
 
 
 

รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 



ค าน า 
 

  รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ตามกระบวนการบริหาร 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป  นอกจากนี้ยังใช้รายงาน
ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 2 ในการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  การประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียมีต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อย 100 คน 

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามความพึงพอใจจากเครื่องมือของมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา พ.ศ.2560 มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล เดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้แบบสอบถามออนไลน์จากส่วนกลาง สพฐ. โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจาก การส่ง
Link ผ่านทางไลน์ ธุรการโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ช่วยส่งให้คุณครูในแต่ละโรงเรียนได้ตอบแบบสอบถาม มีการ
แปะ OR code แบบสอบถามไว้ที่ จุดบริการของด้านต่างๆ ให้ผู้มาติดต่อได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  

 

ข้อมูลเบื้อต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ   1.เพศชาย     จ านวน    55 คน 

   2.เพศหญิง     จ านวน  225 คน 

การศึกษา                   1.ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน     6 คน 

   2.ระดับปริญญาตรี    จ านวน  215 คน 

   3.ระดับปริญญาโท    จ านวน    58 คน 

   4.ระดับปริญญาเอก    จ านวน      1 คน 

 ต าแหน่ง  1.บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน    52  คน 
    2.ครู    จ านวน  193  คน  
    3.ผู้บริหาร   จ านวน    35  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดข้อมูลถูกรวบรวมไวท้ี่ส่วนกลาง สพฐ.และแจ้งกลับมาที่ สพท.ในวันที่ 15 กันยายน 2564) 

การบริหารและการจัดการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี 
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป  

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด จ านวน (คน) คิดเป็น ร้อยละ 

ด้านวิชาการ 158        
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา  

158 3 3 11 85 56 141 89.2 

การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถ่ินสอดคล้องกับแผนการศกึษาแห่งชาติ และตามความ
ต้องการของสถานศึกษา  

158 3 11 17 90 37 127 80.4 

การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา  

158 3 3 22 64 66 130 82.3 

การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  158 3 0 19 56 80 136 86.1 
การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ ์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ  

158 3 3 21 75 56 131 82.9 

การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย และน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  

158 3 3 17 69 66 135 85.4 

การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

158 3 2 22 63 69 132 83.5 

การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาท า
วิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

158 3 11 16 82 46 128 81.0 

การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

158 3 1 10 72 72 144 91.1 

การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 
 
 
 

158 4 1 21 68 64 132 83.5 



การบริหารและการจัดการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี 
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป  

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด จ านวน (คน) คิดเป็น ร้อยละ 

ด้านบริหารงานบุคคล 116        
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังคร ูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา  

116 3 0 16 45 52 97 83.6 

การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบคุลากรทางการ ศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย 
สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

116 3 1 11 52 49 101 87.1 

การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาท่ีถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

116 3 2 16 35 60 95 81.9 

การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่
หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

116 3 2 16 58 37 95 81.9 

การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

116 3 1 7 53 52 105 90.5 

ด้านบริหารงานงบประมาณ 102        
การขอจัดต้ัง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา  102 5 0 13 41 43 84 82.4 
การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ / กฎหมายที่ก าหนด และ
สอดคล้องกับนโยบาย  

102 4 1 15 31 51 82 80.4 

การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบรหิารการเงนิ บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน  102 4 1 11 27 59 86 84.3 
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  102 4 2 5 44 47 91 89.2 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการใชง้บประมาณของสถานศึกษา  102 4 0 2 44 52 96 94.1 
การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา  102 3 1 3 38 57 95 93.1 

การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา 102 4 0 3 42 53 95 93.1 
การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 102 3 2 10 49 38 87 85.3 

การจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณประจ าปีอย่างเป็นระบบ  102 3 0 8 41 50 91 89.2 
การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
 

102 3 2 5 45 47 92 90.2 



การบริหารและการจัดการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี 
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป  

ด้านบริหารทั่วไป 157        
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายใน และภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว  

157 3 2 22 65 65 130 82.8 

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อสถานศึกษา และสาธารณะอย่าง
ต่อเน่ือง  

157 3 1 10 74 69 143 91.1 

ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันมีหลายช่องทาง  157 3 1 19 64 70 134 85.4 
การจัดท าแผนผังอาคารสถานที ่และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน  157 3 0 15 62 77 139 88.5 
การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ 
สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

157 3 0 11 62 81 143 91.1 

การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน และปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง  

157 3 0 8 70 76 146 93.0 

การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และตรงตามภารกิจของ
หน่วยงาน  

157 3 0 8 75 71 146 93.0 

การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
สอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดและความต้องการจ าเป็น  

