
 
 
 

รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 



ค าน า 
 

  รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ตามกระบวนการบริหาร 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป  นอกจากนี้ยังใช้รายงาน
ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 2 ในการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.การประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียมีต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อย 100 คน 

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามความพึงพอใจจากเครื่องมือของมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.2560 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2562 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจาก การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การ
วางแบบสอบถามความพึงพอใจในแต่ละด้านไว้ ณ จุดบริการของกลุ่ม/หน่วยต่างๆ ให้ผู้มาติดต่อได้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ และวางลิงค์แบบสอบถามไว้ในเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ของ สพป.ชุมพร เขต 2 และไลน์
กลุ่มต่างๆ 

  

 



สรุปการประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียมีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ด้านวิชาการ 

 - ครูผู้สอนจ านวน              59   คน 
 - บุคลากรทางการศึกษาจ านวน       5   คน    
 - ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน        36   คน 
รวม                                     100    คน 

 
 ด้านงบประมาณ 

- ครูผู้สอนจ านวน              55   คน 
 - บุคลากรทางการศึกษาจ านวน       6   คน    
 - ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน        39   คน 
รวม    100    คน 

 
ด้านการบริหารงานบคุคล 

- ครูผู้สอนจ านวน                82  คน 
 - บุคลากรทางการศึกษาจ านวน       16  คน  
- ข้าราชการบ านาญ                       2   คน   
 - ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน           96  คน 
รวม     196   คน 

 
ด้านการบริหารทั่วไป 

- ครูผู้สอนจ านวน                81   คน 
 - บุคลากรทางการศึกษาจ านวน       16   คน    
 - ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน          94   คน 
รวม     192   คน 

 
 
 
 
 

   



ส่วนที่ 2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความพึงพอใจในด้านวิชาการ     

  

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 

ด้านวิชาการ จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม(คน) น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด จ านวน 

(คน) 
คิดเป็น 
 ร้อยละ 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 100  3 16 67 14 81 81 

การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และ ตามความ
ต้องการของสถานศึกษา 100  5 22 64 9 73 73 

การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 100  2 20 57 21 78 78 

การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษาจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 100 1 1 10 55 33 88 88 
การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์  ในการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทกุกลุม่สาระ 100 1 5 29 56 9 65 65 

การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 100  3 11 66 20 86 86 

การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 100  4 18 61 17 78 78 

การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และสถานศกึษาท า
วิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 100  5 33 52 10 62 62 

การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 100 1 2 17 61 19 80 80 

การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 100 1 3 24 60 12 72 72 

ค่าเฉลี่ย 100 0 3 20 60 17 77 77 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปในเรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษาจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปในเรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์  ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65  



ส่วนที่ 2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารงานบคุคล 

  

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม(คน) 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
 ร้อยละ 

การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

196 1 5 50 103 37 140 71 

การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับ
นโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศกึษา 

196 2 8 55 99 32 131 67 

การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน รวมท้ังการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

196 3 5 43 97 48 145 74 

การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมืออาชีพ
โดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง 

196 1 13 52 109 22 131 67 

การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

196 1 16 39 97 43 140 71 

ค่าเฉลี่ย 196 2 10 47 101 36 137 70 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปในเรื่อง การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน รวมท้ังการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกต้องตามระเบียบ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปในเรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษา และ การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67  



ส่วนที่ 2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความพึงพอใจในด้านงบประมาณ 

  

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 

ด้านงบประมาณ 
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม(คน) 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
 ร้อยละ 

การขอจัดต้ัง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 100 2 5 22 58 13 71 71 
การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนด และ
สอดคล้องกับนโยบาย 

100 
1 2 14 59 24 83 83 

การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
อย่างชัดเจน 

100 
2 1 15 51 31 82 82 

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

100 
2 1 21 55 21 76 76 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 100 
 

4 16 59 21 80 80 
การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ
สถานศึกษา 

100 
1 2 19 48 30 78 78 

การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแก่สถานศกึษา 

100 
1 2 20 51 26 77 77 

การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน  100 
 

5 30 50 15 65 65 
จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณประจ าปี
อย่างเป็นระบบ 

100 
 

6 16 62 16 78 78 

การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของส านกังานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

100 
 

5 24 51 20 71 71 

ค่าเฉลี่ย 100 1 3 20 54 22 76 76 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปในเรื่อง การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปในเรื่อง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65  



ส่วนที่ 2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารทั่วไป 

  

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 

ด้านการบริหารทั่วไป จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม(คน) น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด จ านวน 

