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คำนำ 
 

 คู่มือปฏิบัติงานนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในประเด็นงานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  

ผู้จัดทำ ขอขอบคุณคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯ เป็นอย่างสูงที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ 
ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานข้อมูล
สารสนเทศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

 
ภาคภูมิ  มณีบางกา 

                                                                    นกัจัดการงานทัว่ไปชำนาญการ 
                                                                           12 เมษายน 2565 
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สารบัญ 
     หน้า 

คำนำ            ก 
สารบัญ           ข 
งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

• งานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        1 
ภาคผนวก 
      - คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ที่ 41/2565 สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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การกำหนดภารกิจงาน 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ไดมาตรฐานมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลตามเปาหมาย ผูรับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสูความเปนเลิศ 

ขอบเขตของงาน 
 มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้ 
๕๖ ประเด็นการพิจารณา แยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ ๑๔ ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๒ ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้ ๒๕ ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๓ ประกอบด้วย ๖ ตัวบ่งชี้ ๑๗ ประเด็นการพิจารณา 

ซึ่งทั้ง ๓ มาตรฐาน มีสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วยคำอธิบาย
ความหมายของมาตรฐาน คำอธิบายความหมายของตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน และ
วิธีการรวบรวมข้อมูล เป็นรายมาตรฐาน และรายตัวบ่งชี้ มีรายละเอียดดังน 

คำจำกัดความ 
 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดำเนินการเพ่ือ
การติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. ศึกษารายละเอียดตามแนวทางมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
 2. ตรวจสอบตัวชี้วัดที่มีการประเมินในปีงบประมาณปัจจุบัน จากสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. 
 3. สำรวจผู้รับผิดชอบภารกิจงาน 
 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 5. รวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานของบุคลากรตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

6. นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือกลั่นกรอง  
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไปยัง สพฐ. 
 8. ตรวจสอบผลการประเมินจาก สพฐ. 
 9. วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป 
 10. รายงานผู้บังคับบัญชา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษารายละเอียดตามแนวทางมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตรวจสอบตัวชี้วัดที่มีการประเมินในปีงบประมาณปัจจุบัน 

สำรวจผู้รับผิดชอบภารกิจงาน 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

รวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานของบุคลากร 

นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือกลั่นกรอง 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไปยัง สพฐ. 

ตรวจสอบผลการประเมินจาก สพฐ. 

วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
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รายละเอียดมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
คำอธิบายมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายโดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล
อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอำนาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมาย มี ๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ การบริหารจัดการที่ดี 

  คำอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารจัดการที่ดี หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการนำองค์การที่ดีจัด
กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบ เพื่อให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายที่กำหนด
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนางานตาม
บริบทของเขตพื้นที ่การศึกษา ใช้แผนเป็นเครื ่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา มีการสร้างหรือ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการศึกษา มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหลากหลายช่องทางและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำผลการ
ดำเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

 ประเด็นการพิจารณา 
  ๑. ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมาย 
  ๒. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  ๓. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๔. การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๕. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๖. การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 คำอธิบายตัวบ่งชี้ : การพัฒนาสู ่องค์การแห่งการเรียนรู ้ หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
มีกระบวนการพัฒนาคน พัฒนางาน เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (Modern Learning Organization)
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์การมีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ เพื่อทำให้บุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรู้ มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ สามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนกรอบ
ความคิด มีการบริหารองค์การที่มุ่งสร้างบรรยากาศในการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาองค์การมีการเร ียนรู ้ร ่วมกันเป็นทีมสู ่เป้าหมายความสำเร็จที ่ต ้องการ โดยใช้
กระบวนการวิจัย 
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 ประเด็นการพิจารณา 

  ๑. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถ
เรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

  ๒. การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

  ๓. การส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากร  
มีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ๔. การนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓ การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

 คำอธิบายตัวบ่งชี้ : การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาตามภารกิจที่กำหนดใน
กฎหมาย โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
มีส่วนร่วมในทุกระดับ ตามกรอบภารกิจการกระจายอำนาจทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณด้าน 
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป และมีการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีการส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงตามบทบาทขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด 

