
  



ค ำน ำ 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 มีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน กำร

จัดกำรศึกษำให้โรงเรียนในสังกัด ครอบคลุม 4 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอหนองไผ่ อ ำเภอบึงสำมพัน อ ำเภอวิเชียรบุรี 

อ ำเภอศรีเทพ โรงเรียนในสังกัด 188 โรงเรียน มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำนวนมำก กำร

ติดต่อรับบริกำรทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จึงต้องเน้นกำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง

ด้วยควำมเสมอภำค เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรให้บริกำร จึงจัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจส ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำน

บริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ตำมแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำที่ก ำหนด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพ่ือน ำมำใช้เป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรพัฒนำและ

ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

  ขอขอบคุณ สถำนศึกษำทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้ควำม

อนุเครำะห์ในกำรตอบแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้เป็น

ประโยชน์ส ำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

                                                                  กันยำยน 2564 
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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัด

การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

----------------------- 

หลักการและเหตุผล 

           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน ประสำนและก ำกับให้

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ

ตำมมำตรฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและ

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.

2560 และเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

 1.จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ

นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

 2.วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขต พ้ืนที่

กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม กำร

ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

 3.ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 4.ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 5.ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 6.ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดและ

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 7.จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 8.ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ

รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 9.ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 10.ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน

กำรศึกษำ 
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 11.ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 12.ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังแผนผังดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3 

ผอ.กลุ่ม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มส่งเสรมิ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

กลุม่นิเทศตดิตำม
และประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มบรหิำร 
งำนบุคคล 

กลุ่มบรหิำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำ
ทำงไกลฯ 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผอ.สพป. 
เพชรบูรณ์ เขต 3 

กศจ. 

ก.ต.ป.น. 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

ศูนย์พัฒนำวชิำกำร สถำนศึกษำในสังกัด คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้ำประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์      “ผู้เรียนคุณภาพ องค์กรมาตรฐาน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ 

 1.พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้

ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

 2.ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองใน

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 3.ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สู่ควำมเป็นมืออำชีพ 

 4.สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำ

เทียม ทั่วถึงและใช้ชีวิตอย่ำงปลอดภัย 

 5.ส่งเสริมกำรน้องน ำศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำเพ่ือกำร

เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 6.บริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และจัดกำรศึกษำ 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 

เป้าประสงค ์

 1.ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชำติ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 

มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 

 2.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ 

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง 

 3.ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับ 

กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม และมีคุณภำพพร้อมก้ำวสู่สำกล ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีควำมแม่นย ำทำงวิชำกำรและมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่

หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรมและทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี 
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 5.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 

มีส ำนึกควำมรับผิดชอบและกำรบริหำรแบบร่วมมือ 

 6.สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชนและผู้ 

เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำระดับพ้ืนที่ จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือกำรเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียน

นวัตกรรม 

 7.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำรเป็นส ำนักงำนแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้

ข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลอย่ำง

เป็นระบบ 

ค่านิยมองค์กร 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 มีค่ำนิยมองค์กรในกำรปฏิบัติงำน

ร่วมกันของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือ “องค์กรน่าอยู่ รอบรู้เรื่องงาน บริการเป็นหนึ่ง”  

ซึ่งประกอบด้วย 

    องค์กรน่าอยู่                           รอบรู้เรื่องงาน บริการเป็นหนึ่ง 

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                         5. มำกมีด้วยจิตอำสำ 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา เทอม 1 ปีการศึกษา 2564  

         1.จ านวนนักเรียน จ าแนกตามเพศและระดับช้ัน 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จ านวนห้อง 

อนุบำล 1 348 327 675 80 
อนุบำล 2 1,197 1,053 2,250 191 
อนุบำล 3 1,318 1,106 2,424 191 

