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  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๓ มีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน กำร
จัดกำรศึกษำให้โรงเรียนในสังกัด ครอบคลุม ๔ อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอบึงสำมพัน อ ำเภอวิเชียรบุรี 
อ ำเภอศรีเทพ โรงเรียนในสังกัด ๑89 โรงเรียน มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำนวนมำก กำรติดต่อ
รับบริกำรทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จึงต้องเน้นกำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้องด้วยควำม
เสมอภำค เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรให้บริกำร จึงจัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจส ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ตำมแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ก ำหนด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ือน ำมำใช้เป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  ขอขอบคุณ สถำนศึกษำทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้ควำมอนุเครำะห์
ในกำรตอบแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้เป็นประโยชน์
ส ำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
----------------------- 

หลักกำรและเหตุผล 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 มีค่ำนิยมองค์กรในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือ “องค์กรน่ำอยู่ รอบรู้เรื่องงำน บริกำรเป็นหนึ่ง” ซึ่งประกอบ 
ด้วย 
    องค์กรน่ำอยู่                           รอบรู้เรื่องงำน บริกำรเป็นหนึ่ง 
1. ภูมิทัศน์สวยงำม 1. รวดเร็ว รอบคอบ ถูกต้อง 1. ยิ้มไหว้ ด้วยไมตรี วจีไพเรำะ 
2. มีควำมเอ้ืออำทร 2. ควำมรู้ดี มีทักษะในกำรท ำงำน 2. กระชับฉับไวเต็มใจบริกำร 
3. ท ำงำนเป็นทีม 3. ช ำนำญกำรในหน้ำที่ 3. ประสำนใกล้ชิดเป็นมิตรทุกงำน 
4. ร่วมใจสำมัคคี 4. ริเริ่มสร้ำงสรรค์ 4. บริกำรด้วยควำมเสมอภำค 
5. มีมิตรไมตรีต่อกัน 5. ท ำงำนแทนกันได้  
 ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรบริกำรที่ดีของบุคลำกรจนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมประทับใจ
และเกิดควำมชื่นชมองค์กร เกิดควำมรัก สำมัคคี ร่วมแรงร่วมใจในกำรปฏิบัติงำนขับเคลื่อนพัฒนำงำนกำรให้ 
บริกำรมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงจัดท ำแบบ 
สอบถำมประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำร 
กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรต่อไป  

ขอบเขตในกำรประเมิน 

 ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ก ำหนดรูป
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 4 ด้ำน ได้แก่ 
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคลและด้ำนบริหำรทั่วไป โดยกลุ่มเป้ำหมำยตอบแบบสอบถำม 
เป็น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและอ่ืนๆ  
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   

 1. ผลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สำมำรถน ำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำกำรท ำงำน เพ่ือให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับควำมพึงพอใจ
สูงสุด  
 2. เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุง พัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  

