
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คำนำ 
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผล
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 อันเป็นการสะท้อนผลการให้บริการของหน่วยงานได้รับทราบคุณภาพการให้บริการที่เกิดข้ึนใน
ปีงบประมาณ 2564 และนำผลการสอบถามที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
และเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ในการนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบพระคุณผู้รับบริการทุกท่านที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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  การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ความเป็นมา 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานของหน่วยงานราชการ
ระดับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา      
4 ด้าน ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนโรงเรียน จำนวน 101 
โรงเรียน ได้รับแบบสอบถามกลับมา จำนวน 211 ชุด  
   แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา กำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4  ด้าน  คือ  ด้าน
วิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ ผู้รับบริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ด้าน ของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และสะท้อนความต้องการ
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรู้ เพ่ือนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน พัฒนา
ศักยภาพในด้านการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

5. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และปรับปรุง
คุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบระดับความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา ของผู้รับบริการที่มี

ต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการที่ตรงตามความต้องการต่อไป และตอบสนองต่อ

ภารกิจของหน่วยงาน 
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วิธีการดำเนินงาน 
  การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในครั้งนี้ เป็นการประเมินเพ่ือนำข้อมูลไปปรับปรุง
คุณภาพงานบริการในสำนักงาน 

1.   กลุ่มตัวอย่าง ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
1.2 บุคลากรทางการศึกษา 
1.3 ครูผู้สอน 
1.4 ก.ต.ป.น. 
1.5 คณะกรรมการสถานศึกษา 
1.6 อ่ืน ๆ 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงใจ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 4 ด้าน คือ ด้ านวิชาการ             
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป   
        การประเมินระดับความพึงพอใจ มีเกณฑ์ให้คะแนน 5 ระดับ คือ 
                 ระดับ 5  หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
                 ระดับ 4  หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจมาก 
                 ระดับ 3  หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจปานกลาง 

       ระดับ 2  หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจน้อย 
                 ระดับ 1  หมายถึง  ผู้ตอบมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
        เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเป็นดังนี้ 
                 ร้อยละ  90 – 100 หมายถึง  มากที่สุด 
                 ร้อยละ  80 – 89 หมายถึง  มาก 
                 ร้อยละ  70 – 79 หมายถึง  ปานกลาง 
                 ร้อยละ  60 – 69 หมายถึง  น้อย 
        น้อยกว่าร้อยละ 60 หมายถึง  น้อยที่สุด 

  3. วิธีการเก็บข้อมูล 
    3.1 จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้โรงเรียน
ในสังกัด จำนวน 99 โรงเรียน  
              3.2 รวบรวมเก็บข้อมูล และนำผลที่ได้สรุปเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

4. วิเคราะห์ข้อมูล 
              วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย พร้อมทั้งแปรผลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
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ผลการปฏิบัติงาน 
  จากการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 91.04                             
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

   ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน      71    คน ร้อยละ 71.72   
 บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน       95    คน ร้อยละ 68.84    
  ครูผู้สอน   จำนวน     311    คน ร้อยละ 31.10   
  ก.ต.ป.น.    จำนวน        6    คน ร้อยละ  66.67     
 คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน       16    คน ร้อยละ   16.16  
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  จำนวน         -     คน  ร้อยละ  -  
               รวม จำนวน 499 คน ร้อยละ  100 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
   การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ใน
แต่ละหัวข้อให้ความสำคัญ 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5)  มาก (4)   ปานกลาง (3)  น้อย (2)        
น้อยที่สุด (1)  นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ  
โดยค่าร้อยละนำมาแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ 
  ร้อยละ  90 - 100 หมายถึง  มากที่สุด 
  ร้อยละ  80 - 89 หมายถึง  มาก 
 ร้อยละ 70 - 79 หมายถึง  ปานกลาง 
 ร้อยละ 60 - 69 หมายถึง  น้อย 
 น้อยกว่าร้อยละ 60 หมายถึง  น้อยที่สุด 
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ด้านวิชาการ    

รายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

 1  การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขต 4.44   76.69 ปานกลาง 
   พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา    
2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษา 4.13 44.42 น้อยที่สุด 
  แห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา    
3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 4.39 71.51 ปานกลาง 

  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และตามบริบทของสถานศึกษา    

4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ 4.28 52.79 น้อยที่สุด 

 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
คลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

4.29 61.95 น้อย 

6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผล 4.28 60.16 น้อย 

  
ที่หลากหลาย และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง 
คุณภาพการศึกษา    

7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนา 4.31 63.75 น้อย 
  คุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา    
8 การส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 4.27 60.16 น้อย 

  
การศึกษา และสถานศึกษา ทำวิจัยและนำผลการวิจัยไป 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา    

9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรม 4.35 66.73 น้อย 
  พัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    

10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ 4.30 61.95 น้อย 

  
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย    

ข้อเสนอแนะ  - ไม่มี –  
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ด้านงบประมาณ    

รายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

 1  การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา 4.28    69.52  ปานกลาง 

      
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย 4.06 44.82 น้อยที่สุด 

 ที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย    
3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน 4.27 66.33 น้อย 

 บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน    
4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้ 4.15 55.38 น้อยที่สุด 

 งบประมาณให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง    
5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณ

ของสถานศึกษา 
4.15 57.37 น้อยที่สุด 

6 การให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน   4.11 55.98 น้อยที่สุด 
  และบัญชีของสถานศึกษา    
7 การให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำ ในการรายงานผลการ 4.13 56.77 น้อยที่สุด 
  เบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา    
8 การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 4.14 55.58 น้อยที่สุด 

     
9 จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้าน 4.17 56.77 น้อยที่สุด 
  งบประมาณประจำปี อย่างเป็นระบบ    

10 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ 4.13 54.58 น้อยที่สุด 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา    

ข้อเสนอแนะ  - ไม่มี –  
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ด้านการบริหารงานบุคคล    

รายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

 1  การขอจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากร  4.24 68.33 น้อย 

 

ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และ 
ความต้องการของสถานศึกษา    

2 การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ 3.99 44.02 น้อยที่สุด 

 

สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของ 
สถานศึกษา    

3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจาก  4.17 61.35  น้อย 

 

ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ถูกต้องตาม 
ระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้    

4 การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น 4.11  55.18  น้อยที่สุด 

 

ครูมืออาชีพ โดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างทั่วถึง    

5 การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ   4.17   59.76 น้อยที่สุด 
  วิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย    

ข้อเสนอแนะ  - ไม่มี -    
 
ด้านการบริหารทั่วไป     

 รายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

 1  การทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและ  4.39    70.92 ปานกลาง 

  
ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา และส่วนกลางอย่างเป็นระบบ 
ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว     

2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อ  4.20 46.81 น้อยที่สุด 

 สถานศึกษาและสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง     
3 ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  4.37 64.54 น้อย 
  หลายช่องทาง       

  4 การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์  4.32  57.57  น้อยที่สุด 
   อย่างชัดเจน         

  5  การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ  
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะใน  

4.44  69.52  ปานกลาง 



 
 

ด้านการบริหารทั่วไป     

 รายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 6  การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน     4.35    59.96    น้อยที่สุด 
     การปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง         
7    การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา     4.35 61.16   น้อย 
     และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน         
 8   การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการ 4.28 56.77  น้อยที่สุด 

   
ศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและ  
ความต้องการจำเป็น       

9  การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.33 61.55  น้อย 
   รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง     

10  การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 4.34   60.16  น้อย 

  
หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม 
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

 

ข้อเสนอแนะ  - ไม่มี -     
 
ตาราง  สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริหารและการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามกระบวนการ
บริหารงาน 4 ด้าน (ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป) 
 

รายการประเมิน 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม
ระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมี
ความพึงพอใจใน
ระดับมากขึ้นไป 

น้อยท่ีสุด น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ  10 24 30 50 385 499 87.17 
2. ด้านงบประมาณ  10 20 30 90 349 499 87.98 
3. ด้านบริหารงานบคุคล 16 30 40 70 343 499 82.77 
4. ด้านบริหารทั่วไป 8 15 40 80 356 499 87.37 

เฉลี่ย         86.32 
 
 

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
      

                                                         



 

 

 

 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
      ที ่ 222 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและรายงานผลดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดติดตามและประเมินผลการบริหาร 
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ตามแบบติดตามการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ที่กำหนด นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ จึงแต่งตั้ง 
คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  โดยให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และเป้าหมายระดับคุณภาพที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาให้ประเมินตนเองและจัดทำ 
รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ และรายประเด็นการพิจารณาที่รับผิดชอบ เพื่อสรุปผลการประเมิน 
ในภาพรวมนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.2564  
 
 
 
                                                 ว่าที่ ร.ต. 

            (สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์) 
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

การรายงาน 

รอบ 1 รอบ 2 
15 พ.ค- 
15 มิ.ย. 

1 ก.ค.- 
15 ก.ย. 

1. มาตรฐานที่  1 
การบริหาร
จัดการ
องค์การสู่
ความเป็นเลิศ 

* ใช้ผลการประเมินร่วมกับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public  
Sector Management Quality Award :  
PMQA) และ การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment : ITA)  
 

- ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง  
PMQA และ ITA 

  

2. มาตรฐานที่ 2 
การบริหารและ 
การจัดการ 
ศึกษาที่มี 
ประสิทธิภาพ 

* ใช้ผลการประเมินร่วมกับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award : 
PMQA) และการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 
 

- ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง  
PMQA และ ITA 

  

3. มาตรฐานที่ 3 
สัมฤทธิผลการ 
บริหารและ 
การจัดการ 
ศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1  ผลงานหรือผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                 ที่บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 

- ผลงานหรือผลการดำเนินงานของกลุ่ม/
หน่วย ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่บรรลุ
เป้าหมายประสบความสำเร็จตามภารกิจของ
แต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ เป็นผลงานที่เกิดจากการ
ดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษา ที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและ
สถานศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทั้งภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่
ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 

 

กลุ่มอำนวยการ 
นางนราทิพย์ สอาดเอ่ียม 
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ที ่ มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

การรายงาน 

รอบ 1 รอบ 2 
15 พ.ค- 
15 มิ.ย. 

