
ฉบับท่ี   

แบบสํารวจ 
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอ 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาหรือกระบวนการจัดสรร 
เงินกองทุนและความรูความเขาใจผานคูมือกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 

เพ่ือการศึกษา ประจําป 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 คําช้ีแจง 

1. สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประสงคจะ
เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จึงไดจัดทํา “คูมือกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” ข้ึน และประสงคจะสํารวจ “ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย ดานการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี ดานกระบวนการหรือขั้นตอนการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานอ่ืน ๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุนฯ” เพ่ือนําผลสํารวจไปปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของกองทุนฯ  
ในโอกาสตอไป จึงขอความรวมมือทานในการตอบแบบสํารวจน้ี 

2. สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงคจะ
สํารวจ “ความรูความเขาใจเก่ียวกับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” เพ่ือนําผลสํารวจไปปรับปรุงการ
เผยแพร/ประชาสัมพันธเก่ียวกับกองทุนฯ ในโอกาสตอไป จึงขอความรวมมือทานในการตอบแบบสํารวจน้ี 

3. ผูใหขอมูล คือ หนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับคูมือกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และถือเปนผูมีสวน
ไดสวนเสียของกองทุนฯ ท้ังในฐานะคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีทํา
หนาท่ีพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ ผูขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมท้ัง
ผูสนใจกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

4. ขอมูลจากแบบสํารวจน้ี จะนําไปใชปรับปรุงกระบวนการจัดสรรเงินกองทุนฯ การใหบริการของเจาหนาท่ี
กองทุนฯ เปนหลัก ซึ่งไมมีผลกระทบตอหนวยงาน/บุคคลท่ีใหขอมูล 

5. แบบสาํรวจนี้ มี 4 ตอน ขอความกรุณาตอบทุกขอ  

 

 

 

 
 

***โปรดสงแบบสอบถามภายในวันศุกร ท่ี 30 มีนาคม 2561 
โดยสํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ไดติดแสตมปและจาหนาซอง 

ไวหลังแบบสํารวจเรียบรอยแลว หรือสงโทรสารท่ี 0 2281 8775 , 0 2280 0344 ตอ 18 
 

 

 



ตอน 1 ขอมูลทั่วไป 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  และ/หรือเติมขอความลงในชองวาง  
 

1. เพศ  (1) ชาย  (2) หญิง 
2. อายุ         (1) ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป   (2) 21 - 30 ป   

            (3) 31 - 40 ป  (4) 41 - 50 ป  (5) 51 ปข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา    (1) ต่ํากวาปริญญาตรี  (2) ปริญญาตรี   (3) ปริญญาโท 

  (4) ปริญญาเอก  (5) อ่ืนๆ.............  
 

4. อาชีพ/ตําแหนง  (1) นักเรียน  (2) นิสิต/นักศึกษา  (3) ครู/อาจารย 
  (4) พนักงานราชการ/ขาราชการ/เจาหนาท่ี  
  (5) ผูบริหาร  (6) ผูทรงคุณวุฒิ  

 (7) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการกองทุนฯ 
 (8) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................

  
5.  หนวยงาน  (1) โรงเรียน    (2) วิทยาลัย 

  (3) มหาวิทยาลัย   (4) หนวยงานของรัฐ  
 (5) หนวยงานเอกชน   (6) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................ 
 

6. ความเกี่ยวของกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   (1) ผูสอน  (2) ผูขอรับทุน 
   (3) ผูใช    (4) ผูเผยแพร - ใหบริการ 
   (5) ผูสนใจ    (6) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................ 
 

7.   ทานเคยไดรับขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับกองทุนฯ ทางส่ือใดบาง 
  (1) แผนพับประชาสัมพันธ  (2) Internet (website, Facebook) 
  (3) วิทยุ    (4) โทรทัศน 
  (5) อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอน 2 ความพึงพอใจที่มีตอกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด เพียงชองเดียว

เทานั้น โดยพิจารณาตามเกณฑตอไปนี้ 
 ระดับ 1  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด (ควรปรบัปรงุอยางเรงดวน) 
 ระดับ 2  หมายถึง  พึงพอใจนอย (ควรปรับปรุง) 
 ระดับ 3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
 ระดับ 4  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
 ระดับ 5  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

 
ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 
พึงพอใจ
นอยท่ีสุด 

 
 (1) 

พึงพอใจ
นอย 

 
 (2) 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

 
(3) 

พอใจ
มาก 

 
(4) 

พอใจ
มากท่ีสุด 

 
(5) 

 ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

1. มีความเอาใจใส กระตือรือรน พูดจาสุภาพ  
และมีมารยาทในการใหบริการ 

     

2. สามารถอธิบายวิธีการและข้ันตอนขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนฯ หรือการจัดกิจกรรมไดชัดเจน เขาใจงาย 

     

3. มีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําการขอรับ
การจัดสรรเงินกองทุนฯ และสามารถแกปญหาเฉพาะ
หนาไดเปนอยางดี 

     

4. ใหบริการอยางเสมอภาคตามลําดับกอน – หลัง  
โดยไมเลือกปฏิบัติ 

     

5. ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ      
6. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ีเชน  ไมขอ 

   สิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาผลประโยชน 
    ในทางมิชอบ 

     

7. ใหบริการตรงตามความตองการอยางครบถวนสมบูรณ      
 ดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ 

1.  มีการกําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขสําหรับการ
ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ครอบคลุมทุกกลุม
อยางชัดเจน 

     

2.  การยื่นคําขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ สามารถ
ดําเนินการไดงาย ไมยุงยาก และไมซับซอน 

     

3.  การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ มีความชัดเจน 
โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

     

4.  ระยะเวลาในการพิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนฯ       



 
ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 
พึงพอใจ
นอยท่ีสุด 

 
 (1) 

พึงพอใจ
นอย 

 
 (2) 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

 
(3) 

พอใจ
มาก 

 
(4) 

พอใจ
มากท่ีสุด 

 
(5) 

มีความเหมาะสม 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1.  สามารถเขาถึงสถานท่ีรับบริการไดโดยงาย สะดวก      
2.  สถานท่ีใหบริการมีความพรอมในการอํานวยความ

สะดวก  
     

3. มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอตอความตองการของ
ผูใชบริการ (เชน ท่ีจอดรถ ท่ีพักรับรอง หองน้ํา ฯลฯ) 

     

4.  มีปายแจงลําดับข้ันตอนการรับบริการอยางชัดเจน      
 ระดับความคิดเห็น 

พึงพอใจ
นอยท่ีสุด 

 
 (1) 

พึงพอใจ
นอย 

 
 (2) 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

 
(3) 

พอใจ
มาก 

 
(4) 

พอใจ
มากท่ีสุด 

 
(5) 

 ดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุนฯ 
1. สามารถติดตอ ประสานงานกับกองทุนฯ ไดอยาง

สะดวก และรวดเร็ว 
     

2. มีการประชาสัมพันธใหเขาถึงการบริการอยางท่ัวถึง      
3. สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเก่ียวกับ

กองทุนฯ ไดงาย และสะดวก หลากหลายชองทาง 
     

4. ไดรับบริการอยางคุมคาและมีประโยชน      
5. กองทุนฯ มีคุณภาพในการใหบริการ      
6. การไดรับขอมูลและการใชประโยชนจากโครงการท่ี

แลวเสร็จ  
     

7. ท่านมคีวามพงึพอใจ / ไมพ่งึพอใจต่อการใหบ้รกิารใน

ภาพรวม อยู่ในระดบัใด 

     

 
 
 
 
 
 
 



ตอน 3 ความรูความเขาใจที่มีตอกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับทานมากท่ีสุด เพียงชองเดียวเทานั้น  
 

 
ขอคําถาม 

ระดับความรูความเขาใจ 
นอยท่ีสุด 

 (1) 
นอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

 ความรูท่ีไดจากเอกสาร 

1. เม่ือทานไดอานเอกสารของกองทุนฯ แลว                   
ทานไดรับความรูเก่ียวกับกองทุนฯ เพ่ิมมากข้ึน 

     

2. เอกสารของกองทุนฯ มีเนื้อหาหรือขอมูลท่ีชัดเจน
ครบถวน ทําใหทานไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน 

     

3. เอกสารของกองทุนฯ มีเนื้อหาหรือขอมูลท่ีทันสมัย 
เปนปจจุบัน              

     

4. เอกสารของกองทุนฯ มีความนาสนใจ ทําใหดึงดูด
ความสนใจของทาน 

     

5. ทานมีความรูเก่ียวกับกองทุนฯ และสามารถนําไป
ถายทอดใหกับผูอ่ืนได 

     

 ความเขาใจในเอกสารท่ีกองทุนเผยแพร 

6. ทานทราบเก่ียวกับขอมูลเบื้องตนของกองทุนฯ        

7. ทานเขาใจและทราบท่ีมาของการจัดตั้งกองทุนฯ      

8. ทานเขาใจเก่ียวกับภารกิจและหนาท่ีของกองทุนฯ      

9. ทานเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค หลักการ และ
ขอบขายของการสนับสนุนทุนอยางชัดเจน 

     

10. ทานเขาใจแนวทางการพิจารณาโครงการท่ีขอรับทุน
สนับสนุนอยางชัดเจน 

     

11. ทานเขาใจเก่ียวกับรายละเอียด/ข้ันตอนของ           
การขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ 

     

12. ทานทราบเก่ียวกับเกณฑในการพิจารณาโครงการ 
ลักษณะของโครงการ และประเด็นท่ีพิจารณา  
อยางชัดเจน 

     

 13. ทานทราบเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนใน          
การติดตามและประเมินโครงการวิจัยอยางชัดเจน 

     

 
 
 
 



ตอน 4 ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

คําช้ีแจง โปรดใหขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร
ความรูความเขาใจเก่ียวกับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 

ประเด็น ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
 

กองทุนฯ ควรเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
การดําเนินงาน 
ดานใดบาง 

 

โครงสรางสํานักงาน........................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

องคประกอบ-อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ........................................ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

การประชาสัมพันธ............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

กระบวนการทํางาน........................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

การจดัสรรทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการ................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

ระเบียบวิธีการเบิกจายเงินกองทุน..................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

ประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีกองทุนควรใหการสนับสนุนอยางเรงดวน 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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