
 



การรายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

……………………………………………………………………………….. 
  ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารท่ัวไปการด าเนินการสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   ประจ าปี ๒๕๖4 เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ใน 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สรุปผลการประเมิน  
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ผู้กรอกข้อมูลในครั้งนี้ มีดังนี้ 

 กลุ่มที่ ๑ นักเรียนท่ัวไป/นักเรียนการศึกษาพิเศษ (สอบถามการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตามล าดับความพึงพอใจต้ังแต่ระดับ ๑ - ๕) 

 กลุ่มที่ ๒ บุคลากรทางการศึกษา (สพท.) (สอบถาม สอบถามความพึงพอใจในการบริหารงานของ สพฐ. 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตามล าดับความพึงพอใจ ต้ังแต่ระดับ ๑ - ๕) 
  กลุ่มท่ี ๓ ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษา (สอบถามความความรู้สึกในด้านบวกหรือด้านลบท่ีมีต่อการบริหารงานจัดการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน 
ของ สพฐ. โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจระดับ ๑ - ๕) 
  กลุ่มที่ ๔ ผู้ปกครอง, ชุมชน, คณะกรรมการสถานศึกษา, องค์กรภาครัฐ-เอกชน และอื่นๆ (สอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองความรู้สึกในด้านบวกหรือด้านลบท่ีมีต่อการบริหารจัดการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน ของ สพฐ.  
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจระดับ ๑ - ๕) 
วิธีตอบแบบสอบถาม 
  ๑. ตอบแบบสอบถามตาม QR CODE ท่ีแจ้ง หน้า Website ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ หัวข้อ "แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน"   
  ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง สามารถตอบแบบสอบถามได้ครั้งละหลายคน 
  ๓. แบบสอบถามในกลุ่มท่ี ๒ จะมีภารงานท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่  
      - ด้านการบริหารงานวิชาการ,  
      - ด้านการบริหารงานบุคคล,  
      - ด้านการบริหารงบประมาณ  
      - ด้านการบริหารงานท่ัวไป  
ด้านวิชาการ 
  การด าเนินการสอบถามความพึงพอใจในเรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  
และตามความต้องการของสถานศึกษา การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามบริบทของสถานศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
จัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาส่ือ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา  
มีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การส่งเสริม 
สนับสนุนนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม  
ในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านวิชาการ จ านวน 3,090 คน 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

2 21 325 1,483 1,259 
ร้อยละ 0.07 ร้อยละ 0.68 ร้อยละ 10.52 ร้อยละ 47.99 ร้อยละ 40.74 

ด้านงบประมาณ 
  การสอบความพึงพอใจในเรื่อง การจัดสรร การขอจัดต้ัง และการโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 
การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายท่ีก าหนดและสอดคล้องกับนโยบาย การแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวาง
แผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง การนิเทศ ก ากับ ติดตามและตรวจสอบใช้งบประมาณของสถานศึกษา
การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ 
แนะน า ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 
จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ การประเมิ นความเส่ียง 
ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านงบประมาณ จ านวน 1,900 คน 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

3 8 117 1158 614 
ร้อยละ 0.15 ร้อยละ 0.42 ร้อยละ 6.15 ร้อยละ 60.94 ร้อยละ 32.31 

ด้านบริหารงานบุคคล 
  การสอบถามความพึงพอใจในเรื่อง การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางศึกษา 
ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา การสรรหา บรรจุ รวมท้ังการออกจาก
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใสการจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการท่ีหลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง การเสริมสร้าง วินัย 
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 4,662 คน 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

4 40 489 2,218 1,911 
ร้อยละ 0.09 ร้อยละ 0.86 ร้อยละ 10.49  ร้อยละ 47.58 ร้อยละ 40.99 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
  การสอบถามความพึงพอใจในเรื่อง จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ช่องทางในการส่ือสารและแลก เปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง การจัดท าแผนผังอาคารสถานท่ี และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน การบ ารุงรักษา
อาคารสถานท่ีระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การวาง
ระบบควบคุมภายในท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง สอดคล้องกับระเบียบท่ีก าหนดและความต้องการจ าเป็น 
การรับคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง การรับฟังความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

1 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านบริหารงานทั่วไป จ านวน 2,100 (คน) 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1 7 227 1069 796 
ร้อยละ 0.05 ร้อยละ 0.33 ร้อยละ 10.81 ร้อยละ 50.90 ร้อยละ 37.90 