สรุปผลกำรประเมิน 

 จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและ
กำรให้บริกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
และแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำร กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำร 
ศึกษำ และเพ่ือน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
ซึ่งกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
และอ่ืนๆ ที่มำติดต่อขอรับบริกำรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 ช่วงระยะเวลำ 4 กันยำยน ถึง 20 กันยำยน 2562 โดยสแกน  QR Code หรือ Link ผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (google Forms) มผีู้ตอบแบบสอบถำมแต่ละด้ำน 4 ด้ำน จ ำนวน 605 คน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้วิเครำะห์ข้อมูลค่ำร้อยละ โดยใช้ระดับควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน
ระดับมำกขึ้นไป แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  -ด้ำนวิชำกำร  แบบสอบถำมจ ำนวน 10 ข้อ 
       -ด้ำนงบประมำณ แบบสอบถำมจ ำนวน 10 ข้อ 
  -ด้ำนบริหำรงำนบุคคล แบบสอบถำมจ ำนวน 5 ข้อ 
  -ด้ำนบริหำรทั่วไป แบบสอบถำมจ ำนวน 10 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 โดยกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในแต่ละข้อ แต่ละด้ำนก ำหนดค่ำเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับท่ี 1  มีควำมพึงพอใจน้อยที่สดุ 
 ระดับท่ี 2  มีควำมพึงพอใจน้อย 
 ระดับท่ี 3  มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
 ระดับท่ี 4  มีควำมพึงพอใจมำก 
 ระดับท่ี 5  มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
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 ซึ่งในกำรน ำค่ำประเมินควำมพึงพอใจมำค ำนวณหำค่ำร้อยละ น ำจ ำนวนระดับควำมพึงพอใจมำกและ
มำกที่สุดมำใช้ในกำรค ำนวณ จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจสรุป ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 1.1 ด้ำนวิชำกำร  ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง 171 คน เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 
83 คน คิดเป็นร้อยละ 48.54  ครูผู้สอน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 45.62 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.68 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58  พนักงำนรำชกำร 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.58 
 1.2 ด้ำนงบประมำณ ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง 143 คน เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 48.95 ครูผู้สอน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 42.66 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.29 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40  พนักงำนรำชกำร 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.70 
 1.3 ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง 146 คน เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 54.11 ครูผู้สอน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 39.05 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.48 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68  พนักงำนรำชกำร 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.68 
 1.4 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง 145 คน เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 50.34 ครูผู้สอน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 40.69 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.90 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.69  พนักงำนรำชกำร 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.38 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
 จำกกำรสรุปแบบสอบถำมควำมพึงพอใจทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำน
บริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป มีควำมพึงพอใจในภำพรวมระดับมำกขึ้นไปมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
90.41 ด้ำนวิชำกำร มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 156 คน คิดเป็นร้อยละ 91.23 รองลงมำคือ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
จ ำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 91.09 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป จ ำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 89.66 ด้ำน
งบประมำณ จ ำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 89.51 ผลกำรพิจำรณำรำยด้ำน ดังนี้ 
 1. ด้ำนวิชำกำร พบว่ำผู้ใช้บริกำรและมีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจโดยภำพรวม ระดับมำกและมำก
ที่สุด จ ำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 91.23 
 2. ด้ำนงบประมำณ พบว่ำผู้ใช้บริกำรและมีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจโดยภำพรวม ระดับมำกและ
มำกที่สุด จ ำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 89.51 
 3. ด้ำนบริหำรงำนบุคคล พบว่ำผู้ใช้บริกำรและมีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจโดยภำพรวม ระดับ
มำกและมำกท่ีสุด จ ำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 91.09 
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 4. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป พบว่ำผู้ใช้บริกำรและมีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจโดยภำพรวม ระดับมำก
และมำกท่ีสุด จ ำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 89.66 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ด้ำนวิชำกำร 
      3.1.1 ควรจัดกำรอบรมหลักสูตรวัดผลประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 
      3.1.2 จัดอบรมจัดท ำสื่อกำรสอนตำมสำระกำรเรียนรู้ 
      3.1.3 จัดช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงครูกับศึกษำนิเทศก์ 
 3.2 ด้ำนงบประมำณ 
      3.2.1 ให้ควำมรู้และข้อเสนอแนะกำรจัดท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยที่ถูกต้องแนวทำงเดียวกัน 
      3.2.2 ควรจัดอบรมเรื่องกำรเงินและบัญชีทุกปี 
      3.2.3 เงินอุดหนุนไม่เพียงพอกำรบริหำร 
 3.3 ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
      3.3.1 กำรย้ำยและบรรจุแต่งตั้งยังล่ำช้ำ 
      3.3.2 อัตรำก ำลังที่เกษียณของโรงเรียนขนำดเล็ก 
      3.3.3 แก้ไขปัญหำขำดแคลนครูไม่ตรงเอก 
      3.3.4 ควรลดภำระงำนอื่นของครู 
 3.4 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
      3.4.1 ขำดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
      3.4.2 กำรบริกำรสำรสนเทศให้รวดเร็วขึ้น 
      3.4.3 เพ่ิมระบบข้อมูลเชื่อมโยงทั่วถึงภำยในเขตพ้ืนที่ 

อภิปรำยผล 
 จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและ
กำรให้บริกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
และแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำร กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำร 
ศึกษำ และเพ่ือน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
ซึ่งกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
และอ่ืนๆ ที่มำติดต่อขอรับบริกำรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 ช่วงระยะเวลำ 4 กันยำยน ถึง 20 กันยำยน 2562 โดยสแกน  QR Code หรือ Link ผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (google Forms) มีผู้ตอบแบบสอบถำมแต่ละด้ำน 4 ด้ำน จ ำนวน 605 คน ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจในภำพรวมทุกด้ำนมีควำมพึงพอใจมำกถึงมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.41 และจะได้น ำผลกำรส ำรวจ 
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รวมทั้งข้อเสนอแนะ ไปพัฒนำและปรับปรุงในงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ขอรับบริกำรมีควำมพึงพอใจสูงสุด
ต่อไป 
 จำกข้อมูลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้ำงต้น ภำรกิจหลักของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ในกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ 
ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย สำมำรถปฏิบัติภำรกิจตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัดจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด จะได้น ำไปปรับปรุง และพัฒนำงำนกำรให้บริกำรในด้ำนที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรให้มำกข้ึนในปีต่อไป 
 
