
เพื่อใหโ้รงเรยีนสามารถบนัทึกขอ้มลูและใชง้านระบบ SCHOOL MANAGEMENT ได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ 
กรุณาศกึษาขอ้มลูดังต่อไปนี้

1. ระบบ School Management คือ “ระบบฐานข้อมลูและการบริหารจัดการสถานศกึษา” เปน็การรวบรวมขอ้มลูพื้นฐาน
 ด้านต่าง ๆ ของโรงเรยีนและชุมชน โดยมวัีตถปุระสงค์ดังนี้
 •  เพื่อเปน็แสดงถึงความโปรง่ใสในการบรหิารจัดการสถานศกึษา
 •  เพื่อใหผู้ท่ี้มสีว่นเก่ียวขอ้ง หรอืผูส้นบัสนนุทราบขอ้มลูเบื้องต้นของโรงเรียน และใชเ้ปน็แนวทางในการสนบัสนนุ
  หรอืสรา้งการมสีว่นรว่มทางการศกึษาอ่ืน ๆ
 •  เพื่อเปน็ขอ้มลูวิเคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของโรงเรียน นาํไปสู่แนวทางในการวางแผนพฒันาโรงเรียนได้อยา่ง
  มปีระสทิธภิาพ

3. ในการใชง้านต่าง ๆ ในระบบ School Management นี ้โรงเรียนต้องดําเนนิการด้วยตัวเองเท่านั้น 

SCHOOL INFO

เปน็ระบบท่ีรวบรวมขอ้มลูพื้นฐาน
ด้านต่าง ๆ ของโรงเรยีนและชุมชน

SCHOOL PLAN

เปน็ระบบบนัทึกและนําเสนอ
แผนพฒันาโรงเรยีน

SCHOOL GRADING

เปน็ระบบประเมนิคณุภาพ
โรงเรยีนประชารฐั

คูมือการใชงานระบบ

SCHOOL 
MANAGEMENT

2. ระบบ School Management ประกอบไปด้วยระบบย่อยดังนี ้

4. ใหโ้รงเรยีนกรอกขอ้มลูประจําปกีารศกึษา 2562 ในระบบย่อย 2 ระบบ ได้แก่ ข้อมลูสถานศกึษา (School Info) 
 และแบบประเมนิคณุภาพโรงเรียนประชารฐั (School Grading) โดยศกึษาและทําความเขา้ใจการใช้งานดังนี ้  

หากทางโรงเรยีนมขีอ้สงสัยหรอืปญัหาเก่ียวกับการใช้งาน
สามารถปรกึษา School Partner หรอืติดต่อคณะทํางานได้ท่ี ADD FRIEND

@CONNEXT ED
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การล็อกอินเขาระบบ 
SCHOOL MANAGEMENT
 โรงเรยีนล็อกอินเขา้ระบบ School Management โดยใช ้Username และ Password ท่ีได้รับ
 URL   > http://connexted.org/login
 Username > (ตามท่ีได้รบั)
 Password > (ตามท่ีได้รบั)

http://connexted.org/login

1

1

Google Chromeแนะนำใหเปดดวย

(ในกรณท่ีีไมส่ามารถคลิกลิงก์นีไ้ด้ขอใหคั้ดลอกลิงก์ไปเปิดในเบราว์เซอร์ Google Chrome)
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2. หากโรงเรียนต้องการเปล่ียนแปลง Password สามารถเข้าไปเปล่ียนได้จาก Profile 
 2.1  คลิก Drop Down เพื่อเลือกเมน ูUpdate Profile
 2.2  คลิก Change Password เพื่อเปล่ียน Password

 หมายเหต:ุ ในกรณลืีม Password ใหติ้ดต่อคณะทํางานดูแลระบบ เพ่ือขอรหัสผา่นใหม ่ได้ทาง           @connexted

2

2.2

2.1
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คําชีแ้จง
สถานศกึษาหรอืตัวแทนโรงเรยีนท่ีได้รบัมอบหมาย ดําเนนิการกรอกขอ้มลูสถานศกึษา (School Info) ประจําปกีารศกึษา 2562
ในระบบ School Management โดยมรีายละเอียดชีแ้จงดังนี้

