
แบบสำ�รวจคว�มคิดเห็น
ของผู้ปกครอง ปีพ.ศ. 2562

เรียนผู้ปกครอง

ขอบคุณทุกท่�นที่ไดูใหูคว�มร่วมมือในก�รตอบแบบสำ�รวจคว�มคิด

เห็นของผู้ปกครองในตูนปีที่ผ่�นม� ฉันจึงขอใชูโอก�สน้ีม�แบ่งปันผล

จ�กแบบสำ�รวจครัง้น้ี ฉันภ้มิใจอย่�งยิ่งที่เร�ไดูเห็นก�รพัฒน�ใน

เกือบทุกองค์ประกอบของก�รสำ�รวจครัง้น้ี สิ่งน้ีแสดงใหูเห็นว่�ท�ง

โรงเรียนไดูรับฟังคว�มคิดเห็นของท่�นและดำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่ือง

เพื่อมอบประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำ�หรับทุกครอบครัวของเร� 

นอกจ�กน้ียังแสดงใหูเห็นถึงคว�มทุ่มเทและคว�มมุ่งมัน่จ�กเร�ทุก

คนที่รีเจูนท์ พรูอมกับก�รสนับสนุนและก�รลงทุนที่เร�ไดูรับในฐ�นะ

ที่เป็นโรงเรียนในเครือก�รศึกษ�ของนอร์ดแองเกลียเอ็ดด้เคชัน่ ท�ง

โรงเรียนเร�ใหูคว�มสำ�คัญกับคว�มคิดเห็นของท่�น เพื่อช่วยใหูเร�

พัฒน�รีเจูนท์อย่�งต่อเน่ือง ใหูเป็นสถ�นที่ที่พิเศษสำ�หรับทุกๆคน

คุณซ�ร่�ห์ ออสบอร์น-เจมส ์
คร้ใหญ่

คว�มคิดเห็นของผู้ปกครองที่พัฒน�ขึ้นส้งสุดจ�กปีที่แลูว:
   หูองสมุดและศ้นย์วิจัย
   ฉันไดูรับก�รตูอนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตรเขู�ส่้ชุมชนของโรงเรียน
   โรงเรียนมีคร้ใหญที่มีคุณภ�พส้ง

คว�มคิดเห็นของผู้ปกครองที่ไดูรับอันดับส้งที่สุดในปีน้ี:
   ฉันไดูรับก�รตูอนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตรเขู�ส่้ชุมชนของโรงเรียน
   ครัง้แรกที่ฉันไดูทำ�ก�รติดต่อกับโรงเรียนนัน้ เป็นประสบก�รณ์ที่ดี
   ท�งโรงเรียนแจูงใหูฉันทร�บเกี่ยวกับอัพเดทต่�งๆอย่�งสม่ำ�เสมอ

โรงเรียนน้ีมีบรรย�ก�ศที่ยอดเยี่ยมม�ก

3 อันดับ...

มีผู้ปกครอง 346 ท่�นที่ไดูตอบแบบ

สำ�รวจครัง้น้ี และต�มที่ท�งโรงเรียนไดูสัญญ�

ไวู เร�ไดูบริจ�คเงินจำ�นวน 100 บ�ท ต่อ

ทุกท่�นที่ไดูตอบแบบสำ�รวจ ใหูกับม้ลนิธิใน

ชุมชน Hand to Hand รวมเป็นเงินบริจ�ค

ทัง้หมด 34,600 บ�ท

เร�ไดูเห็นก�รพัฒน�ใน 87% ขององค์

ประกอบทัง้หมดที่ไดูวัดในก�รสำ�รวจครัง้น้ี



ผลจ�กก�รสำ�รวจ
ภาพรวม
นักเรียนมีคว�มสุขและรู้สึกปลอดภัยที่โรงเรียนของเร� เน่ืองจ�กก�รพัฒน�ในคุณภ�พของคร้ใหญ่ของโรงเรียน พรูอมกับก�รที่เร�
สนับสนุนใหูนักเรียนทุกคนมีคว�มทะเยอทะย�น และก�รมอบก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พส้ง

โอกาสทางการศึกษา
นักเรียนของเร�มีส่วนร่วมในก�รทัศนศึกษ�นอกสถ�นที่ม�กม�ยหล�ยแห่ง และโรงเรียนมีสภ�พแวดลูอมสำ�หรับก�รเรียนรู้ที่น่�
ตื่นเตูน พรูอมกับก�รส่งเสริมสุขภ�พ ดูวยก�รสนับสนุนใหูเด็กๆไดูเขู�ร่วมกีฬ�หล�กหล�ยประเภท และก�รเตรียมใหูเด็กๆพรูอม
สำ�หรับก�รศึกษ�ในขัน้ถัดไป

