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ค าน า 
 

 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าเพ่ือรายงานผลระดับความพึงพอใจที่
มีต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ซึ่งเป็นการสะท้อนผล
การให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบคุณภาพการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และน าผล
การสอบถามที่ได้มาพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน และเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก
ยิ่งขึ้นตามล าดับ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ขอขอบพระคุณผู้รับบริการทุก
ท่านที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตั้งอยู่ ถนนสุขาภิบาล 14 
ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250  
   โทรศัพท์ 044 445161, 044 449021  
   โทรสาร  044 445161, 044 449021 ต่อ 801 
   เว็บไซต์ www.korat3.go.th 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่
ครอบคลุม 4 อ าเภอ รวมทั้งหมด 183 โรงเรียนได้แก่ 
   1) อ าเภอครบุรี  จ านวน   50   โรงเรียน 
   2) อ าเภอเสิงสาง  จ านวน   33   โรงเรียน 
   3) อ าเภอปักธงชัย จ านวน   70   โรงเรียน 
   4) อ าเภอวังน้ าเขียว จ านวน   30   โรงเรียน 
  ในการให้บริการงานต่าง ๆ ทั้งในด้านบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านวิชาการ ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นที่ประทับใจ และพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ จะต้องมีการทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง จึงได้
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานต่อไป 
 1.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการรับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 
  2) เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 1.3 ขอบเขตการศึกษา 
  ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ที่มารับบริการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) ทราบระดับความพึงพอใจในการรับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
  2) น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ส่วนที่ 2  
วิธีการด าเนินการ 

 การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

 2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ผู้รับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
  1) ด้านการบริหารวิชาการ 
  2) ด้านการบริหารงานบุคคล 
  3) ด้านการบริหารงบประมาณ 
  4) ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้มารับบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 2.4 เกณฑ์การให้คะแนน 

  คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนินการ 

 3.1 การส ารวจความพึงพอใจ 
  การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งเป็น 4 ด้าน พบว่ามีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้นจ านวน 
565 คน สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจได้ ดังนี้ 
  1. ด้านการบริหารวิชาการ มีจ านวนผู้แสดงความคิดเห็น 152 คน 
   1) มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน  118 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 
   2) มีความพึงพอใจระดับมาก  จ านวน  29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.81 
   3) มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  จ านวน  5 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.69 
   4) มีความพึงพอใจระดับน้อย  จ านวน  0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
   5) มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
  2. ด้านการบริหารงานบุคคล มีจ านวนผู้แสดงความคิดเห็น 132 คน 
   1) มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน  109 คน คิดเป็นร้อยละ 82.73 
   2) มีความพึงพอใจระดับมาก  จ านวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.82 
   3) มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  จ านวน  6 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.55 
   4) มีความพึงพอใจระดับน้อย  จ านวน  1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.90 
   5) มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
  3. ด้านการบริหารงบประมาณ มีจ านวนผู้แสดงความคิดเห็น 133 คน 
   1) มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน  112 คน คิดเป็นร้อยละ 84.14 
   2) มีความพึงพอใจระดับมาก  จ านวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.11 
   3) มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  จ านวน  4 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.00 
   4) มีความพึงพอใจระดับน้อย  จ านวน  0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
   5) มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 
  4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีจ านวนผู้แสดงความคิดเห็น 148 คน 
   1) มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน  115  คน คิดเป็นร้อยละ 77.91 
   2) มีความพึงพอใจระดับมาก  จ านวน  26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.43 
   3) มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  จ านวน  6 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.92 
   4) มีความพึงพอใจระดับน้อย  จ านวน  1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.74 
   5) มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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 3.2 แผนภูมิสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   
 

   
 

   
 

 
 
 
 



5 

 

 3.3 สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
  1. ผู้รับบริการในการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
จ านวน 565 คน โดยมีผู้ รับบริการด้านการบริหารวิชาการ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90  
ด้านการบริหารงานทั่วไป จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19 ด้านการบริหารงบประมาณ จ านวน 133 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.54 และด้านบริหารงานบุคคลมากท่ีสุด จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 23.36  
  2. ผู้รับบริการในการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป คือ ด้านการบริหารวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 96.32 รองลงมา 
ด้านการบริหารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 96.24 ด้านการบริหารงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 95.34  
และด้านการบริหารงานบุคคล คิดเป็นร้อยละ 94.55 ตามล าดับ สรุประดับความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป  
รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 95.61 
  3. เมื่อเปรียบเทียบค าอธิบายระดับคุณภาพในแบบติดตามและประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์ประกอบที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 6 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ  
ประเด็นการพิจารณา : ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการ
ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/
หน่วย ปรากฏว่าอยู่ในระดับคุณภาพ 5 กล่าวคือจ านวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจใน
ระดับมากข้ึนไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

  1. ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ  
และจัดการอบรมเกี่ยวกับการเงินและพัสดุประจ าปี เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เกิด
ความถูกต้อง 
  2. ควรมีระบบการยื่นค าขอออนไลน์ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบผ่านระบบ ส าหรับ
การขอหนังสือรับรองต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าการด าเนินงานระบบออนไลน์ได้ เพ่ือลด
ระยะเวลาในการเดินทางมาติดต่อประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3. ควรมีการบริการน้ าดื่มส าหรับผู้มาติดต่อประสานงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ควรมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าและสร้างขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศกึษาข้ัน

พื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
(มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

ค าชี้แจง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดเลือกค าตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์ 

1.เพศ 

 ชาย    หญิง 

2. ระดับการศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

3. ต าแหน่ง 

 ผู้บริหาร  คร ู  บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สพท.   บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา   
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ก.ต.ป.น.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………….. 

4. โรงเรียน.........................................................................................................  

5. ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า …………………………………………………………………………………………..               

6. เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน 

 ด้านการบริหารวิชาการ   ด้านการบริหารงานบุคคล   ด้านการบริหารงบประมาณ   

 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ 
โปรดเลือกค าตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์ 

ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
 ด้านการบริหารวิชาการ      
1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และสถานศึกษา 
     

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา 

     



 

 

ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบท
ของสถานศึกษา 

     

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระ 

     

6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา 

     

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

     

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

     

 ด้านการบริหารงานบุคคล      
1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ทีส่อดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 
     

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการ ศึกษาที่สอดคล้อง
กับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมือ
อาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

     

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     



 

 

ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
 ด้านการบริหารงบประมาณ      
1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา      
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ / กฎหมายที่ก าหนด 

และสอดคล้องกับนโยบาย 
     

3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี 
และพัสดุอย่างชัดเจน 

     

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณ
ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง 

     

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา 

     

6 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีของสถานศึกษา 

     

7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแก่สถานศึกษา 

     

8 การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน      

9 การจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณ
ประจ าปีอย่างเป็นระบบ 

     

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

     

 ด้านการบริหารทั่วไป      
1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายใน และภายนอกเขตพ้ืนที่

การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 
     

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อสถานศึกษา 
และสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

     

3 ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันมีหลายช่องทาง      

4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน      

5 การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
เป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     



 

 

ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
7 การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และตรงตาม

ภารกิจของหน่วยงาน 
     

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความต้องการจ าเป็น 

     

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

     

10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และ เอกชนเข้ามาระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ 
 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 



 

 

หนังสือขอความอนเุคราะหต์อบแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการจัดการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


