




คำนำ 
 

 รายงานผลความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ปงบประมาณ พ.ศ.2565 เลมนี้ 

จัดทำขึ้นเพ่ือประกอบการสะทอนภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการใหบริการ หมายถึง  

ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา องคคณะบุคคล ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ 

ตลอดจนประชาชนทั่วไปตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา สนองความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และสนับสนุน 

การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหบรรลุวัตถุประสงค ตามวิสัยทัศนขององคกร  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ปงบประมาณ พ.ศ.2565 เลมนี้ จะใชเปนแนวทางการบริหารจัดการ

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายที่กำหนดไว 

             

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
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บทนำ 

 ผู ร ับบริการและผู มีส วนไดส วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา  

รวมทั้งการใหบริการ หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา องคคณะ

บุคคล ผูปกครอง และผูเกี ่ยวของ ตลอดจนประชาชนทั่วไปตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ง 

การใหบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัด

การศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานและการจัด

การศึกษา รวมทั ้งการใหบริการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา โดยใชแบบสอบถามเพื ่อประเมิน 

ความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก 4 ดาน และครอบคลุมทุกภารกิจของกลุม/หนวย  

 ผลจากการประเมินความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก 4 ดาน ในปงบประมาณที่ผานมา นำมาสู

ขั้นตอนการวิเคราะหผล จำแนกรายดาน ไดแก ดานวิชากร ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ

ดานการบริหารงานทั่วไป โดยความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำแนกบริบทแตละดาน มีดังนี ้

 ดานวิชาการ ประกอบดวยรายละเอียด 10 ประเด็น ดังนี้ 1) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 2) การพัฒนากรอบหลักสูตรทองถิ่นสอดคลองกับ

แผนการศึกษาแหงชาติ และตามความตองการของสถานศึกษา 3) การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

4) การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 5) การสงเสริม สนับสนุน

ใหสถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุม 

ทุกกลุ มสาระ 6) การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที ่หลากหลาย และนำผล 

การประเมินไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 7) การสงเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 8) การสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร 

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขต

พื้นที่การศึกษา9) การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน และ 10) การสงเสริม สนับสนุนใหบุคคล องคกร หนวยงานตางๆ มีสวนรวมในการจัด

การศึกษาและเปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือขาย 

 ดานงบประมาณ ประกอบดวยรายละเอียด 10 ประเด็น ดังนี้ 1) การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอน

เงินงบประมาณในสถานศึกษา 2) การวางแผนการใชงบประมาณถูกตองตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด และ

สอดคลองกับนโยบาย 3) การแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอยาง

ชัดเจน 4) การสรางความรู  ความเขาใจ ดานการวางแผนการใชงบประมาณใหกับบุคคลที ่เกี ่ยวของ  

5) การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใชงบประมาณของสถานศึกษา 6) การใหคำปรึกษาชวยเหลือ

แนะนำการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา 7) การใหคำปรึกษาชวยเหลือ แนะนำ  
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ในการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณแกสถานศึกษา 8) การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา

งาน 9) จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางดานงบประมาณประจำปอยางเปนระบบ และ 

10) การประเมินความเสี่ยงดานการเงิน การบัญชี และพัสดุของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 ดานการบริหารงานบุคคล ประกอบดวยรายละเอียด 5 ประเด็น ดังนี้ 1) การจัดทำขอมูล

สารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา และความตองการ

ของสถานศึกษา 2) การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย สภาพ

ปญหา และความตองการของสถานศึกษา 3) การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน รวมทั้งการออกจากราชการ

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกตองตามระเบียบ โปรงใส ตรวจสอบได 4) การจัดทำแผนพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง และ 

5) การเสริมสราง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทุกกลุมเปาหมาย 

 ดานการบริหารงานทั่วไป ประกอบดวยรายละเอียด 10 ประเด็น ดังนี้ 1) จัดทำระบบขอมูล

สารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและสวนกลางอยางเปนระบบ ใชงายสะดวกและ

รวดเร็ว 2) การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ ตอสถานศึกษาและสาธารณะอยางตอเนื ่อง 

3) ชองทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันหลายชองทาง 4) การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่ 

และปายประชาสัมพันธอยางชัดเจน 5) การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอม

เปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6) การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 7) การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคลองกับสภาพ

ปญหา และตรงตามภารกิจของหนวยงาน 8) การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาไดอยางท่ัวถึง สอดคลองกับระเบียบที่กำหนดและความตองการจำเปน 9) การรับฟงความคิดเห็นของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีสวนเกี่ยวของ และ 10) การประสาน สงเสริม สรางเครือขาย

ความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการภาครัฐ และเอกชน เขามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
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รายงานผลความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมสีวนไดสวนเสีย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีผลการประเมินความพึงพอใจ 

ในการบริหารและการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุมเปาหมายเปนผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หมายถึง ผู บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา องคคณะบุคคลผู ปกครอง ประชาชนทั ่วไปที ่มาติดตอ 

ประสานงาน และใชบริการ โดยจำนวนผู ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตามประเด็นการพิจารณา  

มากกวารอยละ 10 ของประชากรในเขตพื้นที ่การศึกษา (ไมนอยกวา 100 คน) จัดเก็บขอมูลระหวาง 

เดือน มิถุนายน – กันยายน 2564 วิธ ีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามออนไลนจากสวนกลาง 

(สพฐ.) มีผูตอบแบบสอบถามจาก การสง Link ผานทางไลน ธุรการโรงเรียนในสังกัด เพื่อใหชวยสงใหคุณครู 

ในแตละโรงเรียนไดตอบแบบสอบถาม มีการแปะ OR code แบบสอบถามไวที ่ จุดบริการของดานตาง ๆ  

ใหผูมาติดตอไดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยจำแนกระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ไดแก นอยที่สุด 

นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด  

 เครื่องมือในการเก็บขอมูล   แบบสอบถามความพึงพอใจจากเครื่องมือตามมาตรฐานสำนักงาน

เขตพื้นที ่การศึกษา พ.ศ.2560 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบงชี ้ที ่ 6 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการ 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจดานการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการ

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุมในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 กลุมเปาหมาย      ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย อยางนอย 100 คน 

 ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2565 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ใช แบบสอบถามออนไลนจากสวนกลาง สพฐ. โดยมีผ ู ตอบ

แบบสอบถามจาก การสงชองทางการเขาถึง ผานโซเชียลมีเดีย (ไลน) สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (AMSS++) 

เพื่อใหผูรับบริการสามารถเขาถึงแบบสอบถามไดสะดวก และรวดเร็ว ทั้งนี้ มีการประชาสัมพันธ QR Code  

ไวที่ สพป.ชุมพร เขต 2 บริเวณจุดบริการดานตาง ๆ โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีตอ 

การใหบริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุม/หนวย  

 ทั้งนี้ สพป.ชุมพร เขต 2 ไดเผยแพรประชาสัมพันธ ใหผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียเขาไป

ตอบแบบสอบถามออนไลนที ่ เว ็บไซตของ สตผ. ที ่  http://evaobec.moe.go.th/  ในการติดตามและ

ประเมินผล ใหรายงานกระบวนการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดยมี

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 1) ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูบริหาร ครูผูสอน บุคลากรทางการ

ศึกษา ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษา หรือบุคคลอื ่นที ่มาติดตอ ประสานงาน และใชบริการ และ  

2) จำนวนผูตอบแบบสอบถามในแตละดานตองไมนอยกวา 100 คน (1 คน สามารถตอบไดมากกวา 1 ดาน) 
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จำนวนผูตอบแบบสอบถาม พึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ 

รายการ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคคล ดานทั่วไป 

 ตำแหนง         

ผูบริหาร 21 17 26 34 

บุคลากรทางการศึกษา 5 11 5 13 

ครูผูสอน 156 143 140 126 

ก.ต.ป.น. 1 1 1 2 

คณะกรรมการสถานศึกษา 0 2 0 1 

ไมระบุ 0 0 0 0 

รวม 183 174 172 176 

 เพศ         

ชาย 60 64 61 55 

หญิง 107 97 100 112 

ไมระบุ 16 13 12 11 

รวม 183 174 173 178 

 ระดับการศึกษา         

ต่ำกวาปริญญาตรี 0 1 1 2 

ปริญญาตรี 101 105 104 102 

ปริญญาโท 66 55 56 63 

ปริญญาเอก 0 0 0 0 

ไมระบุ 16 13 12 11 

รวม 183 174 173 178 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ จำแนกรายดาน ดังนี้ 

ประเด็น 

“ดานวิชาการ” 

ความพึงพอใจ 

ระดับมากขึ้นไป 

1. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  85.79 

2. การพัฒนากรอบหลักสูตรทองถิ่นสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ และตามความตองการ
ของสถานศึกษา  

84.70 

3. การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 

86.89 

4. การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  87.43 

5. การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ ในการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุมสาระ  

83.06 

6. การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที ่หลากหลาย และนำผล 
การประเมินไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  

85.79 

7. การสงเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

85.25 

8. การสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทำวิจัยและ
นำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

84.15 

9. การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  

87.43 

10. การสงเสริม สนับสนุนใหบุคคล องคกร หนวยงานตางๆ มีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือขาย 

