
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ค ำน ำ 
 

แบบรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง  

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน ในการพัฒนานักเรียนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุน ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสืบไป 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์                            

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองพบครู (Classroom Meeting) 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

1.ผู้ปกครองที่ตอบแบบประเมินจ านวน 886 คน แบ่งตามระดับชั้นดังแผนภมูิต่อไปนี ้
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จ ำนวนผู้ปกครองที่ตอบแบบประเมินแบ่งตำมระดับชัน้

จ ำนวนผู้ปกครองท่ีตอบแบบประเมินแบ่งตำมระดบัชัน้
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จ ำนวนผู้ปกครองที่ตอบแบบประเมินแบ่งตำมระดับชัน้ (ร้อยละ)
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2. ข้อสรุปแบบประเมินสอบถามการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองพบครู (Classroom Meeting) โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ คร้ังที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 
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1.กำรต้อนรับของ
โรงเรียนอบอุ่นและ

เป็นกนัเอง

2.วนั เวลำ ในกำร
พบผู้ปกครองมี
ควำมเหมำะสม

3.ควำมพอใจใน
รูปแบบและวิธีกำร
จดักิจกรรม กำรพบ
ผู้ปกครองของ
โรงเรียน

4. กำรประชมุ
เครือข่ำยผู้ปกครอง
พบครูในห้องเรียน 

(Classroom 

Meeting) เป็น
กิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์

5. หลงัจำกพบครูที่
ปรึกษำของ

นกัเรียนแล้ว กำร
ประชมุท ำให้ท่ำน
ได้ทรำบข้อมลูและ
พฤติกรรมนกัเรียน

6. ท่ำนได้มีโอกำส
แจ้งปัญหำของ
นกัเรียนในควำม
ปกครองของท่ำน 
เพื่อหำทำงแก้ไข
กบัครูท่ีปรึกษำ

7. ท่ำนมีควำม
เข้ำใจและยินดีให้
ควำมร่วมมือกบั

เครือข่ำย

8. ท่ำนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
มำตรกำรปอ้งกนั
กำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด 19 ใน
สถำนศกึษำ

9. ท่ำนมีควำม
มัน่ใจ ถงึควำม
ปลอดภยัของ
ลกูหลำน ใน
มำตรกำรของ

โรงเรียนในกำรปอ้ง
กำรแพร่ระบำดของ

โรคโควิด 19

10. ท่ำนคิดว่ำควร
จดัโครงกำรประชมุ
ผู้ปกครองพบครูใน
ชัน้เรียนอีกภำค
เรียนละ 1 ครัง้

มำกที่สดุ 452 410 430 438 443 412 448 454 438 413

มำก 310 342 333 329 322 339 322 313 323 333

ปำนกลำง 124 134 120 119 119 132 116 119 125 138

น้อย 0 0 3 0 2 3 0 0 0 2
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองพบครู (Classroom Meeting) 
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
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1.กำรต้อนรับ
ของโรงเรียน
อบอุ่นและเป็น

กนัเอง

2.วนั เวลำ ใน
กำรพบ

ผู้ปกครองมี
ควำมเหมำะสม

3.ควำมพอใจใน
รูปแบบและ
วิธีกำรจดั

กิจกรรม กำรพบ
ผู้ปกครองของ
โรงเรียน

4. กำรประชมุ
เครือข่ำย

ผู้ปกครองพบครู
ในห้องเรียน 

(Classroo

m 
Meeting) 
เป็นกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์

5. หลงัจำกพบ
ครูท่ีปรึกษำของ
นกัเรียนแล้ว 
กำรประชมุท ำ
ให้ท่ำนได้ทรำบ
ข้อมลูและ
พฤติกรรม
นกัเรียน

6. ท่ำนได้มี
โอกำสแจ้ง
ปัญหำของ
นกัเรียนใน

ควำมปกครอง
ของท่ำน เพ่ือ
หำทำงแก้ไขกบั
ครูท่ีปรึกษำ

7. ท่ำนมีควำม
เข้ำใจและยนิดี
ให้ควำมร่วมมือ
กบัเครือข่ำย

8. ท่ำนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
มำตรกำร

ปอ้งกนักำรแพร่
ระบำดของโรค
โควิด 19 ใน
สถำนศึกษำ

9. ท่ำนมีควำม
มัน่ใจ ถึงควำม
ปลอดภยัของ
ลกูหลำน ใน
มำตรกำรของ
โรงเรียนในกำร
ปอ้งกำรแพร่
ระบำดของโรค
โควิด 19

10. ท่ำนคิดวำ่
ควรจดัโครงกำร

ประชมุ
ผู้ปกครองพบครู
ในชัน้เรียนอีก
ภำคเรียนละ 1

ครัง้

มำกท่ีสดุ 51.01 46.28 48.53 49.44 50 46.5 50.56 51.24 49.43 46.61

มำก 34.99 38.6 37.58 37.13 36.34 38.26 36.34 35.33 36.46 37.58

ปำนกลำง 14 15.12 13.55 13.43 13.43 14.9 13.1 13.43 14.11 15.58

น้อย 0 0 0.34 0 0.23 0.34 0 0 0 0.23
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองพบครู (Classroom Meeting) 
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ร้อยละ)



