รายงานผลความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

คํานํา
โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) โดยกําหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจ ๔ ดาน ไดแก ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป ที่มีตอผลสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การใหบ ริก าร ประเด็นการพิจ ารณาผลการประเมินความพึง พอใจดานการบริห ารและการจัดการศึกษา รวมทั้ง การ
ใหบริการของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ตามกระบวนการบริหารงานของกลุมในโรงเรียน โดยใชแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความคิดเห็นที่มีตอการใหบริการครอบคลุมทุกภารกิจของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
ทั้งนี้ หวังวาเอกสารเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ตอไป

โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

รายงานผลความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
ตามที่โ รงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ไดจัดทําแบบสอบถามความพึง พอใจในการบริหารและการ
จัดการของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการของ
โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกําหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหาร
ทั่วไป ที่มีตอผลสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการ ประเด็นการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจ ดานการบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ตามกระบวนการบริหารครอบคลุมทุกภารกิจ
ของโรงเรียน (แบบสอบถามออนไลน) นั้น
ทั้งนี้โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) จึงขอความรวมมือ ผูเกี่ยวของ ไดแก ผูบริหาร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูปกครอง และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอ
การบริหารจัดการของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
กําหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ดาน ในแตละดาน ประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนที่ ๑
ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ ๒ ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการใหบริการของโรงเรียนนิคม ๒
(ตชด.สงเคราะห) ระดับประเมินความพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
บัดนี้ การดําเนินการไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ดงนั้น โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) จึงไดสรุปรายงาน
ผลความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
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บทที่ ๑
บทนํา
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ไดกําหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจ
หลัก ๔ ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป ที่มีตอผลสัมฤทธิผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการใหบริการ ประเด็นการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจ ดานการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ใหบริการของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ตามกระบวนการบริหารงานของกลุมโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีตอการใหบ ริก ารครอบคลุม ทุก ภารกิจ ของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.
สงเคราะห)
โรงเรียนนิ คม ๒ (ตชด.สงเคราะห ) จึ ง ไดจั ดทํา แบบสอบถามความพึง พอใจในการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสีย ตอการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห )
วัตถุประสงค
๑. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
๒. เพื่อนําผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ขอบเขตการศึกษา
๑. ขอบเขตดานเนื้อหา เปนภารกิจหลัก ๔ ดาน ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงาน
บุคคลและดานบริหารทั่วไป
๒. ขอบเขตดานประชากร ประกอบดวย ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูปกครอง
ตามเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑ โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด. สงเคราะห) มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
๒ โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) นําผลการดําเนินงานไปใชปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)

บทที่ ๒
เอกสารที่เกี่ยวของ
นิยามและความหมาย
ความพึงพอใจ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒ : ๗๗๕) หมายถึง พอใจ ชอบใจ พฤติกรรม
เกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวายหรือภาวะไมได
ดุลยภาพในรางกาย ซึ่งเมื่อมนุษยขจัดสิ่งตาง ๆ ดังกลาวไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนตองการ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการ
หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา องคคณะบุคคลผูปกครอง และผูเกี่ยวของ
ตลอดจนประชาชนทั่วไปตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทัง้ การใหบริการของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
หลักการความพึงพอใจการใหบริการ
สืบเนื่องจากหลักการใหบริการแกผูขอรับบริการเปนเปาหมายที่จะสนองตอบสนองตอบความตองการของผู
ขอรับบริการไดรับความพึงพอใจในการบริการ และมีความเทาเทียมกันจากการมารับบริการของรัฐบาลเปนสําคัญจึงไดมี
การกําหนดหลักการบริการงานคุณภาพ ๘ ประการ ดังนี้
หลักการที่ ๑ องคที่ใหความสําคัญแกลูกคา (Customer Focused)
หลักการที่ ๒ ความเปนผูนํา (Leadership)
หลักการที่ ๓ การมีสวนรวมของบุคลากร (Involvement of People)
หลักการที่ ๔ การบริการเชิงกระบวนการ (Process Approach)
หลักการที่ ๕ การบริหารเปนระบบ (System Approach to Management)
หลักการที่ ๖ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement)
หลักการที่ ๗ การตัดสินจากขอมูลที่เปนจริง (Factual Approach to Decision Making)
หลักการที่ ๘ ความสัมพันธกับผูชายเพื่อประโยชนรวม (Mutually Beneficial Supplier Relationship)

