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คู่มือการปฏิบัติงาน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

เรื่อง

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้ มิถุนายน 2561

แก้ไขครั้งที่
หน้า

ฉบับที่

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2. ขอบเขต (Scope)
2.1 บริหารจัดการและจัดทารายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารด้านบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารด้านการบริหารทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานที่แสดงความสาเร็จ
และเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
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2.2 กาหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวกับมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. คาจากัดความ
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
“คณะทางาน”หมายถึง กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
เขต 2 ที่รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่มี
ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ
“เจ้าหน้าที่”หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่/งานที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมายให้ดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
“เจ้าภาพหลัก”หมายถึง กลุ่มอานวยการ
“เจ้าภาพรอง”หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยตรวจสอบภายใน
“การบริหารจัดการมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบตาม
ภารกิจที่เกี่ยวข้องในกลุ่มทุกกลุ่มของแต่ละมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
“การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self AssessmentReport;SAR)”หมายถึง การจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและกลุ่มทุกกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
“หน้าที่”หมายถึง สิ่งที่ทุกคนต้องจายอมกระทาโดยภาระจายอมอาจเป็นไปตามกฎศีลธรรมหรือกฎข้อตกลง
“ความรับผิดชอบ”หมายถึง หน้าที่ประจาของแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานและหน้าที่โดย
เฉพาะที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดตามความสามารถของตน
“กระบวนการ”หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือบริการให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
“การกากับดูแลตนเองที่ดี”หมายถึง การจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบการ
ดาเนินการของส่วนราชการรวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่างๆของผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ
การกากับดูแลตนเองที่ดีครอบคลุมการอธิบายถึงวิธีการกาหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อสร้าง
หลักประกันด้าน
1) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
2) ความรับผิดชอบด้านการเงินและการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) การป้องกันผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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“การบรูณาการ”หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการข้อมูลและสารสนเทศการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากรการปฏิบัติงานผลลัพธ์และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญ
ของส่วนราชการ
“องค์การแห่งการเรียนรู้”หมายถึง การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บน
พื้นฐานของการเรียนรู้ (Learning Base)
“มาตรฐาน” หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป, สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนดทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
รับทราบผลการดาเนินงาน พิจารณาสั่งการ มอบหมายอานาจหน้าที่
4.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ควบคุม กากับ ติดตาม ให้ความเห็นชอบแผน ขั้นตอนการดาเนินงาน และเข้าร่วม ดาเนินการและ
เสนอความเห็นต่อผู้อานวยการ สพป.ปท. 2
4.3 ผู้อานวยการกลุ่ม
ควบคุม กากับ ติดตาม ให้ความเห็นชอบแผน ขั้นตอนการดาเนินงาน และเข้าร่วม
ดาเนินการและเสนอความเห็นต่อรองผู้อานวยการ สพป.ปท. 2
4.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติสร้างทีมงานเพื่อมอบหมาย
คณะทางานรับผิดชอบบริหารจัดการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสาคัญของมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ
ขับเคลื่อน ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้จัดทารูปเล่ม พร้อมประเมินตนเอง
เพื่อรองรับการติดตามและประเมินผลจาก สพฐ.

4
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

5. ผังกระบวนการสนับสนุนงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยะเวลา
ผังกระบวนการ
ขั้นตอน
เริ่มต้นสิ้น
ผอ.สพป.ปท.2 กาหนดให้มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นวาระ
บุคลากรในสังกัด
ร่วมกันของทุกกลุ่มงาน โดยมี
ศึกษา วิเคราะห์การ
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีการดาเนินงานไป
บริหารจัดการ
อย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วมและ
มาตรฐาน
การบูรณาการการดาเนินงาน
ประชุมชี้แจงการดาเนินงานตาม
สร้างทีมงาน มอบหมายความ
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับผิดชอบ
ให้มีความรู้ความเข้าใจ กาหนดให้มีผู้
สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ
กากับดูแลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
กาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย
เสนอ ผอ.สพป.ปท.2 เพื่อแต่งตั้ง
คณะทางานในการดาเนินงานตาม
ผอ.สพป.พิจารณา
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมินตนเองและจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง

สรุปผลและรายงานผล
การดาเนินงาน

ประชุมคณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้ง
เพื่อจัดทามาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประชุมคณะทางานเพื่อประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง
สรุปผลการดาเนินงานการประเมิน
ตนเองของ สพป.ปท.2 เพื่อรองรับการ
ติดตามของ สพฐ.

ผู้รับผิดชอบ
นักจัดการงานทั่วไป

บุคลากรในสังกัด

นักจัดการงานทั่วไป

บุคลากรในสังกัด

ผอ.สพป.
รอง ผอ.สพป.
ผอ.กลุ่ม
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