รวมก่อนประถม 2,863 2,486 5,349 462 

ประถมศึกษำปีที่ 1 1,412 1,321 2,733 200 
ประถมศึกษำปีที่ 2 1,437 1,299 2,736 198 
ประถมศึกษำปีที่ 3 1,595 1,476 3,071 201 
ประถมศึกษำปีที่ 4 1,625 1,519 3,144 201 
ประถมศึกษำปีที่ 5 1,446 1,404 2,850 199 
ประถมศึกษำปีที่ 6 1,523 1,463 2,986 202 
รวมระดับประถมศึกษา 9,038 8,482 17,520 1,201 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 847 651 1,498 75 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 781 607 1,388 75 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 767 605 1,372 74 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 2,395 1,863 4,258 224 

ระดับชั้น ขาย หญิง รวม ห้อง 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 5 20 25 1 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 2 7 9 1 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 1 6 7 1 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 33 41 3 

รวมทั้งสิ้น 14,304 12,864 27,168 1,890 
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  2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564) 

 

กลุ่ม 
บุคลากรทางการศึกษา  

พนักงาน
ราชการ 

 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 
รวม 38 ข 38 ค 

(1) (2) 

ผู้อ ำนวยกำร สพป. 1      1 
รองผู้อ ำนวยกำร สพป. 4      4 
กลุ่มอ ำนวยกำร   4  4 5 13 
กลุ่มนโยบำยและแผน   5   1 6 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   6 1  1 8 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   6 1  1 8 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ 

 11 3    14 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   7 1  1 9 
หน่วยตรวจสอบภำยใน   1   1 2 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

  1   1 2 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   2    2 
กลุ่มกฎหมำยและคดี   1    1 

รวม 5 11 36 3 4 11 70 

 3.จ านวนบุคลากร ของสถานศึกษาในสังกัด จ าแนกตามต าแหน่ง 

 
ต าแหน่ง 

อ าเภอ  
รวมทั้งสิ้น วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ บึงสามพัน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 56 31 50 24 161 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 4 2 3 3 12 
ข้ำรำชกำรครู 492 283 441 267 1,483 
ลูกจ้ำงประจ ำ 20 2 12 9 43 
พนักงำนรำชกำร 34 12 20 13 79 
ครูอัตรำจ้ำง 13 16 14 7 50 
ลูกจ้ำงชั่วครำว(นักกำรภำรโรง,ธุรกำร
โรงเรียน,พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร) 

92 59 76 42 269 

รวมทั้งสิน้ 711 405 616 365 2,097 
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 ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือกำรบริกำรที่ดีของบุคลำกรจนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำม
ประทับใจและเกิดควำมชื่นชมองค์กร เกิดควำมรัก สำมัคคี ร่วมแรงร่วมใจในกำรปฏิบัติงำนขับเคลื่อนพัฒนำ
งำนกำรให้บริกำรมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  
จึงจัดท ำแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรบริหำร กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรต่อไป 

ขอบเขตในการประเมิน 

 ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ก ำหนด

รูปแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 4 ด้ำน 

ได้แก่ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคลและด้ำนบริหำรทั่วไป โดยกลุ่มเป้ำหมำยตอบ

แบบสอบถำม เป็น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ

ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและ

อ่ืนๆ  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

 1. ผลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

สำมำรถน ำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำกำรท ำงำน เพ่ือให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับควำมพึงพอใจ

สูงสุด  

 2. เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุง พัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  

สรุปผลการประเมิน 

 จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

และกำรให้บริกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้

เป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำร กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ และเพ่ือน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรของบุคลำกรใน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่โดยให้โรงเรียนแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ครูผู้สอน คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(ก.ต.ป.น.) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและอ่ืนๆ กรอกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจออนไลน์ที่เว๊ปไซด์ของ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (http:www’obec.go.th/) ให้ตอบแบบสอบถำม กลุ่มที่ 3 หรือ

ที่ http://feedback.obecdata.com/index.php/misreport/fb3 ซึ่งแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 4 ด้ำน ใน

แต่ละด้ำนต้องมีผู้ตอบแบบส ำรวจเกิน 100 คนขึ้นไป ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 

3 ได้วิเครำะห์ข้อมูลค่ำร้อยละ โดยใช้ระดับควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนระดับมำกขึ้นไป แบบสอบถำมควำมพึง

พอใจ ประกอบด้วย  

 ควำมพึงพอใจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

  -ด้ำนวิชำกำร  แบบสอบถำมจ ำนวน 10 ข้อ มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 148 คน 

