
 
รายการเอกสารที่ส่งเข้าร่วม 

การประกวดสถานศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

********************* 
 

 การตรวจของ อปท. การตรวจของ สถ. 
* หนังสือน าส่งเอกสาร     มี    ไม่มี     มี    ไม่มี 
* ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด     มี    ไม่มี     มี    ไม่มี 

 
ล าดับ

ที ่
รายการเอกสารประกอบการสมัคร (26 รายการ) 

การตรวจนับ
เอกสารของ อปท. 

การตรวจนับ
เอกสารของ สถ. 

1. ค าสั่ง อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ในปีการศึกษา 2558 
   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

3. หลักฐานการส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว 
จากส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด
น าไปเป็นแนวทางจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
5. นโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น    มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
6. ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา    มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
7. หลักฐานการส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้

เสียของสถานศึกษา เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ประชาชน/ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

8. ผลการประเมินคุณภาพภายใน และหรือผลการประเมินของ 
สมศ. 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

9. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นว่ามีความส าคัญต่อการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

10. หลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 4 - ๙ เพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (หลักฐานการวิเคราะห์
ข้อมลูเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา) 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
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ล าดับ

ที ่
รายการเอกสารประกอบการสมัคร (26 รายการ) 

การตรวจนับ
เอกสารของ อปท. 

การตรวจนับ
เอกสารของ สถ. 

11. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา    มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
12. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีให้

ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

13. ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

14. แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของ
สถานศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

15. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีให้ 
ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 
2560) ของสถานศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

16. ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 
2560) ของสถานศึกษา โดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

17. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
18. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีให้

ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ของสถานศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

19. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของสถานศึกษา โดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

20. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 255๘ ของสถานศึกษา    มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
21. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีให้

ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 
ของสถานศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

22. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 ของ
สถานศึกษา โดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

23. หลักฐานการส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 ของสถานศึกษา 
ให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

24. แบบรายงานความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

25. แบบรายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและ
การคลังของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 
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ล าดับ

ที ่
รายการเอกสารประกอบการสมัคร (26 รายการ) 

การตรวจนับ
เอกสารของ อปท. 

การตรวจนับ
เอกสารของ สถ. 

26. แบบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

   มี    ไม่มี    มี    ไม่มี 

 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................................ผู้ตรวจนับเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          (....................................................................) 
   ต าแหน่ง...............................................................สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)................................... 
   วันที่..................เดือน..............................................พ.ศ. ........................... 
 
 
 

  ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจนับเอกสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
          (....................................................................) 
   ต าแหน่ง....................................................................  
   วันที่..................เดือน................................................พ.ศ. ........................... 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ให้ส่งเอกสารการตรวจนับนี้ไปพร้อมหนังสือน าส่งด้วย และเพ่ือความสะดวกในการตรวจนับเอกสาร 

   ให้จัดเรียงเอกสารประกอบการสมัครตามล าดับรายการที่ 1 - 26 พร้อมติดหมายเลขล าดับแสดง 
   ในเอกสารด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเพื่อเข้าร่วม 
การประกวดสถานศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
***************** 

 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................... ... ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ............................................................. ..............สังกัด
อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................อ าเภอ...............................................จังหวัด.................................
ขอสมัครเข้าร่วมการประกวดสถานศึกษาท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดเีด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
  พร้อมนี้  ขอจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร  ดังนี้ 
  1. ค าสั่ง อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ในปีการศึกษา 255๘ 
  3. หลักฐานการส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติ
และประกาศใช้แล้ว จากส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปเป็นแนวทางจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 
  4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. นโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น 
  6. ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 
  7. หลักฐานการส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา เช่น ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชน/ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  8. ผลการประเมินคุณภาพภายใน และหรือผลการประเมินของ สมศ. 
  9. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นว่ามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  10. หลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 4 – ๙ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
(หลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
แนวทางการพัฒนา) 
  11. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  12. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  13. ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  14. แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของสถานศึกษา 
  15. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของสถานศึกษา 
  16. ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของสถานศึกษา โดยผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
  17. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  18. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษา 
 

/๑๙. ประกาศ... 
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  19. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษา โดยผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
  20. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 255๘ ของสถานศึกษา 
  21. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 255๘ ของสถานศึกษา 
  22. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 255๘ ของสถานศึกษา โดยผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
  23. หลักฐานการส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา
สามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2558 ของสถานศึกษา ให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
  24. แบบรายงานความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
  25. แบบรายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการคลังของสถานศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๘ 
  26. แบบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  ขอรับรองว่าข้อมูลตามเอกสารประกอบการพิจารณาข้างต้นถูกต้องทุกประการ ไม่มีการปลอม
แปลงเอกสารแต่อย่างใด และยอมรับเงื่อนไขว่า หากมีการปลอมแปลงเอกสารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น             
ต้องมีความผิดและรับโทษตามกฎหมาย จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานส าคัญ 
 
   (ลงชื่อ)..................................................................ผู้สมัคร 
           (..........................................) 
   ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   (ลงชื่อ)..................................................................พยาน 
           (..........................................) 
   ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
   (ลงชื่อ)..................................................................พยาน 
           (..........................................) 
   ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
 
 
หมายเหตุ - ผู้ลงนามในใบสมัครต้องเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาเท่านั้น และมีพยานลงนามครบถ้วน  

  โดยใบสมัครต้องเป็นฉบับจริง 
  -  เอกสารประกอบการสมัครต้องมีครบทั้ง 26 รายการ จึงจะได้รับการพิจารณา 
  -  ต้องมีหนังสอืน าส่งใบสมัครและหนังสือน าส่งดังกล่าวต้องมีการลงทะเบียน 

  การรับหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 
 



แบบรายงานความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อ สถานศึกษา ........................................................................... สังกดั อบจ./เทศบาล/อบต. .........................................................................

