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ค าน า 

 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการให้บริการของโรงเรียน

บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ประจ าปี 2562 จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ได้ทราบ
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการ โดยส ารวจการบริการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป 
 
 
 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ลูกจ้าง บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีการแนะน า สะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์
และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ให้บริการ หน่วยงานในโอกาสต่อไป 
 
 
 

  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)   
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการให้บริการ  
ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ประจ าปี 2562 

-------------------------------- 
 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการให้บริการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี) ประจ าปี 256ได้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ทราบข้อเสนอแนะที่
ต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการโดยสานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้
ออกแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย ผู้บริการสถานศึกษา ครู บุคลากร ทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ที่มีต่อการบริการของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 
ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป โดยได้ส ารวจจากประชาการที่ใช้
บริการในทุกภาคส่วน และได้รับแบบส ารวจกลับคืนมา จ านวน 241 ชุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะน าข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจมาวิเคราะห์โดยแบ่งตามลักษณะแบบสอบถาม
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจะมีลักษณะข้อค าถามแบบเลือกตอบ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS Windows (Statistical Product and Service 
solutions) Versions 16.0 โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์
สามัคคี) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ซึ่งแบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยน า
ค่าเฉลี่ยแต่ละข้อค าถามมาแปลผลซึ่งใช้การแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด ๒๕๔๕:๑๐๐) 
ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการและส่วนได้เสียต่อการ

ให้บริการของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) แบบปลายเปิด   
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน(ความถ่ี) และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน n = ( ๒๔๑) ร้อยละ 

ครูผู้สอน ๗๓ ๓๐.๓ 
บุคลากรทางการศึกษา ๒๑ ๘.๗ 
นักเรียน ๗๔ ๓๐.๗ 
ผู้ปกครอง ๔๗ ๑๙.๕ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ๕๕ ๑๐.๔ 
อ่ืนๆ ๑ ๐.๔ 

รวม ๒๔๑ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏดังนี้ 
ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จ านวนคนคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗ รองลงมาเป็น

ครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓ 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์

สามัคคี) ในด้านต่างๆ 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความพึงพอใจในการ

บริหารงานตามโครงสร้างกระบวนการบริหารจัดการในแต่ละด้าน  
 

รายการ
ประเมิน 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึง
พอใจในระดับมากขึ้นไป 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

๑.ด้าน
วิชาการ 

๒๔๑ ๐ ๐ ๒ ๑๘๒ ๕๗ ๒๓๙ ๙๙.๑๗ 

๒.ด้าน
งบประมาณ 

๒๔๑ ๐ ๐ ๓ ๑๖๑ ๗๗ ๒๓๘ ๙๘.๗๕ 

๓.ด้าน
บริหารงาน
บุคคล 

๒๔๑ ๐ ๑ ๔ ๑๗๓ ๖๓ ๒๓๖ ๙๗.๙๒ 
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๔.ด้าน
บริหารทั่วไป 

๒๔๑ ๐ ๐ ๒ ๑๘๑ ๕๘ ๒๓๙ ๙๙.๑๗ 

รวม ๒๔๑       ๙๘.๗๕ 
 
 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน

ในการให้บริการของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) โดยภาพรวม ความพึงพอในในระดับมากขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๘.๗๕ โดยด้านวิชาการและด้านบริหารงานทั่วไปมีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๙๙.๑๗ รองลงมา
จะเปน็ด้านงบประมาณ ร้อยละ ๙๘.๗๕ และด้านบริหารงานบุคคล ร้อยละ ๙๗.๙๒ ตามล าดับ 

 
 
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการให้บริการของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง

(ราษฎร์สามัคคี)มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๘ 
  
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ต่อโรงเรียน
บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 
 
 

   ระดับความพึงพอใจ     ความหมาย  

ประเด็นความพึงพอใจ น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

      

X S.D. 

