การปฏิบัติงาน
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางลายอง เพิม่ พูล
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

เอกสารลาดับที่ 13/2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทาแนวทางการดาเนินการ
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ขบวนงาน ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับสานักงานเขตพื้นที่
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ประสิทธิผลต่อทางราชการสูงสุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็น
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การศึกษาขั้นพื้ นฐาน ให้ไ ด้รับ โอกาสในการพัฒ นาเต็ ม ศัก ยภาพ ส่ง ผลต่อการพัฒ นาศัก ยภาพผู้เ รีย น
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลต่อไป
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มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รบั บริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ 18 ประเด็นการพิจารณา ดังนี้
- ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
มีประเด็นในการพิจารณา 6 ประเด็น
- ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรู้
มีประเด็นในการพิจารณา 4 ประเด็น
- ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่าง
มีส่วนร่วม (ไม่ติดตาม และไม่ประเมินผล)
มีประเด็นในการพิจารณา 4 ประเด็น
- ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
มีประเด็นในการพิจารณา 4 ประเด็น
3.2 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ ประกอบด้วย
5 ตัวบ่งชี้ 31 ประเด็นการพิจารณา ดังนี้
- ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
มีประเด็นการพิจารณา 8 ประเด็น
- ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
มีประเด็นการพิจารณา 5 ประเด็น
- ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล(ไม่ติดตามและไม่
ประเมินผล)
มีประเด็นการพิจารณา 5 ประเด็น
- ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
มีประเด็นการพิจารณา 9 ประเด็น
- ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติ
มีประเด็นการพิจารณา 4 ประเด็น
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3.3 มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที
การศึกษา ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ 22 ประเด็นพิจารณา ดังนี้
- ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็น
แบบอย่างได้
มีประเด็นในการพิจารณา 3 ประเด็น
- ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
มีประเด็นในการพิจารณา 3 ประเด็น
- ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
มีประเด็นในการพิจารณา 3 ประเด็น
- ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มีประเด็นในการพิจารณา 2 ประเด็น
- ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มีประเด็นในการพิจารณา 1 ประเด็น
- ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
มีประเด็นในการพิจารณา 4 ประเด็น
- ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รบั สิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่า
เทียมกัน และศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
มีประเด็นในการพิจารณา 4 ประเด็น
- ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
มีประเด็นในการพิจารณา 2 ประเด็น
4. คาจากัดความ
“ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา “คณะทางาน” หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่รบั ผิดชอบตามภารกิจของแต่ละมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา “เจ้าหน้าที่ ”
หมายถึง บุคลากรผู้รบั ผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ “เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุม่ อานวยการ“ เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงาน
บุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษ และกลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร “การบริหารจัดการ
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบตามภารกิจแต่ละมาตรฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา “การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)”
หมายถึง การจัดทารายงานประเมินตนเองชองสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของกลุ่มอานวยการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอานาจหน้าที่ของกลุ่มในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
5.2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดาเนินงานตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5.3. สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผู้รบั ผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และความสาคัญของ
มาตรฐานสานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4. คณะทางาน กาหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นโยบายเป้าหมายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.5 .คณะทางาน ผู้รบั ผิดชอบ ขับเคลือ่ น รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด
5.6. ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)
และผลผลิตทีป่ ระสบผลสาเร็จของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นาผลการประเมินตนเอง (SelfAssessment Report :SAR) ตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลั (Feed back) เป็นข้อมูลฐาน(Based Line Data)
สาหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และแผนการพัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. วิธีดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.1 วิเคราะห์ คาชี้แจงของ สพฐ.เพือ่ สร้างความเข้าใจเครือ่ งมือติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาตามที่ สพฐ.กาหนด
6.2 นาคาชี้แจง แนวทางการดาเนินงาน เสนอแนวคิดต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับ
6.3 จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าเครื่องมือติดตามและแบบประเมินให้ทุกกลุ่ม ช่วยวิเคราะห์
ก่อนมอบหมายภารกิจ
6.3 จัดทาสรุปแบบติดตาม ซึ่งมีความจาอย่างยิง่ เนื่องจากแบบสรุปนีจ้ ะสามารถตรวจสอบได้ว่า
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ใดใครเป็นผูร้ ับผิดชอบ สามารถใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบและติดตามงาน
6.4 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ คณะทางานศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานตาม
แบบติดตามประเมินผลตามมาตรฐาน สานักงานเขตพื้นที่ โดยให้กลุม่ งานทีร่ ับผิดชอบเตรียมการจัดทา
ข้อมูลการดาเนินงานตามประเด็นคาถาม
6.5 เจ้าหน้าที่ คณะทางาน ดาเนินการตามประเด็น คาถาม จัดเตรียมเอกสารเป็นหมวดหมู่
ให้ตรงประเด็นสาหรับการพิจารณาให้ครบถ้วน
6.7 ประสาน ติดตาม ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทุกมาตรฐานเพื่อให้ได้ข้อมูลตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ถูกต้อง ตรงประเด็น ด้วยหลักความมีมนุษย์สัมพันธ์และการประสานงานที่ดี
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6.6 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง และจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report :SAR)
6.7 จัดทารูปเล่มรายงาน
6.8 จัดทาสรุปรายงานนาเสนอคณะกรรมการประเมิน
7. การเตรียมการรับการประเมินจากคณะกรรมการ
7.1. จัดหาสถานที่ประชุม - ห้องประชุมทีส่ ามารถรองรับผู้เข้าประชุมที่เพียงพอ
- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
- อาหารกลางวัน ฯลฯ
- เครื่องไฟ/เครือ่ งเสียง/ไมล์ ต้องพร้อม
- โต๊ะ/เก้าอี้ ของคณะกรรมการ/ผู้นงั่ ประชุม
- โต๊ะวางเอกสารตามมาตรฐานจัดแยกให้ชัดเจน
7.2 จัดทาป้ายชื่อผูเ้ ข้าประชุม - บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมทุกคน (ลงลายมือชื่อ)
- รายชื่อคณะกรรมการ (ที่มาประเมิน)
- รายชื่อ ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต
- รายชื่อ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
7.3. ดาเนินการประชุม
- ผอ.เขตกล่าวต้องรับคณะกรรมการประเมิน
- นาเสนอแนะนาสานักงาน (VTR)
- คณะกรรมการกล่าวความเป็นมาก่อนดาเนินการประเมิน
- อก./ผู้เกี่ยวข้อง นาเสนอ Power Point
- เจ้าของ (ผู้รบั ผิดชอบรายงาน) ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตาม
ประเด็นพร้อมตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการ
8. การจัดส่งรายงานให้ สพฐ. - อก. รวบรวมมาตรฐานต่าง ๆ จากผูร้ ับผิดชอบรวมเป็นรูปเล่มอีกครัง้
(หลังจากที่คณะกรรมการ Comment) แล้วนาส่ง สพฐ.
- จัดเอกสารตามที่ สพฐ. ต้องการ รวบรวมเอกสารแต่ละ
ประเด็นให้ครบถ้วน
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สรุปแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษา
และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 1
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ 18 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี (แผน) เจ้าภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. ภาวะผู้นาของผูบ้ ริหาร การแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจที่ชัดเจน และกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ตรงประเด็น ประสานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผูเ้ กี่ยวข้อง / ผอ./รอง ผอ.เขต/
แผน
2. ข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ป็นระบบ ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผน
3. การใช้แผนเป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการ /แผน
4. การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย/
อก.
5. การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา หลากหลาย
ช่องทางและมีประสิทธิภาพ/อก.
6. การนาผลการดาเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง /ศน.
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (บค.) เจ้าภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง /บค.
2. การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ สร้างบรรยากาศและจิตสานึกร่วมในการทางาน /
3. การสื่อสารและการส่งเสริมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
4. การนาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการ
การวิจัยเพื่อพัฒนา/บค.
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
(ไม่ติดตามไม่ประเมินผล)
ประเด็นการพิจารณา
1. การกระจายอานาจในการบริหารจัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษา /อก.
2. การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทางานของ 3 องค์คณะบุคคลในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึ กษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) /ศน.
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์การ หน่วยงาน
และสถาบันอื่นทีจ่ ัดการศึกษา /สจ.
4. การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ /สจ.
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (ศน.) เจ้าภาพ
ประเด็นพิจารณา
1. ระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา/ศน.
2. การติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนิ เทศการจั ดการศึก ษา ทั้ ง 4 ด้ าน และ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ /ศน.
3. การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน /ศน.
4. การนาผลของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4
ด้าน ไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา /ศน.
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 31 ประเด็นการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ (ศน.) เจ้าภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. ประสาน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทากรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 /ศน.
2. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ /ศน.