วิธีบันทึกขอมูลสถานศึกษา 
SCHOOL INFO 
ในระบบ School Management

1. การกรอกขอ้มลูสถานศกึษา (School Info) ใหค้รบถ้วน มคีวามจําเปน็ต่อการประเมนิคณุภาพโรงเรียนประชารัฐ
 ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ

2. School Info ประกอบด้วยขอ้มลูจํานวน 10 หมวด ต้องบนัทึกขอ้มลูใหเ้สร็จสิน้ภายใน 28 กมุภาพนัธ์ 2563

3. โรงเรยีนดําเนนิการกรอกขอ้มลูท้ัง 10 หมวด โดยทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

PAGE 4/35



3. กรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนท้ัง 10 หมวด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหต:ุ ขอ้มลูบางสว่นท่ีโรงเรียนเคยบันทึกไว้จะถูกนํามาลงในระบบใหอั้ตโนมติั ท้ังน้ีโรงเรียนสามารถเขา้ไปแก้ไข
ขอ้มลูและบันทึกใหมไ่ด้ตามความเปน็จริง

2

2

2. เมื่อล็อกอินเข้าระบบ School Management แล้ว ใหค้ลิกเลือกแถบเมน ูSchool Info ท่ีแถบเมนดู้านซา้ยมอื1

School Plan

School Info

Dashboard

1
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หมวดที ่1

ขอ้มูลพื้นฐาน

กรอกข้อมลูในทกุหวัขอ้ท่ีกําหนด

บญัชกีองทุนโรงเรยีนประชารฐั          
หากต้องการแก้ไขขอ้มลูสว่น
นีใ้ห ้SP แจ้ง PMO
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หมวดที ่2

ประวัติสถานศกึษา

ระบุความเปน็มาพอสงัเขป

หมวดที ่3

โครงสรา้งการบรหิาร

กรอกข้อมลูตามกําหนด

ระบุหนว่ยงาน/องค์กร/
ตําแหนง่ท่ีควบคมุดแูล (ถ้าม)ี 
หากโรงเรยีนใดไมม่ ี
ไมจํ่าเปน็ต้องระบุ (ระบบ
ออกแบบใหค้รอบคลมุทกุ
โครงสรา้งในแต่ละโรงเรียน)

เพิม่ขอ้มลูฝา่ย
และเพิม่รายละเอียด
แผนกท่ีเก่ียวข้อง

คลิกเลือก และ/หรือ 
เพิม่หนว่ยงาน/องค์กร/
ตําแหนง่ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
โครงสร้างการบริหาร
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หมวดที ่4

ขอ้มูลชุมชน

กรอกข้อมลูชุมชนท่ีเปน็พื้นฐาน
พรอ้มกรอกขอ้มลูท่ีได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมชุมชน
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หมวดที ่5

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

กรอกข้อมลูท้ังสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
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หมวดที ่6

บุคลากร

กรอกข้อมลูบุคลากรใหค้รบถ้วน

หมวดที ่7

นักเรยีน

กรอกข้อมลูนกัเรยีนในแต่ละระดับชั้น/หอ้ง ใหค้รบถ้วน ท่านสามารถตรวจสอบขอ้มลูใหต้รงกัน
จากหวัข้อระดับชั้นท่ีเปดิสอน ภายใต้หวัขอ้ขอ้มลูพื้นฐาน 
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หมวดที ่8

โครงสรา้งพื้นฐาน

กรอกข้อมลูและใส่รูปภาพประกอบ
ของอาคารหรือหอ้งต่าง ๆ ใหค้รบถ้วน
ตามท่ีกําหนด
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หมวดที ่9

แหล่งเรยีนรู้

คลิก “+แหล่งเรยีนรู”้ เพ่ือระบุแหล่งเรียนรู้ พร้อมระบุประเภทระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละสาระการเรียนรู้

หมวดที ่10

ผลงานสถานศกึษา

กรอกข้อมลูได้ท้ังผลงานของสถานศกึษาและผลงานของนกัเรียน
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วิธีบันทึกแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ

SCHOOL GRADING 
ประจำปการศึกษา 2562 ในระบบ SCHOOL MANAGEMENT

คําชีแ้จง
สถานศกึษาหรอืตัวแทนโรงเรยีน ดําเนนิการทําแบบประเมนิคณุภาพโรงเรียนประชารัฐ หรือ School Grading 
ประจําปกีารศกึษา 2562 ในระบบ School Management โดยมรีายละเอียดช้ีแจงดังนี ้

วัตถปุระสงค์
แบบประเมนิคณุภาพโรงเรยีนประชารฐั จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมลูสําหรับประเมนิคณุภาพโรงเรยีนประชารัฐ
และประเมนิผลการดําเนนิงานโครงการโรงเรยีนประชารัฐ ในปกีารศกึษา 2562
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ประเภทของแบบประเมนิ
แบบประเมนิคณุภาพโรงเรยีนประชารฐั ประจําปกีารศกึษา 2562 ประกอบด้วยแบบประเมนิ 5 ส่วน โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้

กําหนดสง่แบบประเมนิ
1. กรุณาตอบแบบประเมนิสว่นท่ี 4: แบบประเมนิสาํหรับผูเ้รียน และประเมนิส่วนท่ี 5: แบบประเมนิสําหรับผูป้กครองนกัเรยีน
 ภายใน 28 กมุภาพนัธ์ 2563
2. กรุณาตอบแบบประเมนิสว่นท่ี 1: แบบประเมนิภาพรวมสถานศกึษา, แบบประเมนิส่วนท่ี 2: แบบประเมนิสําหรับผูบ้รหิาร
 สถานศกึษา และประเมนิสว่นท่ี 3: แบบประเมนิสาํหรับผูส้อน ภายใน 31 มนีาคม 2563

ขอ้ควรระวัง
1.  ลิงก์แบบประเมนิ เปน็ลิงก์เฉพาะของโรงเรียนนั้น ๆ ไมค่วรส่งต่อใหโ้รงเรียนหรือบุคคลอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง
2.  เนื่องจากขอ้มลูในแบบประเมนิบางสว่นเชื่อมโยงกับฐานขอ้มลู School Info ดังนั้นโรงเรียนต้องกรอกขอ้มลูในระบบ 
 School Info ใหค้รบถ้วนก่อนทําแบบประเมนิ

2 แบบประเมนิสาํหรบั
ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปน็ผูต้อบแบบประเมนิด้วยตัวเอง 
หรือคัดลอกลิงก์แบบประเมนิใหผู้บ้ริหารสถานศกึษา
เพื่อทําแบบประเมนิ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

3 แบบประเมนิสาํหรบั
ผูส้อน

คัดลอกลิงก์แบบประเมนิใหค้รูผูส้อนทุกคนเปน็ผูต้อบ
แบบประเมนิด้วยตัวเอง

ครูผูส้อนทกุคน

4 แบบประเมนิสาํหรบั
ผูเ้รยีน

คัดลอกลิงก์แบบประเมนิใหน้กัเรียนทุกคนในระดับชั้น 
ป.6, ม.3 และ ม.6 เปน็ผูต้อบแบบประเมนิด้วยตัวเอง 

นกัเรยีนทกุคนในระดับช้ัน 
ป.6, ม.3 และ ม.6

5 แบบประเมนิสาํหรบั
ผูป้กครองนกัเรยีน

คัดลอกลิงก์แบบประเมนิใหผู้ป้กครองนกัเรียนในระดับ
ชัน้ ป.6, ม.3 และ ม.6 เปน็ผูต้อบแบบประเมนิด้วยตัวเอง
หรอื “ดาวนโ์หลดแบบประเมนิ” แล้วพริน้ต์ใหผู้ป้กครอง
กรอกขอ้มลู จากนัน้ทางโรงเรยีนนาํขอ้มลูมากรอกในระบบ

ผูป้กครองนกัเรียน 
(ขอความรว่มมอืผูป้กครอง
ระดับชั้นละ 30% ของ
นกัเรยีนท้ังหมด)

ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปน็ผูต้อบแบบประเมนิด้วยตัวเอง 
หรือมอบหมายผูเ้ก่ียวข้องเปน็ผูต้อบแบบประเมนิ