 

*********** 
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การบริหารและการจัด
การศึกษาของ

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
มีความพึงพอใจระดับ

มากขึ้นไป 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ 171 2 3 10 111 45 156 91.23 
2. ด้านบริหารงานบุคคล 146 0 4 9 84 49 133 91.09 
3. ด้านงบประมาณ 143 2 3 10 91 37 128 89.51 
4. ด้านบริหารทั่วไป 145 1 4 10 92 38 130 89.66 

รวม 605 5 14 39 378 169 547 90.41 
คิดเป็นร้อยละ 100 0.83 2.31 6.45 62.48 27.93     

 

 

156
133 128 130

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

1. ด้านวิชาการ 2. ด้านบริหารงานบุคคล

3. ด้านงบประมาณ 4. ด้านบริหารทั่วไป

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 91.23 
ร้อยละ 91.09 ร้อยละ 89.51 ร้อยละ 89.66 



ด้านวิชาการ

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1.ผู้บริหาร......83......คน   2.บุคลากรทางการศึกษา........8........คน       3.ครูผู้สอน......78.........คน

4.ก.ต.ป.น................คน    5.คณะกรรมการสถานศึกษา.......1.........คน   6. อ่ืนๆ พนักงานราชการ 1  

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ข้อ รายการ

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด รวม

1 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต 1 1 5 121 43 171

พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถ่ินสอดคล้องกับแผนการ 1 2 10 113 45 171

ศึกษาแห่งชาติและตามความต้องการของสถานศึกษา

3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง 1 3 12 103 52 171

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551

และตามบริบทของสถานศึกษา

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการ 1 0 10 104 56 171

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิดต พัฒนาส่ือ 1 7 10 110 43 171

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลาก

หลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ

6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลท่ี 1 2 10 112 46 171

หลากหลายและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง

คุณภาพการศึกษา

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนา 2 2 12 110 45 171

คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3 12 10 106 40 171

และสถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรม 1 1 10 112 47 171

พัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระดับความพึงพอใจ

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา



10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆมีส่วน 2 0 12 121 36 171

ร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในรูปแบบเครือข่าย

รวมท้ังส้ิน 14 30 101 1112 453 1710
 จ านวนคน 2 3 10 111 45 171
 เปอร์เซ็นต์ 1.17 1.75 5.85 64.91 26.32 100
รวมมากกับมากท่ีสุด 91.23

ข้อเสนอแนะ
 1.ควรจัดการอบรมหลักสูตรวัดผลประเมินผลอย่างต่อเน่ือง
 2.จัดอบรมจัดท าส่ือการสอนตามสาระการเรียนรู้
 3.จัดช่องทางการถาม ตอบค าถามระหว่างครูกับศน.
 4.มีการขยายผลและนิเทศติดตาม
 5.ควรจัดท าตารางก าหนดการด าเนินงานให้ชัดเจน
 6.ควรจัดการแข่งขันทักษะในแต่ละด้านประจ า
 7.ควรมีห้องส่ือการสอนและให้บริการโรงเรียนยืมได้



 

 

 

  

164

158

155

160

153

158

155

146

159
157

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5

ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10

1. ด้านวิชาการ 

95.91% 

92.40% 

90.64% 

93.57% 

89.47% 

92.40% 

90.64% 

85.38% 

92.98% 
91.81% 



ด้านงบประมาณ
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1.ผู้บริหาร........70.........คน   2.บุคลากรทางการศึกษา.........9........คน       3.ครูผู้สอน.......61......คน

4.ก.ต.ป.น.......-...............คน    5.คณะกรรมการสถานศึกษา........2.............คน   6. อ่ืนๆ พนักงานราชการ...1...คน

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ข้อ รายการ

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด รวม

1 การขอจัดต้ัง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 3 5 10 96 29 143

2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย 0 3 9 91 40 143

ท่ีก าหนดและสอดคล้องกับนโยบาย

3 การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน 0 4 8 84 47 143

บัญชีและพัสดุอย่างชัดเจน

4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณ 1 4 11 96 31 143

ให้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณของ 0 3 10 89 41 143

สถานศึกษา

6 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงิน 3 3 11 88 38 143

และบัญชีของสถานศึกษา

7 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แนะน า ในการรายงานผลการเบิก 4 4 10 93 32 143