 

แปลผล  

(1) 

 

(2) (3) (4) (5) 

 
        

1.ด้านวิชาการ 0  0 2 182 57 4.25 0.32  มาก 
    (0.83) (75.52) (23.65)       

2.ด้านงบประมาณ 0  0 3 161 77 4.31 0.37  มาก 
    (1.24) (66.81) (31.95)       

3.ด้านบริหารงานบุคค 0  1 4 173 63 4.26 0.42  มาก 
   (0.41) (1.66) (71.79) (26.14)       

4.ด้านบริหารทั่วไป 0  0 2 181 58 4.23 0.37  มาก. 
    (0.83) (75.10) (24.07)       

  รวมเฉลี่ย   4.26 0.37  มาก 
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์
สามัคคี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ((X = ๔.๒๖) ซึ่งผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการในระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกัน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

 ล าดับที่ 1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านงบประมาณอยู่ที่ ๔.๓๑ 

 ล าดับที่ 2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านบริหารงานบุคคลอยู่ที่ ๔.๒๖ 

 ล าดับที่ 3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านวิชาการอยู่ที่ ๔.๒๕ 

 ล าดับที่ 4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านบริหารทั่วไปอยู่ท่ี ๔.๒๓ 
 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 1 
ชุดข้อมูลที่ 1  
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 
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ตารางที่ 4  
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจการให้บริการด้านวิชาการของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี) 
 

 รายการ   ระดับความพึงพอใจ  
 

X 
 

S.D. 
 

แปลผล 
 

     

1.การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหน้าควน 4.24 0.49   มาก  

ลัง(ราษฎร์สามัคคี)           

2.การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษา 4.09 0.53   มาก  

แห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา           

3.การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 4.31 0.55   มาก  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551และ           

ตามบริบทของสถานศึกษา           

4.การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน 4.41 0.55   มาก  

ผู้เรียนเป็นส าคัญ           

5.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต 4.20 0.55   มาก  

เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและ           

คลุมทุกกลุ่มสาระ           

6.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมิน 4.35 0.52   มาก  

หลากหลาย และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณ           

การศึกษา            

7.การส่งเสริม  สนับสนุน  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการ 4.29 0.52   มาก  

คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา           

8.การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใน 4.04 0.54   มาก  

สถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพของ           

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)           

9.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรม 4.32 0.53   มาก  

พัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           

10.การส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคคล  องค์กร  หน่วยงามี 4.23 0.56   มาก  

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ           

คุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย           

 เฉลี่ย 4.25 0.53   มาก  

 

 



รายงานผลความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2562 

 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการด้านวิชาการของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์
สามัคคี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยรายานการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านหน้าควน
ลัง(ราษฎร์สามัคคี) และน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจการให้บริการด้านงบประมาณของโรงเรียน
บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)  

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
X S.D. แปลผล 

๑.การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา ๔.๑๗ ๐.๖๕ ดีมาก 
๒.การก าหนดแผนการใช้งบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายก าหนด 
และสอดคล้องกับนโยบาย 

๔.๓๓ ๐.๔๒  
ดีมาก 

๓.การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงินและพัสดุให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

๔.๔๒ ๐.๕๓  
ดีมาก 

๔.การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณ ๔.๒๔ ๐.๕๗ ดีมาก 
๕.การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือดูแลด้านการบัญชี ๔.๓๔ ๐.๕๓ ดีมาก 
๖.การสร้างความรู้ความเข้าใจการวางแผนการใช้งบประมาณ ๔.๔๐ ๐.๕๓ ดีมาก 
๗.การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า ในการจัดท าผลการเบิกจ่าย ๔.๓๖ ๐.๕๓ ดีมาก 
๘.จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณอย่างเป็น
ระบบ 

๔.๑๖ ๐.๕๓  
ดีมาก 

๙.การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน ๔.๓๖ ๐.๕๓ ดีมาก 
๑๐.การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนบ้าน
หน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 

๔.๓๐ ๐.๕๖  
ดีมาก 

เฉลี่ย ๔.๓๑ ๐.๕๕ ดีมาก 
 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการด้านงบประมาณของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยรายการการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการ
บริหารการเงินและพัสดุอย่างชัดเจน บัญชี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = ๔.๑๖) 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2562 

 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล 
ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 
 

รายการ 

  ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. แปลผล  

1.การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากร 4.22 0.55 ดีมาก 
ศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการ      

ของสถานศึกษา      

2.การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.22 0.58 ดีมาก 
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของ      

สถานศึกษา      

3.การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการ 4.31 0.56 ดีมาก 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ      

ตรวจสอบได้      

4.การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือความเป็น 4.21 0.58 ดีมาก 
มืออาชีพ โดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมาย      

5.การเสริมสร้าง  วินัย  คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณ 4.32 0.55 ดีมาก 
วิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่ม      

