
 
 
 

รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 



ค าน า 
 

  รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้แบบสอบถามออนไลน์จากส่วนกลาง สพฐ. โดยมผีู้ตอบแบบสอบถามจาก การ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การแปะ OR code แบบสอบถามไว้ที่ จุดบริการของด้านต่างๆ ให้ผู้มาติดต่อได้
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดข้อมลูถูกรวบรวมไว้ท่ีส่วนกลาง สพฐ.) 
 

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  1,260 3 13 46 779 419 1,198 95.08 

2. ด้านบริหารงานบุคคล 2,243 4 26 103 1370 740 2,110 94.07 

3. ด้านงบประมาณ  1,200 0 3 90 803 304 1,107 92.25 

4. ด้านบริหารทั่วไป 1,360 2 4 89 820 445 1,265 93.01 

คิดเป็นร้อยละ        93.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

  



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
....................................................................................................................................................................................................... 

 


