
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาการให้บริการ 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 

ประจําปีงบประมาณ 2564

เพศ อายุ กลุ่มผู้ 
รับบริการ



 

โครงการ/กิจกรรม น้อย
ที่สุด

น้อย ปานกลาง มาก มาก
ที่สุด

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning)

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

พัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนที่สอดคล้องกับทักษะ 
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV และเทคโนโลยี 
(Digital Technology)

พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ในระดับปฐมวัย

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 3

     สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาการให้บริการ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

ชาย (135) หญิง (447) น้อยกว่า 20 ปี (2) 21-30 ปี (178)
31-40 ปี (144) 41-50 ปี (142)
51-60 ปี (113) มากกว่า 60 ปี (3)

ผู้ปกครอง/ทั่วไป (2) ข้าราชการบํานาญ (1)
ผู้บริหารสถานศึกษา (101) ครูผู้สอน (375)
บุคลากรอื่นๆ (103)

เพศ อายุ กลุ่มผู้ 
รับบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ความต้องการให้เขตพ้ืนที่การศึกษาบริการในด้านวิชาการ
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โครงการ/กิจกรรม น้อย
ที่สุด

น้อย ปานกลาง มาก มาก
ที่สุด

การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางการลูกเสือ

สภานักเรียน

น้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

แข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ. เกมส์” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  I หน้า 2

ความต้องการให้เขตพ้ืนที่การศึกษาบริการในด้านบริหารงานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม น้อย
ที่สุด

น้อย ปานกลาง มาก มาก
ที่สุด

ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถาน
ศึกษา

อบรมผู้คัดกรองนักเรียน

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

อบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูตําแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการความรู้ (KM) และ
พัฒนาระบบการทํางานโดยใช้กระบวนการ PLC เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา
ถอดบทเรียนผู้ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานตําแหน่งผู้อํานวยการสถาน
ศึกษา
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ความต้องการให้เขตพ้ืนที่การศึกษาบริการในด้านบริหารงานทั่วไป
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  I หน้า 3

ความต้องการให้เขตพ้ืนที่การศึกษาบริการในด้านบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม น้อย
ที่สุด

น้อย ปานกลาง มาก มาก
ที่สุด

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

แข่งขันกีฬา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันหรือออกกลางคัน
ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ Zero Waste School

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการศึกษา เขตพ้ืนที่
การศึกษา

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
โดยใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (School MIS)

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทะเบียน การจัดทํา
เอกสารหลักฐานการศึกษา

จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (กตปน./ประธานกลุ่ม 
เครือข่ายสถานศึกษา)
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

๏ โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่อยากให้เขตจัดให้บริการเพ่ิมเติมจากที่เคยจัดแล้ว 
ได้แก่ (เรียงลําดับตามความถี่ที่เสนอแนะ) 

‣ โครงการพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน (21) 
‣ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์สําหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย/ครูปฐมวัย 

ที่จบไม่ตรงเอก/การจัดทํารายงานปฐมวัย 5 บท (10) 
‣ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (8) 
‣ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (7) 
‣ โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตสื่อมัลติมีเดีย/สื่อนวัตกรรม/

สื่อเสมือนจริง AR (6) 
‣ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV (5) 
‣ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านรูปแบบต่าง ๆ (4) 
‣ โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (4) 
‣ โครงการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล (3) 
‣ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน (3) 
‣ โครงการพัฒนาการอ่าน/การผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน (3) 
‣ โครงการอบรมเกี่ยวกับการคิดขั้นสูง สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาที่สามารถนํามาใช้ได้จริง (2) 
‣ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (2) 
‣ โครงการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยครูที่ประสบความสําเร็จ 

จากการปฏิบัติจริง (1) 
‣ โครงการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (1) 
‣ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา (1) 
‣ โครงการพัฒนาการสอนจิตวิทยา (1) 

๏ โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงบประมาณที่อยากให้เขตจัดให้บริการเพ่ิมเติมจากที่เคย
จัดแล้ว ได้แก่ (เรียงลําดับตามความถี่ที่เสนอแนะ) 

‣ โครงการพัฒนาครูการเงิน-พัสดุ และแนวทางการบริหารงบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบทางราชการ (41) 

‣ โครงการพัฒนาแนวทางบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง eGP (7) 
‣ การจัดทําคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ/สวัสดิการ ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ทางราชการเพ่ือเผยแพร่ให้กับโรงเรียน (1)