3. สิ่งที่ผู้ปกครองประทับใจหรือต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือ 

ด้านความประทับใจ ด้านความต้องการให้ช่วยเหลือ 
- ครูประจ าชั้นชี้แจงชัดเจน - ทุนการศึกษา 
- ทางรร.จัดการดูแลเด็กอย่างดี - ต้องการให้ครูมาเยี่ยมบ้าน 
- ประทับใจครูประจ าชั้นค่ะ แจ้งข่าวสารและ

รายละเอียดดีมาก 
- ช่วยดูเเลเด็กไม่ให้เล่นกันจนมากเกินไป 

- ประทับใจ ความเป็นกันเองของคุณครู 
สามารถพูดคุยปรึกษาได้ตลอด 

- ช่วยเหลือด้านโครงการอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมแก่เด็กนักเรียน 

- ประทับใจว่าโรงเรียนพร้อมที่จะรับมือกับทุก
ปัญหาที่จะเกิดข้ึน 

- การเรียน 

- ประทับใจในความเป็นกันเองของคุณครู - ทุนการศึกษาเด็กยากจน 
- ครูประจ าชั้นดีมาก - ช่วยๆดูแลเด็กใหม่ด้วยค่ะพ่ึงขึ้น ป1 เรื่อง

อาหารการกินด้วย 
- การต้อนรับดีมาก - ความปลอดภัยของโรคโควิด 
- การสื่อสารดี ความเอาใจใส่นักเรียนดี

โรงเรียนสะอาด 
- การเข้าโรงเรียน 

- ทุกอย่างที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม 
เหมาะสมมากคะ 

- อยากไห้ช่วยเหลือเรี่องค่ารถรับส่ง 

- สิ่งที่ประทับใจคือน้องสามารถพูด
ภาษาต่างประเทศใด้ 

- มาตรการการป้องกันเชื้อโควิดได้ดีมาก 

- ความเอาใจใส่ของทาง โรงเรียนและคุณครู - เรื่องการเรียนของเด็กและเรื่องความสะอาด 
- แนะน าดีเป็นกันเอง - ช่วยด้านภาษาอังกฤษ 
- โรงเรียนจัดการระบบปลอดภัยดีเยี่ยม - ค่ารถรับส่ง 
- ดีใจที่คุนครูช่วยดันใส่ใจความปลอดภัย - ภัยร้ายในการดูโทรศัพท์นานๆ โรคโควิด19 
- ตกแต่งห้องน่าเรียนน่าเรียนดี - ดูแลความปลอดภัยของโรคโควิดของนักเรียน 

- ประทับใจในครูประจ าชั้นเพราะติดตามถาม
และบอกข่าวสารของทางโรงเรียน ถึงแม้ว่า
เราจะไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนครูก้จะโทรบอก
ค่ะ 

- ต้องการให้ทางคณะครูควบคุมมาตรการใน
การจัดการเรื่อง covid19 ในโรงเรียนอย่าง
เข้มงวดคะ เพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กที่
ยังไม่สามารถป้องกันตนเองได้เหมือนเด็กโต
คะ 

- ประทับใจ ท่านผอ. และคณคุณะครูใน
โรงเรียนทุกท่านที่ให้การดูแลทุกๆด้านได้เป็น
อย่างดี (ต้องขอขอบพระคุณค่ะ) 

- เด็กป่วยควรส่งกลับบ้านทันที 



- ประทับใจเพราะจะได้บอกปัญหาของลูกให้ครู
ได้รับรู้ และครูก็เป็นกันเอง 

- คุมเวลาเด็กเข้าห้องน้ า 

- คุณครุให้ความตอนรับดีไม่มีข้อแก้ไข - การดูแลความปลอดภัยต่างๆ ด้านอุปกรณ์ 
การรวมกลุ่มของนักเรัยน 

- การประชุมมีความกระชับขึ้น(ดี) - อยากให้ช่วยเหลือเรื่องการอ่านการเขียนการ
ท าความเข้าใจให้มากๆ 

- ท าให้ทางผู้ปกครองไว้วางใจที่จะน าลูกหลาน
เข้าเรียนที่นี่ค่ะ 

- ช่วยดูแลนักเรียนไห้ใส่แมสช่วงพักเรียน
กลางวัน 

- ประทับใจเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ใน
โรงเรียนก่อนเปิดเรียน 

 

- นโยบาย/ ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ชึ่งเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง 

 

- ห้องเรียนปลอดโปร่งสะอาดสวยงาม/เน้นให้
ความรู้แก่เด็กนักเรียนทุกวิชา 

 

