
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ฉบับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัว 
 
1. สถานภาพ 
 ครู    35  คน 
 ผู้บริหาร      2 คน 
 ผู้ปกครอง    1 คน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา  1  คน 
  รวม   39 คน 
2. เพศ 
 ชาย    11 คน 
 หญิง    28 คน 
  รวม   39 คน 
3. อาย ุ
 21-30 ปี   16 คน 
 31-40 ปี   14 คน 
 41-50 ปี    4 คน 
 50 ปีข้ึนไป    5 คน 
  รวม   39 คน 
 
4. วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตร ี   28  คน 
 ปริญญาโท   11 คน 
  รวม   39 คน 
  



ด้านปัจจัยเบื้องต้นความพร้อมและศักยภาพของครูผูส้อน 

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง เห็นด้วยมาก 4.54 

2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย เห็นด้วยมาก 3.87 

3. ครูมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการสอน เห็นด้วยมาก 4.31 

4. ครูมีความรับผิดชอบในการเรียนการสอน เห็นด้วยมาก 4.90 

5. ครูมีความตรงต่อเวลาและเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล เห็นด้วยมาก 4.51 

6. ครูมกีารเตรียมพร้อมในการสอนและตั้งใจสอน เห็นด้วยมาก 4.54 

7. ครูมกีารตรวจสอบงานที่มอบหมายและให้ข้อมลูย้อนกลบัอย่าง
สม่ำเสมอ 

เห็นด้วยมาก 4.41 

8. มีความรู้ ความเข้าใจรู้เป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียน เห็นด้วยมาก 4.49 

9. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร เห็นด้วยมาก 4.21 

10. มีความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักสูตรโรงเรียนนครหลวง  
"อุดมรัชต์วิทยา" 

เห็นด้วยมาก 4.33 

11. มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร เห็นด้วยมาก 3.92 

12. มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ทีเ่น้นนักเรียนเปน็สำคัญ เห็นด้วยมาก 4.54 

13. มีความรู้ ความเข้าใจในการทำวิจัยในช้ันเรียน เห็นด้วยมาก 4.18 

14. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำโครงงาน เห็นด้วยมาก 4.31 



รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

15. มีความรู้ในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน เห็นด้วยมาก 4.38 

16. มีความรู้ ความสามารรถในการจัดทำและใช้สือ่การเรียนรู้ เห็นด้วยมาก 4.46 

17. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพฒันาการเรยีนรู้ของ
นักเรียน 

เห็นด้วยมาก 4.33 

  



ด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านสื่อการเรยีนรู ้

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

18. โรงเรียนมสีื่อธรรมชาติ (พืช สัตว์ สิ่งของและอื่นๆ) ที่เหมาะสม
และเอือ้ต่อการเรียนรู ้

เห็นด้วยมาก 4.03 

19. โรงเรียนมสีื่อเทคโนโลยีและอปุกรณ์ที่ทันสมัยทีเ่หมาะสมและ
เอื้อต่อการเรียนรู ้

เห็นด้วยมาก 4.18 

20. สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์การสอนเพียงพอต่อจำนวนนักเรยีน เห็นด้วยมาก 3.90 

21. หนังสือ ตำรา เอกสาร ที่ใช้ประกอบการสอนเพียงพอกบัจำนวน
นักเรียน 

เห็นด้วยมาก 4.41 

22. สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบั
เนื้อหาสาระการเรียนรู ้

เห็นด้วยมาก 4.13 

23.เปิดโอกาสให้นกัเรียนมสี่วนร่วมในการผลิตและใช้สือ่ เห็นด้วยมาก 4.08 

ด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านแหล่งการเรียนรู ้

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

24. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย เห็นด้วยมาก 3.74 

25. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ทีเ่พียงพอต่อจำนวนนักเรียน เห็นด้วยมาก 3.82 

26. โรงเรียนจัดแหลง่การเรียนรูส้อดคล้องกับกิจกรรมการเรยีนรู้
ของนักเรียน 

เห็นด้วยมาก 4.10 

27. แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียนมีความเหมาะสมตอ่การจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้

เห็นด้วยมาก 3.85 

  



ด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านงบประมาณ 

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

28. โรงเรียนวางแผนการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมภารกิจทุก
ด้านอย่างเหมาะสม 

เห็นด้วยมาก 4.23 

29. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

เห็นด้วยมาก 4.23 

30. โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำสื่อการเรียนรู้อย่าง
พอเพียง 

