
 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 



ล ำดับท่ี ช่ือหลักสูตร/อบรม/กิจกรรมเผยแพร่/งำนสนับสนุน ระดับค่ำเฉล่ียควำม

พึงพอใจโดยภำพรวม

ควำมหมำย ส ำนักงำน/วิทยำลัย 

ท่ีรับผิดชอบ

1 งำนบริกำรเว็บไซต์ของสถำบันพระปกเกล้ำ

1.1 การใช้งานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (รอบคร่ึงปีแรกปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 4.10 พอใจมาก หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ

1.2 การใช้งานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (รอบคร่ึงปีหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 4.31 พอใจมากท่ีสุด หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ

2 งำนบริกำรห้องสมุดสถำบันพระปกเกล้ำ

2.1 การให้บริการห้องสมุด (รอบคร่ึงปีแรกปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 4.51 พอใจมากท่ีสุด หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ

2.2 การให้บริการห้องสมุด (รอบคร่ึงปีหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 4.69 พอใจมากท่ีสุด หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ

2.3 การใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุด ประจ าปี 2563 4.39 พอใจมากท่ีสุด หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ

3 งำนบริกำรฐำนข้อมูลกำรเมืองกำรปกครอง 4.14 พอใจมาก หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ

4 งำนบริกำรพิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

4.1 การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ  (รอบคร่ึงปีแรกปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 4.79 พอใจมากท่ีสุด พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

4.2 การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ  (รอบคร่ึงปีหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 4.86 พอใจมากท่ีสุด พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

4.3 การเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา 4.77 พอใจมากท่ีสุด พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

5 งำนบริกำรงำนสนับสนุน

5.1 การให้บริการงานสนับสนับสนุนของส านักงานเลขาธิการ 

(รอบคร่ึงปีแรกปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

4.10 พอใจมาก ส านักงานเลขาธิการ

5.2 การให้บริการงานสนับสนุนของส านักงานเลขาธิการ 

(รอบคร่ึงปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

4.20 พอใจมาก ส านักงานเลขาธิการ

6 งำนบริกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

6.1 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 23 4.54 พอใจมากท่ีสุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของกำรให้บริกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)
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6.2 หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นท่ี 10 4.30 พอใจมากท่ีสุด ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

6.3 หลักสูตรผู้น ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นท่ี 9 4.61 พอใจมากท่ีสุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

6.4 หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง 

รุ่นท่ี 22

4.48 พอใจมากท่ีสุด ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

6.5 หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นท่ี 9 4.41 พอใจมากท่ีสุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

6.6 หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นท่ี 4 4.31 พอใจมากท่ีสุด ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

6.7 หลักสูตรธรรมาภิบาล ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นท่ี 5 4.55 พอใจมากท่ีสุด ส านักบริการวิชาการ

6.8 หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก ากับดูแล 

(Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 21

4.65 พอใจมากท่ีสุด ส านักบริการวิชาการ

6.9 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี 2563 

รุ่นท่ี 1

4.82 พอใจมากท่ีสุด วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน

6.10 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี 2563 

รุ่นท่ี 1  รุ่นท่ี 2

4.87 พอใจมากท่ีสุด วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน

6.11 หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นท่ี 24 4.51 พอใจมากท่ีสุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

6.12 หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 1 4.23 พอใจมากท่ีสุด ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

6.13 หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 2 4.43 พอใจมากท่ีสุด ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

6.14 หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 3 4.42 พอใจมากท่ีสุด ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

6.15 หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 4 4.06 พอใจมาก ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

6.16 หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 5 4.37 พอใจมากท่ีสุด ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

6.17 หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 6 4.32 พอใจมากท่ีสุด ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
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6.18 หลักสูตรผู้เช่ียวชาญและผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 1 4.32 พอใจมากท่ีสุด ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

6.19 หลักสูตรผู้เช่ียวชาญและผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 2 4.25 พอใจมากท่ีสุด ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