84.15 

เฉลี่ย 85.46 

 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา “ดานวิชาการ”  

ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบวา มีความพึงพอใจระดับมากขึ ้นไป  

เฉลี่ยรอยละ 85.46 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และ การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ไดแก การสงเสริมการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตาม

บริบทของสถานศึกษา โดยประเด็น การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษา และ การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที ่หลากหลาย และนำผล 

การประเมินไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยคาพึงพอใจเทากัน สำหรับประเด็น การสงเสริม 

สนับสนุนใหสถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบ

คลุมทุกกลุมสาระ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด 
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ประเด็น 

“ดานงบประมาณ” 

ความพึงพอใจ 

ระดับมากขึ้นไป 

1. การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา  83.91 

2. การวางแผนการใชงบประมาณถูกตองตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด สอดคลองกับนโยบาย 86.78 

3. การแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอยางชัดเจน 86.78 

4. การสรางความรู ความเขาใจ ดานการวางแผนการใชงบประมาณใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ 82.18 

5. การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใชงบประมาณของสถานศึกษา  87.93 

6. การใหคำปรึกษาชวยเหลือแนะนำการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา 84.48 

7. การใหคำปรึกษาชวยเหลือ แนะนำในการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณแกสถานศึกษา 85.06 

8. การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน 80.46 

9. จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางดานงบประมาณประจำปอยางเปนระบบ 86.78 

10. การประเมินความเสี่ยงดานการเงิน การบัญชี และพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

84.48 

เฉลี่ย 84.89 
 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา “ดานงบประมาณ”  

ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบวา มีความพึงพอใจระดับมากขึ ้นไป  

เฉลี ่ยรอยละ 84.89 เมื ่อพิจารณารายประเด็น พบวา การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช

งบประมาณของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที ่สุด รองลงมามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากัน  

3 ประเด็น ไดแก การวางแผนการใชงบประมาณถูกตองตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด สอดคลองกับนโยบาย 

, การแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอยางชัดเจน และ จัดทำเอกสารการ

รายงานผลการดำเนินงานทางดานงบประมาณประจำปอยางเปนระบบ สำหรับประเด็น การนำนวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด 
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ประเด็น 

“ดานการบริหารงานบุคคล” 

ความพึงพอใจ 

ระดับมากขึ้นไป 

1. การจัดทำขอมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย 
สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา  

83.24 

2. การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา 
และความตองการของสถานศึกษา 

82.66 

3. การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ถูกตองตามระเบียบ โปรงใส ตรวจสอบได 

86.71 

4. การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อเปนครูมืออาชีพโดยวิธีการที่
หลากหลาย ทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง 

83.82 

5. การเสริมสราง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใหแกครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกกลุมเปาหมาย 

86.71 

เฉลี่ย 84.62 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา “ดานการบริหารงานบุคคล”  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบวา มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป เฉลี่ยรอยละ 
84.62 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา ประเด็น การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน รวมทั้งการออกจากราชการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกตองตามระเบียบ โปรงใส ตรวจสอบได และ ประเด็นการเสริมสราง วินัย 
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมเปาหมาย มีคาเฉลี่ย 
ความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ไดแก ประเด็นการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนครูมือ
อาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง และ ประเด็นการจัดทำขอมูลสารสนเทศอัตรากำลังครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา ตามลำดับ  
สำหรับประเด็นการจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา และ
ความตองการของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยสุด 
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รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / สพป.ชุมพร เขต 2



  

 

ประเด็น 

“ดานการบริหารงานทั่วไป” 

ความพึงพอใจ 

ระดับมากขึ้นไป 

1. จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเชื ่อมโยงทั ้งภายในและภายนอกเขตพื้นที ่การศึกษาและ
สวนกลางอยางเปนระบบ ใชงายสะดวกและรวดเร็ว  

83.15 

2. การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ ตอสถานศึกษาและสาธารณะอยางตอเนื่อง 88.20 

3. ชองทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันหลายชองทาง  85.39 

4. การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่ และปายประชาสัมพันธอยางชัดเจน 86.52 

5. การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอมเปนระเบียบ สะอาด ถูก
สุขลักษณะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

91.01 

6. การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 88.76 

7. การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคลองกับสภาพปญหา และตรงตามภารกิจของหนวยงาน 88.76 

8. การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง สอดคลองกับ
ระเบียบที่กำหนดและความตองการจำเปน 

83.71 

9. การรับฟงความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของ 85.96 

10. การประสาน สงเสริม สรางเครือขายความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการ
ภาครัฐ และเอกชน เขามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

82.02 

เฉลี่ย 86.35 
 

 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา“ดานการบริหารงานทั่วไป”  
ของ สพป.ชุมพร เขต 2 พบวา มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป เฉลี่ยรอยละ 86.35 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา 
ประเด็น การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอมเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา มีคาเฉลี ่ยความพึงพอใจมากที ่สุด รองลงมาไดแก การติดตาม ประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และประเด็น การวางระบบควบคุมภายในที่
สอดคลองกับสภาพปญหา และตรงตามภารกิจของหนวยงาน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากัน สำหรับประเด็น 
การประสาน สงเสริม สรางเครือขายความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการภาครัฐ และเอกชน  
เขามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด 
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รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / สพป.ชุมพร เขต 2



 ทั้งนี้ เมื่อสรุป ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา ตามการบริหารงาน 4 ดาน 

พบวา การบริหารงานทั่วไป มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาไดแก การบริหารงานดานวิชาการ และ 

การบริหารงานดานงบประมาณ ตามลำดับ สำหรับการบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยสุด  

 สำหรับขอเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่น มีดังนี้ 1) การประสานงานกับโรงเรียนใหชัดเจนและรวดเร็วกวา

ปจจุบันนี้ 2)อยูในชวงสถานการณโควิดจึงลำบาก 3) ควรจัดสรรวิชาเอกใหตามที่โรงเรียนตองการ หรือถาไมได

ตามที่โรงเรียนแจงไว ขอใหโทรสอบถามกอนวาโรงเรียนตองการเปลี ่ยน วิชาเอกไหม ตองการเอกอะไร   

4) สนับสนุนดานการจัดการเรียนการสอนไดดี 5) ถึงแมจะเกิดสถานการณโรคโควิด 19 ระบาดการทำงานของฝาย

บุคคลก็ยังปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา และคอยดูแลชวยเหลือบุคลากรของโรงเรียนในทุกๆเรื ่องที่สามารถจะ

ชวยเหลือได  ในเรื่องของหนังสือราชการบางเรื่องที่ สพป.ชุมพร เขต 2 สงมาใหกับทางโรงเรียนเพื่อใหทางโรงเรียน

จัดการเกี่ยวกับเรื่องขอมูลที่จะตองสงในบางครั้งระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป บางครั้งโรงเรียนก็ไมสามารถดำเนินการ

ไดทันตามเวลาที ่กำหนด 6) การบริหารภายใตการระบาดโรคโควิค 19 อาจไมสามารถเก็บไดครบถวน และ  

7) การทำงานทั้ง 4 ฝายมีประสิทธิภาพดีมาก 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

9 
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รายการ  แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2 

   จำแนกตามการบริหาร 4 ดาน ไดแก 1) ดานวิชาการ 2) ดานงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล  

และ 4) การบริหารงานทั่วไป 

กลุมเปาหมาย ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผูสอน ก.ต.ป.น.  

    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคคลอื่นๆ 

ระยะเวลา 1 มิถุนายน – 15 กันยายน 2565 

เขาถึงไดจาก https://eva.obec.go.th/vote/ 

  

 









 



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

 



นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด จํานวน(คน) รอยละ

ดานวิชาการ

1. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 183 0 3 23 36 121 157 85.79

2. การพัฒนากรอบหลักสูตรทองถ่ินสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ และตามความตองการของสถานศึกษา 183 2 4 22 35 120 155 84.70

3. การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และตามบริบทของสถานศึกษา 183 0 3 21 35 124 159 86.89

4. การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 183 0 3 20 36 124 160 87.43

5. การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ ในการจัดการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุมสาระ 183 2 7 22 29 123 152 83.06

6. การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และนําผลการประเมินไปใชในการ

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 183 2 3 21 37 120 157 85.79

7. การสงเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 183 0 2 25 34 122 156 85.25

8. การสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาทําวิจัยและนําผลการวิจัยไป

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 183 1 4 24 38 116 154 84.15

9. การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 183 0 1 22 40 120 160 87.43

10. การสงเสริม สนับสนุนใหบุคคล องคกร หนวยงานตางๆ มีสวนรวมในการจัดการศึกษาและเปนแหลงเรียนรูเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือขาย 183 2 2 25 34 120 154 84.15

เฉลี่ยรอยละ 183 0.49 1.75 12.30 19.34 66.12 85.46

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม

จํานวนตามระดับความพึงพอใจ (คน)

จํานวน

ผูตอบ

แบบสอบถาม

(คน)

การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผูตอบแบบสอบถาม

ที่มีความพึงพอใจ

ระดับมากขึ้นไป

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนเสียตอการบริหารและการจัดการศึกษา และการใหบริการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 



นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด จํานวน(คน) รอยละ

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม

จํานวนตามระดับความพึงพอใจ (คน)

จํานวน

ผูตอบ

แบบสอบถาม

(คน)

การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผูตอบแบบสอบถาม

ที่มีความพึงพอใจ

ระดับมากขึ้นไป

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนเสียตอการบริหารและการจัดการศึกษา และการใหบริการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ดานงบประมาณ

1. การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 174 1 5 22 34 112 146 83.91

2. การวางแผนการใชงบประมาณถูกตองตามระเบียบ/กฎหมายที่กําหนด และสอดคลองกับนโยบาย 174 1 3 19 37 114 151 86.78

3. การแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอยางชัดเจน 174 0 4 19 36 115 151 86.78

4. การสรางความรู ความเขาใจ ดานการวางแผนการใชงบประมาณใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ 174 1 5 25 34 109 143 82.18

5. การนิเทศ กํากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใชงบประมาณของสถานศึกษา 174 0 2 19 41 112 153 87.93

6. การใหคําปรึกษาชวยเหลือแนะนําการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา 174 1 5 21 34 113 147 84.48

7. การใหคําปรึกษาชวยเหลือ แนะนํา ในการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณแกสถานศึกษา 174 1 4 21 36 112 148 85.06

8. การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน 174 1 6 27 28 112 140 80.46

9. จัดทําเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานทางดานงบประมาณประจําปอยางเปนระบบ 174 0 5 18 37 114 151 86.78

10. การประเมินความเสี่ยงดานการเงิน การบัญชี และพัสดุของ สพท. และสถานศึกษา 174 1 4 22 37 110 147 84.48

เฉลี่ยรอยละ 174 0.40 2.47 12.24 20.34 64.54 84.89



นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด จํานวน(คน) รอยละ

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม

จํานวนตามระดับความพึงพอใจ (คน)

จํานวน

ผูตอบ

แบบสอบถาม

(คน)

การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผูตอบแบบสอบถาม

ที่มีความพึงพอใจ

ระดับมากขึ้นไป

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนเสียตอการบริหารและการจัดการศึกษา และการใหบริการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ดานบุคคล

1. การจัดทําขอมูลสารสนเทศอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา และ

ความตองการของสถานศึกษา 173 0 6 23 34 110 144 83.24

2. การจัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย สภาพปญหา และความตองการ

ของสถานศึกษา 173 1 2 27 35 108 143 82.66

3. การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกตองตาม

ระเบียบ โปรงใส ตรวจสอบได 173 0 5 18 40 110 150 86.71

4. การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุก

กลุมเปาหมายอยางทั่วถึง 173 0 3 25 37 108 145 83.82

5. การเสริมสราง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก

กลุมเปาหมาย 173 1 4 18 40 110 150 86.71

เฉลี่ยรอยละ 173 0.23 2.31 12.83 21.50 63.12 84.62



นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด จํานวน(คน) รอยละ

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม

จํานวนตามระดับความพึงพอใจ (คน)

จํานวน

ผูตอบ

แบบสอบถาม

(คน)

การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผูตอบแบบสอบถาม

ที่มีความพึงพอใจ

ระดับมากขึ้นไป

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนเสียตอการบริหารและการจัดการศึกษา และการใหบริการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ดานบริหารทั่วไป

1. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษาและสวนกลางอยางเปนระบบ ใช

งายสะดวกและรวดเร็ว 178 3 7 20 54 94 148 83.15

2. การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ ตอสถานศึกษาและสาธารณะอยางตอเนื่อง 178 1 2 18 45 112 157 88.20

3. ชองทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันหลายชองทาง 178 0 3 23 45 107 152 85.39

4. การจัดทําแผนผังอาคารสถานที่ และปายประชาสัมพันธอยางชัดเจน 178 0 5 19 41 113 154 86.52

5. การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอมเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 178 0 4 12 48 114 162 91.01

6. การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 178 0 4 16 48 110 158 88.76

7. การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคลองกับสภาพปญหา และตรงตามภารกิจของหนวยงาน 178 0 3 17 46 112 158 88.76

8. การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง สอดคลองกับระเบียบที่กําหนด

และความตองการจําเปน 178 0 3 26 41 108 149 83.71

9. การรับฟงความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของ 178 0 6 19 46 107 153 85.96

10. การประสาน สงเสริม สรางเครือขายความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการภาครัฐ และเอกชน 

เขามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 178 2 3 27 38 108 146 82.02

เฉลี่ยรอยละ 178 0.34 2.25 11.07 25.39 60.96 86.35






