให้บริการ 
1.3 การเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
1.4 ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง กริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย 
1.5 การตรงต่อเวลา 
1.6 ให้บริการประทับใจ 

 
4.63 
4.63 
4.72 
4.63 
4.11 
4.52 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

2 ด้านกระบวนการทำงาน 
2.1 การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน และเป็นระบบท่ีชัดเจน 
2.2 การนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยในการให้บริการ 
2.3 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว 
2.4 จำนวนเจ้าหน้าท่ีมีความเพียงพอต่อการให้บริการ 
2.5 มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 

 
4.63 
4.11 
4.52 
4.11 
4.12 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 

3 ด้านสถานที่ให้บริการ 
3.1 ความสะอาด เป็นระเบียบ 
3.2 ความเหมาะสมของพื้นท่ีสำนักงาน 
3.3 การจัดแสดงป้ายนิเทศต่าง ๆ มีความเหมาะสม 
3.4 การจัดโต๊ะให้บริการมีความเหมาะสม 

 
4.12 
4.12 
4.03 
4.03 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ย 4.47 มาก 
  

จากตาราง ผู้ปกครองได้ให้ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของงานทะเบียน พบว่า การเอาใจใส่ มีความ
กระตือรือร้น มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด น้อยท่ีสุด คือ การจัดแสดงป้ายนิเทศ
ต่าง ๆ มีความเหมาะสม และการจัดโต๊ะให้บริการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก 

 
 
 

 



สรุปรายงานความพึงพอใจในงานทะเบียน 
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

 

คำช้ีแจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้โดยอิสระตามความคิดเห็นของท่าน 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ครู จำนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ท่ี รายการ ระดับความพึงพอใจ 
  เฉลี่ย แปลความหมาย 

1 ด้านผู้ให้บริการ 
1.1 การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามมีความถูกต้องชัดเจน รวดเร็ว 
1.2 ความเสมอภาคในการให้บริการ 
1.3 การเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
1.4 ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง กริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย 
1.5 การตรงต่อเวลา 
1.6 ให้บริการประทับใจ 

 
4.63 
4.63 
4.78 
4.63 
4.78 
4.78 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

2 ด้านกระบวนการทำงาน 
2.1 การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน และเป็นระบบท่ีชัดเจน 
2.2 การนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยในการให้บริการ 
2.3 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว 
2.4 จำนวนเจ้าหน้าท่ีมีความเพียงพอต่อการให้บริการ 
2.5 มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 

 
4.63 
4.63 
4.78 
4.11 
4.63 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

3 ด้านสถานที่ให้บริการ 
3.1 ความสะอาด เป็นระเบียบ 
3.2 ความเหมาะสมของพื้นท่ีสำนักงาน 
3.3 การจัดแสดงป้ายนิเทศต่าง ๆ มีความเหมาะสม 
3.4 การจัดโต๊ะให้บริการมีความเหมาะสม 

 
4.13 
4.10 
4.11 
4.13 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ย 4.65 มากที่สุด 
  
 

จากตาราง ครูได้ให้ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของงานทะเบียน พบว่า  การเอาใจใส่ มีความ
กระตือรือร้น มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน การตรงต่อเวลา ให้บริการประทับใจ และการติดต่อประสานงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด น้อยท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของพื้นท่ีสำนักงาน อยู่ในระดับความ
พึงพอใจ มาก 

 
 



สรุปรายงานความพึงพอใจในงานทะเบียน 
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

 

คำช้ีแจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้โดยอิสระตามความคิดเห็นของท่าน 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 อื่น ๆ จำนวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ท่ี รายการ ระดับความพึงพอใจ 
  เฉลี่ย แปลความหมาย 

1 ด้านผู้ให้บริการ 
1.1 การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามมีความถูกต้องชัดเจน รวดเร็ว 
1.2 ความเสมอภาคในการให้บริการ 
1.3 การเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
1.4 ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง กริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย 
1.5 การตรงต่อเวลา 
1.6 ให้บริการประทับใจ 

 
4.75 
4.73 
4.75 
4.75 
4.75 
4.63 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

