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การส ารวจความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือรายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกระบวนการ
บริหารงาน ๔ ด้านได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคล และด้านบริหารทั่วไป อันเป็นการ
สะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงาน ได้รับทราบคุณภาพการให้บริการที่เกิดข้ึนและน าผลการตอบแบบสอบถาม
ที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และเพ่ือให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ขอขอบพระคุณผู้รับบริการทุกท่านที่ให้
ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
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รำยงำนควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 
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− วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล               2 
− การวิเคราะห์ข้อมูล               2 
− ผลการวิเคราะห์ข้อมูล               3 
− ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข             5 
− ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา              5 
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รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหนองคำย  

............................................................. 

๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีภารกิจหลักในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพในเขตบริการอ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองหนองคาย 
การบริหารจัดการและการให้บริการที่ดีต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการให้บริการเป็นสิ่งที่จ าเป็น
และมีความส าคัญที่จะน ามาสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย จึงได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจการบริหรและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริ การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพัฒนา ปรับปรุงให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย อันจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ นี้ เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของการด าเนินโครงการทุกโครงการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการประเมินภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ ที่มีต่อการให้บริการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยอย่างไร และควรพัฒนาการ
ให้บริการฯ ไปในทิศทางใด 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารงานและการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและ
ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน  

2. เพ่ือน าผลการประเมินความพึงพอใจ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตลอดจนการบริการในด้านต่างๆ ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๓. กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้มาติดต่อหรือผู้ทีเ่ข้ามาใช้บริการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

๔. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
๔.๑ น าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย   

เพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
๔.๒ เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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๕. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย โดยใช้รูปแบบออนไลน์ Google Form ซึ่งได้จ าแนกค าถามออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
- ผู้บริหารสถานศึกษา  
- บุคลากรทางการศึกษา  
- ครูผู้สอน  
- ก.ต.ป.น. 
- คณะกรรมการการศึกษา 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1) ด้านวิชาการ 
2) ด้านงบประมาณ 
3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
4) ด้านการบริหารทั่วไป 

ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ 
1   หมายถึง  น้อยที่สุด 
2   หมายถึง  น้อย 
3   หมายถึง  ปานกลาง 
4   หมายถึง  มาก 
5   หมายถึง  มากท่ีสุด 

๖. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
- จัดส่งแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายผ่านทางระบบ Smart Area ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาหนองคาย กลุ่ม Line ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และเผยแพร่ไว้ที่ส านักงานฯ 
ให้ผู้ที่มาติดต่อหรือผู้มาใช้บริการสามารถตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดและข้อเสนอแนะได้  

๗. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ด าเนินการ ดังนี้  

- วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ความถี่และร้อยละจ าแนก
เป็นรายด้านและภาพรวม 

- วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการในแต่ละด้าน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
เพ่ือหาค่าร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
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๘. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1 สรุปจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการ 
ข้อมูลสว่นบุคคล ดังตารางที่ 1 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน คคน) ร้อยละ 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
บุคลากรทางการศึกษา 
ครูผู้สอน 
ก.ต.ป.น. 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

22 
30 
22 
4 
1 

27.8 % 

38.0 % 
27.8 % 
  5.1 % 

       1.3 % 
          รวม 79      100.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 38 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ครูผู้สอน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8        
ก.ต.ป.น. จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 และคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3  

 

สรุปผลกำรวิเครำะห์จ ำนวนและร้อยละของผู้ใช้บริกำร 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ      
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาหนองคาย  

การบริหารและ 
การจัดการศึกษาของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

คคน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจคคน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ความพึงพอใจระดับมาก

ขึ้นไป 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน 
คคน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ  79 2 2 3 12 60 72 91.14 
2. ด้านบริหารงานบุคคล 79 1 2 8 9 59 68 86.08 
3. ด้านงบประมาณ  79 1 2 6 17 53 70 88.61 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 79 0 1 4 6 68 74 93.67 

รวม 79      284  

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจจากผู้เข้ารับบริการในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปแบ่งเป็น ด้านวิชาการ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 91.14          
ด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 86.08 ด้านงบประมาณ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.61 และ ด้านการบริหารทั่วไป จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 93.67   
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ปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 คCOVID-๑๙) มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของส านักงานท าให้ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ที่ปฏิบัติงานได้ผลตามที่ต้องการและมีประสิทธิภาพชัดเจน ควรได้รับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

มีกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด เช่น มอบโล่เกียรติบัตร ให้ผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของ

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดประเด็นกำร

ประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 

 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน   

⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ด้านวิชาการ 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ 

     

2 กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และ                
ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

3 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศักรำช 2551 และตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

     

4 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ      
5 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต พฒันำสื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์                  

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยคลอบคลุมทุกกลุ่มสำระ 
     

6 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรวัดผล ประเมินผลทีห่ลำกหลำย และ
น ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ 

     

7 กำรส่งเสริม สนบัสนุน นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ        
ตำมระบบประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 

     

8 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

     

9 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

10 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ มีส่วนรว่มในกำรจัด
กำรศึกษำและเปน็แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบเครือข่ำย 

     



 

ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของ

ส ำนักงำน 

     เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดประเด็นกำรประเมิน 

    ควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

     ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ  

 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 

 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ด้านงบประมาณ 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 กำรขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงนิงบประมำณในสถำนศึกษำ      
2 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณถูกต้องตำมระเบียบ/กฎหมำยทีก่ ำหนด และ

สอดคล้องกับนโยบำย 
     

3 กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุอย่ำงชัดเจน      
4 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณให้กับบุคคลที่

เก่ียวข้อง 
     

5 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของสถำนศึกษำ      
6 กำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือแนะน ำกำรปฏิบัตงิำนด้ำนกำรเงนิและบญัชีของสถำนศึกษำ      
7 กำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือ แนะน ำ ในกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแก่

สถำนศึกษำ 
     

8  กำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำน       
9 จัดท ำเอกสำรกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทำงดำ้นงบประมำณประจ ำปีอย่ำงเปน็

ระบบ 
     

10 กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพสัดุของส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

     

 

 



 

ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของ

ส ำนักงำน 

     เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดประเด็นกำรประเมิน 

    ควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

     ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ  

 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 

 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับนโยบำย สภำพปญัหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

2 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลงัครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ
นโยบำย สภำพปญัหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

3 กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน รวมทั้งกำรออกจำกรำชกำรของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ถูกต้องตำมระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

     

4 กำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อเป็นครูมืออำชีพโดย
วิธีกำรที่หลำกหลำย ทุกกลุ่มเปำ้หมำยอย่ำงทัว่ถึง 

     

5 กำรเสริมสร้ำง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชพีให้แก่ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

     

 

ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................ 

 

 



 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรของ

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดประเด็นกำร

ประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 

 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ด้านการบริหารทั่วไป 

ข้อ รายการ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเชือ่มโยงทั้งภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และส่วนกลำงอยำ่งเปน็ระบบ ใช้ง่ำยสะดวกและรวดเร็ว 

     

2 กำรประชำสัมพนัธ์และเผยแพรข่้อมูลสำรสนเทศ ต่อสถำนศึกษำและสำธำรณะ
อย่ำงต่อเนื่อง 

     

3 ช่องทำงในกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันหลำยช่องทำง      
4 กำรจัดท ำแผนผังอำคำรสถำนที ่และปำ้ยประชำสัมพันธ์อยำ่งชดัเจน      
5 กำรบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อมเป็น

ระเบียบ สะอำด ถูกสุขลักษณะในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
     

6 กำรติดตำม ประเมนิผลกำรปฏบิัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏบิัตงิำน และ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

     

7 กำรวำงระบบควบคุมภำยในทีส่อดคล้องกับสภำพปญัหำ และตรงตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน 

     

8 กำรจัดสวัสดิกำรและสวสัดิภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อยำ่งทั่วถึง 
สอดคล้องกับระเบียบที่ก ำหนดและควำมต้องกำรจ ำเป็น 

     

9 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงบุคคลอื่นที่มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

     

10 กำรประสำน สง่เสริม สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคล หน่วยงำน สถำบนั 
องค์กำรภำครัฐ และเอกชน เข้ำมำระดมทรัพยำกรเพื่อพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ 

     

 



 
 

ข้อเสนอแนะ
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