
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแนะแนว  ปี 2562 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

......................................................................... 
ผู้ประเมิน   จ านวน 300 คน  ชาย 143 คน  หญิง 157 คน 
 

ข้อที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (คน) 

เฉลี่ย ผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ท าให้
นักเรียนมีความรู้ และประสบการณ์ด้าน
การศึกษาต่อ อาชีพ และบุคลิกภาพ 

260 30 6 4 0 4.98 มากที่สุด 

2 โรงเรียนมีการจัดห้องแนะแนวทีเ่ป็นสัดสว่น 
และมีการจัดสภาพห้องที่น่าอยูแ่ละเหมาะสม 150 100 50 0 0 4.33 มาก 

3 ครูแนะแนวมีความสามารถในการประสานงาน
กับบุคลากรทุกฝา่ยในโรงเรียน 200 74 26 0 0 4.58 มากที่สุด 

4 มีจ านวนครูแนะแนวเพียงพอกับการบริการ 
และมีความรู้ด้านการแนะแนว 136 84 76 4 0 4.17 มาก 

5 งานแนะแนวจัดบริการรวบรวมข้อมูล
รายบุคคล 

200 74 26 0 0 4.58 
มากที่สุด 

6 จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 220 50 30 0 0 4.63 มากที่สุด 

7 จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 208 50 42 0 0 4.55 มากที่สุด 

8 บริการจัดป้ายนิเทศและเอกสารแนะแนว 200 50 22 28 0 4.40 มาก 

9 จัดบริการติดตามผลนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  240 30 30 0 0 4.70 มากที่สุด 

10 จัดบริการศึกษาต่อสถาบันการศกึษาต่าง ๆ 
และประกอบอาชีพแก่นักเรียน 250 40 10 0 0 4.60 มากที่สุด 

11 จัดบริการด้านทุนการศึกษา 258 32 10 0 0 4.82 มากที่สุด 

12 งานแนะแนวมีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มข้ึนทุกปี 220 50 30 0 0 4.63 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.58 มากที่สุด 

ร้อยละ 91.60 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
  
 จากตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแนะแนว ปี 2562 พบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ประเมินจ านวน 300 คน มีความพึงพอใจที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ท าให้นักเรียนมีความรู้ 
และประสบการณ์ด้านการศึกษาต่อ อาชีพ และบุคลิกภาพมีความเหมาะสมมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.98 รองลงมาคือ จัดบริการด้านทุนการศึกษา ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.82 จัดบริการติดตาม
ผลนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.70 จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมี
งานแนะแนวมีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมขึ้นทุกปี  มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.63 จัดบริการศึกษาต่อ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และประกอบอาชีพแก่นักเรียน มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.60 ครูแนะแนวมี
ความสามารถในการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน และงานแนะแนวจัดบริการรวบรวมข้อมูล
รายบุคคล มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.58 จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 
4.55 บริการจัดป้ายนิเทศและเอกสารแนะแนว มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.40 โรงเรียนมีการจัดห้อง
แนะแนวที่เป็นสัดส่วน และมีการจัดสภาพห้องที่น่าอยู่และเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.33 มี
จ านวนครูแนะแนวเพียงพอกับการบริการ และมีความรู้ด้านการแนะแนว มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.17
ตามล าดับ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแนะแนว ปี 256๒ ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นค่าเฉลี่ยรวม 4.58 หรือร้อยละ 91.60 
 ในส่วนของข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแนะแนว ปี 
2562  พบว่า นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85 ของผู้ท าแบบประเมินต้องการให้งาน
แนะแนวจัดกิจกรรมให้ครบถ้วนและเหมาะสมในทุก ๆ ด้าน  พร้อมกับพัฒนางานแนะแนวเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแนะแนว 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานแนะแนว 
ปี  2562 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบ 
                 (     )   นักเรียน 
                 (     )   คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานแนะแนว 

 
ข้อที ่

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ท าให้นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการศึกษาต่อ อาชีพ และบุคลิกภาพ 

     

2 โรงเรียนมีการจัดห้องแนะแนวที่เป็นสัดส่วนและมีการจัดสภาพ
ห้องท่ีน่าอยู่และเหมาะสม 

     

3 ครูแนะแนวมีความสามารถในการประสานงานกับบุคลากรทุก
ฝ่ายในโรงเรียน 

     

4 มีจ านวนครูและแนวเพียงพอกับการบริการและมีความรู้ด้าน
การแนะแนว 

     

5 งานแนะแนวจัดบริการรวบรวมข้อมูลรายบุคคล      

6 จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      

7 จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน      

8 บริการจัดป้ายนิเทศและเอกสารแนะแนว      

9 จัดบริการติดตามผลนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖      

10 จัดบริการศึกษาต่อสถาบันการศึกษาต่างๆและประกอบอาชีพ
แก่นักเรียน 

     

11 จัดบริการด้านทุนการศึกษา      

12 งานแนะแนวมีการปรับปรุงพัฒนางานเพิ่มขึ้นทุกปี      

 
ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .................................................
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............................................................................................................................. .................................................
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........................................................................ ...................................................................................................... 


