
สรุปผลการประเมินการจัดงานวันครู ปี พ.ศ. 2562 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  
 
1.  เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

102 
310 

24.76 
75.24 

รวม 412 100.00 
 
2.  อาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ปี 
30 – 39 ปี 
40 – 49 ปี 
50 – 59 ปี   
60 ปีข้ึนไป   

141 
104 
60 
92 
15 

34.22 
25.24 
14.56 
22.33 
3.64 

รวม 412 100.00 
 
3. สถานะหรือต าแหน่ง 

สถานะหรือต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหารการศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา 
อื่นๆ 

4 
25 
345 
38 
0 

0.97 
6.07 
83.74 
9.22 
0.00 

รวม 412 100.00 
 
4. สังกัด   

สังกัด   จ านวน ร้อยละ 
สพป. 
สพม. 
สช. 
กศน. 
สอศ. 
สกอ. 
ศธจ.กทม. 

82 
161 
103 
36 
16 
0 
14 

19.00 
39.08 
25.00 
8.74 
3.88 
0.00 
3.40 

รวม 412 100.00 
 
 
 
 



 
ตอนที่  2  ความพึงพอใจต่อการจัดงานในด้านต่างๆ  
 

ความพึงพอใจต่อการจัดงานในด้านต่างๆ 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ระดับความ 

พึงพอใจเฉลี่ย 
แปลผล 

5 4 3 2 1 
1.  ความพึงพอใจต่อพิธีการ      4.46 มาก 
1.1  พิธีท าบุญตักบาตร 47.33 41.99 1.44 0.24 - 4.36 มาก 
1.2  พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ 54.85 37.62 7.52 - - 4.47 มาก 
1.3  พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบรูพาจารย์ 56.55 39.32 4.13 - - 4.52 มากท่ีสุด 
1.4  พิธีคารวะครูอาวุโส 54.61 41.02 4.37 - - 4.50 มากท่ีสุด 
1.5 พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 51.21 42.96 5.58 0.24 - 4.45 มาก 
2.  ความพึงพอใจต่อสถานที่ในการจัดงาน      4.58 มากที่สุด 
2.1  สถานที่ในการจัดงานสะดวกต่อการเดินทาง 60.19 31.31 8.01 0.24 0.24 4.51 มากท่ีสุด 
2.2  สถานที่จัดงานมีความเหมาะสมต่อการจัดงาน 69.66 25.24 5.10 - - 4.65 มากท่ีสุด 
3.  ความพึงพอใจต่อการต้อนรับและการอ านวยความสะดวก      4.49 มาก 
3.1  เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับมีความสุภาพ เป็นมิตร  62.14 30.58 5.58 0.97 0.73 4.52 มากท่ีสุด 
3.2  คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ใส่ใจกระตือรือร้น อ านวยความสะดวก รวดเร็ว 55.83 35.68 7.28 0.73 0.49 4.46 มาก 
4.  ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดงานวันครู      4.54 มากที่สุด 
4.1  รูปแบบการจัดงานมีความเหมาะสมกับสภาพงาน 58.50 35.92 5.58 - - 4.53 มากท่ีสุด 
4.2  รูปแบบการจัดงานส่งเสริมความเป็นเอกภาพของวิชาชีพครู 57.28 37.86 4.61 0.24 - 4.52 มากท่ีสุด 
4.3  รูปแบบการจัดงานส่งเสริมความภาคภูมิใจในเกียรติศักด์ิศรีของวิชาชีพครู 61.65 33.74 4.61 - - 4.57 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม      4.51 มากที่สุด 
 
เกณฑ์ในการแปลผลคะแนน 
 ช่วงคะแนนเฉล่ีย  หมายถึง  ความหมาย  
 4.50 – 5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 3.50 – 4.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก  
 2.50 – 3.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  
 1.50 – 2.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย  
 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
 
ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะในการจัดงานวันครูในครั้งต่อไป 

