
   
   
   

 
 

 
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 

จังหวัดขอนแก่น 



ค ำน ำ 
 
การจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ได้ด าเนินการบริหารจัดการ

โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและผู้ที่ให้การสนับสนุนจาก
องค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ กฎระเบียบที่ควรทราบ การปฏิบัติ
ตนของครู นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนการขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยเสนอแนะ การปรับปรุง 
พัฒนา โรงเรียนทุกๆ ด้าน เพ่ือให้การจัดการศึกษาประสบผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ในปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนต่อการบริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม และได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจะน าข้อมูล
และข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  

 
 
 

นายชัยสิทธิ์  ผาจันทร ์
   ผู้อานวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562 

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยำคม ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

นักเรียน ร้อยละ 55.17   
ผู้ปกครอง       ร้อยละ 36.78    
ครูและบุคลากร   ร้อยละ 5.75 
คณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 2.30 

 
2. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 
เฉลี่ย แปลควำมหมำย 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 
4.05 

 
มาก 

2. มีบุคลากรเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 3.92 มาก 
3. ให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 4.18 มาก 
4. บริการสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 3.95 มาก 

เฉลี่ยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 4.03 มำก 
ด้ำนบุคลำกร 
1. ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับความเป็นครู 

 
4.09 

 
มาก 

2. การพูดจากับนักเรียนและผู้ปกครองสุภาพเหมาะสม 3.83 มาก 
3. จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ 4.05 มาก 
4. ครูมีความรัก เมตตา ดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนสม่ าเสมอทุกคน 4.25 มาก 
5. การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองด้วยความเป็นกันเอง 4.42 มาก 

เฉลี่ยด้ำนบุคลำกร 4.13 มำก 
ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
เช่น ห้องสมุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

3.74 

 
 

มาก 
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 4.19 มาก 
3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
สนใจ ความถนัดของผู้เรียน 

3.93 มาก 

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

3.63 มาก 

5. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 3.98 มาก 
เฉลี่ยด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 3.89 มำก 

ด้ำนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตาม
ความสามารถของนักเรียน 

 
4.48 

 
มาก 



ประเด็นควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 
เฉลี่ย แปลควำมหมำย 

2. แนะแนวให้ค าปรึกษา ส่งเสริมอาชีพนักเรียนตามความถนัด การศึกษาต่อ
และ การพัฒนาตนเอง 

3.48 ปานกลาง 

3. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 4.35 มาก 
4. พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 4.53 มากที่สุด 
5. ส่งเสริมทักษะการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 4.41 มาก 
6. จัดกิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันแม่ งานประเพณี 4.23 มาก 

เฉลี่ยด้ำนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4.25 มำก 
ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
1. มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ สะอาดปลอดภัย 

 
4.15 

 
มาก 

2. ถนนภายในโรงเรียนสะดวกปลอดภัย 4.51 มากที่สุด 
3. มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย และน้ าดื่มสะอาดเพียงพอ 4.63 มากที่สุด 
4. มีห้องสมุดบริการ สามารถศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างดี 3.27 ปานกลาง 
5. มีห้องคอมพิวเตอร์ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศเพียงพอ 4.01 มาก 
6. มีห้องน้ า ห้องส้วม สะอาด เพียงพอ 3.12 ปานกลาง 

เฉลี่ยด้ำนอำคำรสถำนที่ 3.95 มำก 

เฉลี่ยทุกด้ำน 4.05 มำก 

 
จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่รับบริการจากโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 

ด้านการบริหารจัดการ ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.13 
อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.89 อยู่ในระดับมาก ด้าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก ด้านอาคารสถานที่ ความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.95 อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจทั้ง 5 ด้านเฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดับมาก 

 
จากการแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้คุณครูทุกคนท าตัวน่ารักกับนักเรียนด้วยครับ 
2. ปรับปรุงเรื่องถังขยะ ความสะอาดของอาคารเรียน 
3. โรงเรียนควรปรับปรุงเรื่องการแต่งกายของนักเรียน 
4. อยากให้โรงเรียนช่วยปรับปรุงความสะอาดห้องส้วมส าหรับนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ปีกำรศกึษำ 2562 

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยำคม ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 
 
โปรดให้ข้อมูลโดยกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงค าตอบที่ท่านเลือก 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 นักเรียน      ผู้ปกครอง       ครูและบุคลากร   คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
2. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

     

2. มีบุคลากรเพียงพอกับจ านวนนักเรียน      
3. ให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่      
4. บริการสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ      
ด้ำนบุคลำกร 
1. ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับความเป็นครู 

     

2. การพูดจากับนักเรียนและผู้ปกครองสุภาพเหมาะสม      
3. จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ      
4. ครูมีความรัก เมตตา ดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนสม่ าเสมอทุกคน      
5. การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองด้วยความเป็นกันเอง      
ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. ครูจัดการเรียนการสอนโดยแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้         
ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม      
3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 

     

4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอื้อต่อการจัด        
การเรียนการสอน 

     

5. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

     

ด้ำนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ตามความสามารถของนักเรียน 

     

2. แนะแนวให้ค าปรึกษา ส่งเสริมอาชีพนักเรียนตามความถนัด 
การศึกษาต่อและ การพัฒนาตนเอง 

     

3. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาทุนการศึกษาของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

     



ประเด็นควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

4. พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่      
5. ส่งเสริมทักษะการกีฬาเพ่ือสุขภาพ      
6. จัดกิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันแม่ งานประเพณี      
ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
1. มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ สะอาดปลอดภัย 

     

2. ถนนภายในโรงเรียนสะดวกปลอดภัย      
3. มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย และน้ าดื่มสะอาดเพียงพอ      
4. มีห้องสมุดบริการ สามารถศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างดี      
5. มีห้องคอมพิวเตอร์ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศเพียงพอ      
6. มีห้องน้ า ห้องส้วม สะอาด เพียงพอ      

 
3. ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

 