1 แบบประเมนิ
ภาพรวมสถานศกึษา

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

วิธกีารประเมนิสว่นท่ี แบบประเมนิ ผูทํ้าแบบประเมนิ
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2. เมื่อโรงเรยีนล็อกอินเข้าระบบ School Management แล้ว ใหค้ลิกเลือกเมน ูSchool Grading ท่ีแถบเมนดู้านซา้ยมอื 
 แล้วคลิกท่ีเมน ูAssessment

1

1

โรงเรยีนดําเนนิการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยทําตามขั้นตอนต่อไปนี้
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3. แสดงหนา้หลักของระบบการประเมนิคณุภาพโรงเรียน โดยประกอบด้วย   
 2.1  คําช้ีแจง 
 2.2  แสดงเปอรเ์ซน็ต์ความคืบหนา้ในการ
   ทําแบบประเมนิท้ังหมด
 2.3  แบบประเมนิภาพรวมสถานศกึษา

2
 2.4  แบบประเมนิสาํหรับผูบ้รหิารสถานศกึษา
 2.5  แบบประเมนิสาํหรับผูส้อน
 2.6  แบบประเมนิสาํหรับผูเ้รียน
 2.7  แบบประเมนิสาํหรับผูป้กครองนกัเรียน

2.1

2.2 2.3

2.5

2.4

2.6 2.7
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วิธีทำแบบประเมินภาพรวมสถานศึกษา

1.  กดปุม่ “คลิกเพื่อทําแบบประเมนิ”

2.  ระบบจะแสดงใหเ้หน็แบบประเมนิ ประกอบด้วย 6 สว่น ส่วนท่ี 1 คือหวัขอ้ “ขอ้มลูพื้นฐาน” ใหต้รวจสอบขอ้มลู
 สว่นนีซ้ึ่งแสดงผลอัตโนมติัจาก School Info หากขอ้มลูไมถู่กต้อง ใหค้ลิกลิงก์ท่ีกําหนดไว้ เพื่อแก้ไข
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3. สว่นท่ี 2 หวัขอ้ “มาตรฐานด้านผูเ้รยีน” เปน็การประเมนิผูเ้รียนท้ัง 4 ด้าน คือ ทักษะวิชาการ, ทักษะชีวิต
 และทักษะอาชพี, คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์, และสขุภาพ โดยใหก้รอกขอ้มลูตามท่ีกําหนด 
 เมื่อเสรจ็ในแต่ละหมวดแล้วใหก้ดปุม่ “Save”
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4.  สว่นท่ี 3 หวัขอ้ “มาตรฐานด้านผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศกึษา” เปน็การประเมนิท้ังผูบ้ริหารสถานศกึษา
 และครูผูส้อน โดยใหก้รอกขอ้มลูตามท่ีกําหนด เมื่อเสร็จในแต่ละหมวดแล้วใหก้ดปุม่ “Save” ขณะเดียวกัน
 จะมบีางหมวดท่ีข้อมลูแสดงผลโดยอัตโนมติั เมื่อทําแบบประเมนิผูบ้ริหารแล้ว
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5.  สว่นท่ี 4 หวัขอ้ “มาตรฐานด้านหลักสตูรและการสอน” ใหก้รอกขอ้มลูตามท่ีกําหนด เมื่อเสร็จในแต่ละหมวดแล้ว
 ใหก้ดปุม่ “Save” ยกเว้นในหมวด ‘การจัดการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเปน็สําคัญ’ ซึ่งข้อมลูจะแสดงผลอัตโนมติั 
 เมื่อได้ทําแบบประเมนิผูส้อนแล้ว
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6.  สว่นท่ี 5 หวัขอ้ “มาตรฐานด้านโครงสรา้งพื้นฐาน” ใหก้รอกขอ้มลูตามท่ีกําหนด และตรวจสอบขอ้มลูในหมวดท่ี
 แสดงผลอัตโนมติัจาก School Info หากขอ้มลูไมถู่กต้อง ใหค้ลิกลิงก์ท่ีกําหนดไว้ เพื่อแก้ไข