การสอน
ผู้ปกครองส่วนม�กเห็นดูวยว่�บุตรหล�นมีคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับคร้ผู้สอน และเร�ไดูเห็นก�รพัฒน�ในทุกองค์ประกอบของหัวขูอน้ีใน
แบบสำ�รวจครัง้น้ี ผู้ปกครองหล�ยท่�นเห็นดูวยว่�บุตรหล�นไ้ดูเรียนกับคร้ที่มีคุณภ�พ ในสภ�พแวดลูอมที่มอบก�รเรียนรู้ทีน่�ตื่น
เตูน และนักเรียนไดูรับก�รสนับสนุนจ�กคร้เสมอ

การพัฒนาทางด้านสังคมและส่วนบุคคล
เร�ยินดีที่ไดูเห็นก�รพัฒน�ในทุกองค์ประกอบของหัวขูอน้ี ในแง่ของคว�มสัมพันธ์ระหว่�งตัวนักเรียนกับผู้อื่นในโรงเรียน ก�ร
พัฒน�คว�มมัน่ใจในตัวนักเรียน ก�รพัฒน�คว�มเป็นอิสระ และก�รพัฒน�คว�มรู้รอบตัวของนักเรียน

การสื่อสาร
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แลูว เร�ไดูเห็นก�รพัฒน�ในทุกองค์ประกอบของหัวขูอของก�รสื่อส�ร โดยเฉพ�ะก�รแจูงใหผูู้ปกครองทร�บ
เกี่ยวกับคว�มสำ�เร็จของบุตรหล�นนอกเหนือจ�กคว�มสำ�เร็จท�งดู�นวิช�ก�รและเรื่องอัพเดทอื่นๆ ดังที่ท่�นจะเห็นในจุดปฏิบัติก�ร
ของเร� น่ีคือส่วนที่เร�จะมุ่งเนูนในปีน้ีเพื่อพัฒน�ปรับปรุงก�รสื่อส�รกับผู้ปกครองอย่�งต่อเน่ืองใหูดียิ่งขึ้นต่อไป

สิ่งอำานวยความสะดวกและการบริการ
เร�เห็นก�รพัฒน�ที่ใหญ่ที่สุดของเร�ในหัวขูอน้ี หลังจ�กโครงก�รปรับปรุงสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกของโรงเรียนในช่วงปิดเทอมภ�ค
ฤด้รูอนที่ผ่�นม� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งพื้นที่หูองสมุดและศ้นย์วิจัย หูองเรียน และหูองคอมพิวเตอร์

นักเรียนใหม่
สำ�หรับครอบครัวของนักเรียนที่ม�ใหม่ เร�ไดูเห็นก�รพัฒน�ในทุกดู�นของหัวขูอน้ี ดูวยก�รตูอนรับเขู�ส่้โรงเรียนอย่�งอบอุ่น 
กระบวนก�รรับสมัครนักเรียนที่มีระเบียบอย่�งดี ก�รแจูงขูอม้ลที่สำ�คัญอย่�งครบถูวน และก�รบวนก�รสมัครเรียนที่เป็นไปต�ม
คว�มค�ดหวังของผู้ปกครอง

94% เห็นดูวยว่�บุตรหล�นมีคว�มสุขที่โรงเรียน

87% เห็นดูวยว่�โรงเรียนมอบสภ�พแวดลูอมสำ�หรับก�รเรียนรู้ที่น่�ตื่นเตูน

91% เห็นดูวยว่�บุตรหล�นมีคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับคร้ผู้สอน

91% เห็นดูวยว่�โรงเรียนไดูสอนใหูบุตรหล�นพัฒน�คว�มเป็นอิสระและคว�ม
เป็นตัวของตัวเอง

95% เห็นดูวยว่�โรงเรียนแจูงใหูผู้ปกครองทร�บเกี่ยวกับอัพเดทต่�งๆอย่�งสม่ำ�เสมอ

90% รู้สึกว่�หูองเรียนของเร�มอบสภ�พแวดลูอมในก�รเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม

97% รู้สึกว่�ไดูรับก�รตูอนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตรเขู�ส่้ชุมชนของโรงเรียน

ล้กช�ยของฉันชอบเรียนที่รีเจูนท์ม�ก 
และตื่นเตูนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันที่ไดูไปโรงเรียน



จุดปฏิบัติก�ร
                     แมูว่�เร�ไดูเห็นก�รพัฒน�ที่ดีขึ้นในเรื่องของก�รแจูงใหูผู้ปกครองทร�บ
เกี่ยวกับพัฒน�ก�รท�งดู�นก�รเรียนรู้ของบุตรหล�น แต่เร�จะยังคงดำ�เนินก�รพัฒน�เรื่องน้ีต่อไป ในปีก�รศึกษ�น้ีเร�ไดูเริ่มออกผล
ก�รเรียน 1 ครัง้ต่อเทอม รวมเป็นปีละ 3 ครัง้ เพื่อใหูผู้ปกครองไดูทร�บเกี่ยวกับพัฒน�ก�รและคว�มสำ�เร็จของบุตรหล�นม�กยิ่ง
ขึ้น นอกจ�กน้ีเร�ยังไดูเปลี่ยนแปลงร้ปแบบของผลก�รเรียนใหูเหมือนกันทัว่โรงเรียน

                       ท�งโรงเรียนไดูจัดเวิร์คช็อปสำ�หรับผู้ปกรองโดยคร้
ประจำ�แต่ละส�ข�วิช�บ่อยยิ่งขึ้น พรูอมก�รนำ�เสนอจ�กคร้ประจำ�ส�ข�วิช�ที่ก�รประชุมประจำ�เดือนของกลุ่ม PSG ซึ่งเร�จะจัดใหู
ผู้ปกครองต่อไปในปีก�รศึกษ�หนู� นอกจ�กน้ีเร�ยังไดูจัดกิจกรรม Stay and Play ในโรงเรียนฝ่�ยอนุบ�ล เพื่อใหูผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในก�รเรียนรู้ของบุตรหล�นม�กยิ่งขึ้น

          ต�มที่เร�ไดูสัญญ�ไวูปีที่แลูว ปีน้ีท�งโรงเรียนไดูก่อตัง้สม�คมอ�ห�รของโรงเรียน ซึ่งมีตัวแทน
นักเรียน ผู้ปกครอง พนักง�น และบริษทัจัดเลีย้ง ่เขู�ร่วมประชุมกันเป็นประจำ� ท�งโรงเรียนไดูพัฒน�ปรับปรุงโรงอ�ห�รของฝ่�ย
มัธยม เพื่อใหูนักเรียนและพนักง�นมีพื้นที่ท�นอ�ห�รที่สวยง�มและทันสมัย นอกจ�กน้ีในตูนปีน้ี้ีเร�ยังไดูพัฒน�ปรับปรุงรู�นข�ย
ก�แฟใหูสบ�ยและน่�นัง่เล่นยิ่งขึ้น ในช่วงปิดเทอมฤด้รูอนของปีน้ี เร�ก็ไดูว�งแผนที่จะทำ�ก�รพัฒนปรับปรุงโรงอ�ห�รของฝ่�ย
ประถม

                       อีกหน่ึงเรื่องที่ผู้ปกครองบ�งท่�นไดูกล่�วก็คือเรื่องก�รเลือก
กิจกรรม CCA ปีหนู�ท�งโรงเรียนจะเนูนเรื่องน้ี เพื่อใหูเร�ส�ม�รถมอบโอก�สในก�รเลือกโปรแกรม CCA ที่หล�กหล�ยสำ�หรับ
นักเรียนทุกเยียร์

ล้กๆของฉันมีคว�มสุขกับก�รที่ไดูใชูคว�มคิดสรู�งสรรค์ในก�รเรียนรู้ 
และที่ไดูรับก�รสนับสนุนอย่�งดีจ�กคร้ผู้สอนในทุกสิ่งที่ทำ�

ก�รพัฒน�ก�รสื่อส�รกับผู้ปกครอง1

วิธีก�รสนับสนุนก�รเรียนรู้ของบุตรหล�นที่บู�น2

3 อ�ห�รกล�งวัน

4 คว�มหล�กหล�ยของกิจกรรม CCA



Be Ambitious Be Regents 

To inspire our students 
to achieve academic excellence 

together with a sense of adventure 
and the compassion to make the world 

a better place.

Responsibility                    Diversity                  Problem Solving             Sustainability             Inquisitiveness                   Courage                     Self Awareness               Compassion        
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OUR PHILOSOPHY

OUR VISION

คร้ที่น่ีมีคว�มเอ�ใจใส่ คว�มกระตือรือรูน และคว�มรู้ส้งกันทุกคน

5 ปรัชญ�และวิสัยทัศน์ของเร�               ปรัชญ�ของเร�คือ เร�สนับสนุนใหูนักเรียนและคร้ของเร�มีคว�ม
ทะเยอทะย�น เพื่อมอบก�รศึกษ�น�น�ช�ติชัน้นำ�ใหูนักเรียนเร�ประสบคว�มสำ�เร็จไดูม�กเกินกว่�ที่คิด เร�รับแต่คร้ผู้สอนที่มี
คุณภ�พ พรูอมมอบโอก�สในก�รฝึกอบรมโดยเครือนอร์ดแองเกลียเอ็ดด้เคชัน่ ทัง้น้ีหม�ยคว�มว่�โรงเรียนของเร�มีคร้ผู้สอนที่ดี
ที่สุดในโลก ปีน้ีคร้ที่ไดูยู�ยจ�กโรงเรียนมีจำ�นวนนูอยม�ก แสดงใหูเห็นถึงคว�มเอ�ใจใส่ของคร้ของเร� เพื่อมอบก�รศึกษ�ที่ยอด
เยี่ยมอย่�งต่อเน่ืองใหูกับนักเรียน

Be Ambitious Be Regents


