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กลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานสมุทรปราการ เขต ๒ เป็นหน่วยงานในการก า 

กับดูแล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงสร้างการบริหารงานโดยแบ่ง  เป็น 
๙กลุ่ม และ ๑ หน่วย ดังนี้ ๑. กลุ่มอ านวยการ ๒. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. กลุ่มนโยบายและแผน ๕. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๖. กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ๗. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ๘. กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ๙. กลุ่มกฎหมายและคดี ๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน บทบาทหน้าท่ี ท่ีส าคัญอีก
ประการหนึ่งของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๒ คือการให้บริการ ประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของ  โรงเรียนในสังกัด การจัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมท้ังการ
สนับสนุนเปิดโอการให้บุคคล องค์กรชุมชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการจัดการศึกษา  ดังนั้น เพื่อให้การมาติดต่อราชการ ประสานงาน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา เป็นไปด้วยความพึงพอใจ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงได้จัด
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ โดยใช้ Google form  ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้น าศาสนา ฯลฯ 

1.2 ช่องทางในการขอรับบริการจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
-ติดต่อด้วยตนเอง 
-ติดต่อทางโทรศัพท์ Social Media และอื่นๆ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการสอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสียต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้วยระบบแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) สามารถวิเคราะห์ผลได้
ดังนี ้
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ตอบแบบส ารวจ 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ  เขต ๒ มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการ ของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  จ านวน ๔๓๐ คน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ ๑ แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ล าดับ สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนผู้ตอบแบบ

สองถาม
คิดเป็น
ร้อยละ

หมายเหตุ

๑. ผู้บริหารโรงเรียน ๗๙ ๑๘.๓๗
๒. ครูผู้สอน ๒๐๑ ๔๖.๗๔
๓. คณะกรรมการสถานศึกษา ๖๗ ๑๕.๕๘
๔. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ๕ ๑.๑๗
๕. บุคลากรทางการศึกษา ๓๑ ๗.๒๑
๖. อื่นๆ ๔๗ ๑๐.๙๓ ผู้ปกครอง, นักเรียน

รวม ๔๓๐ ๑๐๐.๐๐ 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๔  กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามน้อยที่สุดคือ คณะกรรมการ กตปน.  คิดเป็นร้อยละ  ๑.๑๗ 

สถานะผู้ตอบแบบสอบถามความถึงพอใจ 

ผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผู้สอน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

บุคลากรทางการศึกษา 

อื่นๆ 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากจ านวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 43๐ คน มีระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม
ศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ รายการประเมินมี 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านวิชาการ
ล าดับ สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนผู้ตอบ

แบบสองถาม
ระดับความพึงพอใจ

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
๑. ผู้บริหารโรงเรียน ๗๙ - - ๖ ๕๒ ๒๑ 
๒. ครูผู้สอน ๒๐๑ - - ๑๐ ๑๕๕ 36 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษา ๖๗ - ๓ ๐ ๒๕ ๓๙ 

๔. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ๕ - - ๐ ๒ ๓ 

๕. บุคลากรทางการศึกษา ๓๑ - - ๒ ๑๔ ๑๕ 

๖. อื่นๆ ๔๗ ๑ ๕ ๑๔ ๘ ๑๙ 
รวม ๔๓๐ ๑ ๘ ๓๒ ๒๕๖ ๑๓๓ 

ระดับ “ความพอใจมากท่ีสุด” คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๓ 
ระดับ “ความพอใจมาก” คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๓ 
ระดับ “ความพอใจ” คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๔ 
ระดับ “ความพอใจน้อย “คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๖ 
ระดับ “ความพอใจน้อยท่ีสุด” คิดเป็นร้อยละ ๐.2๓ 

สรุปผลภาพรวมความพึงพอใจ “ด้านวิชาการ”  ผู้มีส่วนได้เสียมีความพอใจระดับมากถึงระดับมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๔๗ 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ
ล าดับ สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนผู้ตอบ

แบบสองถาม
ระดับความพึงพอใจ

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
๑. ผู้บริหารโรงเรียน ๗๙ ๑ ๑ ๑๓ ๒๐ ๔๔ 

๒. ครูผู้สอน ๒๐๑ ๓ ๖ ๑๑ ๑๓๕ ๔๖ 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษา ๖๗ - ๒ ๕ ๒๙ ๓๑ 