เห็นด้วยมาก 4.15 

31. โรงเรียนมีงบประมาณในการปรับปรงุพัฒนาแหลง่การเรียนรู้
อย่างพอเพียง 

เห็นด้วยมาก 4.23 

32. โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตรโรงเรียนอย่างพอเพียง 

เห็นด้วยมาก 4.15 

33. โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุน และพฒันาความรู้
ความสามารถของบุคลากรอย่างเพียงพอ 

เห็นด้วยมาก 4.18 

  



ด้านกระบวนการดา้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

1. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เห็นด้วยมาก 4.44 

2. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความสามารถของนกัเรียน
เป็นรายบุคคล 

เห็นด้วยมาก 4.28 

3. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับความถนัดและความ
สนใจของผูเ้รียน 

เห็นด้วยมาก 4.21 

4. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนทีห่ลากหลาย เห็นด้วยมาก 4.36 

5. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือ
ปฏิบัต ิ

เห็นด้วยมาก 4.36 

6. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เห็นด้วยมาก 4.33 

7. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนรูจ้ักวิธีการแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

เห็นด้วยมาก 4.15 

8. ครสู่งเสริมความสามารถพเิศษของนักเรียนเตม็ตามศักยภาพ เห็นด้วยมาก 4.33 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เห็นด้วยมาก 4.33 

10. มีการทำวิจัยในช้ันเรียน เห็นด้วยมาก 4.28 

11. นำผลการวิจัยไปปรับปรงุและพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้ เห็นด้วยมาก 4.31 

12. เผยแพรผ่ลการวิจัย เห็นด้วยมาก 3.79 

  



ด้านกระบวนการดา้นการวัดผลและประเมินผล 

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

13. ครูช้ีแจงวิธีการวัดผลและประเมินผลแตล่ะครัง้ให้นักเรียนทราบ
ล่วงหน้า 

เห็นด้วยมาก 4.44 

14. ครูวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเรยีนการ
สอน 

เห็นด้วยมาก 4.51 

15. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนมสี่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล เห็นด้วยมาก 4.21 

16. ครูวัดผลและประเมินผลครอบคลุมการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ 
เจตคติ และการปฏิบัต ิ

เห็นด้วยมาก 4.18 

17. ใช้วิธีการและเครื่องมือหลาย ๆ แบบในการประเมินเพื่อให้ได้
ข้อมูลในการประเมินอย่างเพียงพอ 

เห็นด้วยมาก 4.18 

18. วัดผลและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน 
เพื่อพฒันาความสามารถของนักเรียน 

เห็นด้วยมาก 4.05 

19. นำผลการประเมินมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักเรียนได้เต็มศักยภาพ 

เห็นด้วยมาก 4.28 

  



ด้านกระบวนการด้านการบรหิารหลักสูตร 

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

20. โรงเรียนมีการดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการใช้หลักสูตร
ร่วมกับสาขาวิชาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

เห็นด้วยมาก 4.33 

21. โรงเรียนกำหนดปฏิทินปฏิบัตงิานและตารางการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

เห็นด้วยมาก 4.46 

22. โรงเรียนมีการกำหนดให้ครจูัดทำกำหนดการสอนและแผนการ
จัดการเรียนรู ้

เห็นด้วยมาก 4.49 

23. โรงเรียนสง่เสรมิให้ครจูัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เห็นด้วยมาก 4.49 

24. โรงเรียนสง่เสรมิให้ครจูัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแผนการที่
เตรียมไว้ 

เห็นด้วยมาก 4.44 

25. โรงเรียนมีการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เห็นด้วยมาก 4.41 

26. โรงเรียนมีกจิกรรมที่สง่เสรมิสนบัสนุนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เห็นด้วยมาก 4.38 

27. โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูทุก
คนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนือ่ง 

เห็นด้วยมาก 4.33 

28. โรงเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสื่อการเรียนรู้และ
เครื่องมือต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เห็นด้วยมาก 4.21 

29. โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมลูผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครู
เป็นปจัจบุัน 

เห็นด้วยมาก 4.54 

  



ด้านประสิทธิผล คุณลักษณะของผู้เรยีนตามอุดมการณ์และเปา้หมายในการพัฒนาผู้เรียน 

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

1. เห็นคุณค่าของตนเอง เห็นด้วยมาก 4.26 

2. มีวินัยในตนเอง เห็นด้วยมาก 4.85 

3. ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ เห็นด้วยมาก 4.44 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นด้วยมาก 4.56 