บทที่ ๓
วิธีการดําเนินการ
โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) จึงไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการการบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) และเพื่อนําผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูนําชุมชน ผูปกครอง และผูมีสวนไดเสีย
กลุมตัวอยาง จํานวน ๒๕ คน ตามเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยใช
วิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidentle Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการของโรงเรียนนิคม ๒
(ตชด.สงเคราะห) มีลักษณะเปนแบบสอบถามที่ผูศึกษากําหนดขึ้น ตามเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบดวย ๒ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูปกครอง มีลักษณะเปนแบบสอบถาม แบบปลายเปดชนิดเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัด การ รวมทั้ง การใหก ารบริก ารของ
โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ไดสถิติเปนการคาความถี่ รอยละ

-๔เกณฑประเมินระดับคุณภาพ
คําอธิบาย
๔ จํานวนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
๓ จํานวนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ตั้งแตรอยละ ๗๐ ขึ้นไป
๒ จํานวนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ตั้งแตรอยละ ๖๐ ขึ้นไป
๑ จํานวนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป นอยกวารอยละ ๖๐

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ขอเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตารางสรุปผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้
การบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒
(ตชด.สงเคราะห)

๑.
๒.
๓.
๔.

ดานวิชาการ
ดานบริหารงานบุคคล
ดานงบประมาณ
ดานบริหารทั่วไป
รวม
คิดเปนรอยละ

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
(คน)

ผูบริหาร

๑๒๖
๑๒๖
๑๒๖
๑๒๖
๕๐๔
๑๐๐

๑
๑
๑
๑
๔
๐.๗๙

จํานวนผูรับบริการ/ผูมีสวนไดเสีย(คน)
คณะกรรมการ
ผูนําชุมชน
ครู
สถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน

๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๖๐
๑๑.๙๐

๙
๙
๙
๙
๓๖
๗.๑๔

๙
๙
๙
๙
๓๖
๗.๑๔

หมายเหตุ
ผูปกครอง

๙๒
๙๒
๙๒
๙๒
๓๖๘
๗๓.๐๒

จากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูมารับบริการและผูมีสวนไดเสียในการบริหารจัดการของโรงเรียนนิคม ๒
(ตชด.สงเคราะห) มีจํานวน ๕๐๔ คน ประกอบดวย ผูปกครอง จํานวน ๓๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๗๓.๐๒ มีสัดสวน
ที่มากที่สุด รองลงมาเปน ผูนําชุมชน จํานวน ๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๙๐ ครู จํานวน ๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๗.๑๔
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๗.๑๔ ผูบริหาร จํานวน ๔ คน คิดเปน
รอยละ ๐.๗๙
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ดังนี้
การบริหารและการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนนิคม ๒
(ตชด.สงเคราะห)
๑. ดานวิชาการ
๒. ดานบริหารงานบุคคล
๓. ดานงบประมาณ
๔. ดานบริหารทั่วไป

รวม
คิดเปนรอยละ

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
(คน)

๑๒๖
๑๒๖
๑๒๖
๑๒๖
๕๐๔
๑๐๐

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน)
นอย
ปาน
มาก
มาก
ที่สุด
นอย
กลาง
ที่สุด
๒๖
๑๐๐
๓๖
๙๐
๖๖
๖๐
๕๖
๗๐
๑๘๔
๓๒๐
๓๖.๕๑ ๖๓.๔๙

จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่มี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป
จํานวน
คิดเปน
(คน)
รอยละ
๑๒๖
๑๐๐
๑๒๖
๑๐๐
๑๒๖
๑๐๐
๑๒๖
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