๔. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ๕ - - - ๓ ๒ 

๕. บุคลากรทางการศึกษา ๓๑ ๑ ๑ ๓ ๑๒ ๑๔ 

๖. อื่นๆ ๔๗ - - ๑๓ ๑๙ ๑๕ 

รวม ๔๓๐ ๕ ๑๐ ๔๕ ๒๑๘ ๑๕๒ 
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ระดับ “ความพอใจมากท่ีสุด”  คิดเป็นร้อยละ 3๕.35 
ระดับ “ความพอใจมาก”  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๐ 
ระดับ “ความพอใจ”   คิดเป็นร้อยละ 1๐.๔๗ 
ระดับ “ความพอใจน้อย“ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓ 
ระดับ “ความพอใจน้อยท่ีสุด” คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๖ 

สรุปผลภาพรวมความพึงพอใจ “ด้านการบริหารงบประมาณ”  ผู้มีส่วนได้เสียมีความพอใจระดับ
มากถึงระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๕ 

3. ด้านบริหารงานบุคคล
ล าดับ สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนผู้ตอบ

แบบสองถาม
ระดับความพึงพอใจ

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
๑. ผู้บริหารโรงเรียน ๗๙ ๐ ๐ ๒ ๓๒ ๔๕ 

๒. ครูผู้สอน ๒๐๑ ๑ ๔ ๙ ๑๐๘ ๗๙ 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษา ๖๗ - ๓ ๔ ๒๘ ๓๒ 

๔. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ๕ - - ๐ ๓ ๒ 

๕. บุคลากรทางการศึกษา ๓๑ ๐ ๒ ๕ ๑๐ ๑๔ 

๖. อื่นๆ ๔๗ ๐ ๓ ๕ ๑๘ ๒๑ 

รวม ๔๓๐ ๑ ๑๒ ๒๕ ๑๙๙ ๑๙๓ 

ระดับ “ความพอใจมากท่ีสุด” คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๘ 
ระดับ “ความพอใจมาก”  คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๘ 
ระดับ “ความพอใจ”   คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๑ 
ระดับ “ความพอใจน้อย”   คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๙ 
ระดับ “ความพอใจน้อยท่ีสุด”  คิดเป็นร้อยละ    ๐.๒๓ 

สรุปผลภาพรวมความพึงพอใจ “ด้านการบริหารงานบุคคล”  ผู้มีส่วนได้เสียมีความพอใจระดับ
มากถึงระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๖ 
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4. ด้านบริหารงานทั่วไป
ล าดับ สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนผู้ตอบ

แบบสองถาม
ระดับความพึงพอใจ

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด
๑. ผู้บริหารโรงเรียน ๗๙ - - ๓ ๓๕ ๔๑ 

๒. ครูผู้สอน ๒๐๑ ๑ ๒ ๖ ๙๐ ๑๐๒ 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษา ๖๗ - ๑ ๓ ๓๒ ๓๑ 

๔. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ๕ - - - ๑ ๔ 

๕. บุคลากรทางการศึกษา ๓๑ - ๑ ๓ ๑๑ ๑๖ 

๖. อื่นๆ ๔๗ - ๑ ๒ ๒๐ ๒๔ 

รวม ๔๓๐ ๑ ๕ ๑๗ ๑๘๙ ๒๑๘ 

ระดับ “ความพอใจมากท่ีสุด” คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๐ 
ระดับ “ความพอใจมาก”  คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๕ 
ระดับ “ความพอใจ”   คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๕ 
ระดับ “ความพอใจน้อย “  คิดเป็นร้อยละ 1.๑๖ 
ระดับ “ความพอใจน้อยท่ีสุด” คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓ 

สรุปผลภาพรวมความพึงพอใจ “ด้านการบริหารงานทั่วไป”  ผู้มีส่วนได้เสียมีความพอใจระดับ
มากถึงระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๕ 

กราฟแสดงระดับความพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

วชิาการ งบประมาณ บคุคล บริหารทัว่ไป 
80

ผลการส ารวจความพงึพอใจ ปี งบประมาณ 2563 90.47 86.05 91.16 94.65
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ผลการส ารวจความพงึพอใจ ปี งบประมาณ 2563 
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม Online 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค าช้ีแจง  1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประเด็นการประเมิน 

   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 

ด้านวิชาการ 

ข้อ รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

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 
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ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

...................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค าช้ีแจง  1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประเด็นการประเมิน 

   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 

ด้านงบประมาณ 

ข้อ รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

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 
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ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

...................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค าช้ีแจง  1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ

ส านักงาน 

  เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดประเด็นการประเมิน    

ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา 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 
ระดบัความพึงพอใจ 

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

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

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

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

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

...................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค าช้ีแจง  1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ

ส านักงาน  เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 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 
1๐ การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน 

องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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