       -ด้ำนงบประมำณ แบบสอบถำมจ ำนวน 10 ข้อ มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 125 คน 

  -ด้ำนบริหำรงำนบุคคล แบบสอบถำมจ ำนวน 5 ข้อ มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 117 คน 

  -ด้ำนบริหำรทั่วไป แบบสอบถำมจ ำนวน 10 ข้อ มีผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 121 คน 

 โดยกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในแต่ละข้อ แต่ละด้ำนก ำหนดค่ำเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   ระดับท่ี 1  มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 

  ระดับท่ี 2  มีควำมพึงพอใจน้อย 

  ระดับท่ี 3  มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 

  ระดับท่ี 4  มีควำมพึงพอใจมำก 

  ระดับท่ี 5  มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 

 ซึ่งในกำรน ำค่ำประเมินควำมพึงพอใจมำค ำนวณหำค่ำร้อยละ น ำจ ำนวนระดับควำมพึงพอใจมำก

และมำกท่ีสุดมำใช้ในกำรค ำนวณ จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจสรุป ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

            จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 232  คน 

         -เพศหญิง  159  คน 

         -เพศชำย   73   คน 

 ระดับการศึกษา 

  ต่ ำกว่ำปริญญำตรี   3   คน 

  ปริญญำตรี   93  คน 

  ปริญญำโท  133  คน 

  ปริญญำเอก     3  คน 

 

http://feedback.obecdata.com/index.php/misreport/fb3
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 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ก.ต.ป.น.     2  คน 

  กรรมกำรสถำนศึกษำ    2  คน 

  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  94  คน 

  ครูผู้สอน  119  คน 

  บุคลำกรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขต    6  คน 

  บุคลำกรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ    9  คน 

 ส่วนที่ 2 ผลการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ 

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม
มำก
และ
มำก
ที่สุด 

ระดับความพึงพอใจ รวม 

5 4 3 2 1   
  ด้านการบริหารวิชาการ   
1 กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ 

93.24 138 70 68 10 0 0 148 

2 กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และ
ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

92.56 137 57 80 11 0 0 148 

3 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำน 
ศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
และตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

95.94 142 82 60 6 0 0 148 

4 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 95.94 142 85 57 6 0 0 148 

5 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำร
ผลิต พัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยคลอบ
คลุมทุกกลุ่มสำระ 

90.54 134 68 66 14 0 0 148 



 
6 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำร

วัดผลประเมินผลที่หลำกหลำย และน ำผล
กำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพ
กำรศึกษำ 

95.27 141 76 65 7 0 0 148 

7 กำรส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตำม 
ตรวจสอบกำร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

89.86 133 76 57 13 2 0 148 

8 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไป
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

83.78 124 54 70 22 2 0 148 

9 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

90.54 134 85 49 14 0 0 148 

10 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร 
หน่วยงำนต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบเครือข่ำย 

87.84 130 69 61 18 0 0 148 

    
 

1355 722 633 121 4 0 1480 

  จ านวนคน   136 72 64 12 0 0 148 

  คิดเป็นร้อยละ   91.89 48.65 43.24 8.11 0 0 100 

 
 ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร จากตารางมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 148 คน พบว่ามีผลการ
ประเมินระดับมากและมากที่สุด ข้อ 3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา และข้อ 4 การส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวน 142 คน ร้อยละ 95.94 ข้อที่
ได้ผลการประเมินความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุดน้อยที่สุด ข้อ 8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน 124 คน ร้อยละ 83.78 ผลกำรส ำรวจในภำพรวมด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ร้อยละ 
91.89 
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  ด้านการบริหารงานบุคคล   
1 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศอัตรำก ำลังครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ
นโยบำย สภำพปัญหำและควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำ 

92.80 116 72 44 7 2 0 125 

2 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกร
ทำงกำร ศึกษำที่สอดคล้องกับนโยบำย 
สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำ 

91.20 114 68 46 10 1 0 125 

3 กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน รวมทั้ง
กำรออกจำกรำชกำรของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ถูกต้องตำมระเบียบ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

90.40 113 62 51 11 1 0 125 

138 137

142 142

134

141

133

124

134

130

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

1. ด้านการบริหารวิชาการ

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5

ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10

93.24 92.56 

95.94 95.94 

90.54 

95.27 

89.86 

83.78 

90.54 

87.84 



 

4 กำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพ่ือเป็นครูมืออำชีพโดย
วิธีกำรที่หลำกหลำย ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
อย่ำงทั่วถึง 

90.40 113 59 54 12 0 0 125 

5 กำรเสริมสร้ำง วินัย คุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยำบรรณวิชำชีพให้แก่ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

91.20 114 77 37 10 1 0 125 

    
 

570 338 232 50 5 0 625 
  จ านวนคน   114 68 46 10 1 0 125 

  คิดเป็นร้อยละ   91.20 54.40 36.80 8.00 0.80 0 100 

 
 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล จากตารางมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 125 คน พบว่ามีผลการ
ประเมินระดับมากและมากที่สุด ข้อ 1 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศอัตรำก ำลังครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับนโยบำย สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถำมระดับมำกและมำก
ที่สุด จ ำนวน 116 คน ร้อยละ 92.80  ผู้ตอบแบบสอบถำมระดับมำกและมำกที่สุด น้อยข้อ 3 กำรสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน รวมทั้งกำรออกจำกรำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ถูกต้องตำมระเบียบ  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และข้อ4 กำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเป็นครูมืออำชีพโดย
วิธีกำรที่หลำกหลำย ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง จ ำนวน 113 คน ร้อยละ 90.40 ผลการส ารวจในภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ 91.20 

 

116

114

113 113

114

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

2. ด้านการบริหารงานบุคคล

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5

92.80 

91.20 

90.40 90.40 

91.20 
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  ด้านการบริหารงบประมาณ   
1 กำรขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงิน

งบประมำณในสถำนศึกษำ 
88.89 104 50 54 13 0 0 117 

2 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณถูกต้องตำม
ระเบียบ / กฎหมำยที่ก ำหนด และสอดคล้อง
กับนโยบำย 

92.36 108 72 36 9 0 0 117 

3 กำรแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบในกำรจัดระบบกำร
บริหำรกำรเงิน บัญช ีและพัสดุอยำ่งชัดเจน 96.58 113 81 32 4 0 0 117 

4 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรวำง
แผนกำรใช้งบประมำณให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

88.89 104 57 47 11 2 0 117 

5 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำร
ใช้งบประมำณของสถำนศึกษำ 91.45 107 64 43 10 0 0 117 

6 กำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือแนะน ำกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีของ
สถำนศึกษำ 

90.59 106 59 47 9 1 1 117 

7 กำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือ แนะน ำ ในกำร
รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแก่
สถำนศึกษำ 

90.59 106 59 47 9 1 1 117 

8 กำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
พัฒนำงำน 

92.30 108 59 49 7 2 0 117 

9 กำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ทำงด้ำนงบประมำณประจ ำปีอย่ำงเป็นระบบ 94.02 110 64 46 6 1 0 117 

10 กำรประเมินควำมเสีย่งด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี 
และพัสดุของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ 

90.59 106 58 48 11 0 0 117 

  รวม 
 

1072 623 449 89 7 2 1170 

  จ านวนคน   107 62 45 9 1 0 117 

  คิดเป็นร้อยละ   91.45 52.99 38.46 7.70 0.85 0 100 
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 ด้านการบริหารงบประมาณ จำกตำรำงมีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้นจ ำนวน 117 คน พบว่ำมีผลกำร

ประเมินระดับมำกและมำกที่สุด ข้อ 3 กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และ

พัสดุอย่ำงชัดเจน ตอบแบบสอบถำมระดับมำกและมำกที่สุด มำกจ ำนวน 113 คน ร้อยละ 96.58 กำรวำงแผน

กำรใช้งบประมำณถูกต้องตำมระเบียบ/กฎหมำยที่ก ำหนด ข้อ 1กำรขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมำณ

ในสถำนศึกษำ และข้อ 4 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณให้กับบุคคลที่

เกี่ยวข้อง ผู้ตอบแบบสอบถำมระดับมำกและมำกที่สุด น้อย  จ ำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ผลการ

