
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ        โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                   
ท่ี            199/2563                                    วันที่   30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563    
เร่ือง  รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ของครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
        ปีการศึกษา 2563 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา    

 ข้าพเจ้า นายนพดล ศรีสุข ต าแหน่ง หัวหน้าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา         
ขอรายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ของครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2563 
หลังจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเอกสารแนบ 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ลงช่ือ   
                             (นายนพดล  ศรีสุข) 
                                  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
                                   
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 - ขอขอบคุณในการจัดท าข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร และการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างดียิ่ง  
 - ควรน าเสนอผู้บริหารรับทราบ 

 
               ลงช่ือ       

  (นางกัญจนา สมชาติ)                                               
                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
                                   
ความคิดเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 - ทราบ 
 - น าผลการประเมินไปพัฒนาต่อไป 
 
                   ลงช่ือ     

 (นายบุญเลิศ ทองชล) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาของครูโรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยา  
ปีการศึกษา 2563 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
ค าอธิบาย   แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
               เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป  

โดยใช้เคร่ืองมือ คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ของครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา     
ปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แบบติดตามและประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ พร้อมบันทึกผล เสนอแนะ แบ่งเป็น 5 ตอน 
ประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1    การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ตอนท่ี 2    การจัดกระบวนการเรียนรู ้
ตอนท่ี 3    การใช้ส่ือการเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู ้
ตอนท่ี 4    การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู ้
ตอนท่ี 5    การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ระดับคุณภาพ มีความหมาย ดังนี้ 
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง   ปรับปรุง  โดยมีการปฏิบัติในระดับน้อยมาก  
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง   พอใช้  โดยมีการปฏิบัติในระดับน้อย  
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง   ปานกลาง  โดยมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง    ดี   โดยมีการปฏิบัติในระดับมาก  
ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง   ดีมาก  โดยมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด  

3. ข้อมูลท่ีได้จะน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยการวิเคราะห์หาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
น าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย โดยมีการแปลผลข้อมูลดังนี้ 

ค่าระหว่าง   4.51 – 5.00  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
ค่าระหว่าง   3.51 – 4.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก  
ค่าระหว่าง   2.51 – 3.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าระหว่าง   1.51 – 2.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย  
ค่าระหว่าง   1.00 – 1.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม    

ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา   จ านวน 39 คน 
 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา 

รายการ ค่าเฉลี่ย s.d. การแปลผล 

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
1. การมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 3.92 0.84 มาก 
2. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 4.38 0.59 มาก 
3. การก าหนดโครงสร้างและสัดส่วนเวลาเรียนในหลักสูตรสถานศึกษา 4.36 0.58 มาก 
4. การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายปีในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.56 0.50 มากท่ีสุด 

5. การเขียนค าอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้และสาระ
การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ 

4.54 0.55 มากท่ีสุด 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 4.49 0.51 มาก 
7. วิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตรสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.36 0.54 มาก 

8. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลได้ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวการ
วัดประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.46 0.51 มาก 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

4.26 0.55 มาก 

10. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนได้เหมาะสมกับ
บทเรียนหรือตามสถานการณ์ 

4.15 0.67 มาก 

11. ระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู ้

4.10 0.75 มาก 

12. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้ 4.36 0.54 มาก 
13. ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
นักเรียนสนใจ และมีความถนัด 

4.44 0.55 มาก 

การใช้สื่อการเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 
14. มีการใช้ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
บทเรียน 

4.00 0.56 มาก 

15. มีการใช้ส่ือท่ีทันสมัยและมีคุณภาพ มีความหลากหลายและส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

3.74 0.82 มาก 

การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
16. มีการวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.46 0.55 มาก 
17. ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายตรงตามสภาพจริง 4.31 0.61 มาก 
18. ก าหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลตามแนวการวัดผลฯ ท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 

4.38 0.59 มาก 

19. มีการจัดท าเอกสารการวัดผลประเมินผลอย่างถูกต้องตามแนวการ
วัดผลประเมินผลท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