(คน) 
คิดเป็น 
 ร้อยละ 

จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงท้ังภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

192 2 4 50 105 31 136 71 

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศกึษาและ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

192 3 6 49 89 45 134 70 

ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง 192 3 8 53 90 38 128 67 

การจัดท าแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสมัพันธ์อย่างชัดเจน 192 

 

4 49 104 35 139 72 

การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็น
ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

192 1 2 31 117 41 158 82 

การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

192 

 

3 47 113 29 142 74 

การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

192 

 

3 54 103 32 135 70 

การจัดสวัสดิการและสวสัดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความต้องการจ าเป็น 

192 2 10 52 101 27 128 67 

การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่น
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

192 4 5 52 101 30 131 68 

การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หนว่ยงาน 
สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

192 4 6 52 103 27 130 68 

ค่าเฉลี่ย 192 2 5 49 103 33 136 71 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปในเรื่อง การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลกัษณะในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปในเรื่อง ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67  



 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

การบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป  

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ  100 0 3 20 60 17 77 77 

2. ด้านบริหารงานบุคคล 196 2 9 46 102 37 139 70 

3. ด้านงบประมาณ  100 1 3 20 54 22 76 76 

4. ด้านบริหารทั่วไป 192 2 5 49 103 33 136 71 

คิดเป็นร้อยละ        74 

 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
1.สภาพแวดล้อมสะอาดสวยงาม 
2.ครูไม่ค่อยได้รับบริการที่เข้าถึงและช่วยแก้ปัญหาทางการเรียนการสอนและสวัสดิการหรือการส่งเสริมก าลังใจในการท างานน้อยกว่าเขตการศึกษาอ่ืนที่ช่วยดูแลครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี 
3.แนวทางช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 
4.ขอบคุณส าหรับนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ดีคะ 
5.สมควรกระจายงบให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน 
6.ร่วมเป็นก าลังใจในการท างาน งานเดินเรื่องต่างๆรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ ได้รับการบริการด้วยกัลยาณมิตร 
7.ได้รับการบริการที่เป็นกันเอง สะดวก รวดเร็ว 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค าชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ

ของส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนด
ประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน 

  คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล       ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน  
⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา   ⃝  อื่น ๆ โปรดระบุ  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ด้านวิชาการ 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และ
สถานศึกษา 

     

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และ                
ตามความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

     

4 การส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ      
5 การส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พฒันาสื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์                  

ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 
     

6 การส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลทีห่ลากหลาย และ
น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

     

7 การส่งเสริม สนบัสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

     

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

     

9 การส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

10 การส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนรว่มในการจัด
การศึกษาและเปน็แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

     

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

 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค าชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ

ของส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนด
ประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา  ⃝  อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ด้านงบประมาณ 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงนิงบประมาณในสถานศึกษา      
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายทีก่ าหนด และ

สอดคล้องกับนโยบาย 
     

3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน      
4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่

เก่ียวข้อง 
     

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา      
6 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัตงิานด้านการเงนิและบญัชีของสถานศึกษา      
7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่

สถานศึกษา 
     

8  การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน       
9 จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานทางดา้นงบประมาณประจ าปีอย่างเปน็

ระบบ 
     

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพสัดุของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา และสถานศึกษา 

     

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

 



แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค าชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ
ของส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนด
ประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล     ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา  ⃝  อื่น ๆ โปรดระบ ุ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด น้อย ปาน 

กลาง มาก มาก
ที่สุด 

1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปญัหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

2 การจัดท าแผนอัตราก าลงัครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปญัหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดย
วิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเปา้หมายอย่างทัว่ถึง 

     

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

 
ข้อเสนอแนะ
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค าชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ
ของส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนด
ประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา  ⃝  อื่น ๆ โปรดระบ ุ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ด้านการบริหารทั่วไป 

ข้อ รายการ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเชือ่มโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
และส่วนกลางอยา่งเปน็ระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

     

2 การประชาสัมพนัธ์และเผยแพรข่้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง 

     

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง      
4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานที ่และปา้ยประชาสัมพันธ์อยา่งชดัเจน      
5 การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็น

ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     

6 การติดตาม ประเมนิผลการปฏบิัติงานตามมาตรฐานการปฏบิัตงิาน และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

7 การวางระบบควบคุมภายในทีส่อดคล้องกับสภาพปญัหา และตรงตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

     

8 การจัดสวัสดิการและสวสัดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อยา่งทั่วถึง 
สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความต้องการจ าเป็น 

     

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

     

10 การประสาน สง่เสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบนั 
องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

     

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

 