2 ด้านกระบวนการทำงาน 
2.1 การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน และเป็นระบบท่ีชัดเจน 
2.2 การนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยในการให้บริการ 
2.3 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว 
2.4 จำนวนเจ้าหน้าท่ีมีความเพียงพอต่อการให้บริการ 
2.5 มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 

 
4.63 
4.11 
4.63 
4.11 
4.11 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 

3 ด้านสถานที่ให้บริการ 
3.1 ความสะอาด เป็นระเบียบ 
3.2 ความเหมาะสมของพื้นท่ีสำนักงาน 
3.3 การจัดแสดงป้ายนิเทศต่าง ๆ มีความเหมาะสม 
3.4 การจัดโต๊ะให้บริการมีความเหมาะสม 

 
4.63 
3.11 
3.52 
4.23 

 
มากท่ีสุด 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

เฉลี่ย 4.65 มากที่สุด 
  

จากตาราง ครูได้ให้ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของงานทะเบียน พบว่า การให้คำแนะนำ ตอบข้อ
ซักถามมีความถูกต้องชัดเจน รวดเร็ว การเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ยิ้มแย้มแจ่มใส 
ร่าเริง กริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย และการตรงต่อเวลา อยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด น้อยที่สุด คือ ความ
เหมาะสมของพื้นท่ีสำนักงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 

 
 

 



 
จากตาราง สรุปความพึงพอใจในงานทะเบียนขอผู้ใช้บริการในการตอบแบบสอบถามของนักเรียน ผู้ปกครอง 

ครู และอื่น ๆ พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และอื่น ๆ ต่อการให้บริการในงานทะเบียนของ
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาพรวมของแบบสอบถามทั้งหมด มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.63 
เกณฑ์ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  ข้อท่ีมีระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อ 1.1 การให้คำแนะนำ ตอบข้อ
ซักถามมีความถูกต้องชัดเจน รวดเร็ว คะแนนเฉล่ีย = 4.81 และข้อท่ีมีระดับคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อ 3.2 ความ
เหมาะสมของพื้นท่ีสำนักงาน คะแนนเฉล่ีย = 3.85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการความพึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ ของงานทะเบียน 
 

  1 ด้านผู้ให้บริการ           2 ด้านกระบวนการทำงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

      2 ด้านสถานที่ให้บริการ 

 

 

 
 
 
 
 
 

ดา้นผูใ้หบ้รกิาร

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ

ดา้นกระบวนการท างาน

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ

ดา้นสถานท่ีใหบ้รกิาร

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ

สถานะการตอบแบบสอบถาม

นกัเรียน ผูป้กครอง ครู อ่ืน ๆ



 
 

แบบประเมินความพึงพอใจงานทะเบยีน 
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

คำช้ีแจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้โดยอิสระตามความคิดเห็นของท่าน 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
นักเรียน   ผู้ปกครอง  ครู   อื่น ๆ  

 

ข้อ รายการ ระดับความพึงพอใจ 
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 ด้านผู้ให้บริการ 
1.3 การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามมีความถูกต้องชัดเจน รวดเร็ว 
1.4 ความเสมอภาคในการให้บริการ 
1.3 การเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
1.4 ย้ิมแย้มแจ่มใส ร่าเริง กริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย 
1.5 การตรงต่อเวลา 
1.6 ให้บริการประทับใจ 

     

2 ด้านกระบวนการทำงาน 
2.1 การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน และเป็นระบบที่ชัดเจน 
2.2 การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการให้บริการ 
2.3 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว 
2.4 จำนวนเจ้าหน้าท่ีมีความเพียงพอต่อการให้บริการ 
2.5 มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเน่ือง 

     

3 ด้านสถานที่ให้บริการ 
3.1 ความสะอาด เป็นระเบียบ 
3.2 ความเหมาะสมของพ้ืนที่สำนักงาน 
3.3 การจัดแสดงป้ายนิเทศต่าง ๆ มีความเหมาะสม 
3.4 การจัดโต๊ะให้บริการมีความเหมาะสม 

     

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการพฒันาการให้บริการในอนาคต (หากไม่มีข้อเสนอแนะให้ใส่เคร่ืองหมาย - ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เกณฑ์การแปรผลของระดับความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด                  หมายถึง 5 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับมาก                        หมายถึง 4 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง                 หมายถึง 3 คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดับน้อย                       หมายถึง 2 คะแนน 

ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด                  หมายถึง 1 คะแนน 



 
 
 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต�องานจัดการเรียนการสอน กลุ�มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คำอธิบาย แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือประเมินความพึงพอใจต�องานจัดการเรียนการสอน               
เพ่ือเป#นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต�อไป   

โดยใช#เครื่องมือ คือ แบบประเมินความพึงพอใจต�องานจัดการเรียนการสอน กลุ�มบริหารงาน
วิชาการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แบบติดตามและประเมินผลฉบับนี้ เป#นแบบประเมินค�า 5 ระดับ พร-อมบันทึกผลเสนอแนะ 
แบ�งเป#น 5 ตอน ประกอบด-วย 

ตอนท่ี 1 การให-บริการของเจ-าหน-าท่ีครู 
ตอนท่ี 2 ด-านกระบวนการทำงาน 
2. ระดับคุณภาพ มีความหมาย ดังนี้ 
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง โดยมีการปฏิบัติในระดับน-อยมาก  
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช- โดยมีการปฏิบัติในระดับน-อย  
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ปานกลาง โดยมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดี โดยมีการปฏิบัติในระดับมาก  
ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ดีมาก โดยมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด  
3. ข-อมูลท่ีได-จะนำไปใช-ประโยชน�ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล

การเรียนรู-ของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา โดยการวิเคราะห�หาร-อยละ ค�าเฉลี่ย และนำเสนอข-อมูลในรูปตาราง
ประกอบคำบรรยาย โดยมีการแปลผลข-อมูลดังนี้ 
 ค�าระหว�าง 4.51 – 5.00 มีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับ มากท่ีสุด 

ค�าระหว�าง 3.51 – 4.50 มีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับ มาก 
ค�าระหว�าง 2.51 – 3.50 มีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับ ปานกลาง 
ค�าระหว�าง 1.51 – 2.50 มีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับ น-อย 
ค�าระหว�าง 1.00 – 1.50 มีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับ น-อยท่ีสุด 

 
ผู#ตอบแบบประเมิน 
เพศ  ชาย ร-อยละ 26.60 

หญิง ร-อยละ 73.40 
สถานภาพ นักเรียน ร-อยละ 87.90 
ครู ร-อยละ 12.10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ของครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

ปีการศึกษา 2564 

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

คำอธิบาย  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา   

ปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบบติดตามและประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ พร้อมบันทึกผล ข้อเสนอแนะ  

แบ่งเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย 

                    ตอนที่ 1  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

                    ตอนที่ 2  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

                    ตอนที่ 3  การใช้สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

                    ตอนที่ 4  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

                    ตอนที่ 5  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ระดับคุณภาพ มีความหมาย ดังนี้ 

  ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง   โดยมีการปฏิบัติในระดับน้อยมาก 

  ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้      โดยมีการปฏิบัติในระดับน้อย 

  ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ปานกลาง โดยมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

  ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง มาก        โดยมีการปฏิบัติในระดับมาก 

  ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง มากท่ีสุด   โดยมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

3. ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอน

และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา โดยการวิเคราะห์หาร้อยละ ค่าเฉลี่ยและนำเสนอ

ข้อมูลในรูปประกอบคำบรรยาย โดยมีการแปลผลข้อมูลดังนี้ 

  ค่าระหว่าง  4.51-5.00  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มากที่สุด 

  ค่าระหว่าง  3.51-4.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก 

  ค่าระหว่าง  2.51-3.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  ปานกลาง 

  ค่าระหว่าง  1.51-2.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  น้อย 

  ค่าระหว่าง  1.00-1.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

 



ผู้ตอบแบบประเมิน 

            ครูและบุคลากรทางการศึกษา   53  คน 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา 

รายการ ค่าเฉลี่ย s.d. การแปลผล 
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
1. การมีส่วนร่วมในการจัดทำลักสูตรสถานศึกษา 4.43 0.73 มาก 
2. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 4.53 0.68 มากที่สุด 
3. การกำหนดโครงสร้างและสัดส่วนเวลาเรียนในหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.50 0.73 มาก 