- มีการคัดกรอง วัดไข้ ดีมากค่ะ  
 

  



4. ข้อเสนอแนะต่อทางโรงเรียน 

- อยากให้โรงเรียนเคร่งครัดเรื่อง covid-19 

- อยากให้ครูจัดการเรียนการสอนพบปะกับครูแบบสนุกสนานไม่เกร็งกับครูเพ่ือความกล้าถามกล้า
ตอบกล้าพูดคุยกับคุณครู 

- ความสะอาด 

- ถ้าเป็นไปได้อยากให้1ห้องเรียน/20 คน มากกว่าครูจะได้ดแูลเด็กอย่างท่ัวถึงและจะไดไ้ม่มีระยะห่าง 

- อยากให้นักเรียนทุกคนน าภาชนะใส่ข้าวมาเอง 

- อยากให้มีห้องน้ าท่ีสะอาด 

- อยากให้นักเรียนน าภาชนะใส่อาหารมาจากบ้านเอง 

- อยากให้สร้างศาลาหรือ หลังคา หน้าโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รอรับเด็กเวลาฝนตก 

- อยากให้แยกห้องน้ าชาย กับห้องน้ าหญิง ออกห่างกันค่ะ 

- ใส่หน้าแมทและป้องกันตนเองอยู่เสมอ 

- การดูแลเด็กขณะท่ีผู้ปกครองยังไม่มารับกลับบ้าน 

- อยากให้มีน้ าดื่มให้เด็ก โดยที่ไม่ต้องซื้อดื่ม เพราะเด็กบางคนได้ตังค์มา ร.ร ไม่มาก 

- ขอให้คุณครูช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยค่ะตัวอาคารยังไม่ใส่เหล็กดัดกลัวเด็ก
หยอกเล่นกันอันตรายค่ะขอบคุณค่ะ 

- อยากให้มีครูเวรมารอรับเด็กในช่วงเช้า(ฝั่งตรงข้ามร.ร.)เพราะมีเด็กท่ีเดินมาตามล าพังไม่มีผู้ปกครอง
(ช่วงท่ีจราจรยังไม่มาปฏิบัติหน้าท่ี)เป็นห่วงเร่ืองการข้ามถนน 
- ช่วงเย็นหลังร.ร.เลิกอยากให้ก าชับให้เด็กท่ีผู้ปกครองมารับช้ารออยู่ในร.ร.(เด็กชอบออกมานั่งรอ
หน้าร.ร.)ห่วงเรื่องความปลอดภัย 

- ในช่วงฤดูฝน(เวลาเลิกเรียน)เป็นไปได้อยากให้เด็กๆรอผู้ปกครองมารับรออยู่ท่ีหน้าห้องเพ่ือไม่ให้มา
ยืนแออัดอยู่ท่ีทางเดิน ส่วนเด็กที่ต้องขึ้นรถรับส่งก็จ าเป็นต้องเดินออกมาอยู่แล้ว 

- มีหน้ากากอนามัยทุกคน 



- ควรมีกิจกรรมผ่อนคลายให้กับเด็กๆ 

- การทบทวนการเรียนการสอนเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆ 

- อยากให้ควบคุมจัดการมาตรการเรื่อง covid19 อย่างต่อเนื่องคะ 

- ให้มีครูสอนพิเศษส าหรบัเด็ก 

- การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนท่ีผ่านมา ถือว่าดีมาก 
อนาคต หวังว่าทางโรงเรียนจะคิดหาวิธีและแนวทางใหม่ๆน ามาใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 

- อย่าให้ผู้ปกครองพาเด็กมาส่งโรงเรียน หากเด็กมีอาการป่วย ควรเข้มงวดเรื่องเหา หากเด็กมีเหาควร
หยุดเรียนเพื่อรักษาให้หายก่อน 

- เวลาจะแจ้งกิจกรรมรึค าสั่งอะไรของโรงเรียนให้แจ้งร่วงหน้านิดนึงค่ะไม่ใช่แจ้งกระชั้นชิดบางที
ผู้ปกครองติดธุระ 

- การควบคุมพฤติกรรมนักเรียนให้มีพฤติกรรมท่ีดี 

- วางแผนการเรียนการสอนท่ีชัดเจน 

- อยากให้โรงเรียนมีการเรียนภาษาท่ีดีขึ้น 

- ให้ครูหาท่ีร่มๆตอนเข้าแถวเคราพธงชาติ 

- อยากให้มีการประชุมของขายหน้าโรงเรียน อยากให้ขขายของท่ีมีประโยชน์ 

- ควรใช้เวลาในหอประชุมให้น้อยกว่านี้ค่ะ และเพิ่มเวลาท่ีพบครูท่ีปรึกษาแทนค่ะ 

- ช่วยอาหารกลางวันของเด็ก มัธยมเพ่ือจะได้ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ในช่วงโควิค19 

 

 

 

 

 



 

 

 