6.20 หลักสูตรผู้เช่ียวชาญและผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 3 4.26 พอใจมากท่ีสุด ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

6.21 หลักสูตรผู้เช่ียวชาญและผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 4 4.06 พอใจมาก ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

6.22 หลักสูตรผู้เช่ียวชาญและผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 5 4.19 พอใจมาก ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

6.23 หลักสูตรผู้เช่ียวชาญและผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 6 4.22 พอใจมากท่ีสุด ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

6.24 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (กกท.) รุ่นท่ี 3 4.64 พอใจมากท่ีสุด ส านักบริการวิชาการ

6.25 หลักสูตรการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินแบบบูรณาการ รุ่นท่ี 4 4.68 พอใจมากท่ีสุด ส านักบริการวิชาการ

6.26 หลักสูตรวุฒิบัตรการรับฟังความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบก่อนการเสนอกฎหมาย 4.57 พอใจมากท่ีสุด ส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย

6.27 หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการแลผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก ากับดูแล 

(Regulator) รัฐวิสหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 22

4.63 พอใจมากท่ีสุด ส านักบริการวิชาการ

6.28 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (กกท.) 

รุ่นท่ี 4

4.77 พอใจมากท่ีสุด ส านักบริการวิชาการ

6.29 หลักสูตร เสริมสร้างความรู้เครือข่าย ก.ล.ต. ภาคประชาชน 3.84 พอใจมาก ส านักบริการวิชาการ

หมำยเหตุ - เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

              4.21-5.00 ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด

              3.41-4.20 ความพึงพอใจระดับมาก

              2.61-3.40 ความพึงพอใจระดับปานกลาง

              1.81-2.60 ความพึงพอใจระดับน้อย

              1.00-1.80 ความพึงพอใจระดับน้อยท่ีสุด
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QFTS 002/00 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการพัฒนาโครงการฝึกอบรม/สัมมนา  
 

 สถาบันพระปกเกล้า ขอความร่วมมือจากท่านในฐานะผู ้แทนหน่วยงานในการประเมินความพึงพอใจ          

ต่อการพัฒนาโครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพ่ือนำข้อมลูดังกล่าวไปพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการของสถาบันต่อไป 

ชื่อโครงการฝึกอบรม หลักสูตร............................................................................................................................. ...                         

ช่วงเวลาในการพัฒนาโครงการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ........................................................................................ 
      

กรุณาระบุระดับความพึงพอใจทีห่น่วยงานของท่านมีต่อการพัฒนาโครงการฝึกอบม/สัมมนา 

โดยทำเครื่องหมาย X ในช่องท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด  <---------------> มากที่สุด 
1. ด้านผลงานการพัฒนาโครงการฝึกอบรม/สัมมนาที่ส่งมอบให้แก่หน่วยงานของท่าน 

 1.1 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาที่ได้รับตรงตามวัตถุประสงค์ 1 2 3 4 5 

 1.2 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาที่ได้รับมีคุณภาพตามที่คาดหวัง 1 2 3 4 5 

 1.3 เนื้อหาของโครงการฝึกอบรม/สัมมนามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 1 2 3 4 5 

 1.4 ส่งมอบโครงการฝึกอบรม/สัมมนาได้ตรงตามกำหนดเวลา 1 2 3 4 5 

2. ด้านบุคลากรและการประสานงาน 

2.1 ทีมจัดทำโครงการฝึกอบรม/สัมมนาของสถาบันฯ  
         มีความรู้/ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 

2.2 ความพึงพอใจต่อการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ 1 2 3 4 5 

2.3 ความพึงพอใจในภาพรวม 1 2 3 4 5 
 

ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

************ ขอขอบคุณในความร่วมมือ ********** 
กรุณาจดัส่งแบบประเมินฉบับนี้กลับมายัง สำนัก/วิทยาลัย...................... สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษาฯ   

อาคารรัฐประศาสนภักดี  ช้ัน 5 ฝั่งทิศใต้ เลขท่ี 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   
หรือทางอีเมล ............................................... ภายในวันท่ี ................................. 
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