-๖จากขอมูลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) พบวามีระดับ
ความพึงพอใจในเกณฑระดับมากที่สุดจํานวน ๓๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๖๓.๔๙ เปนสัดสวนที่มากที่สุด รองลงมาเปน
ระดับมาก จํานวน ๑๘๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๖.๕๑ ตามลําดับ ทั้งนั้นผูตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป จํานวน ๕๐๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของในแตละประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ดาน
ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ดังนี้
๑. ผูรับบริการในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) จํานวน ๕๐๔ คน
โดยมีระดับที่เปนเกณฑคาสูงสุด คือ ดานบริหารวิชาการ รองลงมาเปนดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารทั่วไป และดาน
บริหารงบประมาณ ตามลําดับ
๒. ผูรับบริการในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และพิจารณาประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ดาน พบวา อยูในระดับ
มากขึ้นไปทุกดาน
การอภิปรายผล
จากการประเมินความพึง พอใจผูรับ บริก ารในการบริหารและการจัดการศึก ษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.
สงเคราะห) มีประเด็นพิจารณา ดังนี้
๑. ดานวิชาการ มีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งสงเสริมการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาอยางเปนระบบ
๒. ดานบริหารงานบุคคล มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ที่มีความจําเปนใหแก ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา อยางหลากหลายชองทาง
๓. ดานงบประมาณ มีก ารสร างความรูใหกับ ครู ผูรับ ผิดชอบดานงบประมาณ กรณีที่มีก ารแกไขกฎหมาย
ระเบียบ แนวปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณอยางตอเนื่อง
๔. ดานบริหารทั่วไป มีการประชุม ประสานงาน และบูร ณาการการทํา งานรวมกันระหวางสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเสนอแนะ
สําหรับขอเสนอแนะสําหรับการบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) โดยสวนใหญ
ยอมรับและมีความพึงพอใจในเชิงบวก ถึงแมจะมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ บุคลากร ขั้นตอน และระยะเวลา ดังนั้น จึง
ควรมีก ารสง เสริม การบูร ณาการการขั บ เคลื่อนนโยบายสู ก ารปฏิบั ติรวมกันของ ผูบ ริห าร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อทําใหไดรับทราบและมีสวนรวมรับผิดชอบดําเนินการรวมกัน

ภาคผนวก

บรรณานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๒). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : นามมีบุคสพับเคชั่น.
บุญชม ศรีสะอาด. (๒๕๔๕) การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทฯ : สุวีริยาสาสน

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียนนิคม๒ (ตชด.สงเคราะห)
ที่ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๙๔/

วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความรวมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒
(ตชด.สงเคราะห)
เรียน ..........................................................................
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
ดวยโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการการศึกษา
ของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกําหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจ ๔ ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ด านบริหารงานบุคคล และดานบริหาร
ทั่วไป ที่มีตอผลสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการ ประเด็นการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจดานการบริหารและ
จัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ตามกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนนิคม ๒
(ตชด.สงเคราะห) โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีตอการใหบริการครอบคลุมทุกภารกิจของโรงเรียนนิคม
๒ (ตชด.สงเคราะห)
ในการนี้ เพื่อใหก ารดําเนินการดัง กลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ดังนั้นจึงขอความรวมมือ ผูเกี่ยวของ ไดแก
ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน ผูปกครอง เพื่อใหความรวมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ภายในวันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอไดโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพรอมนี้

(นายกิตติพงษ พรหมมาดวง)
ผูอํานวยการโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
คําชี้แจง ๑. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกําหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจ ๔ ดาน ในแตละดานประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ ขอมูลสวนตัว สวนที่ ๒ ความ
พึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการใหบริการของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
๒. ระดับความประเมินพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
๓. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของทาน โดยใสเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
สวนที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคล
ผูบริหาร
ครู
ผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูนําชุมชน
อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................
สวนที่ ๒ ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ งการใหบริการของโรงเรีย นนิคม ๒ (ตชด.
สงเคราะห)
ดานวิชาการ
ขอ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รายการ

นอย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
นอย ปาน มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒ นากรอบหลั กสูต รทองถิ่ นสอดคล องกั บ แผนการศึ กษาแหง ชาติ และตาม
ความตองการของสถานศึกษา
การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตามบริบทของสถานศึกษา
การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ ในการ
จัดการการเรียน การสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุมสาระ
การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายและนําผล
การประเมิน ไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
การส งเสริม สนับสนุนนิเ ทศ ติดตาม ตรวจสอบการพั ฒนาคุ ณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกัน คุณภาพการศึกษา
การสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาทําวิจัยและ นําผลการวิจัยไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให บุ ค คล องค ก ร หน วยงานต า งๆ มี ส ว นร วมในการจั ด
การศึกษาและเปน แหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือขาย

ขอเสนอแนะ.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
คําชี้แจง ๑. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกําหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจ ๔ ดาน ในแตละดานประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ ขอมูลสวนตัว สวนที่ ๒ ความ
พึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการใหบริการของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
๒. ระดับความประเมินพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
๓. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของทาน โดยใสเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
สวนที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคล
ผูบริหาร
ครู
ผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูนําชุมชน
อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
สวนที่ ๒ ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ งการใหบริการของโรงเรีย นนิคม ๒ (ตชด.
สงเคราะห)
ดานงบประมาณ
ขอ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รายการ

