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สรุปผลแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการศึกษา  
และการให้บริการ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย 
 
เพศ            ระดับชั้นเรียนของบุตร 
ค าตอบ 85 ข้อ           ค าตอบ 85 ข้อ 

  

        
 

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 85 คน คือผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนธิตละอออุทิศ  โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จากผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้าศึกษาท่ีโรงเรียนตั้งแต่ระดับบ้านหนูน้อย หรือบ้านสาธิต  ซึ่งจ าแนกเป็นเพศชาย 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 
และเพศหญิง 69 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2 แบ่งเป็นสายชั้นอนุบาล 1 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 อนุบาล 2 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.7 และอนุบาล 3 จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 
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ความคิดเหน็ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

 

ในด้านคุณภาพผู้เรียนผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัย มีความความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ  
1. ผู้เรียนชื่นชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ร้อยละ 71  
2. ผู้เรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ร้อยละ 68 และ  
3. ผู้เรียนมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ร้อยละ 66  
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[ผูเ้รียนมีน ำ้หนกัสว่นสงูตำมเกณฑม์ำตรฐำน]

[ผูเ้รียนมีทกัษะกำรเคลื่อนไหวตำมวยั]

[ผูเ้รียนมีสขุนิสยัในกำรดแูลสขุภำพของตน]

[ผูเ้รียนหลกีเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค  อบุติัเหต ุภยัและสิ่งเสพติด]

[ผูเ้รียนมีอำรมณร์่ำเริงแจ่มใส มีควำมรูส้กึที่ดีต่อตนเอง]

[ผูเ้รียนมีควำมมั่นใจ กลำ้แสดงออก]

[ผูเ้รียนสำมำรถแสดงอำรมณไ์ดเ้หมำะสมกบัวยัและสถำนกำรณ]์

[ผูเ้รียนชื่นชมศิลปะ ดนตรี  กำรเคลื่อนไหว และรกัธรรมชำติ]

[ผูเ้รียนมีวินยั รบัผิดชอบ เชื่อฟังค ำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู]

[ผูเ้รียนมีควำมซื่อสตัย ์สจุริต รูจ้กัช่วยเหลอืและแบง่ปันผูอ้ื่น]

[ผูเ้รียนสำมำรถเลน่และท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นได]้

[ผูเ้รียนสำมำรถประพฤติตนตำมวฒันธรรมไทยและศำสนำท่ีตนนบัถือ]

[ผูเ้รียนสนใจเรียนรูส้ิ่งรอบตวั ซกัถำมอย่ำงตัง้ใจ และรกักำรเรียนรู]้

[ผูเ้รียนมีทกัษะทำงภำษำที่เหมำะสมกบัวยั]

[ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตรแ์ละคณิตศำสตร]์

นอ้ยท่ีสดุ นอ้ย ปำนกลำง มำก มำกท่ีสดุ
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้ปกครองมีความความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ  
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 52  
2. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 51 
3. สถานศึกษาสร้างโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาและก ากับติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม ร้อยละ 48 
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[ผู้บริหารก าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน ์และพันธกิจตรงกับวัตถุประสงคข์องแผนการ
ศึกษาชาติ และความต้องการของชุมชน]

[ผู้บริหารส่งเสริมใหมี้การจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ]

[สถานศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ]

[สถานศึกษามีการจัดระบบควบคุมความปลอดภัยภายในสถานศึกษาทีมี่ประสิทธิภาพ]

[สถานศึกษาสร้างโอกาสใหผู้้ทีเ่ก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และก ากับติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม]

[สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพทีส่่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน]

นอ้ยท่ีสดุ นอ้ย ปำนกลำง มำก มำกท่ีสดุ
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ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 
 

 

ในด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญผู้ปกครองมีความความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ  
1. ครูออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ร้อยละ 71  
2. ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ร้อยละ 67 

3. ครูออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 65 
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[ครูออกแบบการจัดประสบการณท์ีส่่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทัง้ 4 ด้าน]

[ครูออกแบบการจัดประสบการณท์ีเ่น้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ]

[ครูจัดการกิจกรรมทีห่ลากหลาย ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียน]

[ครูจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนเรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทกัษะด้านต่าง ๆ]

[ครูจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม]

[ครูจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน]

[ครูวิเคราะหผู้์เรียนเป็นรายบุคคล และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ]

[ครูรายงานผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสม ่าเสมอ]

นอ้ยที่สดุ นอ้ย ปำนกลำง มำก มำกที่สดุ
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ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

เพศ         ระดับชั้นเรียนของบุตร 
ค าตอบ 88 ข้อ       ค าตอบ 88 ข้อ 

 