4. การกำหนดผลการเรียนที่คาดหวังรายปีในแต่กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.63 0.56 มากที่สุด 

5. การเขียนคำอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้และ
สาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ 

4.70 0.53 มากที่สุด 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 4.63 0.56 มากที่สุด 
7. วิธีการวัดผละประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตรสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.60 0.56 มากที่สุด 

8. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลได้ถูกต้องและสดคล้องกับแนว
การวัดประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.50 0.57 มาก 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

4.63 0.49 มากที่สุด 

10. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนได้เหมาะสม
กับบทเรียนหรือตามสถานการณ์ 

4.57 0.50 มากที่สุด 

11. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ 

4.63 0.49 มากที่สุด 

12. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.63 0.49 มากที่สุด 

13. ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่
นักเรียนสนใจ และมีความถนัด 

4.57 0.57 มากที่สุด 

การใช้สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ 
14. มีการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม
กับบทเรียน  

4.33 0.61 มาก 



รายการ ค่าเฉลี่ย s.d. การแปลผล 
15. มีการใช้สื่อที่ทันสมัยและมีคุณภาพ มีความหลากหลายและ
ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน 

4.40 0.56 มาก 

การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
16. มีการวัดผลและประเมินผลทีสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

4.60 0.50 มากที่สุด 

17. ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตรงตามสภาพจริง 4.67 0.48 มากที่สุด 
18. กำหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลตามแนวการวัดผลฯ 
ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 

4.47 0.57 มาก 

19. มีการจัดทำเอกสารการวัดผลประเมินอย่างถูกต้องตามแนว
การวัดผลประเมินผล 

4.43 0.57 มาก 

20. มีการบันทึกผลการให้คะแนนอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติวิสัย 4.63 0.49 มากที่สุด 
21. มีการแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบตาม
แนวการวัดฯในหลักสูตรสถานศึกษา 

4.57 0.50 มากที่สุด 

22. มีการนำผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ปรับปรุงผู้เรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 

4.57 0.50 มากที่สุด 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
23. การจัดตารางสอน 4.60 0.50 มากที่สุด 
24. การจัดครเูข้าสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.67 0.48 มาก 
25. การจัดสอนซ่อมเสริม 4.27 0.64 มากที่สุด 
26. การแก้ไขปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน 4.47 0.68 มาก 
27. การจัดกิจกรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ชุมนุม/ชมรมต่างๆ 

4.53 0.51 มากที่สุด 

28. การจัดเวลา PLC / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน 4.37 0.72 มาก 
29. ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะครู 4.60 0.50 มากที่สุด 

30. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนทั้งในและนอก
ห้องเรียน เช่น การทักทาย พบปะ พูดคุยกับนักเรียน การดูแล
เอาใจใส่นักเรียน 

4.67 0.48 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.53 0.53 มากที่สุด 
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ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจรายด้านโดยรวม 

รายด้าน ค่าเฉลี่ย s.d. การแปลผล 
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 4.57 0.58 มากที่สุด 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 4.61 0.49 มากที่สุด 
การใช้สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ 4.37 0.57 มาก 
การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 4.56 0.49 มากที่สุด 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 4.52 0.50 มากที่สุด 

 

กราฟแสดงผลการประเมินความพงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษารายด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า 

 ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับความ

พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57 โดยพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ จะพบว่า การเขียนคำอธิบายรายวิชา

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ มีความพึงพอใจเป็นอันดับที่ 1 อยู่ในระดับความ

พงพอใจมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมาคือ การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีในแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการจัดการ

เรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.63 ส่วนการ     

มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก      

คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.43 
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จากกราฟด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ พบว่า 

 ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยรวม อยู่ในระดับความพึง

พอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.26 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ จะพบว่า จัดกจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจเป็นอันดับที่ 1 อยู่ในระดับความพงพอใจมากท่ีสุด 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.63 ส่วนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนได้เหมาะสมกับบทเรียนหรือตาม

สถานการณ์ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ และมีความถนัด มีความพึง

พอใจเป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ 

 ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้โดยรวม อยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.37 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ จะพบว่า มีการใช้สื่อที่ทันสมัย

และมีคุณภาพ มีความหลากหลายและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีความพึงพอใจเป็นอันดับที่ 1 อยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 ส่วนมีการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ

บทเรียน มีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.33 
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ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า 

 ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาด้านการวัดผลและการประเมินผล      

การเรียนรู้โดยรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.56 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้     

จะพบว่า ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตรงตามสภาพจริง มีความพึงพอใจเป็นอันดับที่ 1 อยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมาคือ มีการบันทึกผลการให้คะแนนอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติ

วิสัย อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.63 ส่วนมีการจัดทำเอกสารการวัดผลประเมินผลอย่าง

ถูกต้องตามแนวการวัดผลประเมินผลที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความพึงพอใจเป็นอันดับ

สุดท้าย อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า 

 ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาด้านการบริหารการจัดการหลักสูตร

สถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.52 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้     
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ความพึงพอใจหลักสูตรสถานศึกษารายด้าน

จะพบว่า การจัดครูเข้าสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนทั้งในและนอก

ห้องเรียน เช่น การทักทาย พบปะ พูดคุยกับนักเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียน มีความพึงพอใจเป็นอันดับที่ 1    

อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมาคือ การจัดตารางสอนและความร่วมมือ          

ในการปฏิบัติงานของคณะครู อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนการจัดสอนซ่อมเสริม 

มีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.27 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 จากกราฟเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 

4.61 ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.37 ด้านการวัดผลและ

การประเมินผลการเรียนรู้ มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.56 และด้านการบริหารการจัดการหลักสูตร

สถานศึกษา มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.52 โดยด้านที่ต้องปรับปรุงมากที่สุด คือ ด้านการใช้สื่อ

การเรยีนการสอน/แหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้กิจกรรมการจัดการเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป 

 

 

 



 

 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

ปีการศึกษา 2564 

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

คำอธิบาย  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา  

ปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบบติดตามและประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ พร้อมบันทึกผล ข้อเสนอแนะ 

2. ระดับคุณภาพ มีความหมาย ดังนี้ 

  ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง  โดยมีการปฏิบัติในระดับน้อยมาก 

  ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้      โดยมีการปฏิบัติในระดับน้อย 

  ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ปานกลาง โดยมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

  ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดี           โดยมีการปฏิบัติในระดับมาก 

  ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ดีมาก      โดยมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

3. ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอนและ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา โดยการวิเคราะห์หาร้อยละ ค่าเฉลี่ยและนำเสนอข้อมูล

ในรูปประกอบคำบรรยาย โดยมีการแปลผลข้อมูลดังนี้ 

  ค่าระหว่าง  4.51-5.00  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มากที่สุด 

  ค่าระหว่าง  3.51-4.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก 

  ค่าระหว่าง  2.51-3.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  ปานกลาง 

  ค่าระหว่าง  1.51-2.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  น้อย 

  ค่าระหว่าง  1.00-1.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

ผู้ตอบแบบประเมิน 

นักเรียนชั้น ม.1  ร้อยละ 13.10 

   ม.2  ร้อยละ 22.00 

                       ม.3  ร้อยละ 11.30 

   ม.4  ร้อยละ 18.50 

                       ม.5  ร้อยละ 27.40 

   ม.6  ร้อยละ 7.70 



ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา 

รายการ ค่าเฉลี่ย s.d. การแปลผล 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

3.84 0.99 มาก 

2. การจัดสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่าง
หลากหลาย 

3.82 1.09 มาก 

3. การใช้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.85 0.99 มาก 

4. การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
ประกอบการเรียนการสอน 

3.93 1.09 มาก 

5. การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 4.05 0.99 มาก 

6. การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับ
จุดประสงค์เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.17 0.93 มาก 

7. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3.92 0.95 มาก 

8. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนได้อย่าง หลากหลาย 
เช่น แนะแนว ลูกเสือ และชุมนุมต่างๆ 

3.86 1.11 มาก 

9. การให้บริการแนะแนวให้นักเรียนพัฒนาตนเองและเต็มตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

3.95 0.98 มาก 

10. การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เช่น มีการทดสอบ 
การสังเกต การปฏิบัติ การตรวจผลงาน 

4.12 0.85 มาก 

11. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล 4.15 0.91 มาก 

12. การแนะนำของครูเพ่ือปรับปรุงผลงานของนักเรียน 4.15 0.88 มาก 

13. การจัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
มีความเป็นกันเอง ระว่างครูกับนักเรียน หรือ 