จ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา

8 การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 3 2 10 92 36 143

9 จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานทางด้านงบประมาณ 1 2 12 90 38 143

ประจ าปีอย่างเป็นระบบ

10 การประเมินความเส่ียงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ 2 4 8 94 35 143

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกา

รวม 17 34 99 913 367 1430

จ านวนคน 2 3 10 91 37 143
คิดเป็น % 1.4 2.1 6.99 63.64 25.87 100

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ระดับความพึงพอใจ



89.51
ข้อเสนอแนะ
 1.ให้ความรู้และข้อเสนอแนะการจัดท าเอกสารการเบิกจ่าย ทีถูกต้องแนวเดียวกัน
 2.ควรจัดอบรมเร่ืองการเงินและบัญชีทุกปี
3.เงินอุดหนุนไม่เพียงพอการบริหาร
4.ให้จัดท าเอกสารตัวอย่างการเบิกจ่ายเงิน



 

 

 

  

125

131 131

127

130

126

125

128 128

129

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5

ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10

2. ด้านงบประมาณ 

87.41% 

91.61% 91.61% 

88.81% 

90.91% 

88.11% 

87.41% 

89.51% 89.51% 

90.21% 



ด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1.ผู้บริหาร.......79...........คน   2.บุคลากรทางการศึกษา.......8.......คน       3.ครูผู้สอน......57.......คน

4.ก.ต.ป.น........................คน    5.คณะกรรมการสถานศึกษา........1...........คน   6. พนักงานราชการ....1.......

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ข้อ รายการ

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด รวม

1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการ 0 2 11 83 50 146

ศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการ

ของสถานศึกษา

2 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี 0 9 5 84 48 146

สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของ

สถานศึกษา

3 การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าน โอน รวมท้ังการออกจากราชการ 1 5 9 77 54 146

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกต้องตามระเบียบ

โปร่งใส ตรวจสอบได้

4 การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น 1 4 10 90 41 146

ครูมืออาชีพโดยวิธีการท่ีหลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 0 2 9 85 50 146

ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย

รวม 2 22 44 419 243 730
จ านวนคน 4 9 84 49 146
เปอร์เซ็นต์ 2.74 6.17 57.53 33.56 100
ข้อเสนอแนะ 91.09
 1. การย้ายและบรรจุแต่งต้ังยังล่าช้า

 2. อัตราก าลังท่ีเกษียณของโรงเรียนขนาดเล็ก

 3. แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูไม่ตรงเอก

 4. ควรลดภาระงานอ่ืนของครู

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ระดับความพึงพอใจ



 

 

 

  

133

132

131 131

135

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 

91.10% 

90.41% 

89.73% 89.73% 

92.47% 



ด้านการบริหารท่ัวไป

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1.ผู้บริหาร.....73.............คน   2.บุคลากรทางการศึกษา.....10..........คน       3.ครูผู้สอน.......59............คน

4.ก.ต.ป.น........................คน    5.คณะกรรมการสถานศึกษา........1............คน   6. พนักงานราชการ,ธุรการ.....2.........

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ข้อ รายการ

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด รวม

1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอก 1 3 10 97 34 145

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวก

และรวดเร็ว

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษา 1 2 7 92 43 145

และสาธารณะอย่างต่อเน่ือง

3 ช่องทางในการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันหลาย 2 3 13 88 39 145

ช่องทาง

4 การจัดท าแผนผังอาคารสถานท่ี และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 4 8 94 38 145

อย่างชัดเจน

5 การบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและสภาพ 1 4 10 87 43 145

แวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา

6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ 1 2 14 88 40 145

งาน และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

7 การวางระบบควบคุมภายในท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ 1 3 11 93 37 145

ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน

8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการ 1 4 10 96 34 145

ศึกษาได้อย่างท่ัวถึงสอดคล้องกับระเบียบท่ีก าหนดและความ

ต้องการจ าเป็น

9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง 2 7 10 90 36 145

บุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ระดับความพึงพอใจ



10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 1 3 9 94 38 145

หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม

ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

12 35 102 919 382 1450
1 4 10 92 38 145

0.69 2.76 6.9 63.45 26.20 100
ข้อเสนอแนะ 89.66
1. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

2. ดูแลเร่ืองบริการสารสนเทศให้รวดเร็วข้ึน

3. เพ่ิมระบบข้อมูลเช่ือมโยงท่ัวถึงภายในเขตพ้ืนท่ี
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ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5

ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10

4. ด้านการบริหารทั่วไป 



 

 

 