       
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมท้ังหมด 88 คน คือผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ โรงเรียนธิตละอออุทิศ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้าศึกษาท่ีโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ซึ่งจ าแนกเป็นเพศชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และเพศ
หญิง 74 คน คิดเป็นร้อยละ 84.1 แบ่งเป็นสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 และประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.7 
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ด้านคุณภาพผู้เรียน

 
ในด้านคุณภาพผู้เรียนผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น มีความความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ  
1. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 65  
2. ผู้เรียนมีวิธีการดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ร้อยละ 61 และ  
3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ และผู้เรียนมีความประพฤติท่ีดีทั้งในด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และความมีระเบียบวินัย ร้อยละ 57  
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[ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ]

[ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในดำ้นกำรสื่อสำรทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เหมำะสมตำมระดบัชัน้]

[ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห ์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และคิดแกปั้ญหำ]

[ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยี สำรสนเทศอย่ำงรูเ้ท่ำทนั]

[ผูเ้รียนมีควำมรู ้ทกัษะพืน้ฐำน และเจตคติที่ดี]

[ผูเ้รียนมีควำมประพฤติที่ดีทัง้ในดำ้นคณุธรรม จริยธรรม และควำมมีระเบยีบวินยั]

[ผูเ้รียนมีควำมภำคภมูิใจในทอ้งถิ่น และควำมเป็นไทย]

[ผูเ้รียนมีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี และสำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นได้]

[ผูเ้รียนมีวิธีกำรดแูลตนเองใหม้ีสขุภำวะท่ีดี ทัง้ทำงดำ้นร่ำงกำย จิตใจ และสงัคม]

ความคิดเหน็ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

นอ้ยที่สดุ นอ้ย ปำนกลำง มำก มำกที่สดุ
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ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 
ในด้านคุณภาพผู้เรียนผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีความความคิดเห็น 3 อันดับแรกคือ  
1. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 62 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด ในระดับมาก ร้อยละ 62 
3. ผู้เรียนมีความประพฤติที่ดีทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความมีระเบียบวินัย ในระดับมาก ร้อยละ 57  
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[ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ]

[ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในดำ้นกำรสื่อสำรทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เหมำะสมตำมระดบัชัน้]

[ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห ์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และคิดแกปั้ญหำ]

[ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยี สำรสนเทศอย่ำงรูเ้ท่ำทนั]

[ผูเ้รียนมีควำมรู ้ทกัษะพืน้ฐำน และเจตคติที่ดี]

[ผูเ้รียนมีควำมประพฤติที่ดีทัง้ในดำ้นคณุธรรม จริยธรรม และควำมมีระเบยีบวินยั]

[ผูเ้รียนมีควำมภำคภมูิใจในทอ้งถิ่น และควำมเป็นไทย]

[ผูเ้รียนมีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี และสำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นได้]

[ผูเ้รียนมีวิธีกำรดแูลตนเองใหม้ีสขุภำวะท่ีดี ทัง้ทำงดำ้นร่ำงกำย จิตใจ และสงัคม]

ความคิดเหน็ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นอ้ยที่สดุ นอ้ย ปำนกลำง มำก มำกที่สดุ
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กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 
ในด้านคุณภาพผู้เรียนผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น มีความความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 2 อันดับแรกคือ  
1. สถานศึกษาสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพภายในและมีการก ากับติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม ร้อยละ 52  
2. สถานศึกษามีการจัดระบบควบคุมดูแลความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 48 
3. ผู้บริหารก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ในระดับมาก ร้อยละ 48 
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[ผูบ้ริหำรก ำหนดเปำ้หมำย วิสยัทศัน ์และพนัธกิจที่ก  ำหนดไวต้รงกบัวตัถปุระสงคข์องแผนกำรศกึษำชำติและควำม
ตอ้งกำรของชมุชน]

[ผูบ้ริหำรสง่เสริมใหม้ีกำรจดัสภำพแวดลอ้ม และพฒันำแหลง่เรียนรูภ้ำยในสถำนศกึษำเพื่อเอือ้ต่อกำรเรียนรูอ้ย่ำงมี
คณุภำพ]

[ผูบ้ริหำรสง่เสริมใหค้รูและบคุลำกรใหม้ีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ]

[สถำนศกึษำมีกำรจดัระบบควบคมุดแูลควำมปลอดภยัภำยในสถำนศกึษำที่มีประสทิธิภำพ]

[สถำนศกึษำจดัวำงระบบประกนัคณุภำพภำยในสถำนศกึษำที่สง่ผลต่อคณุภำพผูเ้รียน]

[สถำนศกึษำสรำ้งโอกำสใหผู้เ้กี่ยวขอ้งมีสว่นร่วมในกำรพฒันำคณุภำพภำยในสถำนศกึษำและมีกำรก ำกับติดตำม 
ประเมินผลอย่ำงเหมำะสม]