เฉลี่ย 4.26 0.56 ดีมาก 
 
 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนบ้านหน้า
ควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (x = ๔.๒๖) โดยรายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ ยสูงสุดอยู่ที่ 
๔.๓๒ ส่วนการจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นครูมืออาชีพ โดยวิธีที่หลากหลายทุก
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยน้อยสุดอยู่ที่ ๔.๒๑ 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2562 

 

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการให้บริการด้านการบริหารงานทั่วไป 
ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 

 
 

รายการ 

  ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. แปลผล  

1.จัดท าระบบข้อมลูสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก 4.26 0.55 ดีมาก 
ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)อย่างเป็นระบบใช้ง่าย      

และรวดเร็ว      

2.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อสถานศึกษา 4.26 0.57 ดีมาก 
และสาธารณะอย่างต่อเนื่อง      

3.ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลาย 4.32 0.57 ดีมาก 
ช่องทาง      

4.การจัดท าแผนผังอาคารสถานที่   และป้ายประชาสัมพันธ์อย่าง 4.25 0.58 ดีมาก 
ชัดเจน      

5.การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและ 4.34 0.50 ดีมาก 
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน      

บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)      

6.การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ 4.24 0.53 ดีมาก 
ปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง      

7.การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 4.18 0.55 ดีมาก 
ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน      

8.การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการ 4.15 0.55 ดีมาก 
ศึกษาได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความ      

ต้องการจ าป็น      

9.การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.15 0.55 ดีมาก 
รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง      

10.การประสาน ส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 4.17 0.54 ดีมาก 
หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม      

ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

เฉลี่ย 4.23 0.55 ดีมาก 



รายงานผลความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2562 

 

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการด้านบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(X=4.23)  
โดยรายการการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูก
สุขลักษณะในโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X=4.34) ส่วนการจัดสวัสดิการ และ
สวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและ ความต้องการ
จ าเป็นและการรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนที่  มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด(X=4.15) 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามรายข้อ  
ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ความหมาย 

น้อยสุด น้อย ปานกลาง มาก มากสุด X S.D. แปลผล 

1.ด้านวิชาการ         
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 

0.0 0.0 7 
(2.19) 

169 
(70.1) 

15 
(26.9) 

4.24 0.49 ดี
มาก 

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 

0.0 0.0 24 
(9.9) 

171 
(70.9) 

46 
(19.1) 

4.09 0.49 ดี
มาก 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

0.0 0.0 24 
(9.9) 

171 
(70.9) 

46 
(19.0) 

4.31 0.53 ดี
มาก 

ส่ ง เ ส ริ มสนั บสนุ น ให้ ส ถ านศึ กษาจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

0.0 0.0 7 
(2.9) 

129 
(53.5) 

105 
(43.5) 

4.41 0.55 ดี
มาก 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต 
พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 

0.0 0.0 17 
(7.05) 

160 
(66.3) 

64 
(26.5) 

4.20 0.55 ดี
มาก 

ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร วั ด ผ ล 
ประเมินผลที่หลากหลายและมีการน าผลไป
ใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

0.0 0.0 5 
(2.07) 

146 
(60.5) 

90 
(37.3) 

4.35 0.52 ดี
มาก 

ส่ง เสริม สนับสนุน ให้มีการตรวจสอบ 
พัฒนาคุณภาพและระบบประกันการศึกษา 

0.0 0.0 8 
(3.32) 

155 
(64.3) 

78 
(32.3) 

4.29 0.52 ดี
มาก 

ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ใ ห้ บุ ค ค ล า ก ร ใ น
สถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยมา
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

0.0 0.0 30 
(12.5) 

173 
(71.3) 

39 
(16.2) 

4.04 0.54 ดี
มาก 



รายงานผลความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2562 

 

ส่งเสริม สันบสนุนให้จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลิอนักเรียน 

0.0 0.0 7 
(2.90) 

151 
(62.6) 

83 
(34.4) 

4.32 0.53 ดี
มาก 

สงเสริม สนับสนุนให้ ครู บุคลลากรทาง
การศึกษามีส่วนร่วมในการศึกษาและเป็น
แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรูปแบบของเครือข่าย 

0.0 0.0 16 
(6.64) 

154 
(63.9) 

71 
(29.4) 

4.23 0.56 ดี
มาก 

 
 
 

ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ความหมาย 
น้อยสุด น้อย ปานกลาง มาก มากสุด X S.D. แปลผล 

1.ด้านบริหารงานทั่วไป         
จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทั้ง
ภายในและภายนอกสถนศึกษาที่เป็น
ระบบที่ใช้งาน สะดวกและรวดเร็ว 