4.07 0.91 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.99 0.94 มาก 
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จากกราฟ จะพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมจะอยู่ในระดับมาก    

โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณารายตัวบงชี้จะพบว่า การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสม

กับจุดประสงค์ เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจเป็นอันดับที่ 1 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 รองลงมาคือ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและการแนะนำของครู     

เพ่ือปรับปรุงผลงานของนักเรียน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.15 และการวัดและ

ประเมินผลอย่างหลากหลาย เช่น มีการทดสอบ การสังเกต การปฏิบัติ การตรวจผลงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจ

มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความถนัด และความสนใจ

ของผู้เรียน เป็นข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นลำดับสุดท้าย อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.82 

 

 



สรุปผลการด าเนินการ 
 

5.1 สรุปผลการด าเนินการ (รายงานโครงการแนะแนวฯ/รายงานกิจกรรมแนะแนวฯ) 

นักเรียน มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข   ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ ตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
5.2 แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดกิจกรรม (โครงการแนะแนวฯ/กิจกรรมแนะแนวฯ) 

 

 
 
 

 

วัตถุประสงค์  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมงานแนะแนว 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. เพศ       หญิง    ชาย 
 2. สถานะ   คร ู  ผู้ปกครอง      นักเรียน 

ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนขีด  ในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุเพียง ๑ ช่อง  

เห็นด้วยมาก    ให้คะแนน   ๔  คะแนน  
เห็นด้วยปานกลาง   ให้คะแนน   ๓  คะแนน 
เห็นด้วยน้อย    ให้คะแนน   ๒  คะแนน 
เห็นด้วยน้อยที่สุด   ให้คะแนน   ๑  คะแนน 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

4 
เห็นด้วยมาก   

3 
เห็นด้วยปานกลาง   

2 
เห็นด้วยน้อย   

1 
เห็นด้วยน้อยที่สุด   

1. มีการจดักิจกรรมสอดคล้องตามหลักสตูร 8๕ 1๓   
2. มีการจดักิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 9๐ ๑๐   
3. มีบริการแนะแนวอย่างทั่วถึง 9๑ ๙   
4. มีงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 88 2   
5. มีการบริการข้อมูลสารสนเทศอย่างสะดวกและทั่วถึง 92 8   

รวม 4๘8 42   
เฉลี่ย ๓.๘๖ 

แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดกิจกรรม “งานแนะแนว” 

            ตามโครงการพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
 



จากตารางแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมแนะแนว ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๐๐ 
คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.8๖  ซึ่งสรุปได้วา่การจดักจิกรรมงานแนะแนวตามโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนเทพ
สถิตวิทยา มคีวามชัดเจนครบถ้วนตรงประเด็นในระดับดีเยี่ยม 
    
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

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

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

5.3 ปัญหา/อุปสรรค   
การจดักิจกรรมแนะแนวมีเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ค่อนข้างจ ากัด ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตา่งๆ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
จัดหาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความเหมาะสมมาใช้ในการจัดกิจกรรม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์คะแนนเพื่อประเมินคุณภาพของเอกสารรายงานการศกึษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้คา่เฉลี่ย (X ) ในการพจิารณาดังนี้ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น              
                                 =   คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
                                              จ านวนชั้น 
                                 =   ๔ - ๑ 
                                         ๑ 
                                 =   ๐.๗๕ 

 
คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๗๕ หมายถึง มีความชดัเจน ครบถ้วนตรงประเด็นในระดับปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย  ๑.๗๖ – ๒.๕๐ หมายถึง มีความชดัเจน ครบถ้วนตรงประเด็นในระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๒๕ หมายถึง มีความชดัเจน ครบถ้วนตรงประเด็นในระดับดี 

          คะแนนเฉลี่ย  ๓.๒๖ – ๔.๐๐      หมายถึง มีความชัดเจน ครบถ้วนตรงประเด็นในระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

 
 
 
 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
               คะแนนรวมที่ได้ .........  ÷  จ านวนแบบสอบถาม .......... =  

     ÷ จ านวนข้อการประเมิน (........) =  คะแนน  

 

 