- อยากให้มีการก าหนดเวลาให้ชัดเจนเหมาะสม 
- ในกิจกรรมวันครูครั้งหน้า คาดหวังว่าจะได้รับการต้อนรับที่ดีเย่ียมแบบน้ีอีกครับ ขอบคุณครับ 
- เกียรติบัตรอยากให้พิมพ์ชื่อครูใส่เลย 
- ควรมีการแต่งกายชุดข้าราชการเพ่ือจะได้ร าลึกและภาคภมูิใจในความเป็นครู 
- ควรจัดบริเวณที่น่ังให้กับคณะครูและบุคลการทางการศึกษาไว้ล่วงหน้า เพ่ือป้องกันการสับสน 
- ควจให้สถานที่มีที่จอดรถเพียงพอ 
- มีนิทรรศการให้มากข้ึน 
- ก่อนการจัดงาน ควรมีการแจ้งตารางกิจกรรมส่งให้ทางโรงเรียนเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน 
- ห้องประชุมสวยและมีพ้ืนที่ในการจัดงานได้อย่างสะดวกสบายมากเลยครับ 
- น่าจะมีการจัดงานแบบอื่นๆ เพ่ือส่งเสริมค่านิยมและคุณธรรม 
- งานท าบุญตักบาตรควรดูจ านวนผู้ร่วมมามากน้อยพอจัดพระเข้าตักบาตร เพราะองค์สุดท้ายไม่มีของใส่บาตรเลย 

ควรแยกพระกระจายเป็นแถวๆ ถ่ายรูปก็จะสวยด้วย 



 
 

2 
 

- คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนพูดไม่ดี ท้ังน้ าเสียง กิริยามารยาท ไม่เหมาะที่จะมาประสานงานกับครู ครั้งหน้าฝ่าย
จัดงานควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกฝ่ายลงทะเบียน เพราะงานส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร รองผู้อ านวยการ ครูที่ 
รร คัดเลือกมาอย่างดี และครูที่ได้รับรางวัล ไม่ควรเลือกคนที่พูดจาเสียงกระแทก ท าหน้าตาไม่ดี นอกน้ันดีหมดค่ะ 
คณะกรรมการส่วนอื่นท างานดีมาก ยกย่องผู้บริหารและครูโยธินที่เสียสละ 

- จัดกิจกรรมกระชับดีมาก สถานที่เหมาะสม พิธีการพิธีกร  ท าหน้าท่ีดีมาก 
- ขอให้มีการจัดงานวันครูทุกๆปี และสลับหน่วยงานการจัดทุกครั้ง เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริบทของแต่ละ

สังกัด 
- ควรเริ่มงานเวลา07.30น.และเลิกงานเวลา10.00น. 
- คณะกรรมการจัดงานได้เหมาะสมดี สถานที่ท าได้สมศักด์ิศรี ต่อวิชาชีพ กรรมการที่เป็นเจ้าของสถานที่ ให้การ

ต้อนรับดูแลและอ านวยความสะดวกอย่างดี ยกเว้นฝ่ายรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานของ สพม. ไม่มีจิตใจในการให้
การบริการ ใชค้ าพูดและกริยาท่ีไม่เหมาะสมต่อหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย ท้ังที่ไม่มีผู้รอรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
มาก  ควรมีการคัดเลือกผู้ที่มีจิตใจในการให้บริการมาปฏบิัติหน้าท่ี เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานประทับใจ เน่ืองจากผู้ที่เข้า
ร่วมงานเป็นผู้บริหารและคุณครูอาวุโสเป็นส่วนใหญ่ 

- ในกิจกรรมวันครูครั้งหน้า คาดหวังว่าจะได้รับการต้อนรับที่ดีเย่ียมแบบน้ีอีกครับ ขอบคุณครับ 
- ดีเย่ียม 
- ท าดีแล้วค่ะ 
- ควรจัดต่อเน่ือง 
- ควรมีของที่ระลึกมอบใหผู้้ร่วมงานทุกท่าน(ติดค าว่า วันครู ครัง้ที่ .....) 
- ควรส่งจดมหายประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังสถาบันต่างๆ ก่อนเดือนธันวาคม  เชื่อว่าการปิดวันหยุดยาวของแต่

ละสถาบันต่างกัน 
- ควรมีของที่ระลึกมอบใหผู้้มาร่วมงานทุกท่าน 
- ภายในงานพิธีการครบถ้วนสมบูรณ์ดี นอกเหนือจากการตักบาตร ควรติดป้ายสังกัดให้ชัดเจน 
- สถานที่จอดรถส าหรับผู้มาร่วมงานไม่พอเพียง 
- การจัดงานควรจัดสถานที่เดียวทั้งหมดกรุงเทพมหานครถ้าเป็นไปได้จะได้ไม่สับสน 

 