  ค าช้ีแจงการตอบแบบสอบถามความพึ่งพอใจของผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  เนื่องด้วยปีการศึกษา 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดเก็บข้อมูล 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยบูรณาการเนื้อหาเข้าด้วยกัน เพื่อการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพร.) และส านักติดตามและประเมินผล
การศึกษาช้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สตผ.) โดยมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  วิธีตอบแบบสอบถาม 
  1. ตอบแบบสอบถามตาม QR CODE ท่ีแจ้ง หน้า Website ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ หัวข้อ "แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน" 
  ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง สามารถตอบแบบสอบถามได้ครั้งละหลายคน 
  ๓. แบบสอบถามในกลุ่มท่ี ๒ จะมีภารงานท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ, ด้านการ
บริหารงานบุคคล , ด้านการบริหารงบประมาณ ,ด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบ
ได้บางส่วน หรือทุกด้านตามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับบริการหรือมีข้อมูล 
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีจะเป็นผู้กรอกข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ 
  กลุ่มท่ี ๑ นักเรียนท่ัวไป/นักเรียนการศึกษาพิเศษ (สอบถามการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
นักเรียนโดยมีเกณฑ์การพิจารณาตามล าดับความพึงพอใจต้ังแต่ระดับ ๑ - ๕) 
  กลุ่มท่ี ๒ ข้าราชการพลเรือนของ สพฐ. (ส่วนกลาง) และบุคลากรทางการศึกษา (สพท.) (สอบถาม
ความพึงพอใจในการบริหารงานของ สพฐ. โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตามล าดับความพึงพอใจต้ังแต่ระดับ ๑ - ๕) 
  กลุ่มท่ี ๓ ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา (สอบถามความความรู้สึกในด้านบวกหรือด้านลบท่ีมีต่อการบริหารงานจัดการศึกษาช้ันพื้นฐาน
ของ สพฐ, โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจระดับ ๑ - ๕) 
  กลุ่มท่ี ๔ ผู้ปกครอง, ชุมชน, คณะกรรมการสถานศึกษา, องค์กรภาครัฐ-เอกชน และอื่นๆ (สอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ความรู้สึกในด้านบวกหรือด้านลบท่ีมีต่อการบริหารจัดการศึกษาช้ันพื้นฐานของ สพฐ. 
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจระดับ ๑ - ๕)   
  ทุกค าตอบในกลุ่มท่ี 3 จะถูกน าไปใช้ประกอบการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค าช้ีแจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร จัดการ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  โดยก าหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2  ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี ร ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 
  3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านโดยใส่เครื่องหมาย   ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผู้บริหาร    บุคลากรทางการศึกษา   ครูผู้สอน 
 ก.ต.ป.น.    คณะกรรมการสถานศึกษา  อื่นๆ โปรดระบุ 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ด้านวิชาการ 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

     

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติและความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และ
ตามบริบทของสถานศึกษา 

     

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผล
ท่ีหลากหลายและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา 

     

6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผล
ท่ีหลากหลายและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา 

     

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

     

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ี
การ ศึกษาและสถานศึกษาท าวิ จัยและน าผลการวิ จัย 
ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ  
มี ส่วนร่ วมในการ จัดการศึกษาและ เป็นแหล่ง เรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

     

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ  
มี ส่วนร่ วมในการ จัดการศึกษาและ เป็นแหล่ง เรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 
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ด้านงบประมาณ  

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การขอจัดต้ัง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา      
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย

ท่ีก าหนดและสอดคล้องกับนโยบาย 
     

3 การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน 
บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน 

     

4 การสร้างความรู้  ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้
งบประมาณให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

     

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษา 

     

6 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงิน
แลบัญชีของสถานศึกษา 

     

7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา 

     

8 การน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน      
9 จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานทาง ด้าน

งบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ 
     

10 การประเมินความเส่ียงด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

     

ด้านการบริหารงานบุคคล 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการ
ของสถานศึกษา 

     

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการ 
ของสถานศึกษา 

     

3 การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน รวมท้ังการออกจาก
ราชการของครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ท่ีถู ก ต้อง 
ตามระเบียบ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

     

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
ครูมืออาชีพโดยวิธีการท่ีหลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ท่ัวถึง 

     

5 การส่งเสริม วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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ด้านการบริหารทั่วไป 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอก
เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่าย
สะดวกและรวดเร็ว 

     

2 กา รป ระ ช า สั มพั น ธ์ แ ละ เผยแ พ ร่ ข้ อ มู ลส า รสน เ ทศ  
ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

     

3 ช่องทางในการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน
หลายช่องทาง 

     

4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานท่ี และป้ายประชาสัมพันธ์อย่าง
ชัดเจน 

     

5 การบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อม เป็น ระ เบี ยบ สะอาด ถู ก สุข ลักษณะ 
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     

6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

7 การวางระบบควบคุมภายในท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน 

     

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้อย่างท่ัวถึงสอดคล้องกับระเบียบท่ีก าหนดแลความ
ต้องการจ าเป็น 

     

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมถึงบุคคลอื่นท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

     

10 การประสาน  ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกขน เข้ามาระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หน้า เว็บไซต์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
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การประชาสัมพันธ์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดผ่าน Line : H.sec.plk.utt 

เพื่อด าเนินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
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