นอย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
นอย ปาน มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

การจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา
การวางแผนการใช ง บประมาณถู ก ต อ งตามระเบี ย บ/กฎหมายที่ กํ า หนด และ
สอดคลองกับนโยบาย
การแต ง ตั้ง ผู รั บผิ ด ชอบในการจั ด ระบบการบริ ห ารการเงิ น บั ญ ชี และพั ส ดุอย าง
ชัดเจน
การสร างความรู ความเข าใจ ด านการวางแผนการใช ง บประมาณใหกับ บุ ค คลที่
เกี่ยวของ
การนิเทศ กํากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใชงบประมาณของสถานศึกษา
การให คํ า ปรึ ก ษาช ว ยเหลื อ แนะนํ า การปฏิ บั ติ ง านด า นการเงิ น และบั ญ ชี ข อง
สถานศึกษา
การใหคําปรึกษาชวยเหลื อ แนะนํา ในการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณแก
สถานศึกษา
การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
จัดทําเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานทางดานงบประมาณประจําปอยางเปน
ระบบ
การประเมินความเสี่ยงดานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียน

ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
คําชี้แจง ๑. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกําหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจ ๔ ดาน ในแตละดานประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ ขอมูลสวนตัว สวนที่ ๒ ความ
พึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการใหบริการของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
๒. ระดับความประเมินพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
๓. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของทาน โดยใสเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
สวนที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคล
ผูบริหาร
ครู
ผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูนําชุมชน
อื่น ๆ โปรดระบุ ............................
สวนที่ ๒ ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ งการใหบริการของโรงเรีย นนิคม ๒ (ตชด.
สงเคราะห)
ดานการบริหารงานบุคคล
ขอ
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ

นอย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
นอย ปาน มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

การจัดทําขอมูลสารสนเทศอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองกับ
นโยบาย สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา
การจั ดทํ าแผนอั ต รากํ าลั ง ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาที่ สอดคล องกั บ นโยบาย
สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา
การจั ด สรรหา บรรจุ แต ง ตั้ง ย าย โอน รวมทั้ ง การออกจากราชการของครู แ ละ
บุคลากร ทางการศึกษา ที่ถูกตองตามระเบียบ โปรงใสตรวจสอบได
การจัดทํา แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนครูมืออาชีพโดยวิธีการ
ที่ หลากหลาย ทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
การเสริ มสร าง วินัย คุ ณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิช าชี พ ใหแ ก ค รู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมาย

ขอเสนอแนะ.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
คําชี้แจง ๑. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกําหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจ ๔ ดาน ในแตละดานประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ ขอมูลสวนตัว สวนที่ ๒ ความ
พึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการใหบริการของโรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
๒. ระดับความประเมินพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
๓. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของทาน โดยใสเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
สวนที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคล
ผูบริหาร
ครู
ผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูนําชุมชน
อื่น ๆ โปรดระบุ ............................
สวนที่ ๒ ความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ งการใหบริการของโรงเรีย นนิคม ๒ (ตชด.
สงเคราะห)
ดานบริหารทั่วไป
ขอ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รายการ

นอย
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
นอย ปาน มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

การจั ด ทํ าระบบขอมู ล สารสนเทศเชื่ อมโยงทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย นและ
สวนกลางอยางเปนระบบ ใชงายสะดวกและรวดเร็ว
การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ ตอสถานศึกษาและสาธารณะอยาง
ตอเนื่อง
ชองทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันหลายชองทาง
การจัดทําแผนผังอาคารสถานที่ และปายประชาสัมพันธอยางชัดเจน
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอมเปนระเบียบ
สะอาด ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน
การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุ ง
อยางตอเนื่อง
การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคลองกับสภาพปญหา และตรงตามภารกิจของ
หนวยงาน
การจั ด สวั ส ดิการและสวั สดิ ภ าพของครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาได อยางทั่วถึ ง
สอดคลองกับ ระเบียบที่กําหนดและความตองการจําเปน
การรับฟงความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีสวน
เกี่ยวของ
การประสาน ส งเสริม สร างเครือข ายความร วมมือจากบุค คล หน วยงาน สถาบั น
องคการภาครัฐ และเอกชน เขามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

