
 



บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ        โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                   
ท่ี       171/2565                                   วันที่  18  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565    
เร่ือง  รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
        ปีการศึกษา 2564 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา    

 ข้าพเจ้า นายนพดล ศรีสุข ต าแหน่ง หัวหน้าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา         
ขอรายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 
2564 หลังจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ดังเอกสารแนบ 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ลงช่ือ   
                             (นายนพดล  ศรีสุข) 
                                  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

- ขอขอบคุณและขอช่ืนชมการจัดท าข้อมูลรายงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  
 - ควรน าเสนอผู้บริหารรับทราบ 

ลงช่ือ.................................................... 
                       (นางปริฉัตร์ ธนกุลหิรัญวัชร)                                               
                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                    
 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

- ขอขอบคุณและขอช่ืนชมการจัดท าข้อมูลรายงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  
 - ควรน าเสนอผู้บริหารรับทราบ 
 

ลงช่ือ.................................................... 
                   (นางกัญจนา สมชาติ)                                               
                        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                    
ความคิดเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

- ทราบ 
 - น าผลการประเมินไปพัฒนาต่อไป 
 

ลงช่ือ.................................................... 
                                        (นายบุญเลิศ ทองชล) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



 
 
 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ปีการศึกษา 2564 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ค าอธิบาย     แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป  
 
โดยใช้เคร่ืองมือ คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา     
ปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แบบติดตามและประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ พร้อมบันทึกผล ข้อเสนอแนะ  
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 

 
ผู้ตอบแบบประเมิน 
นักเรียนชั้น ม.1  ร้อยละ 27.40 
  ม.2  ร้อยละ 13.10 
  ม.3  ร้อยละ 11.30 
  ม.4  ร้อยละ 22.00 
  ม.5  ร้อยละ 18.50 
  ม.6  ร้อยละ 7.70 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา 

รายการ ค่าเฉลี่ย s.d. การแปลผล 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 

3.84 0.99 มาก 

2. การจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่าง
หลากหลาย 

3.82 1.09 มาก 

3. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 3.85 0.99 มาก 
4. การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ประกอบการเรียนการสอน 

3.93 1.09 มาก 

5. การใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 4.05 0.99 มาก 
6. การใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับจุดประสงค์ 
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู ้

4.17 0.93 มาก 

7. การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3.92 0.95 มาก 
8. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนได้เรียนอย่าง หลากหลาย 
เช่น แนะแนว ลูกเสือ และชุมนุมต่างๆ 

3.86 1.11 มาก 

9. การให้บริการแนะแนวให้นักเรียนพฒันาตนเองและเต็มตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

3.95 0.98 มาก 

10. การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เช่น มีการทดสอบ การ
สังเกต การปฏิบัติ การตรวจผลงาน 

4.12 0.85 มาก 

11. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมนิผล 4.15 0.91 มาก 
12. การแนะน าของครูเพื่อปรับปรุงผลงานของนกัเรียน 4.15 0.88 มาก 
13. การจัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน มี
ความเป็นกันเอง ระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียน 

4.07 0.91 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.99 0.94 มาก 
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ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรสถานศึกษา



จากกราฟ จะพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมจะอยู่ในระดับ
มาก โดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณารายตัวบ่งช้ีจะพบว่า การใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอนได้
เหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจเป็นอันดับท่ี 1 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.17 รองลงมาคือ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและการแนะน า
ของครูเพื่อปรับปรุงผลงานของนักเรียน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.15 และการวัด
และประเมินผลอย่างหลากหลาย เช่น มีการทดสอบ การสังเกต การปฏิบัติ การตรวจผลงาน อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.12 ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน เป็นข้อท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจเป็นล าดับสุดท้าย อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ 3.82 
 
ข้อเสนอแนะ 

- ลดการบ้าน 
- จัดกิจกรรมเสริมเยอะๆ 
- จัดเวลาพักระหว่างคาบเรียน 


