แบบสรุปความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
ตอการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร

ภาคเรียนที่ 2 ป*การศึกษา 2562

กลุมบริหารวิชาการ
โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

คํานํา
การจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ประจาปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร ไดดําเนินการ
บริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะครู ผูปกครองและผูที่ใหการ
สนับสนุนจากองค2กรต4าง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานต4าง ๆ ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนได
จัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียนทุกช4วงชั้นก4อนเป9ดภาคเรียน เพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
กฎระเบียบที่ควรทราบ การปฏิบัติตนของครู นักเรียนและผูปกครอง ตลอดจนการขอความร4วมมือจาก
ผูปกครองช4วยเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา โรงเรียนทุกๆ ดาน เพื่อใหการจัดการศึกษาประสบผลตาม
วัตถุประสงค2ที่ตั้งไว ในการประชุมผูปกครองนักเรียนทางโรงเรียนไดจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูปกครองต4อการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร และไดรับความร4วมมือจากท4าน
ผูปกครอง เป=นอย4างดี ซึ่งทางโรงเรียนจะนําขอมูลและขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข
และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น หวังเป=นอย4างยิ่งว4าจะไดรับความร4วมมือจากทุกท4านในโอกาสต4อไป

(นายอัครเดช หลาบนอก)
ผูอานวยการโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
****************************************************************************
โปรดใหขอมูลโดยกาเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับคําตอบที่ทานเลือก
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
2) อายุ ( ) ต่ํากว4า 30 ป ( ) 31 – 40 ป ( ) 41 – 50 ป ( ) 51 ปขึ้นไป
3) อาชีพ ( ) รับจาง ( ) เกษตรกร ( ) รับราชการ ( ) พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ
( ) อื่นๆ…………..…
4) ท4านเป=นผูปกครองนักเรียน ( ) มัธยมศึกษาตอนตน ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) ปวช.
2. ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย
ที่สุด
ดานการบริหารจัดการ
1. มีการบริหารจัดการอย4างเป=นระบบ
2. มีบุคลากรเพียงพอกับจานวนนักเรียน
3. ใหบริการแก4ผูที่มาติดต4อดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส4
4. บริการสิ่งอํานวยความสะดวกแก4ผูมาติดต4อราชการ
ดานบุคลากร
1. ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับความเป=นครู
2. การพูดจากับนักเรียนและผูปกครองสุภาพเหมาะสม
3. จัดการเรียนการสอนไดเป=นอย4างดีมีประสิทธิภาพ
4. ครูมีความรัก เมตตา ดูแลเอาใจใส4ต4อนักเรียนสม่ําเสมอ
ทุกคน
5. การติดต4อประสานงานกับผูปกครองดวยความเป=นกันเอง
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรูจากแหล4งความรู
ที่หลากหลายเช4นหองสมุด ภูมิปJญญาทองถิ่น
2. ส4งเสริมผูเรียนใหแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยีอย4างเหมาะสม
3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน

นอย
ที่สุด

ประเด็นความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนเอื้อต4อการจัด
การเรียนการสอน
5. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา
ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. ส4งเสริมการแข4งขันทักษะความเป=นเลิศทางวิชาการอย4างต4อเนื่อง
ตามความสามารถของนักเรียน
2. แนะแนวใหคําปรึกษา ส4งเสริมอาชีพนักเรียนตามความถนัด
การศึกษาต4อและ การพัฒนาตนเอง
3. ส4งเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียน
อย4างต4อเนื่อง
4. พานักเรียนไปแหล4งเรียนรูนอกสถานที่
5. ส4งเสริมทักษะการกีฬาเพื่อสุขภาพ
6. จัดกิจกรรมวันสําคัญ เช4นวันแม4 วันอาลาสถาบัน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานอาคารสถานที่
1. มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ สะอาดปลอดภัย
2. ถนนภายในโรงเรียนสะดวกปลอดภัย
3. มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย และนาดื่มสะอาดเพียงพอ
4. มีหองสมุดบริการ สามารถศึกษาคนควาเป=นอย4างดี
5. มีหองคอมพิวเตอร2ระบบบริการขอมูลสารสนเทศเพียงพอ
6. มีหองนา หองสวม สะอาด เพียงพอ
3. ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ

นอย
ที่สุด

แบบสรุปความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
****************************************************************************
โปรดใหขอมูลโดยกาเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับคําตอบที่ทานเลือก
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1)
เพศชาย รอยละ 21.17
เพศหญิง รอยละ 78.83
2)
อายุต่ํากว4า 30 ป
รอยละ 15.21
อายุ 31 – 40 ป
รอยละ 30.55
อายุ 41 – 50 ป
รอยละ 50.13
อายุ 51 ปขึ้นไป
รอยละ 4.11
3) อาชีพ
รับจาง
รอยละ 21.55
เกษตรกร
รอยละ 59.12
รับราชการ
รอยละ 17.91
พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 1.42
อื่นๆ
รอยละ 4) ท4านเป=นผูปกครองนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน
รอยละ 38.74
มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 57.66
ปวช.
รอยละ 3.6
2. ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ
เฉลี่ย
แปลความหมาย
ดานการบริหารจัดการ
1. มีการบริหารจัดการอย4างเป=นระบบ
4.59
มากที่สุด
2. มีบุคลากรเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
4.93
มากที่สุด
3. ใหบริการแก4ผูที่มาติดต4อดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจ
4.20
มาก
ใส4
4. บริการสิ่งอํานวยความสะดวกแก4ผูมาติดต4อราชการ
4.33
มากที่สุด
เฉลี่ยดานการบริหารจัดการ
4.51
มากที่สุด
ดานบุคลากร
1. ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับความเป=นครู
4.90
มากที่สุด
2. การพูดจากับนักเรียนและผูปกครองสุภาพเหมาะสม
4.59
มากที่สุด

ประเด็นความพึงพอใจ
3. จัดการเรียนการสอนไดเป=นอย4างดีมีประสิทธิภาพ
4. ครูมีความรัก เมตตา ดูแลเอาใจใส4ต4อนักเรียนสม่ําเสมอ
ทุกคน
5. การติดต4อประสานงานกับผูปกครองดวยความเป=นกันเอง
เฉลี่ยดานบุคลากร
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรูจากแหล4งความรู
ที่หลากหลายเช4นหองสมุด ภูมิปJญญาทองถิ่น
2. ส4งเสริมผูเรียนใหแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยีอย4าง
เหมาะสม
3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน
4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนเอื้อต4อการจัด
การเรียนการสอน
5. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา
เฉลี่ยดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. ส4งเสริมการแข4งขันทักษะความเป=นเลิศทางวิชาการอย4าง
ต4อเนื่องตามความสามารถของนักเรียน
2. แนะแนวใหคําปรึกษา ส4งเสริมอาชีพนักเรียนตามความถนัด
การศึกษาต4อและ การพัฒนาตนเอง
3. ส4งเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียน
อย4างต4อเนื่อง
4. พานักเรียนไปแหล4งเรียนรูนอกสถานที่
5. ส4งเสริมทักษะการกีฬาเพื่อสุขภาพ
6. จัดกิจกรรมวันสําคัญ เช4นวันแม4 วันอาลาสถาบัน วันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
เฉลี่ยดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เฉลี่ย
4.63
4.81
4.50
4.68

ระดับความพึงพอใจ
แปลความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.79
4.24

มากที่สุด

4.23

มากที่สุด

4.77

มากที่สุด

4.38

มากที่สุด

4.48

มากที่สุด

4.63

มากที่สุด

4.22

มากที่สุด

4.54

มากที่สุด

4.89
4.90
4.25

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีสุด

4.57

มากที่สุด

ประเด็นความพึงพอใจ
ดานอาคารสถานที่
1. มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ สะอาดปลอดภัย
2. ถนนภายในโรงเรียนสะดวกปลอดภัย
3. มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย และนาดื่มสะอาดเพียงพอ
4. มีหองสมุดบริการ สามารถศึกษาคนควาเป=นอย4างดี
5. มีหองคอมพิวเตอร2ระบบบริการขอมูลสารสนเทศเพียงพอ
6. มีหองนา หองสวม สะอาด เพียงพอ
เฉลี่ยดานอาคารสถานที่
เฉลี่ยรวมทุกดาน
เกณฑBการแปลความหมาย
ค4าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากที่สุด
ค4าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก
ค4าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง
ค4าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 พึงพอใจนอย
ค4าเฉลี่ย 1.00 - 1.80.พึงพอใจนอยที่สุด

เฉลี่ย
4.86
4.22
4.76
4.50
4.28
4.34
4.49
4.58

ระดับความพึงพอใจ
แปลความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางพบว4า ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่รับบริการจากโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร
ดานการบริหารจัดการ ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.51 อยู4ในระดับมากที่สุด ดานบุคลากร ความพึงพอใจ เฉลี่ย
4.68 อยู4ในระดับมากที่สุด ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.48 อยู4ในระดับมาก
ที่สุด ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.57 อยู4ในระดับมากที่สุด ดานอาคารสถานที่ ความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.49 อยู4ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจทั้ง 5 ดานเฉลี่ย 4.54 อยู4ในระดับมากที่สุด
3. ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะอื่น ๆ
จากการแสดงความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของผูปกครองนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามมีดังนี้
1. อยากใหกระจายสัญญาณอินเทอร2เนตใหทั่วถึงทุกบริเวณภายในโรงเรียน
2. อยากใหทางโรงเรียนเขมงวดเรื่องระเบียบวินัยกับนักเรียนใหมากกว4านี้
3. อยากใหทางโรงเรียนมีมาตรการในการปQองกันไม4ใหนักเรียนหนีเรียน และออกนอกบริเวณ
โรงเรียน

