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 11 สิงหาคม 2559 

เรียน ท่านผูป้กครอง 

ผมเขียนจดหมายฉบบัน้ีข้ึนเพ่ือรายงานผลสรุปจากการท าแบบส ารวจโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2558/59 ซ่ึงไดท้ าการตอบแบบสอบถามไปเม่ือ
ช่วงภาคเรียนท่ี 3 นั้น สรุปผลการส ารวจดา้นล่างน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงภาพรวมในเชิงบวกถึงทศันคติท่ีท่านมีต่อโรงเรียน ซ่ึงผมมัน่ใจวา่ท่านผูป้กครอง
จะเห็นดว้ยกบัผม 
สรุปผลส ำรวจ 
 

ค าถาม เห็นดว้ย (อยา่งยิง่ และ/หรือ ส่วนใหญ่) 
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ค ำตอบทีไ่ด้รับคะแนนมำก:      
ค ำถำมที ่1: โรงเรียนเป็นสถานท่ีซ่ึงอบรมดูแล และเด็กรู้สึกปลอดภยัและมีความสุข(คุณครูคอยใส่ใจดูแลท าใหน้กัเรียนรู้สึกปลอดภยัและมี
ความสุข) 
 

ค ำถำมที ่4: หลกัสูตร (เช่น ส่ิงท่ีเราเรียนรู้และสอน) นั้นมีความหลากหลาย ดึงดูดความสนใจและมีความเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนทุกคน (ส่ิงท่ีนกัเรียน
ไดเ้รียนรู้จากบทเรียนนั้นมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน)์ 
 

ค ำถำมที ่8:  โรงเรียนส่งเสริมและรักษามาตรฐานดา้นความประพฤติของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง (นกัเรียนมีความประพฤติดีเม่ืออยูท่ี่โรงเรียน) 
 

ค ำถำมที ่10:  อาคารเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนไดรั้บการดูแลอยา่งดี ทนัสมยัและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

Early Years Campus:  
344 Mu 12 Ramkamhaeng 164 Road, Minburi, Bangkok 10510  
Tel:  0-2540-7122-3 Fax: 0-2540-7124 

Primary and Secondary Campus:  
55 Mu 9 Windsor Park Golf Club, Suwinthawong Road, Minburi,  
Bangkok 10510 Tel: 0-2989-4873 Fax: 0-2989-4094 

Email: enquiry@bromsgrove.ac.th    www.bromsgrove.ac.th 
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ค ำตอบทีไ่ด้รับคะแนนน้อย: 
 

ค ำถำมที ่14:  ขา้พเจา้มีความภูมิใจในโรงเรียนและยนิดีอยา่งยิง่ท่ีจะแนะน ากบัผูอ่ื้นต่อไป (นกัเรียนมีความภาคภูมิใจท่ีเป็นนกัเรียนบรอมส์โกรฟ) 
 

ค ำถำมที ่7:  ECA (กิจกรรมพิเศษ) เป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ดึงดูดความสนใจและสนุกสนาน (โรงเรียนมีกิจกรรม ECAท่ีหลากหลายให้
นกัเรียนเลือกท่ีจะเขา้ร่วม และนกัเรียนชอบกิจกรรมECAsท่ีตนเขา้ร่วม) 
 

ค ำถำมที ่13:  ครูใหญ่และทีมผูบ้ริหารของโรงเรียน เป็นผูน้ าท่ีแขง็แกร่ง บริหารงานสอดคลอ้งกนัและมีประสิทธิภาพ(นกัเรียนทราบดีวา่ใครคือฝ่าย
บริหารและฝ่ายบริหารดงักล่าวท าหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้) 
 
ค ำถำมข้อที ่11:  โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นของ [นกัเรียน / ผูป้กครอง / ครู] เก่ียวกบัการปรับปรุงในดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง (ทางโรงเรียนรับฟัง
ความคิดและค าแนะน าต่างๆ พร้อมทั้งน าไปปฏิบติั) 
 
ท่านสามารถอ่านค าถามจากแบบส ารวจตามเอกสารแนบทา้ยจดหมาย เพ่ือช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตารางดา้นบนดงัน้ี: 
 

ดว้ยความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งผมจะท างานอยา่งไม่หยดุย ั้งในการพฒันาส่วนท่ีไดรั้บคะแนนประเมินนอ้ย อนัเป็นจุดท่ีท่านผูป้กครองถือ

วา่ตอ้งแกไ้ข เพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของโรงเรียนต่อไป 

ผมยนิดีอยา่งยิง่ท่ีจะไดต้อ้นรับทุกท่านท่ีวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค ในกิจกรรมวนัประชุมผูป้กครอง ในวนัอาทิตยท่ี์ 21 สิงหาคม น้ี  

ขอแสดงความนบัถือ 

 