0.0 0.0 14 
(5.81) 

151 
(62.6) 

76 
(31.5) 

4.26 
 

0.56 ดี
มาก 

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

0.0 0.0 16 
(6.6) 

146 
(60.6) 

79 
(32.8) 

4.26 0.57 ดี
มาก 

ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง 

0.0 0.0 13 
(5.39) 

137 
(56.8) 

91 
(37.7) 

4.32 0.57 ดี
มาก 

จัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และป้าย
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 

0.0 0.0 18 
(7.47) 

145 
(60.2) 

78 
(32.3) 

4.25 0.58 ดี
มาก 

การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่ งแวดล้อมเป็น
ระเบียบสะอาด ถูกสุขลักษณะภายใน
โรงเรียน 

0.0 0.0 3 
(1.24) 

152 
(63.0) 

86 
(35.6) 

4.34 0.50 ดี
มาก 

ติดตามประเมิน การปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

0.0 0.0 11 
(4.56) 

160 
(66.4) 

70 
(29.05) 

4.24 0.53 ดี
มาก 

วางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและตรงตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

0.0 0.0 19 
(8.71) 

160 
(66.39) 

62 
(25.73) 

4.18 0.55 
 

ดี
มาก 
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ระเด็นการส ารวจความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ความหมาย 
น้ อ ย
สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากสุด X S.D. แ ป ล
ผล 

1.ด้านงบประมาณ         
จัดตั้ ง  จั ดสรร  งบประมาณให้ แก่
โครงการต่างๆ 

0.0 3 
(1.25) 

16 
(6.64) 

157 
(65.2) 

65 
(26.9) 

4.27 0.69 ดี
มาก 

วางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตาม
กฎระเบียบและสอดคล้องกับนโยบาย 

0.0 0.0 6 
(2.48) 

150 
(62.3) 

85 
(35.2) 

4.33 0.52 ดี
มาก 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดระบบ
การบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
อย่างชัดเจน 

0.0 0.0 4 
(1.66) 

132 
(54.7) 

105 
(43.6) 

4.42 0.53 ดี
มาก 

สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการวาง
แผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

0.0 0.0 17 
(7.05) 

150 
(62.2) 

74 
(30.7) 

4.24 0.57 ดี
มาก 

นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา 

0.0 0.0 5 
(2.08) 

150 
(62.2) 

86 
(35.7) 

4.34 0.42 ดี
มาก 

ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน าการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีของ
สถานศึกษา 

0.0 0.0 6 
(2.49) 

142 
(58.9) 

93 
(38.5) 

4.36 0.53 ดี
มาก 

น านวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
พัฒนางาน 

0.0 0.0 18 
(7.36) 

167 
(69.3) 

56 
(23.2) 

4.16 0.53 ดี
มาก 

จั ด ท า เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานงบประมาณประจ าปีอย่าง
เป็นระบบ 

0.0 0.0 6 
(2.49) 

142 
(58.9) 

93 
(38.6)4.36 

4.36 0.53 ดีมก 

ประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การ
บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา 

0.0 0.0 13 
(0.41) 

159 
(65.9) 

68 
(28.2) 

4.30 0.56 ดี
มาก 

ด้านบริหารงานบุคคล         
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ อัตราก าลังครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้อง
กับนโยบายสภาพปัญหาและความ
ต้องการของสถานศึกษา 
 

0.0 1 
(0.41) 

13 
(5.39) 

159 
(65.8) 

68 
(28.2) 

4.22 0.55 ดี
มาก 
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จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความ
จ าเป็น 

0.0 0.0 21 
(8.71) 

164 
(68.05) 

56 
(23.24) 

4.15 0.55 ดี
มาก 

รับฟังความคิด เห็นครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

0.0 0.0 21 
(8.71) 

164 
(68.05) 

56 
(23.24) 

4.15 0.55 ดี
มาก 

ประสาน ส่งเสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน 
องค์กรภาครัฐ และเอกชนเข้ามาระดม
ทรั พยากร เ พ่ื อ พัฒนาคุณภาพของ
การศึกษา 

0.0 1 
(0.41) 

14 
(5.81) 

168 
(69.7) 

58 
(24.07) 