 ประเด็นการพิจารณา 
  ๑. การกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานขององค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  ๓. การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืน 
  ๔. การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

คำอธิบายมาตรฐาน 
  การบริหารและการจัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่  
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา มี ๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
   ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ 
   ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
   ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
   ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ 

 คำอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารงานด้านวิชาการ หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาที ่ส ่งผลต่อ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และ
ความต้องการของสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การวัดผล ประเมินผล และนำผลไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพ การกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำวิจัย 
ส่งเสริมการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งประสาน ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นเครือข่าย
และแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 

 ประเด็นการพิจารณา 
  ๑. พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้อง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
  ๒. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้
ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๖. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ  
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๗. จัดทำวิจัยส่งเสริมการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 
  ๘. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๙. ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ 

 คำอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารงานด้านงบประมาณ หมายถึง กระบวนการวางแผนการใช้งบประมาณ
การบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ การควบคุมการใช้งบประมาณ สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณและ
การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศงานด้าน
งบประมาณรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่
กำหนด มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นการพิจารณา 
  ๑. การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ 
  ๒. การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
  ๓. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
  ๔. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ3 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๓ การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
 คำอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการการวางแผนอัตรา 
กำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้งอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการกำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศงานด้านการบริหารงานบุคคล รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มความสามารถ มีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
 ประเด็นการพิจารณา 

๑. การวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ 
๒. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้
๓. การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้อง

กับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
 คำอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง กระบวนการที่ช่วยประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารงานอ่ืนๆ โดยมีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำสำมะโนนักเรียนและ
การรับนักเรียน การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ประเด็นการพิจารณา 

๑. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๒. การจัดทำสำมะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 
๓. การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 
๔. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๕. การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
๖. การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 คำอธิบายตัวบ่งชี้ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษา ภารกิจหลัก ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 
และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาเป็นกลไกในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือนำผลการพัฒนามาใช้อย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นการพิจารณา 
  การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก ๔ ด้าน และการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ 
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มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
คำอธิบายมาตรฐาน 
 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาตามบทบาท
และภารกิจ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
เกิดขึ้นกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ประกอบด้วย ๖ ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
ตัวบ่งชี ้ที ่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพ่ือ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา

รวมทั้งการให้บริการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
 คำอธิบายตัวบ่งชี้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้หมายถึง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามบทบาทและความ
รับผิดชอบของกลุ่ม/หน่วยในสำนักงาน และประสบความสำเร็จ เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา 
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นแบบอย่างได้ 
 ประเด็นการพิจารณา 
  ผลงานหรือผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบ
ความสำเร็จตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้มาตรฐาน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 คำอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษามีการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในรอบปัจจุบัน ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  ประเด็นการพิจารณา 
  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 คำอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร หมายถึงเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ โดยกำหนดให้พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนระดับปฐมวัย ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียนผลการประเมินสมรรถนะสำคัญและสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
  ประเด็นการพิจารณา 

๑. ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๒. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
๔. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ 
๕. ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๖. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
๗. ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 คำอธิบายตัวบ่งชี้ : ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หมายถึง ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของ
สถานศึกษาได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพตามเกณฑ์
ที่กำหนด 
  ประเด็นการพิจารณา 

๑. จำนวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
๒. อัตราการออกกลางคันลดลง 
๓. อัตราการศึกษาต่อในระดับที ่สูงขึ ้นของผู ้เรียนที ่จบชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ มัธยมศึกษาปีที ่ ๓  

และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
   ๔. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ 
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 ๔.๑ เด็กพิการเรียนรวม 
 ๔.๒ เด็กด้อยโอกาส 
 ๔.๓ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
๕. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
๖. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษต์ามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  คำอธิบายตัวบ่งชี้ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ หมายถึง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยเป็นผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมี
คุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะ หรือสมรรถนะประจำสายงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นสามารถ
นำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และแวดวงวิชาชีพ 
 ประเด็นการพิจารณา 
  ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไปโดยต้อง
เป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและ
เป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการ 
  คำอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประเด็นการพิจารณา 
   ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 



 