เป็นความตอ้งการของใคร แก้ไขปญัหาในเรือ่งใด สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ อ่ืน ๆ 

(ผู้มีส่วนได้เสียของ ของผู้เรยีน/สถานศึกษา ยุทธศาสตรใ์ดของ ยุทธศาสตรใ์ดของ ยุทธศาสตรใ์ดของ (โปรดระบุ)

สถานศึกษา) แผนพัฒนา อปท. แผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน แผนพัฒนาการศึกษาชาติ

         ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง

ลงชื่อ ................................................................. ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา
       (...............................................................)

ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษากับปัญหาความตอ้งการของผู้มสี่วนไดเ้สีย/นโยบายของหน่วยงานระดบัเหนือขึ้นไป

ยุทธศาสตร์ โครงการ



แบบรายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการคลังของสถานศึกษา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(โดยหน่วยตรวจสอบภายใน หรือ ส านัก/กอง/ส่วนการคลังของ อบจ./เทศบาล/อบต. ต้นสังกัด)

ชื่อ สถานศึกษา ........................................................................... สังกดั อบจ./เทศบาล/อบต. .........................................................................

ไมอ่ยู่ อยู่ ไมอ่ยู่ อยู่ ไมม่ี มี ไมม่ี ม ี(โปรดระบ)ุ ไมม่ี ม ี(โปรดระบ)ุ ไมม่ี ม ี(โปรดระบ)ุ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ต าแหน่ง...................................................ขอรับรองว่าการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้นถูกต้องทุกประการ โดยพบว่า สถานศึกษาแห่งนี้
มีโครงการ/รายการทีด่ าเนินการทัง้หมด จ านวน................โครงการ/รายการ มีข้อบกพร่อง จ านวน..................โครงการ/รายการ คิดเป็นร้อยละ...................ของโครงการ/รายการทีด่ าเนินการทัง้หมด

ลงชื่อ ................................................................. ผู้ตรวจสอบ (หน่วยตรวจสอบภายใน/ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา)
       (...............................................................) 

โครงการ/รายการที่
ด าเนินการ

อ่ืน ๆ

อยู่ในแผนปฏบิตัิการ
ประจ าปงีบประมาณ 
ของสถานศึกษา ที่ผ่าน

ความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการ

สถานศึกษา (ที่มีค าสั่ง
แต่งตั้งอย่างเปน็
ทางการ) แล้ว

อยู่ในแผนพัฒนา
การศึกษา ๓ ป ีของ

สถานศึกษา ที่ผ่านความ
เหน็ชอบของ
คณะกรรมการ

สถานศึกษา (ที่มีค าสั่ง
แต่งตั้งอย่างเปน็
ทางการ) แล้ว

ผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการคลังของสถานศึกษา
(โปรดใส่เครือ่งหมาย   √   ลงในช่องที่เลือก หรอื กรอกผลการตรวจสอบ)

มีการอนุมัติ
โครงการโดย 

ผอ. 
สถานศึกษา/

หน.ศพด.

ข้อบกพรอ่งในการจัดซ้ือจัด
จ้างตามระเบยีบรายได้

สถานศึกษาและระเบยีบพัสดุ

ข้อบกพรอ่งในการ
เบกิจ่ายตามระเบยีบ

รายได้สถานศึกษาและ
ระเบยีบเบกิจ่าย

ข้อบกพรอ่งในการท า  บญัชี
ตามระเบยีบรายได้

สถานศึกษา (๔ บญัชี ได้แก่ 
บญัชีรายได้สถานศึกษา, บญัชี

เงนิฝากธนาคาร, บญัชี
ค่าใช้จ่าย,บญัชีรายได้สะสม 
และการปดิบญัชีแสดงรายรบั

รายจ่ายเงนิเมื่อสิ้น
ปงีบประมาณ)



แบบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาตอ่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๗

ชื่อ สถานศึกษา ........................................................................... สังกดั อบจ./เทศบาล/อบต. .........................................................................

จ านวนผู้ปกครองของนักเรียน  
ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างในการ

ส ารวจความพึงพอใจ
(จ าแนกเป็นรายระดบัชั้น)

(คน) (คน) มากทีสุ่ด (คน) มาก (คน) ปานกลาง (คน) น้อยถึงน้อยทีสุ่ด (คน)
ผู้ปกครอง

1. อนุบาล
2. ป.1
3. ป.2

ฯลฯ

.................คน .................คน .................คน .................คน .................คน
(...............%) (...............%) (...............%) (...............%) (...............%)

คณะกรรมการสถานศึกษา

.................คน .................คน .................คน .................คน
(...............%) (...............%) (...............%) (...............%)

ขอรับรองว่าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง

                ลงชื่อ ................................................................. ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา
                      (.....................................................)

หมายเหตุ  โปรดแนบแบบส ารวจความพึงพอใจฯ จ านวน 1 ชุด

รวม

จ านวนนักเรียน
ในแตล่ะ
ระดบัชั้น

ผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(จ าแนกเป็นรายระดบัชั้น)ระดบัชั้น

รวม

จ านวน (คน) ผลการส ารวจความพึงพอใจตอ่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา


