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สรุปผลแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการศึกษา
และการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย
เพศ

ระดับชั้นเรียนของบุตร

คาตอบ 85 ข้อ

คาตอบ 85 ข้อ

v

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 85 คน คือผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนธิตละอออุทิศ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนตั้งแต่ระดับบ้านหนูน้อย หรือบ้านสาธิต ซึ่งจาแนกเป็นเพศชาย 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8
และเพศหญิง 69 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2 แบ่งเป็นสายชั้นอนุบาล 1 จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 อนุบาล 2 จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
24.7 และอนุบาล 3 จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5

ความคิดเห็นด้านคุณภาพผู้เรียน
[ผูเ้ รียนมีทกั ษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์]
[ผูเ้ รียนมีทกั ษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย]
[ผูเ้ รียนสนใจเรียนรูส้ ่งิ รอบตัว ซักถำมอย่ำงตัง้ ใจ และรักกำรเรียนรู ]้
[ผูเ้ รียนสำมำรถประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่ตนนับถือ]
[ผูเ้ รียนสำมำรถเล่นและทำงำนร่วมกับผูอ้ ่นื ได้]
[ผูเ้ รียนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รูจ้ กั ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ ่นื ]
[ผูเ้ รียนมีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟั งคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู ]
[ผูเ้ รียนชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรักธรรมชำติ]
[ผูเ้ รียนสำมำรถแสดงอำรมณ์ได้เหมำะสมกับวัยและสถำนกำรณ์]
[ผูเ้ รียนมีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออก]
[ผูเ้ รียนมีอำรมณ์ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรูส้ กึ ที่ดีต่อตนเอง]
v
[ผูเ้ รียนหลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด]
[ผูเ้ รียนมีสขุ นิสยั ในกำรดูแลสุขภำพของตน]

[ผูเ้ รียนมีทกั ษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย]
[ผูเ้ รียนมีนำ้ หนักส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน]
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ในด้านคุณภาพผู้เรียนผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัย มีความความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ
1. ผู้เรียนชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ร้อยละ 71
2. ผูเ้ รียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ร้อยละ 68 และ
3. ผูเ้ รียนมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ร้อยละ 66
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
[สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพทีส่ ่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน]

[สถานศึกษาสร้างโอกาสให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และกากับติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม]

[สถานศึกษามีการจัดระบบควบคุมความปลอดภัยภายในสถานศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ]

[สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ]
v
[ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและพั
ฒนาแหล่งเรียนรู ้ภายในสถานศึกษา
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ]

[ผู้บริหารกาหนดเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ และความต้องการของชุมชน]
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ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้ปกครองมีความความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 52
2. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 51
3. สถานศึกษาสร้างโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาและกากับติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม ร้อยละ 48

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
[ครูรายงานผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็ นระบบและสม่าเสมอ]

[ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็ นรายบุคคล และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพ]
[ครูจัดกิจกรรมให้ผ้เู รียนได้เรียนรู ้จากแหล่งเรียนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน]
[ครูจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู ้ของผู้เรียน และใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม]
[ครูจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู ้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู ้และ
ทักษะด้านต่าง ๆ]
[ครูจัดการกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียน]
v

[ครูออกแบบการจัดประสบการณ์ทเ่ี น้นการเรียนรู ้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ]
[ครูออกแบบการจัดประสบการณ์ทสี่ ่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทัง้ 4 ด้าน]
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ในด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญผู้ปกครองมีความความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ
1. ครูออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ร้อยละ 71
2. ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ร้อยละ 67
3. ครูออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 65
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ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา
เพศ

ระดับชั้นเรียนของบุตร

คาตอบ 88 ข้อ

คาตอบ 88 ข้อ

v

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 88 คน คือผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนธิตละอออุทิศ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ซึ่งจาแนกเป็นเพศชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และเพศ
หญิง 74 คน คิดเป็นร้อยละ 84.1 แบ่งเป็นสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 และประถมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 42 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.7

ด้านคุณภาพผู้เรียน
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
[ผูเ้ รียนมีวิธีกำรดูแลตนเองให้มีสขุ ภำวะที่ดี ทัง้ ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสังคม]
[ผูเ้ รียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี และสำมำรถทำงำนร่วมกับผูอ้ ่นื ได้]
[ผูเ้ รียนมีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็ นไทย]
[ผูเ้ รียนมีควำมประพฤติท่ดี ีทงั้ ในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และควำมมีระเบียบวินยั ]
[ผูเ้ รียนมีควำมรู ้ ทักษะพืน้ ฐำน และเจตคติท่ดี ี]
[ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศอย่ำงรูเ้ ท่ำทัน]
[ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และคิดแก้ปัญหำ]

v

[ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เหมำะสมตำมระดับชัน้ ]
[ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ]
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ในด้านคุณภาพผู้เรียนผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น มีความความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ
1. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 65
2. ผูเ้ รียนมีวิธีการดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ร้อยละ 61 และ
3. ผูเ้ รียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ และผู้เรียนมีความประพฤติที่ดีทั้งในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความมีระเบียบวินัย ร้อยละ 57