ส ารวจในภาพรวม จ านวน 107 คน ร้อยละ 91.45 
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

3. ด้านการบริหารงบประมาณ

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5

ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10

88.89 

92.36 

96.58 

88.89 

91.45 
90.59 90.59 

92.30 

94.02 

90.59 
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  ด้านการบริหารทั่วไป   
1 จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเช่ือมโยงท้ังภำยใน 

และภำยนอกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและส่วนกลำง
อย่ำงเป็นระบบ ใช้ง่ำยสะดวกและรวดเร็ว 

92.56 112 66 45 9 0 0 121 

2 กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศ
ต่อสถำนศึกษำ และสำธำรณะอยำ่งต่อเนื่อง 

94.21 114 76 38 7 0 0 121 

3 ในกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร่วมกันมีหลำยช่องทำง 

86.77 105 64 41 15 1 0 121 

4 กำรจัดท ำแผนผังอำคำรสถำนท่ี และป้ำย
ประชำสมัพันธ์อย่ำงชัดเจน 93.39 113 70 43 8 0 0 121 

5 กำรบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนท่ี ระบบ
สำธำรณูปโภค และสภำพแวดล้อมเป็นระเบียบ 
สะอำด ถูกสุขลักษณะในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

93.39 113 69 44 8 0 0 121 

6 กำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนตำม
มำตรฐำน กำรปฏิบตัิงำน และปรบัปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง 

92.56 112 68 44 9 0 0 121 

7 กำรวำงระบบควบคมุภำยในท่ีสอดคล้องกับ
สภำพ ปัญหำ และตรงตำมภำรกิจของหน่วยงำน 95.04 115 56 59 6 0 0 121 

8 กำรจัดสวัสดิกำรและสวสัดภิำพของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงท่ัวถึง สอดคล้อง
กับระเบียบที่ก ำหนดและควำมต้องกำรจ ำเป็น 

94.21 114 61 53 6 1 0 121 

9 กำรรับฟังควำมคดิเห็นของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ รวมถึงบุคคลอื่นทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง 92.56 112 67 45 7 2 0 121 

10 กำรประสำน ส่งเสรมิ สรำ้งเครือข่ำยควำม
ร่วมมือจำกบุคคล หน่วยงำน สถำบัน องค์กำร
ภำครัฐ และ เอกชนเข้ำมำระดมทรัพยำกรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

94.21 114 66 48 7 0 0 121 

     
1124 663 461 82 4 0 1210 

  จ านวนคน   112 66 46 8 1 0 121 

  คิดเป็นร้อยละ   92.56 54.54 38.02 6.61 0.83 0 100 
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 ด้านการบริหารทั่วไป จำกตำรำงมีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้นจ ำนวน 121  คน พบว่ำมีผลกำร

ประเมินระดับมำกและมำกที่สุด ข้อ 7 กำรวำงระบบควบคุมภำยในที่สอดคล้องกับสภำพ ปัญหำ และตรงตำม

ภำรกิจของหน่วยงำน จ ำนวน 115 คน ร้อยละ 95.04 น้อยที่สุด ข้อ 3 ในกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำม

คิดเห็นร่วมกันมีหลำยช่องทำง จ ำนวน 105 คน ร้อยละ 86.77   ผลการส ารวจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 

92.56 
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

4. ด้านการบริหารทั่วไป

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5

ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 7 ข้อท่ี 8 ข้อท่ี 9 ข้อท่ี 10

92.56 

94.21 

86.77 

93.39 93.39 

92.56 

95.04 
94.21 94.21 

92.56 
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สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ที ่