4.17 0.54 ดี
มาก 

 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

1. ด้านวิชาการ 
1. เมื่อโรงเรียนได้รับผลงานทางวิชาการควรให้ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคะแนน เช่น เกียรติบัตร  
2. ควรมีการตดิตมโครงการที่มีการอบรมและฝึกปฏิบัติ  
3. ควรมีงานประชาสัมพันธ์ความรู้ เผยแพร่แก่ครูและบุคลากร 
4. ส่งเสริมด้านการเรียนการสอนในทุกๆด้าน 
5. ควรมีการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดท าสื่อ นวัตกรรมทางการ

เรียนการสอน และประกันคุณภาพภายในแก่ครูเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
และระบบประกันที่มีคุณภาพ 

6. ให้ครูตั้งใจสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เพ่ือพัฒนานักเรียนในช่วงชั้นที่สูงขึ้น 

การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเป็นครูมืออาชีพ โดย
วิธีการที่หลากหลยทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง 

0.0 1 
(0.41) 

17 
(7.05) 

150 
(62.2) 

73 
(30.3) 

4 
22 

0.58 ดี
มาก 

เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจร
รณยาบรรณวิชาชีพให้แกครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

0.0 0.0 12 
(4.99) 

143 
(59.3) 

86 
(35.6) 

4.31 0.56 ดี
มาก 
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7. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้สอน เช่น การจัดให้ความรู้ด้านด าเนินการจัดท าเอกสาร
ต่างๆ ในการประกันคุณภาพ 

8. ควรจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาทางด้านวิชาการให้กับครูและนักเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
9. ควรมีสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายและทันสมัย 
10. ลดกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นของโรงเรียนเพื่อให้มีครูผู้สอนครบชั้น 
11. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจด้านการอ่านเขียน 
12. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
13. ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีให้มากกว่านี้ ให้ทัดเทียมส่วนกลาง 
14. ควรลดการอบรมครูและบุคลากรในวิชาการต่างๆ แต่ควรจัดอบรมนักเรียนแต่ละเครือข่ายให้

มากกว่าเดิม 
15. ควรส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 
16. ควรมีการนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาภาคเรียนละ 3 ครั้งโดยเฉพาะโรงเรียนที่

มีคุณภาพอย่างใกล้ชิด 
17. ควรติดตามการใช้หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด ของครูที่จะส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษา 
18. ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
19. ส่งเสริม ช่วยเหลือและนิเทศติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
20. ส่งเสริม ช่วยเหลือด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
21. นิเทศติดตามงานวิชาการของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

2. ด้านงบประมาณ 
1. ควรเร่งการเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ควรจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนตามความเป็นจริงไม่ใช่ต้องให้โรงเรียนจัดหา

งบประมาณเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนด้วยตัวเอง 
3. ควรให้มีการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นแก่โรงเรียน 
4. เบิกจ่ายเงินควรด าเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5. ควรจัดอบรมระเบียบ ปฏิบัติทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือลดขั้นตอนการผิดพลาดทาง
ระเบียบที่ใช้ปฏิบัติ 
6. ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วแต่ตามท่ีโรงเรียนต้องการตามความประสงค์ 
7. การจัดสรรเป็นส่วนให้ส่งผลถึงนักเรียนและโรงเรียนอย่างเต็มที่ 
8. ควรมีการจัดสรรให้เป็นระบบ และรวดเร็ว 
9. จัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึงและร่วมแก้ปัญหา 
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3. ด้านบริหารงานบุคคล 
1. จัดหาอัตราก าลังให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
2. จัดหาอัตราให้เพียงพอและครบชั้น 
3. ให้บริการเป็นที่ประทับใจ เป็นแบบอย่างของการบริการด้านอ่ืนๆด้วย และขอให้รักษา

มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
4. การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรควรมีความเหมาะสมให้มากท่ีสุด 
5. ในการอบรมพัฒนาบุคลลากรควรมีการส ารวจความต้องการของบุคลากรแต่ละโรงเรียนว่ามี

ความสนใจในเรื่องใด เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
6. อยากให้มีครูครบทุกชั้น และให้ครูอยู่กับเด็กอย่างเต็มที่เพราะครูอบรมบ่อยเด็กเลยไม่ค่อยได้

เรียนอย่างเต็มที่ 
7. ให้บริการที่ประทับใจ เป็นแบบอย่างของการบริการด้านอื่นได้และขอให้รักษามาตรฐานอย่าง