4.21 0.66 มาก 



รายการ ค่าเฉลี่ย s.d. การแปลผล 

20. มีการบันทึกผลการให้คะแนนอย่างสม่ าเสมอเป็นปกติวิสัย 4.64 0.49 มากท่ีสุด 
21. มกีารแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบตามแนวการ
วัดผลฯ ในหลักสูตรสถานศึกษา 

4.44 0.50 มาก 

22. มีการน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ปรับปรุงผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.44 0.50 มาก 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
23. การจัดตารางสอน 4.44 0.64 มาก 
24. การจัดครูเข้าสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.41 0.64 มาก 
25. การจัดสอนซ่อมเสริม 4.08 0.62 มาก 
26. การแก้ไขปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน 4.26 0.68 มาก 
27. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ชุมนุม/ชมรมต่างๆ 

4.51 0.60 มากท่ีสุด 

28. การจัดเวลา PLC / แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน 4.31 0.66 มาก 
29. ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะครู 4.46 0.55 มาก 
30. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนท้ังในและนอกห้องเรียน 
เช่น การทักทาย พบปะ พูดคุยกับนักเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียน 

4.67 0.48 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.34 0.53 มาก 
 

 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจรายด้านโดยรวม 

รายด้าน ค่าเฉลี่ย s.d. การแปลผล 
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 4.38 0.52 มาก 
การจัดกระบวนการเรียนรู ้ 4.26 0.56 มาก 
การใช้ส่ือการเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 3.87 0.65 มาก 
การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 4.41 0.51 มาก 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 4.39 0.55 มาก 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



กราฟแสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษารายด้าน 
 

 
จากกราฟด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า    

ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.38 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ี จะพบว่า การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
รายปีในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีความพึงพอใจเป็นอันดับท่ี 1 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมาคือ การเขียน
ค าอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.54 ส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.92 
 

 
จากกราฟด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ พบว่า    

ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยรวม อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.26 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ี จะพบว่า ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตาม
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนสนใจ และมีความถนัด มีความพึงพอใจเป็นอันดับท่ี 1 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมาคือ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.36 ส่วนระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  มีความพึง
พอใจเป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.10 
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การจัดกระบวนการเรียนรู้



 

จากกราฟด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู้ พบว่า    
ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยรวม อยู่ในระดับความพึง

พอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.87 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ี จะพบว่า มีการใช้ส่ือประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้เหมาะสมกับบทเรียน มีความพึงพอใจเป็นอันดับท่ี 1 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.00 ส่วนมีการใช้ส่ือท่ีทันสมัยและมีคุณภาพ มีความหลากหลายและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีความพึง
พอใจเป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.74 

 

 
จากกราฟด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า    

ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.41 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ี จะพบว่า มีการบันทึกผลการให้
คะแนนอย่างสม่ าเสมอเป็นปกติวิสัย มีความพึงพอใจเป็นอันดับท่ี 1 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.64 รองลงมาคือ มีการวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.46 ส่วนมีการจัดท าเอกสารการวัดผลประเมินผลอย่างถูกต้องตามแนวการวัดผลประเมินผล
ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิด
เป็นค่าเฉล่ีย 4.21 
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จากกราฟด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า    
ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวม อยู่

ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.39 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ี จะพบว่า การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียนท้ังในและนอกห้องเรียน เช่น การทักทาย พบปะ พูดคุยกับนักเรียน การดูแลเอาใจใส่
นักเรียน มีความพึงพอใจเป็นอันดับท่ี 1 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.67 รองลงมาคือ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ชุมนุม/ชมรมต่างๆ 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.51 ส่วนการจัดสอนซ่อมเสริม มีความพึงพอใจเป็นอันดับ
สุดท้าย อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.08 

 

 
จากกราฟเมื่อพิจารณารายด้านจะพบว่า ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.38 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.26 
ด้านการใช้ส่ือการเรียน/แหล่งการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.87 ด้านการวัดผลและ
การประเมินผลการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.41 และด้านการบริหารการจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.39 โดยด้านท่ีต้องปรับปรุงมากท่ีสุด คือ 
ด้านการใช้ส่ือการเรียน/แหล่งการเรียนรู้ และรองลงมาคือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้กิจกรรมการ
จัดการเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ข้ึนไป 
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