 
ด้าน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รวมมาก 
และมาก

ที่สุด 

ระดับความพึงพอใจ  
รวม 5 4 3 2 1 

1 ด้ำนกำรบริหำร 
งำนวิชำกำร 

91.89 136 72 64 12 0 0 148 

2 ด้ำนกำรบริหำร 
งำนบุคคล 

91.20 114 68 46 10 1 0 125 

3 ด้ำนกำรบริหำร 
งำนงบประมำณ 

91.45 107 62 45 9 1 0 117 

4 ด้ำนกำรบริหำร 
งำนทั่วไป 

92.56 112 66 46 8 1 0 121 

 รวมทั้งสิ้น 91.78 469 268 201 39 3 0 511 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 มีผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำก 
ผู้ใช้บริกำรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในภำพรวม 4 ด้ำน ที่มีผลกำรประเมินระดับมำกและมำกที่สุด ทำงด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป ร้อยละ 92.56  ด้ำนบริหำรวิชำกำร ร้อยละ 91.89  ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ร้อยละ 
91.45และด้ำนบริหำรงำนบุคคล ร้อยละ 91.20 ตำมล ำดับ ภาพรวมผลการส ารวจความพึงพอใจ ร้อยละ 
91.78 
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ข้อเสนอแนะ  ผู้ตอบแบบสอบถำมได้แก่ 

     1.สพท.ควรจัดบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เพียงพอต่อชั้นเรียน/โรงเรียน 

     2.กำรส ำรวจอัตรำก ำลังของอัตรำจ้ำงใช้ข้อมูลเทอม 2 แต่กำรกรอกข้อมูลนักเรียน ใช้ของเทอม 1 

      

      

      

      

        

      

      

      

 

 

    

 
 

3.ควรมีกำรลงพ้ืนที่จริงในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ

4.สพท.ควรจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมกำรท ำวิทยฐำนะของครู

5.สพท.ควรจัดอบรมเกี่ยวกับกำรเงินและบัญชีให้เจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนทุกปี

6.ภำระงำนให้สถำนศึกษำรำยงำนข้อมูลมีควำมซ้ ำซ้อนกัน บำงข้อมูลเร่งด่วนและบำงข้อมูลไม่ได้ใช้

ประโยชน์

7.ควรให้ควำมรู้กับครูด้ำนกำรจัดท ำเอกสำรกำรวัดผลครอบคลุมทุกด้ำน

8.ควรอบรมชี้แจงกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ครู

9.สถำนศึกษำขำดแคลนงบประมำณด้ำนกำรพัฒนำสื่อและแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ

อภิปรายผล

  จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
และกำรให้บริกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ 
เป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำร กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ และเพ่ือน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิ บัติงำนกำรให้บริกำรของบุคลำกรใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ซ่ึงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน 
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและอ่ืนๆ ที่มำติดต่อขอรับบริกำรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ก ำรศึกษำประถมศึกษำ 
เพชรบูรณ์ เขต 3 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ภำพรวมทุกด้ำนมีควำมพึงพอใจมำกถึงมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
91.78 และจะได้น ำผลกำรส ำรวจไปพัฒนำและปรับปรุงในงำนต่ำงๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ขอรับบริการ
มีควำมพึงพอใจสูงสุดต่อไป

  จำกข้อมูลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้ำงต้น ภำรกิจหลักของ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ในกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ 

ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย สำมำรถปฏิบัติภำรกิจตำมหน้ำที่ ควำมรั บผิดชอบ 

เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัดจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมี 

ประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด จะได้น ำข้อเสนอแนะและผลกำรประเมินควำมพึงพอใจไปปรับปรุง และ 

พัฒนำงำนกำรให้บริกำรในด้ำนที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริกำรเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรให้มำกขึ้น 

ในปีต่อไป 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คณะท ำงำน 

 
นำยไท  พำนนนท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

นำยสมหมำย  ถำวรกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

นำยธีรภัทธ์  ภำวะรีย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

นำงชฎำกรณ์  บรรเลงรมย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

นำงบูลยำวี  ทุยไชยสง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

นำงปำริชำติ  ก้ำนสันเทียะ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

นำงอัจฉรำ  สำยคุณำกร นักจัดกำรงำนทั่วไป 

นำงสำวสุกัญญำ  กวยทอง นักจัดกำรงำนทั่วไป 

นำงสำวศิริพรรณ  จงดี เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำร

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนด

ประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ  

 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 

 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ......... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ด้านวิชาการ 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

     

2 กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

และตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

3 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลกัสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และตำมบริบทของ

สถำนศึกษำ 

     

4 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส ำคัญ 

     

5 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต พฒันำสื่อ เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยคลอบคลุมทกุกลุ่ม

สำระ 

     



 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

6 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรวัดผล ประเมินผลที่

หลำกหลำย และน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรบัปรุงคุณภำพ

กำรศึกษำ 

     

7 กำรส่งเสริม สนบัสนุน นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

     

8 กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ

สถำนศึกษำท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของ

เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

     

9 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

10 กำรส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ มีส่วนรว่มใน

กำรจัดกำรศึกษำและเปน็แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใน

รูปแบบเครือข่ำย 

     

 

 

ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำร

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนด

ประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

      ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ  

 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 

 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ด้านงบประมาณ 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 กำรขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงนิงบประมำณในสถำนศึกษำ      

2 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณถูกต้องตำมระเบียบ/กฎหมำยที่

ก ำหนด และสอดคล้องกบันโยบำย 

     

3 กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และ

พัสดุอย่ำงชัดเจน 

     

4 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ

ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

     

5 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของ

สถำนศึกษำ 

     

6 กำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือแนะน ำกำรปฏิบัตงิำนด้ำนกำรเงนิและบญัชี

ของสถำนศึกษำ 

     

7 กำรให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือ แนะน ำ ในกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย      

 



 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

งบประมำณแก่สถำนศึกษำ 

8  กำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำน       

9 จัดท ำเอกสำรกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทำงดำ้นงบประมำณ

ประจ ำปีอย่ำงเปน็ระบบ 

     

10 กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพสัดุของ

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

     

ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำร
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนด
ประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
      ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
                            กำรศึกษำ  
 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ..... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่

สอดคล้องกับนโยบำย สภำพปญัหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

2 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลงัครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ

นโยบำย สภำพปญัหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

     

3 กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน รวมทั้งกำรออกจำกรำชกำรของครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ถูกต้องตำมระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

4 กำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อเป็นครูมือ

อำชีพโดยวธิีกำรที่หลำกหลำย ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง 

     

5 กำรเสริมสร้ำง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชพีให้แก่

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทกุกลุ่มเป้ำหมำย 

     

ข้อเสนอแนะ

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

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

 

  



 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค ำชี้แจง  1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรจัดกำร
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยก ำหนด
ประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก 4 ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
      ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
                กำรศึกษำ  
 2. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด 
 3. โปรดระบุระดบัควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

⃝  ผู้บริหำร   ⃝  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ⃝  ครูผู้สอน  

⃝⃝  ก.ต.ป.น.   ⃝  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ⃝  อ่ืน ๆ โปรดระบุ........ 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ด้านการบริหารทั่วไป 

ข้อ รายการ 
น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

1 จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเชือ่มโยงทั้งภำยในและภำยนอกเขต
พื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำ่ยสะดวกและ
รวดเร็ว 

     

2 กำรประชำสัมพนัธ์และเผยแพรข่้อมูลสำรสนเทศ ต่อสถำนศึกษำ
และสำธำรณะอยำ่งต่อเนื่อง 

     

3 ช่องทำงในกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันหลำย
ช่องทำง 

     

4 กำรจัดท ำแผนผังอำคำรสถำนที ่และปำ้ยประชำสัมพันธ์อยำ่ง
ชัดเจน 

     

5 กำรบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและ
สภำพแวดล้อมเปน็ระเบียบ สะอำด ถูกสุขลักษณะในส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 

     

6 กำรติดตำม ประเมนิผลกำรปฏบิัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏบิัตงิำน 
และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

 

     

 



 

ข้อ รายการ 
น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

7 กำรวำงระบบควบคุมภำยในทีส่อดคล้องกับสภำพปญัหำ และตรง

ตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

     

8 กำรจัดสวัสดิกำรและสวสัดิภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ได้อย่ำงทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่ก ำหนดและควำมต้องกำร

จ ำเป็น 

     

9 กำรรับฟังควำมคิดเห็นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึง

บุคคลอื่นที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

     

10 กำรประสำน สง่เสริม สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคล 

หน่วยงำน สถำบัน องค์กำรภำครัฐ และเอกชน เข้ำมำระดม

ทรัพยำกรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

     

 
ข้อเสนอแนะ

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

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

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

 

 



 