 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  I หน้า 5

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

๏ โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคลที่อยากให้เขตจัดให้บริการเพ่ิมเติมจากที่เคย 
จัดแล้ว ได้แก่ (เรียงลําดับตามความถี่ที่เสนอแนะ) 

‣ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําวิทยฐานะและ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (14) 

‣ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร (7) 
‣ โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5) 
‣ โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ/โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ (4) 
‣ โครงการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา (3) 
‣ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับครูบรรจุใหม่ (3) 
‣ โครงการจัดทําหลักสูตรการอบรมที่รับรองโดย สพฐ. สามารถนับชั่วโมงอบรม

ตามหนังสือ ว.21 ได้ (2) 
‣ โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา (2) 
‣ โครงการพัฒนาครูอัตราจ้าง (1) 

๏ โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารงานทั่วไปที่อยากให้เขตจัดให้บริการเพ่ิมเติมจากที่เคย 
จัดแล้ว ได้แก่ (เรียงลําดับตามความถี่ที่เสนอแนะ) 

‣ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ/การเขียนรายงานประเมินตนเองของสถาน
ศึกษา (9) 

‣ โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักเรียน (5) 
‣ โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับสถานศึกษา (4) 
‣ โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน (3) 
‣ โครงการพัฒนาการเขียนโครงการเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ/การสรุป

รายงานโครงการ (2) 
‣ โครงการพัฒนาการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา และแบบรายงานคุณภาพ 

ผู้เรียน (2) 
‣ โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับนักเรียน (1) 
‣ โครงการพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ (1)



สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  I หน้า 6

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

๏ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ได้แก่ 
‣ ควรมีการนิเทศติดตามอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง และควรเป็นการนิเทศแบบให้คํา

ชี้แนะมากกว่าการตรวจสอบ 
‣ การจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรของ สพฐ. ควรเน้นจัดอบรมที่เขตพ้ืนที่ ไม่ต้อง

เดินทางไกล 
‣ การจัดอบรมพัฒนา ควรใช้ระยะเวลาช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือช่วยลดการดึงครู

ออกจากห้องเรียน 
‣ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรเน้นจัด

อบรมพัฒนาแบบออนไลน์เป็นหลัก และมีเกียรติบัตรให้ถ้าผ่านการอบรม 
‣ ทบทวนระยะเวลาในการจัดอบรมบางหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ระยะ

เวลามากไปหรือน้อยไป 
‣ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นจากครู ไม่ใช่

การสั่งการจากเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตพ้ืนที่ควรคอยติดตามช่วยเหลือ 
‣ การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ควรขยายผลให้ครบทุกโรงเรียน ไม่ใช่เฉพาะ

โรงเรียนต้นแบบ 
‣ ควรเน้นโครงการหรือกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับประโยชน์เป็นหลัก 
‣ ควรมีเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถมากขึ้น 
‣ กิจกรรมประกวดห้องเรียนคุณภาพควรยกเลิก ไม่ควรมีการจัดลําดับของ

ห้องเรียน เนื่องจากบริบทและปัจจัยนําเข้าแตกต่างกัน การจัดลําดับใช้
ประโยชน์ได้น้อย บางโรงเรียนต้องทิ้งห้องเรียนหลายห้องเพ่ือมาช่วยเตรียม
การห้องเรียนที่ส่งเข้าประกวดแข่งขัน 

‣ การจัดสรรงบประมาณควรตรวจสอบให้ตรงกับยอดจัดสรร 
‣ ควรมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ แจ้งเตือนก่อนถึงระยะเวลที่กําหนด 

เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ทัน ไม่เกิดความเสียหาย 
‣ การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ควรเชิญวิทยาที่มีความ

เชี่ยวชาญ เช่น จากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
‣ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน 
‣ ควรอํานวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ บุคลากรของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาควรมาทํางานให้ตรงเวลา ครูหรือบุคลากรที่ต้องการประสาน
งานบางโรงเรียนเดินทางไกล แต่ไม่สามารถประสานงานได้ตามความประสงค์ 
และควรมีการมอบหมายให้บุคลากรรับเรื่องแทนกันได้ ไม่ต้องย้อนกลับไปใหม่ 

‣ ควรปรับปรุงบริบทและห้องประชุมของเขตพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
‣ ควรปรับปรุงความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างของลูกจ้าง


