
 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 

ชื่อ.................................................................................................. ชั้น............. เลขท่ี ............ 
ชื่อกิจกรรม .................................................................................... .................................. 

วันที่....................................................... ............................ เวลา .................... น. 
ครูผู้รับผิดชอบ ....................................................................... .............................. 

 

 ความพึงพอใจของต่อการจัดกิจกรรม 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เลือกเรียนตามความถนัด และความต้องการของตนเอง      
2. ข้าพเจ้าได้ฝึกฝน และพัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง      
3. ข้าพเจ้าได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง      
4. ข้าพเจ้าได้พัฒนาความสามารถในการคิดของตนเอง      
5. ข้าพเจ้ากล้าแสดงออกมากขึ้น      
6. ข้าพเจ้าได้ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม      
7. ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว      
8. ข้าพเจ้าได้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง      
9. ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การมีน้ าใจ และการช่วยเหลือกัน      
10. ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อย่างมีความสุข      

 

 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรม 
 
 
 

พึงพอใจมากที่สุด  พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย   พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบาย
ระดับ  5 หมายถึง นักเรยีนพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดับ  4 หมายถึง นักเรยีนพึงพอใจมาก 
ระดับ  3 หมายถึง นักเรยีนพึงพอใจปานกลาง 

ระดับ  2 หมายถึง นักเรยีนพึงพอใจน้อย 
ระดับ  1 หมายถึง นักเรยีนพึงพอใจน้อยท่ีสุด 



 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

 
ชื่อ.................................................................................................. ชั้น............. เลขท่ี ............ 
ชื่อกิจกรรม ............................................................................................................ .......... 
วันที่................................................................................... เวลา .................... น.  
ครูผู้รับผิดชอบ .....................................................................................................  

 
 ความพึงพอใจของต่อการจัดกิจกรรม 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. กิจกรรมตรงตามความต้องการของนักเรียน      
2. ขั้นตอนการท ากิจกรรมมีความชัดเจน      
3. สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ท ากิจกรรมมีความเหมาะสม      
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม      
5. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้      
6. นักเรียนมีความสุข/สนุกในการท ากิจกรรม      

 
 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรม 

 
 
 

พึงพอใจมากที่สุด  พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย   พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบาย
ระดับ  5 หมายถึง นักเรยีนพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดับ  4 หมายถึง นักเรยีนพึงพอใจมาก 
ระดับ  3 หมายถึง นักเรยีนพึงพอใจปานกลาง 

ระดับ  2 หมายถึง นักเรยีนพึงพอใจน้อย 
ระดับ  1 หมายถึง นักเรยีนพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 
 



 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 

ชื่อ.................................................................................................. ชั้น............. เลขท่ี ............ 
ชื่อกิจกรรม ............................................................................................................ .......... 
วันที่................................................................................... เวลา .................... น.   
ครูผู้รับผิดชอบ .....................................................................................................  

 ความพึงพอใจของต่อการจัดกิจกรรม 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

   
นักเรียนมีความพอใจต่อกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้เรียนเพียงใด    

1. ได้เลือกเรียนตามความต้องการ    

2. ได้ลงมือท าตามความสามารถของตนเอง    

3. ได้ฝึกการแก้ปัญหา    

4. ได้ฝึกการคิดของตนเอง    

5. ท าให้กล้าแสดงออกมากข้ึน    

6. ได้ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น    

7. ได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว    

8. ได้น าความรู้ไปใช้ในชีวติจริง    

9. ได้ช่วยเหลือเพื่อน    

10. ได้เรียนอย่างมีความสุข    

 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรม 
 
 
 

   พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย    
 

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธิบาย
ระดับ  3 หมายถึง นักเรยีนพึงพอใจมาก 
ระดับ  2 หมายถึง นักเรยีนพึงพอใจปานกลาง 

ระดับ  1 หมายถึง นักเรยีนพึงพอใจน้อย 



 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 

ชื่อ.................................................................................................. ชั้น............. เลขท่ี ............  
ชื่อกิจกรรม ............................................................................................................ .......... 
วันที่................................................................................... เวลา .................... น.   
ครูผู้รับผิดชอบ .....................................................................................................  

 
 ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับกิจกรรมในวันนี้ 

 

   ได้เลือกเรียนตามความต้องการ 

   ได้ลงมือท าตามความสามารถของตนเอง 

   ได้ฝึกการแก้ปัญหา 

   ได้ฝึกการคิดของตนเอง 

   ท าให้กล้าแสดงออกมากข้ึน 

   ไดฝ้ึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

   ได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

   ได้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 

   ได้ช่วยเหลือเพ่ือน 

   ได้เรียนอย่างมีความสุข 
 
 
 
 

 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรม 
 
 
 

   พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย    
 
ค าอธิบาย
ระดับ  3 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมาก 
ระดับ  2 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ  1 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจน้อย 
 

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 



 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
 

ชื่อ............................................................................................. ชั้น........ เลขที่.......... 
ชื่อกิจกรรม ............................................................................................................ .... 
วันที่................................................................................... เวลา .................... น.   
ครูผู้รับผิดชอบ .....................................................................................................  
 

  
 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

------ 

ความรู้/ประสบการณ์ท่ีได้รับ 

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

----------------------------------------  ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรม 

พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย 
 
 