คณะทางาน
นักจัดการงานทั่วไป

คณะทางาน

นักจัดการงานทั่วไป

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กาหนดให้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นวาระร่วมกันของทุกกลุ่มงาน โดยมี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มทุก
กลุ่มดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้มีการดาเนินงานไปอย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการ
ดาเนินงาน
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2. กาหนดแผนการดาเนินงานและกรอบความคิดที่ใช้ในการประเมินตนเอง
กาหนดให้มีผู้กากับดูแลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และจัดทาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมสนับสนุนตัวบ่งชี้ และ
แต่งตั้งคณะทางานผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูลประเด็นการพิจารณา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินตนเอง
สร้างความรู้ความเข้าใจการดาเนินงานตามมาตรฐานให้บุคลากรตระหนักในภารกิจที่จะต้องดาเนินการให้
ประสบผลสาเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง (Stake holder) รับทราบเพื่อให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือ
เพื่อระดมทรัพยากร
4. ดาเนินการส่งเสริมการประเมินตนเองแก่กลุ่มบุคลากรในสานักงาน โดยคณะกรรมการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่จัดตั้งขึ้น
ประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ดาเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล และบูรณาการมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับคา
รับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้มีเอกภาพในการนาสู่การปฏิบัติทุกระดับของส่วนราชการ
และหน่วยงานในสังกัดและจัดทาแผนงาน โครงการสนับสนุนทุกตัวบ่งชี้
5. ติดตามประเมินผล รวบรวมข้อมูลและเอกสารรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กาหนดให้มีการตรวจติดตามผลและเร่งรัดการดาเนินงานตามมาตรฐาน รายตัวตัวบ่งชี้ รวบรวมเอกสาร เพื่อ
รับทราบปัญหาอุปสรรคและนามากาหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงานผลการประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามภาคสนาม
ประเมินผลการประเมินตนเองของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
และประกาศผลการดาเนินงาน ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทราบและพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้ต่อไป
7. มาตรฐานงาน
- ประกาศ สพฐ. เรื่อง มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
- มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
8. จุดวิกฤติและแผนรองรับความฉุกเฉิน
จุดวิกฤติของกระบวนงาน
- ส่งเครื่องมือในการประเมินตนเองไม่ตรงตามกาหนด
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
- ประสานเป็นการภายใน โดยการใช้โทรศัพท์ติดต่อ
- ติดต่อประสานด้วยตนเอง
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9. การติดตามและประเมินผล
- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง
10. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พ.ศ. 2553
- หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)
- มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภาคผนวก
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คาชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2560
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561
--------------------------สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีภารกิจหลักในการติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กาหนดติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยใช้ผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 รวมทั้งผลการบริหารและการจัดการศึกษาของปีการศึกษา
2560

คาชี้แจง:
1. การรายงานผลการดาเนินงาน ตามแบบติดตามและประเมินผลการการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561กาหนดให้รายงานผลการดาเนินงานในระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-MES) ดังนี้
1.1 ไตรมาสที่ 3เป็ นการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ในมาตรฐานที่ 3จานวน 6 ประเด็นการพิจารณา โดยใช้ข้อมูลร่วมกับการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 1ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
2) ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 3ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Educational Test : O-NET)
3) ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นการพิจารณาที่ 4ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
3.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4) ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 1จานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5) ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 2อัตราการออกกลางคันลดลง
6) ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 3อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทั้งนี้ ประเด็นการพิจารณาที่รายงานผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3 และใช้ข้อมูลร่วมกับ
ตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องกรอกข้อมูลในแบบ
ติดตามและประเมินผลฯ ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

8
1.2 ไตรมาสที่ 4 ให้ รายงานผลการบริห ารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
มาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2ทุกประเด็นการพิจารณา รวมทั้ง มาตรฐานที่ 3 ในประเด็นการพิจารณาที่ยังไม่ได้
ติดตามและประเมินผลในไตรมาสที่ 3 โดยให้รายงานผลการดาเนินงานในระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-MES)ต้นเดือน
กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงการปิดระบบ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้สานักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดูความก้าวหน้าในการรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจาก
ระบบเป็นระยะ เพื่อการพัฒนาต่อไป
2. เอกสารหลักฐานอ้างอิงกรณีที่เป็นรูปเล่ม และมีการใช้ร่วมกันหรืออ้างอิงซ้าๆ ในรายประเด็นการ
พิจาณาของแต่ละมาตรฐาน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแนบไฟล์ที่เป็นรูปเล่มสมบูรณ์เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ หากมี
เอกสารหลั กฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณานั้นๆ ให้ ระบุชื่อเอกสาร และเลขหน้ าในช่องเอกสาร
หลักฐานอ้างอิง เพื่อสะดวกในการค้นหาของคณะกรรมการกลั่นกรองในประเด็นการพิจาณานั้นๆ ตัวอย่างเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่เป็นรู ปเล่มและใช้ร่วมกันเช่น เอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนพัฒนา
การศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
3. ระบุหน้า.....ในช่องเอกสารหลักฐานอ้างอิงหมายถึง ให้เติมเลขหน้าของเอกสารที่ใช้เป็นข้อมูล/
หลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงานของ สพท. ตามข้อ 2
4. เอกสารที่ต้องนาส่งในระบบในคอลัมภ์เอกสารหลักฐานอ้างอิง หมายถึง เอกสารที่สานักงานเขตพื้น
พื้นที่การศึกษาดาเนินการซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง ในการยืนยันระดับคุณภาพ และต้อง Uploadในระบบอิเล็คทรอนิกส์
(e-MES)

แบบติดตามและประเมินผล :
แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารและจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน 14 ตัว
บ่งชี้ 56 ประเด็นการพิจารณา ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี มีจานวน 6 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ มีจานวน 4 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
มีจานวน 4 ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ มีจานวน 9 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ มีจานวน 4 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล มีจานวน 4 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป มีจานวน 7 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มีจานวน 1 ประเด็นการพิจารณา
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
มีจานวน 1 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีจานวน 1 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
มีจานวน 7 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
มีจานวน 6 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการลูกจ้างในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีจานวน 1 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการมีจานวน 1 ประเด็นการพิจารณา
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รายชื่อคณะผู้จัดทาคู่มือ
1. นายวิรุฬห์ แสงงาม
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. นางพวงเพชร แสงส่อง
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
3. นางภาวนา มหาวัตร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
4. นางสาวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
5. นางวัลลภา สายสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
6. นางวันเพ็ญ คาจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
7. นางบุษบา กันเกษพิมพ์ พนักงานธุรการ
8. นางพรพรรษา ทัศนศรี
พนักงานพิมพ์
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