
รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของโรงเรียนกงหราพิชากร 
ป ีพ.ศ.  2563 

ประเด็นการพิจารณา 
จ านวนผู้
ประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 254 4.88 มากท่ีสดุ 

2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรและประเมินผลงานของ
นักเรียน 

254 4.68 มากท่ีสดุ 

3. โรงเรียนจัดหาส่ือการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

254 4.85 มากท่ีสดุ 

4. มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์ 
แก่นักเรียนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

254 4.62 มากท่ีสดุ 

5. การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน 254 4.62 มากท่ีสดุ 

6. ครูมีความยุติธรรม ไม่ล าเอียง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน 254 4.82 มากท่ีสดุ 

7. ครูท่ีปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

254 4.66 มากท่ีสดุ 

8. ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 254 4.85 มากท่ีสดุ 

9. ครูมีความกระตือรือร้นและต้ังใจท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมี
ปัญหา 

254 4.62 มากท่ีสดุ 

10. กระบวนการเรียนการสอนของครูก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 254 4.62 มากท่ีสดุ 

11. มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องน้ าท่ีเพียงพอกับนักเรียน 254 4.82 มากท่ีสดุ 

12. มีสนามกีฬาและสถานท่ีพักผ่อนกว้างขวางเพียงพอกับจ านวน 
นักเรียน 

254 4.66 มากท่ีสดุ 

13. มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน 
อย่างสม่ าเสมอ 

254 4.62 มากท่ีสดุ 

14. มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้อง 
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ท่ีเพียงพอกับจ านวนของ
นักเรียน 

254 4.82 มากท่ีสดุ 

15. โรงเรียนน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง 
มาด าเนินการปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียน 

254 4.66 มากท่ีสดุ 

16. โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรม 
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

254 4.56 มากท่ีสดุ 

17. โรงเรียนอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองท่ีมาติดต่อราชการ 
กับทางโรงเรียน 

254 4.74 มากท่ีสดุ 

18. โรงเรียนและชุมชนมีการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติกิจกรรม 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

254 4.62 มากท่ีสดุ 

19. โรงเรียนจัดประชุม ช้ีแจง ให้ความรู้ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนแก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 

254 4.52 มากท่ีสดุ 

20. โรงเรียนมีข้ันตอนการให้บริการท่ีเหมาะสม 254 4.70 มากท่ีสดุ 
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ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ผู้ปกครอง

นักเรียน  ครู  ชุมชน  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ต่อการบริหารโรงเรียนกงหราพิชากร ใน 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ 
ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ี และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
บริหารงานท้ัง 5 ด้าน  ซึ่งแบบสอบถามในตอนนี้มีท้ังหมด 20 ข้อ และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดย
แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น  5 ระดับ คือ 

ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด           1          คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อย                 2          คะแนน 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง           3          คะแนน 
ระดับความพึงพอใจมาก                 4          คะแนน 
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด            5          คะแนน 

ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนในด้าน   ต่าง ๆ 
โดยรวม  ซึ่งไม่มีผลต่อผู้กรอกแบบสอบถามแต่ประการใด  ทางโรงเรียนจะสงวนค าตอบของท่านไว้เป็น
ความลับไม่น ามาเปิดเผยและจะน ามาใช้เพื่อ 
ประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น 
 
 
 