1 ก.ค.- 
15 ก.ย. 

4. มาตรฐานที่ 3 
สัมฤทธิผล 
การบริหาร 
และการ 
จัดการ 
ศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา 
                 ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

 - สถานศึกษาในสังกัด สพท.ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพภายนอก (องค์การมหาชน) 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย (เฉพาะ สพป.) 
2.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธ์ิ 
- น.ส.ดรณุวรรณ พิศุทธ์ิภูมเิลิศ 
 

  

 ตัวบ่งชี้ท่ี  3  ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 

5. 3.1 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 
- ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560  
* ใช้ผลการประเมินร่วมกับตัวชี้วัดที่ 5  
ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ 

  

6. 3.2 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 
- ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National 
Test : NT) เฉพาะ สพป. 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- น.ส.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ 

  

7. 3.3 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Education Test : O-NET) 
* ใช้ผลการประเมินร่วมกับตัวชี้วัดที่ 6  
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- น.ส.ชนากานต์ วิหค 

  



- 3 - 

ที ่ มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

การรายงาน 

รอบ 1 รอบ 2 
15 พ.ค- 
15 มิ.ย. 

1 ก.ค.- 
15 ก.ย. 

8. 

 

3.4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 
* ใช้ผลการประเมินร่วมกับตัวชี้วัดที่ 8  
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับ
ดีขึ้นไป 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

- นายศุภภัทร์ สาดา 
  

9. 

 

3.5 ประเด็นการพิจารณาที่ 5 
- ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
(1) สำหรับ สพป.  
ตารางที่ 3.3.5.1  แสดงจำนวนผู้เรียน 
ชั้น ป.6/ม.3 ที่จบการศึกษา จำแนกตาม
ระดับผลการประเมิน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- นางกมลวรรธน์ มนตป์ระสิทธ์ิ 
 

  

 ตัวบ่งชี้ท่ี  4  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อใน 
                ระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ 

10
. 

 

4.1 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 
- จำนวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 1  
* ใช้ผลการประเมินร่วมกับตัวชี้วัดที่ 15 
อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับ
การศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

- นางไข่มุก มีแสง 
- นายศุภภัทร์ สาดา 

  

11
.  

4.2 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 
- อัตราการออกกลางคันลดลง 

 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

- นางไข่มุก มีแสง 
  

 

 

 



- 4 – 

ที ่ มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

การรายงาน 

รอบ 1 รอบ 2 
15 พ.ค- 
15 มิ.ย. 

1 ก.ค.- 
15 กย. 

12. 

 

4.3 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 
- อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของ
ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
* ใช้ผลการประเมินร่วมกับตัวชี้วัดที่ 15 
อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับ
การศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

- นางไข่มุก มีแสง 
- นายศุภภัทร์ สาดา 

  

13. 

 

4.4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 
- ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความ
ต้องการพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
4.4.1 เด็กพิการเรียนรวม 
4.4.2 เด็กด้อยโอกาส 
4.4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

 
 
- น.ส.นภิา สุขพิทักษ์ 
- นางธิดารัตน์ ภัทรวังส์ 
- นายศุภภัทร์ สาดา 

 
 
 
 
 
 
 

 

14. 

 

4.5 ประเด็นการพิจารณาที่ 5  
- ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร
ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ หรือมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
* ใช้ผลการประเมินร่วมกับตัวชี้วัดที่ 14  
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลก
ในศตวรรษท่ี 21 
 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

- นางลักขณา หมดทุกข์ 
  

 

 

 

 

 



- 5 –  

ที ่ มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

การรายงาน 

รอบ 1 รอบ 2 
15 พ.ค- 
15 มิ.ย. 

1 ก.ค.- 
15 ก.ย. 

 ตัวบ่งชี้ท่ี  5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่ 
                การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

15. 

 

- ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่
ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศ 
ที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดหรือรางวัลเทียบเคียง 
และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- นางสาวอุบลศรี ฟักจีน 

  

 ตัวบ่งชี้ท่ี  6  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
                รวมทั้งการให้บริการ 

16.  - ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความคิดเห็นที่มี
ต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของ
กลุ่ม/หน่วย 

 

กลุ่มอำนวยการ 
- นางอรดา ยางงาม 

  

 

 

 

 
                  



 