PAGE 21/35



7.  สว่นท่ี 6 หวัขอ้ “มาตรฐานด้านการมสีว่นรว่ม” ใหก้รอกขอ้มลูตามท่ีกําหนด และตรวจสอบขอ้มลูในหมวดท่ี
 แสดงผลอัตโนมติัจาก School Info หากขอ้มลูไมถู่กต้อง ใหค้ลิกลิงก์ท่ีกําหนดไว้ เพื่อแก้ไข รวมถึงขอ้มลูบางหมวด
 จะแสดงผลอัตโนมติั เมื่อได้ทําแบบประเมนิผูป้กครองแล้ว
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8.  เมื่อกรอกและตรวจสอบขอ้มลูทกุสว่นครบถ้วนแล้ว ใหก้ดปุม่ “ส่งแบบประเมนิ”
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วิธีทำแบบประเมินสำหรับผูบริหารสถานศึกษา

1.  เมื่อล็อกอินเขา้ระบบมาแล้ว 
 1.1 กรณผีูล็้อกอินเขา้ระบบเปน็ผูบ้ริหารสถานศกึษา ใหก้ดปุม่ “คลิกเพื่อทําแบบประเมนิ” ได้ทันที 
 (ในท่ีนีห้มายถึง ผูอํ้านวยการสถานศกึษา/รองผูอํ้านวยการสถานศกึษา/รกัษาการแทนผูอํ้านวยการสถานศกึษา)
 หรอื
 1.2 กรณผีูล็้อกอินเขา้ระบบไมใ่ชผู่บ้รหิารสถานศกึษา ใหคั้ดลอกและส่งลิงก์แบบประเมนินีใ้หแ้ก่ผูบ้ริหาร
 สถานศกึษา เพื่อทําแบบประเมนิ

2. เมื่อผูบ้รหิารสถานศกึษาคลิกปุม่หรือลิงก์แล้ว ระบบจะแสดงใหเ้หน็แบบประเมนิ 2 ส่วน ส่วนแรก คือ หวัข้อ 
 “ข้อมลูท่ัวไป” มจํีานวน 4 ขอ้ ใหเ้ลือกตัวเลือกหรือกรอกขอ้มลูท่ีตรงกับความเปน็จริง

1.1

1.2
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3. สว่นท่ี 2 หวัขอ้ “การประเมนิตนเอง” มจํีานวน 19 ข้อ ใหเ้ลือกเกณฑ์ช้ีวัดท่ีตรงกับความเปน็จรงิ

4.  กรอกข้อมลูในชอ่ง จุดแข็ง, จุดท่ีควรพัฒนา และ สิง่ท่ีอยากพฒันา
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5.  เมื่อตอบแบบประเมนิครบทุกขอ้แล้ว ใหก้ดปุม่ “ส่งแบบประเมนิ” เพื่อสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ
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วิธีทำแบบประเมินสำหรับผูสอน

1.  คัดลอกและสง่ลิงก์แบบประเมนินีใ้หแ้ก่ครูผูส้อนทุกคน เพื่อทําแบบประเมนิตามจํานวนรายช่ือท่ีได้กรอกขอ้มลู
 ไว้ใน School Info

2.  เมื่อครูคลิกลิงก์แล้ว จะแสดงใหเ้หน็แบบประเมนิ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือ หวัข้อ “ข้อมลูท่ัวไป” 
 มจํีานวน 7 ขอ้ ใหเ้ลือกตัวเลือกหรือกรอกขอ้มลูท่ีตรงกับความเปน็จริง

หากยังไมไ่ด้กรอกขอ้มลูใน School Info 
ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน
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3. สว่นท่ี 2 คือ หวัข้อ “การประเมนิตนเอง” มจํีานวน 20 ขอ้ ใหเ้ลือกเกณฑ์ช้ีวัดท่ีตรงกับความเปน็จริง

4.  กรอกข้อมลูในชอ่ง จุดแข็ง, จุดท่ีควรพัฒนา และ สิง่ท่ีอยากพฒันา
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5.  เมื่อตอบแบบประเมนิครบทุกขอ้แล้ว ใหก้ดปุม่ “ส่งแบบประเมนิ” เพื่อสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ
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วิธีทำแบบประเมินสำหรับผูเรียน

1.  คัดลอกและสง่ลิงก์แบบประเมนินีใ้หแ้ก่นกัเรยีน ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกคน เพื่อทําแบบประเมนิ 
 (หากยงัไมไ่ด้กรอกขอ้มลูใน School Info จํานวนท้ังหมดจะแสดงเปน็ N/A)