ดร.แดน มวัร์ 
ครูใหญ่& หวัหนา้ฝ่ายบริหาร 
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ค ำถำมจำกแบบส ำรวจ   
  

1. โรงเรียนเป็นสถานท่ีซ่ึงอบรมดูแล และเด็กรู้สึกปลอดภยัและมีความสุข(คุณครูคอยใส่ใจดูแลท าใหน้กัเรียนรู้สึกปลอดภยัและมีความสุข) 
2. โรงเรียนฉลองความส าเร็จของนกัเรียน รวมถึงมีการมอบรางวลัความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ (ทางโรงเรียนร่วมยนิดีเม่ือนกัเรียนท า

ความดี และประสบความส าเร็จในกิจกรรมตามความถนดัของตน) 

3. โรงเรียนมีเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ (เช่น วิธีการท่ีเราเรียนรู้และสอน) ส าหรับทุกชั้นเรียนและทุกชัว่โมงเรียน (นกัเรียนสนุกกบัการเรียน
ในชั้นเรียน รวมถึงไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆอยูเ่สมอ) 

4. หลกัสูตร (เช่น ส่ิงท่ีเราเรียนรู้และสอน) นั้นมีความหลากหลาย ดึงดูดความสนใจและมีความเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนทุกคน(การเรียนในชั้น
เรียนนั้นมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์) 

5. โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพใหโ้อกาสส าหรับนกัเรียนท่ีจะศึกษาและเรียนรู้ท่ีบา้น (เช่น ELOS, ILTS และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) (การบา้น 
ELOs นั้นมีความน่าสนใจ มีประโยชน์และสนุกสนาน รวมถึงช่วยส่งเสริมการเรียนในโรงเรียนของนกัเรียน) 

6. รายงานผลการเรียนและกิจกรรมครูพบผูป้กครอง เป็นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการรายงานผลสมัฤทธ์ิและความกา้วหนา้ทางการ
เรียนของนกัเรียน (โรงเรียนมีส่วนช่วยใหน้กัเรียนและผูป้กครองเขา้ใจวา่นกัเรียนมีจุดแขง็ในดา้นใด และก าหนดทิศทางในการ
ตั้งเป้าหมายต่อไป) 

7. ECA (กิจกรรมพิเศษ) เป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ดึงดูดความสนใจและสนุกสนาน (โรงเรียนมีกิจกรรม ECAท่ีหลากหลายให้
นกัเรียนเลือกท่ีจะเขา้ร่วม และนกัเรียนชอบกิจกรรมECAsท่ีตนเขา้ร่วม) 

8. โรงเรียนส่งเสริมและรักษามาตรฐานดา้นความประพฤติของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง (นกัเรียนมีความประพฤติดีเม่ืออยูท่ี่โรงเรียน) 
 

9. โรงเรียนส่งเสริมความเป็นสากลและพฒันานกัเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกอยา่งมีประสิทธิภาพ (โรงเรียนมีส่วนกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความ
โอบออ้มอารีกบัเพ่ือนมนุษยร่์วมโลก และอยากเห็นผูอ่ื้นมีชีวติท่ีดีข้ึน) 

10. อาคารเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนไดรั้บการดูแลอยา่งดี ทนัสมยัและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารใชง้าน (อาคาร
เรียนต่างๆ หอ้งเรียน รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆในโรงเรียนไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี) 

11. โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นของ [นกัเรียน / ผูป้กครอง / ครู] เก่ียวกบัการปรับปรุงในดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 

12. โรงเรียนส่ือสารขอ้มูลและข่าวสารดา้นต่างๆกบันกัเรียนและผูป้กครองอยา่งชดัเจน สม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ (โรงเรียนแจง้ให้
นกัเรียนและผูป้กครองทราบถึงขา่วสารต่างๆภายในโรงเรียน นกัเรียนทราบอยูเ่สมอถึงกิจกรรมต่างๆท่ีจะมีข้ึน) 

13. ครูใหญ่และทีมผูบ้ริหารของโรงเรียน เป็นผูน้ าท่ีแขง็แกร่ง บริหารงานสอดคลอ้งกนัและมีประสิทธิภาพ (ทุกคนทราบวา่ใครเป็นผู ้
บริหารงานโรงเรียน ซ่ึงทางผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีไดดี้อยูแ่ลว้) 

14. ขา้พเจา้มีความภูมิใจในโรงเรียนและยนิดีอยา่งยิง่ท่ีจะแนะน ากบัผูอ่ื้นต่อไป (นกัเรียนมีความภาคภูมิใจท่ีเป็นนกัเรียนบรอมส์โกรฟ) 

15. ฝ่ายหอพกันกัเรียนมีมาตรฐานสูงในการท างานอยูเ่สมอ และสร้างความมัน่ใจไดว้า่เด็กทุกคนไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี 

 

 