เหมาะสม 
8. ดูแลความเรียบร้อย ให้ครูจิตอาสามาช่วยสอนนักเรียนเพราะขาดครู 
9. โรงเรียนมีครูน้อย อยากให้ทางโรงเรียนจัดสรรอัตราก าลังให้ครบชั้น 
10. ควรสร้างขวัญ ก าลังใจให้กับครูและบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
11. สร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
12. จัดสรรบุคลากรให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆเก่ียวกับการสอน 
13. ควรจัดสรรต าแหน่งที่ขาดอย่างรวดเร็ว 
14. จัดสรรอัตราก าลังตามเกณฑ์ที่ขาดแคลนให้รวดเร็ว 
15. จัดสรรอัตราก าลังครูให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียน 
16. เร่งรัดกระบวนการบริหารของโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
17.  สร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 
18. แต่งตั้งโยกย้ายให้ทันตามความต้องการ 
19. ดูแลบุคลากรอย่างทัดเทียม 

4. ด้านบริหารทั่วไป 
1. โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ควรมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติเพื่อเด็กอย่างแท้จริง 
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
3. ดูแลช่วยเหลืองานต่างๆของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4. อ านวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อผู้รับบริการ 
5. รับทราบปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหาของโรงเรียน 
6. ควรมีการปรับปรุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
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7. ควรท าความสะอาดห้องน้ า ห้องท างาน ห้องประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 
ค าชี้แจง 1. แบบสอบถามชุดนี้มี 2 ตอน 

ตอนที่1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของ

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) โดยก าหนดประเด็นการประเมินตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ระดับความ
พึงพอใจมี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดของท่าน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

     ผู้บริหาร          บุคลากรทางการศึกษา        ครูผู้สอน        คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

               ครู                  นักเรียน                         อื่นๆ โปรดระบุ.................................... 
 
ด้านวิชาการ 

 
ข้อ 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

 
น้อย 

ปาน
กลาง 

 
มาก 

มาก
ที่สุด 

1. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์
สามัคคี) 

     

2. การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ      
3. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของ
โรงเรียน 

     

4. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
5. สถานศึกษามีการผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ  
     

6. สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และน าผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา 

     

7. ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบพัฒนาคุณภาพการจัดท าการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

     

8. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)ท า
วิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

     



รายงานผลความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2562 

 

 
ด้านงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
10. บุคคลหน่วยงานต่างๆ องค์กร มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่ง

เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
     

 
ข้อ 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

 
น้อย 

ปาน
กลาง 

 
มาก 

มาก
ที่สุด 

1. การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา      
2. การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนด และ

สอดคล้องกับนโยบาย 
     

3. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ      
4. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ดานการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่

เกี่ยวข้อง 
     

5. การนิเทศ ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา      
6. การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน      
7. การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี      
8. การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน าในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของสถานศึกษา 
     

9. การจัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณประจ าปี
อย่างมีระบบ 

     

10. การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนบ้านหน้า
ควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 

     



รายงานผลความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2562 

 

 
ด้านบริหารบุคคล 

 

 
ข้อ 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

 
น้อย 

ปาน
กลาง 

 
มาก 

มาก
ที่สุด 

1. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษากับ
นโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

2. การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบายสภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

3. การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกต้องตามความต้องการของสถานศึกษา 

     

4. การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นครูมืออาชีพ      
5. การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่บุคลากร

ทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     

 
ข้อ 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

 
น้อย 

ปาน
กลาง 

 
มาก 

มาก
ที่สุด 

1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนบ้านหน้าควน
ลัง(ราษฎร์สามัคคี) และส่วนกลาง อย่างเป็นระบบ 

     

2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อภายในและภายนอกอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

     

3. ช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันหลายช่องทาง      
4. การจัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน      
5. การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม เป็น

ระเบียบ ถูกสุขลักษณะภายในโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 
     

6. การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

7. การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภาพรวม
ของหน่วยงาน 

     

8. การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้อง
กับระเบียบก าหนดและความต้องการจ าเป็น 

     



รายงานผลความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2562 

 

 
 
 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านวิชาการ
.........................................................................................................................................................
.......................................................................... ...................................................................... ......... 
......................................................................... ............................................................................... . 

2. ด้านงบประมาณ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  

3. ด้านบริหารบุคคล 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  

4. ด้านบริหารงานทั่วไป 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  

 
 
 

9. การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวข้องด้วย 

     

10. การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานทั้งจาก
องค์กรภาครัฐและเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้กับสถานศึกษา 

     