ความคิดเหน็ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

นอ้ยที่สดุ นอ้ย ปำนกลำง มำก มำกที่สดุ
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กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 
ในด้านคุณภาพผู้เรียนผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย มคีวามความคิดเห็นในระดับมาก 2 อันดับแรกคือ  
1. สถานศึกษามีการจัดระบบควบคุมดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 52 
2. ผู้บริหารก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ในระดับมาก ร้อยละ 52 
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[ผูบ้ริหำรก ำหนดเปำ้หมำย วิสยัทศัน ์และพนัธกิจที่ก  ำหนดไวต้รงกบัวตัถปุระสงคข์องแผนกำรศกึษำชำติและควำม
ตอ้งกำรของชมุชน]

[ผูบ้ริหำรสง่เสริมใหม้ีกำรจดัสภำพแวดลอ้ม และพฒันำแหลง่เรียนรูภ้ำยในสถำนศกึษำเพื่อเอือ้ต่อกำรเรียนรูอ้ย่ำงมี
คณุภำพ]

[ผูบ้ริหำรสง่เสริมใหค้รูและบคุลำกรใหม้ีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ]

[สถำนศกึษำมีกำรจดัระบบควบคมุดแูลควำมปลอดภยัภำยในสถำนศกึษำที่มีประสทิธิภำพ]

[สถำนศกึษำจดัวำงระบบประกนัคณุภำพภำยในสถำนศกึษำที่สง่ผลต่อคณุภำพผูเ้รียน]

[สถำนศกึษำสรำ้งโอกำสใหผู้เ้กี่ยวขอ้งมีสว่นร่วมในกำรพฒันำคณุภำพภำยในสถำนศกึษำและมีกำรก ำกับติดตำม 
ประเมินผลอย่ำงเหมำะสม]

ความคิดเหน็ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นอ้ยที่สดุ นอ้ย ปำนกลำง มำก มำกที่สดุ
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผูป้กครองมีความความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ  
1. ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนกล้าแสดงออกตามความสามารถของแต่ละบุคคล ร้อยละ 83 
2. ครมูีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ร้อยละ 78 
3. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่บูรณา

การสาระการเรียนรู้และทักษะต่าง ๆ ร้อยละ 74 
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[ผูเ้รียนไดเ้รียนรูผ่้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีบรูณำกำรสำระกำรเรียนรูแ้ละทกัษะต่ำง ๆ]

[ผูเ้รียนไดเ้รียนรูผ่้ำนกระบวนกำรคิด กำรปฏิบติัจริง และสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวันได]้

[ครูมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีสรำ้งโอกำสใหผู้เ้รียนทกุคนไดม้ีสว่นร่วม]

[ครูจดักิจกรรมที่สง่เสริมใหผู้เ้รียนกลำ้แสดงออกตำมควำมสำมำรถของแต่ละบคุคล]

[ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันำและปรบัปรุงกำรจดักำรเรียนรู้]

[ครูจดักำรเรียนกำรสอนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ำกแหลง่เรียนรูแ้ละภมูิปัญญำทอ้งถิ่น]

[ครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน]

[เปิดโอกำสใหช้มุชน ชมรมผูป้กครองไดม้ีสว่นร่วมแสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจดักิจกรรมของทำงโรงเรียนอย่ำงเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง]

ความคิดเหน็ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

นอ้ยที่สดุ นอ้ย ปำนกลำง มำก มำกที่สดุ
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผูป้กครองมีความความคิดเห็นดังนี้  
1. ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนกล้าแสดงออกตามความสามารถของแต่ละบุคคล ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 67 
2. ครมูีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 57 
3. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับมาก ร้อยละ 57 
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[ผูเ้รียนไดเ้รียนรูผ่้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีบรูณำกำรสำระกำรเรียนรูแ้ละทกัษะต่ำง ๆ]

[ผูเ้รียนไดเ้รียนรูผ่้ำนกระบวนกำรคิด กำรปฏิบติัจริง และสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวันได]้

[ครูมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีสรำ้งโอกำสใหผู้เ้รียนทกุคนไดม้ีสว่นร่วม]

[ครูจดักิจกรรมที่สง่เสริมใหผู้เ้รียนกลำ้แสดงออกตำมควำมสำมำรถของแต่ละบคุคล]

[ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันำและปรบัปรุงกำรจดักำรเรียนรู้]

[ครูจดักำรเรียนกำรสอนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ำกแหลง่เรียนรูแ้ละภมูิปัญญำทอ้งถิ่น]

[ครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน]

[เปิดโอกำสใหช้มุชน ชมรมผูป้กครองไดม้ีสว่นร่วมแสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจดักิจกรรมของทำงโรงเรียนอย่ำงเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง]

ความคิดเหน็ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นอ้ยที่สดุ นอ้ย ปำนกลำง มำก มำกที่สดุ