5. บุคลิกภาพดี และมีความเป็นผู้นำ เห็นด้วยมาก 4.31 

6. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ เห็นด้วยมาก 4.51 

7. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน เห็นด้วยมาก 4.36 

8. รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เห็นด้วยมาก 4.36 

9. มีความรอบรู้ รู้รอบ และสามารถบูรณการความรู้ได้ เห็นด้วยมาก 4.33 

10. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เห็นด้วยมาก 4.03 

11. มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย เห็นด้วยมาก 4.67 

12. มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ เห็นด้วยมาก 4.23 

13. มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมอืงและท้องถ่ิน เห็นด้วยมาก 4.36 

  



รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

14. เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 

เห็นด้วยมาก 4.56 

15. มีจิตสำนักในการอนรุักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประเพณีไทย และภูมปิัญญาไทย 

เห็นด้วยมาก 4.49 

16. อนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เห็นด้วยมาก 4.41 

17. ผูเ้รียนมีจิตมุง่ทีจ่ะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม เห็นด้วยมาก 4.49 

18. ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมตอ้งการตอบแทนบ้านเมือง
ตามความสามารถของตน 

เห็นด้วยมาก 4.41 

19. ผูเ้รียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลงักาย เห็นด้วยมาก 4.31 

20. ผูเ้รียนรู้จกัดูแลตนเองใหเ้ข้มแข็งทัง้กายและใจ เห็นด้วยมาก 4.28 

  



สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ฉบับนักเรียน 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัว 
1. เพศ 
 ชาย    182 คน 
 หญิง    206 คน 
  รวม   385 คน 
 
2. ระดับชัน้ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  69 คน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  106 คน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  86 คน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  67 คน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  33 คน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  27 คน 
 รวม   385 คน 

3. อาย ุ
 21-30 ปี   16 คน 
 31-40 ปี   14 คน 
 41-50 ปี    4 คน 
 50 ปีข้ึนไป    5 คน 
  รวม   39 คน 
 

  



 

ด้านปัจจัยเบื้องต้นความพร้อมและศักยภาพของครูผูส้อน 

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง เห็นด้วยมาก 4.18 

2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย เห็นด้วยมาก 4.21 

3. ครูมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการสอน เห็นด้วยมาก 4.34 

4. ครูมีความรับผิดชอบในการเรียนการสอน เห็นด้วยมาก 4.35 

5. ครูมีความตรงต่อเวลาและเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล เห็นด้วยมาก 4.01 

6. ครูมกีารเตรียมพร้อมในการสอนและตั้งใจสอน เห็นด้วยมาก 4.37 

7. ครูมกีารตรวจสอบงานที่มอบหมายและให้ข้อมลูย้อนกลบัอย่าง
สม่ำเสมอ 

เห็นด้วยมาก 4.28 

  



ด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านสื่อการเรยีนรู ้

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

8. โรงเรียนมสีื่อธรรมชาติ (พืช สัตว์ สิ่งของและอื่นๆ) ที่เหมาะสม
และเอือ้ต่อการเรียนรู ้

เห็นด้วยมาก 4.41 

9. โรงเรียนมสีื่อเทคโนโลยีและอปุกรณ์ที่ทันสมัยที่เหมาะสมและเอือ้
ต่อการเรียนรู ้

เห็นด้วยมาก 4.49 

10. สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์การสอนเพียงพอต่อจำนวนนักเรยีน เห็นด้วยมาก 4.21 

11. หนังสือ ตำรา เอกสาร ที่ใช้ประกอบการสอนเพียงพอกบัจำนวน
นักเรียน 

เห็นด้วยมาก 4.33 

12. สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบั
เนื้อหาสาระการเรียนรู ้

เห็นด้วยมาก 3.92 

13.เปิดโอกาสให้นกัเรียนมสี่วนร่วมในการผลิตและใช้สือ่ เห็นด้วยมาก 4.25 

ด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านแหล่งการเรียนรู ้

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

14. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย เห็นด้วยมาก 3.74 

15. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ทีเ่พียงพอต่อจำนวนนักเรียน เห็นด้วยมาก 3.82 

16. โรงเรียนจัดแหลง่การเรียนรูส้อดคล้องกับกิจกรรมการเรยีนรู้
ของนักเรียน 

เห็นด้วยมาก 4.10 

17. แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียนมีความเหมาะสมตอ่การจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้

เห็นด้วยมาก 3.85 

  



ด้านกระบวนการดา้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

1. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เห็นด้วยมาก 3.88 

2. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความสามารถของนกัเรียน
เป็นรายบุคคล 

เห็นด้วยมาก 4.18 

3. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับความถนัดและความ
สนใจของผูเ้รียน 

เห็นด้วยมาก 4.21 

4. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนทีห่ลากหลาย เห็นด้วยมาก 4.34 

5. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือ
ปฏิบัต ิ

เห็นด้วยมาก 4.35 

6. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เห็นด้วยมาก 4.18 

7. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เห็นด้วยมาก 4.54 

8. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนรูจ้ักวิธีการแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

เห็นด้วยมาก 3.87 

9. ครสู่งเสริมความสามารถพเิศษของนักเรียนเตม็ตามศักยภาพ เห็นด้วยมาก 4.31 

10. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เห็นด้วยมาก 4.90 

  



ด้านกระบวนการดา้นการวัดผลและประเมินผล 

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

11. ครูช้ีแจงวิธีการวัดผลและประเมินผลแตล่ะครัง้ให้นักเรียนทราบ
ล่วงหน้า 

เห็นด้วยมาก 4.44 

12. ครูวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเรยีนการ
สอน 

เห็นด้วยมาก 4.51 

13. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนมสี่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล เห็นด้วยมาก 4.21 

14. ครูวัดผลและประเมินผลครอบคลุมการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ 
เจตคติ และการปฏิบัต ิ

เห็นด้วยมาก 4.18 

15. ใช้วิธีการและเครื่องมือหลาย ๆ แบบในการประเมินเพื่อให้ได้
ข้อมูลในการประเมินอย่างเพียงพอ 

เห็นด้วยมาก 4.18 

16. วัดผลและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน 
เพื่อพฒันาความสามารถของนักเรียน 

เห็นด้วยมาก 4.05 

  



ด้านกระบวนการด้านการบรหิารหลักสูตร 

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

20. โรงเรียนมีการดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการใช้หลักสูตร
ร่วมกับสาขาวิชาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

เห็นด้วยมาก 4.33 

21. โรงเรียนกำหนดปฏิทินปฏิบัตงิานและตารางการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

เห็นด้วยมาก 4.46 

22. โรงเรียนมีการกำหนดให้ครจูัดทำกำหนดการสอนและแผนการ
จัดการเรียนรู ้

เห็นด้วยมาก 4.49 

23. โรงเรียนสง่เสรมิให้ครจูัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เห็นด้วยมาก 4.49 

24. โรงเรียนสง่เสรมิให้ครจูัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแผนการที่
เตรียมไว้ 

เห็นด้วยมาก 4.44 

25. โรงเรียนมีการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เห็นด้วยมาก 4.41 

26. โรงเรียนมีกจิกรรมที่สง่เสรมิสนบัสนุนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เห็นด้วยมาก 4.38 

27. โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูทุก
คนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนือ่ง 

เห็นด้วยมาก 4.33 

28. โรงเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสื่อการเรียนรู้และ
เครื่องมือต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เห็นด้วยมาก 4.21 

29. โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมลูผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครู
เป็นปจัจบุัน 

เห็นด้วยมาก 4.54 

  



ด้านประสิทธิผล คุณลักษณะของผู้เรยีนตามอุดมการณ์และเปา้หมายในการพัฒนาผู้เรียน 

รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

1. เห็นคุณค่าของตนเอง เห็นด้วยมาก 4.26 

2. มีวินัยในตนเอง เห็นด้วยมาก 4.85 

3. ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ เห็นด้วยมาก 4.44 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นด้วยมาก 4.56 

5. บุคลิกภาพดี และมีความเป็นผู้นำ เห็นด้วยมาก 4.31 

6. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ เห็นด้วยมาก 4.51 

7. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน เห็นด้วยมาก 4.36 

8. รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เห็นด้วยมาก 4.36 

9. มีความรอบรู้ รู้รอบ และสามารถบูรณการความรู้ได้ เห็นด้วยมาก 4.33 

10. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เห็นด้วยมาก 4.03 

11. มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย เห็นด้วยมาก 4.67 

12. มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ เห็นด้วยมาก 4.23 

13. มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมอืงและท้องถ่ิน เห็นด้วยมาก 4.36 

  



รายการ ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

14. เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 

เห็นด้วยมาก 4.56 

15. มีจิตสำนักในการอนรุักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประเพณีไทย และภูมปิัญญาไทย 

เห็นด้วยมาก 4.49 

16. อนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เห็นด้วยมาก 4.41 

17. ผูเ้รียนมีจิตมุง่ทีจ่ะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม เห็นด้วยมาก 4.49 

18. ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมตอ้งการตอบแทนบ้านเมือง
ตามความสามารถของตน 

เห็นด้วยมาก 4.41 

19. ผูเ้รียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลงักาย เห็นด้วยมาก 4.31 

20. ผูเ้รียนรู้จกัดูแลตนเองใหเ้ข้มแข็งทัง้กายและใจ เห็นด้วยมาก 4.28 

 