ด้านคุณภาพผู้เรียน
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
[ผูเ้ รียนมีวิธีกำรดูแลตนเองให้มีสขุ ภำวะที่ดี ทัง้ ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสังคม]
[ผูเ้ รียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี และสำมำรถทำงำนร่วมกับผูอ้ ่นื ได้]
[ผูเ้ รียนมีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็ นไทย]
[ผูเ้ รียนมีควำมประพฤติท่ดี ีทงั้ ในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และควำมมีระเบียบวินยั ]
[ผูเ้ รียนมีควำมรู ้ ทักษะพืน้ ฐำน และเจตคติท่ดี ี]
[ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศอย่ำงรูเ้ ท่ำทัน]

v
[ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และคิดแก้ปัญหำ]
[ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เหมำะสมตำมระดับชัน้ ]
[ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ]
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ในด้านคุณภาพผู้เรียนผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีความความคิดเห็น 3 อันดับแรกคือ
1. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 62
2. ผูเ้ รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด ในระดับมาก ร้อยละ 62
3. ผูเ้ รียนมีความประพฤติที่ดีทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความมีระเบียบวินัย ในระดับมาก ร้อยละ 57
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กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
[สถำนศึกษำสร้ำงโอกำสให้ผเู้ กี่ยวข้องมีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและมีกำรกำกับติดตำม
ประเมินผลอย่ำงเหมำะสม]

[สถำนศึกษำจัดวำงระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่สง่ ผลต่อคุณภำพผูเ้ รียน]

[สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบควบคุมดูแลควำมปลอดภัยภำยในสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ]

[ผูบ้ ริหำรส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ]

v
[ผูบ้ ริหำรส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อม และพัฒนำแหล่งเรียนรูภ้ ำยในสถำนศึกษำเพื่อเอือ้ ต่อ กำรเรียนรูอ้ ย่ำงมี
คุณภำพ]
[ผูบ้ ริหำรกำหนดเป้ำหมำย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำชำติและควำม
ต้องกำรของชุมชน]
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ในด้านคุณภาพผู้เรียนผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น มีความความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 2 อันดับแรกคือ
1. สถานศึกษาสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพภายในและมีการกากับติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม ร้อยละ 52
2. สถานศึกษามีการจัดระบบควบคุมดูแลความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 48
3. ผู้บริหารกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ในระดับมาก ร้อยละ 48

กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
[สถำนศึกษำสร้ำงโอกำสให้ผเู้ กี่ยวข้องมีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและมีกำรกำกับติดตำม
ประเมินผลอย่ำงเหมำะสม]

[สถำนศึกษำจัดวำงระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่สง่ ผลต่อคุณภำพผูเ้ รียน]

[สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบควบคุมดูแลควำมปลอดภัยภำยในสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ]

[ผูบ้ ริหำรส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ]

v ฒนำแหล่งเรียนรูภ้ ำยในสถำนศึกษำเพื่อเอือ้ ต่อ กำรเรียนรูอ้ ย่ำงมี
[ผูบ้ ริหำรส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อม และพั
คุณภำพ]
[ผูบ้ ริหำรกำหนดเป้ำหมำย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำชำติและควำม
ต้องกำรของชุมชน]
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ในด้านคุณภาพผู้เรียนผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีความความคิดเห็นในระดับมาก 2 อันดับแรกคือ
1. สถานศึกษามีการจัดระบบควบคุมดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 52
2. ผู้บริหารกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ในระดับมาก ร้อยละ 52

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
[เปิ ดโอกำสให้ชมุ ชน ชมรมผูป้ กครองได้มีสว่ นร่วมแสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมของทำงโรงเรียนอย่ำงเป็ น
รูปธรรมและต่อเนื่อง]
[ครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่ำงเป็ นระบบและนำผลมำพัฒนำผูเ้ รียน]
[ครูจดั กำรเรียนกำรสอนให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ำกแหล่งเรียนรูแ้ ละภูมิปัญญำท้องถิ่น]
[ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู ้]
[ครูจดั กิจกรรมที่สง่ เสริมให้ผเู้ รียนกล้ำแสดงออกตำมควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล]
[ครูมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผเู้ รียนทุกคนได้มีสว่ นร่วม]

v
[ผูเ้ รียนได้เรียนรูผ้ ่ำนกระบวนกำรคิด กำรปฏิบตั ิจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้]
[ผูเ้ รียนได้เรียนรูผ้ ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่บรู ณำกำรสำระกำรเรียนรูแ้ ละทักษะต่ำง ๆ]
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ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผูป้ กครองมีความความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ
1. ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนกล้าแสดงออกตามความสามารถของแต่ละบุคคล ร้อยละ 83
2. ครูมกี ระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ร้อยละ 78
3. ครูมกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่บูรณา
การสาระการเรียนรู้และทักษะต่าง ๆ ร้อยละ 74

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
[เปิ ดโอกำสให้ชมุ ชน ชมรมผูป้ กครองได้มีสว่ นร่วมแสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมของทำงโรงเรียนอย่ำงเป็ น
รูปธรรมและต่อเนื่อง]
[ครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่ำงเป็ นระบบและนำผลมำพัฒนำผูเ้ รียน]
[ครูจดั กำรเรียนกำรสอนให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ำกแหล่งเรียนรูแ้ ละภูมิปัญญำท้องถิ่น]
[ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู ้]
[ครูจดั กิจกรรมที่สง่ เสริมให้ผเู้ รียนกล้ำแสดงออกตำมควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล]

[ครูมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผเู้ รียนทุกคนได้มีสว่ นร่วม]

v
[ผูเ้ รียนได้เรียนรูผ้ ่ำนกระบวนกำรคิด กำรปฏิบตั ิจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้]
[ผูเ้ รียนได้เรียนรูผ้ ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่บรู ณำกำรสำระกำรเรียนรูแ้ ละทักษะต่ำง ๆ]
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ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผูป้ กครองมีความความคิดเห็นดังนี้
1. ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนกล้าแสดงออกตามความสามารถของแต่ละบุคคล ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 67
2. ครูมกี ระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 57
3. ครูมกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับมาก ร้อยละ 57