157 3 1 21 62 70 132 84.1 

การรับฟังความคิดเห็นของครูและบคุลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วน
เก่ียวข้อง  

157 3 1 24 56 73 129 82.2 

การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน 
องค์การภาครัฐ และ เอกชนเข้ามาระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

157 3 0 20 61 73 134 85.4 

1. ด้านวิชาการ (เฉลี่ยร้อยละ) 158 1.9 2.3 11.1 46.0 38.7  84.7 

2. ด้านบริหารงานบุคคล (เฉลี่ยร้อยละ) 116 2.6 1.0 11.4 41.9 43.1  85.0 

3. ด้านงบประมาณ (เฉลี่ยร้อยละ) 102 3.6 0.9 7.4 39.4 48.7  88.1 

4. ด้านบริหารทั่วไป (เฉลี่ยร้อยละ) 157 1.9 0.4 10.0 41.5 46.2  87.7 

ความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ        86.4 



ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ 
1.การประสานงานกับโรงเรียนให้ชัดเจนและรวดเร็วกว่านี ้
2.อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดจึงล าบาก 
3.ควรจัดสรรวิชาเอกให้ตามท่ี รร.ต้องการ หรือถ้าไม่ได้ตามท่ีรร.แจ้งไว้ ขอให้โทรสอบถามก่อนว่า รร.ต้องการเปล่ียน

วิชาเอกไหม ต้องการเอกอะไร   
4.สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนดีค่ะ 
5.ถึงแม้จะเกิดสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาดการท างานของฝ่ายบุคคลก็ยังปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา และคอยดูแล

ช่วยเหลือบุคลากรของโรงเรียนในทุกๆเรื่องท่ีสามารถจะช่วยเหลือได้  ในเรื่องของหนังสือราชการบางเรื่องท่ีเขตส่งมา
ให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้ทางโรงเรียนจัดการเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลท่ีจะต้องส่งในบางครั้งระยะเวลากระช้ันชิดเกิน 
บางครั้งโรงเรียนก็ไม่สามารถท าทันตามเวลาท่ีก าหนดได้   

6.การบริหารภายใต้การระบาดโรคโควิค 19 อาจไม่สามารถเก็บได้ครบถ้วน 
7.การท างานท้ัง 4 ฝ่ายมีประสิทธิภาพดีมากค่ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค าช้ีแจง  1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ

ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประเด็นการ
ประเมิน ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน 

  คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล       ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล 

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

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจตอ่การบริหารและการจัดการศกึษา รวมทั้งการให้บริการของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา  ด้าน
วิชาการ 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา 

     

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถ่ินสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และ                
ตามความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

     

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์                  

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 
     

6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลท่ีหลากหลาย และ
น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

     

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

     

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา
ท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย 

     

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

 
 
 



ค าช้ีแจง  1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประเด็นการ
ประเมิน ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล     
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล 

⃝  ผู้บริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา  ⃝  อื่น ๆ โปรดระบุ 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจตอ่การบริหารและการจัดการศกึษา รวมทั้งการให้บริการของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 
ด้านการบริหารงานบคุคล 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด น้อย ปาน 

กลาง มาก มาก
ที่สุด 

1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

     

3 การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน รวมท้ังการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดย
วิธีการท่ีหลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง 

     

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

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

 

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค าช้ีแจง  1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ

ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล   
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล 

⃝  ผู้บริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจตอ่การบริหารและการจัดการศกึษา รวมทั้งการให้บริการของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 
ด้านงบประมาณ 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 การขอจัดต้ัง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา      
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายท่ีก าหนด และ

สอดคล้องกับนโยบาย 
     

3 การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน      
4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลท่ี

เกี่ยวข้อง 
     

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

สถานศึกษา 
     

8  การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน       
9 จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณประจ าปีอย่างเป็น

ระบบ 
     

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา 

     

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

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค าช้ีแจง  1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประเด็นการ
ประเมิน ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล 

⃝  ผู้บริหาร   ⃝  บุคลากรทางการศึกษา   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมการสถานศึกษา  ⃝  อื่น ๆ โปรดระบุ 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจตอ่การบริหารและการจัดการศกึษา รวมทั้งการให้บริการของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 
ด้านการบริหารทั่วไป 

ข้อ รายการ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา
และส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

     

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะ
อย่างต่อเน่ือง 

     

3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง      
4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานท่ี และป้ายประชาสัมพนัธ์อย่างชัดเจน      
5 การบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็น

ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     

6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

     

7 การวางระบบควบคุมภายในท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

     

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
สอดคล้องกับระเบียบท่ีก าหนดและความต้องการจ าเป็น 

     

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

     

10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน 
องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

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

 