2.  เมื่อนกัเรยีนคลิกลิงก์แล้ว ระบบจะแสดงใหเ้หน็แบบประเมนิ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือ “ข้อมลูท่ัวไป” 
 มจํีานวน 1 ขอ้ โดยใหร้ะบุระดับช้ันท่ีกําลังเรยีนอยู่

หมายเหต:ุ กรณหีากทางโรงเรียนพิจารณาแล้ว
เหน็ว่า การทําแบบประเมนิผา่นระบบออนไลน ์
อาจไมส่ะดวกต่อผูเ้รียน สามารถกดปุม่ 
“ดาวนโ์หลดแบบประเมนิ” เพื่อพริน้ต์ให้
ผูเ้รียนกรอกขอ้มลู แล้วทางโรงเรียนนาํขอ้มลู
ท่ีได้มากรอกเข้าระบบ
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3. สว่นท่ี 2 คือ “การประเมนิตนเอง” หวัขอ้ “C10 ผูเ้รยีนมทัีกษะในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 
 ในระดับดีขึ้นไป” มจํีานวน 53 ข้อ ใหเ้ลือกระดับคณุภาพท่ีตรงตามส่ิงท่ีนกัเรียนเปน็หรือปฏิบัติท่ีสุด

4.  หวัขอ้ “C12 ผูเ้รยีนมเีจตคติในระดับดีขึ้นไป” แบ่งออกเปน็เจตคติต่อวิชา 8 ขอ้ และเจตคติต่อผูส้อน 8 ขอ้ 
 ใหเ้ลือกระดับคณุภาพท่ีตรงความเปน็จริง
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5.  เมื่อตอบแบบประเมนิครบทุกขอ้แล้ว ใหก้ดปุม่ “ส่งแบบประเมนิ” เพื่อสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ
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วิธีทำแบบประเมินสำหรับผูปกครองนักเรียน

1.  คัดลอกและสง่ลิงก์แบบประเมนินีใ้หแ้ก่ผูป้กครองนกัเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 เพ่ือทําแบบประเมนิ 
 จํานวนอยา่งนอ้ยระดับชั้นละ 30% ของนกัเรียนท้ังหมด (หากยังไมไ่ด้กรอกขอ้มลูจํานวนนกัเรียนใน 
 School Info จํานวนท้ังหมดจะแสดงเปน็ N/A)

2.  เมื่อผูป้กครองนกัเรยีนคลิกลิงก์แล้ว ระบบจะแสดงใหเ้หน็แบบประเมนิ ประกอบด้วย 2 สว่น ส่วนแรกคือ 
 “ข้อมลูท่ัวไป” มจํีานวน 6 ขอ้ ใหเ้ลือกตัวเลือกท่ีตรงกับความเปน็จริง

หมายเหต:ุ กรณหีากทางโรงเรียนพิจารณาแล้ว
เหน็ว่า การทําแบบประเมนิผา่นระบบออนไลน ์
อาจไมส่ะดวกต่อผูป้กครอง สามารถกดปุม่ 
“ดาวนโ์หลดแบบประเมนิ” เพื่อพริน้ต์ให้
ผูป้กครองกรอกขอ้มลู แล้วทางโรงเรียนนาํ
ขอ้มลูท่ีได้มากรอกเขา้ระบบ
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3. สว่นท่ี 2 หวัขอ้ “M01 ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมต่ีอการดําเนนิงานของสถานศกึษา” 
 มจํีานวน 6 ขอ้ ใหเ้ลือกตัวเลือกท่ีตรงกับความเปน็จริง

4.  หวัขอ้ “M02 ผูป้กครองนกัเรยีนรบัทราบขา่วสารจากสถานศกึษาอย่างสม�าเสมอ” มจํีานวน 2 ขอ้ 
 ใหเ้ลือกตัวเลือกท่ีตรงกับความเปน็จรงิ
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5.  เมื่อตอบแบบประเมนิครบทุกขอ้แล้ว ใหก้ดปุม่ “ส่งแบบประเมนิ” เพื่อสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ
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