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3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
ในการเรียนรูท้ ี่หลากหลายของผู้เรียน ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง/ศน.
4. ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผล และนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา /ศน.
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา /ศน.
6. การวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ /ศน
7. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา /สจ.
8. ประสาน ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา รวมทัง้ เป็น
เครือข่ายและ แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล ส่งให้ ศน.)
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การบริหารงานด้านงบประมาณ (แผน) เจ้าภาพ /กลุม่ แผน/การเงินและตรวจสอบ
ภายใน)
ประเด็นการพิจารณา
1. การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและ
ความต้องการ
2. การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
3. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
4. การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ
5. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณา
1. การวางแผนในการบริหารอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย ปัญหาและความต้องการ
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็น
ธรรม โปร่งใสและ ตรวจสอบได้
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพโดยวิธีการที่
หลากหลายสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจาเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. การส่งเสริม สร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป (อก.) เจ้าภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. การพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ /แผน
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2. การจัดทาสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน /สจ.
3. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม /อก.
4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน /อก.
5. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน /อก.
6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ /อก.
7. การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา /อก.
8. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา / สจ. (ทุกกลุม่ รวมให้ สจ.)
9. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษา/ สจ. ( ทุกกลุ่มทีเ่ กี่ยวข้อง
รวมให้ สจ.)
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (แผน.) เจ้าภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. แผนงาน โครงการ/กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และตอบสนองความต้องการจาเป็นของเขตพื้นที่
การศึกษา /แผน
2. รูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลือ่ นนโยบาย การแก้ปัญหา และการพัฒนาตาม
ความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา /แผน
3. การกากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการดาเนินการตามนโยบาย
อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง/ศน.
4. ผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย /แผน
มาตรฐานที่ 3
ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบด้วย 8 บ่งชี้ 22 ประเด็นพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสาเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ (อก.)
เจ้าภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลงานหรือผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย เป็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินงาน
ภายในกลุ่มและหน่วยในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา /ทุกกลุ่ม
2. ผลงานแต่ละชิ้นงานมีกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนางาน มีคุณภาพและเป็นแบบอย่าง เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ /ทุกกลุ่ม
3. ผลงานหรือผลการดาเนินงานต้องเป็นผลงานภายในช่วงระยะเวลา 3 ปี กรณีเป็นผลงานที่เกิน
ระยะเวลาที่กาหนดต้องเป็นผลงานที่มีการพัฒนาผลงานนั้นอย่างต่อเนื่อง /ทุกกลุ่ม
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 : สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. จานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีผ่ ่านเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในโดย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ศน.
2. จานวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับปฐมวัย จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)/ศน.
3. จานวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน)ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศน.
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร (ศน.) เจ้าภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปญ
ั ญา /ศน.
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT : National Test) จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา (Literacy)
ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านการใช้เหตุผล (Reasoning ability) /ศน.
3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education
Test) จานวน 5 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ และ 4)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) /ศน.
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประเด็นการพิจารณา (ศน.) เจ้าภาพ
1. ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณตามจุดเน้นของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 /(ศน.)
2. ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญทีจ่ าเป็นในการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี /(ศน.)
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ประเด็นการพิจารณา : ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของผู้เรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศน.) เจ้าภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี (ศน.) เจ้าภาพ (ทุกประเด็น)
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ผลการประเมินการเจริญเติบโตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์
มาตรฐาน
4. ผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันและศึกษา
ในระดับสูงขึ้น(สจ.) เจ้าภาพ (ทุกประเด็น)
ประเด็นการพิจารณา
1. จานวนผู้เรียนที่เข้าเรียน คานวณจากผู้เรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน หรือระยะเวลาที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดของแต่ละปีเปรียบเทียบกับจานวนประชากรวัยเรียน ในเขตพื้นที่บริการที่
จะต้องเข้าเรียน ได้แก่
1) จานวนผู้เรียนทีเ่ ข้าเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 2) จานวนผู้เรียนทีเ่ ข้าเรียน
ระดับชั้น ป.1 และ ม.1 3) จานวนผูเ้ รียนทีเ่ ข้าเรียน ระดับชั้น ม.4
2. จ านวนผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จบหลักสูตรตาม
กาหนดเวลา โดยพิจารณาจากจานวน ผู้เรียนที่เรียนจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ในระดับชั้นที่สถานศึกษาเปิดทาการสอน
3. จ านวนผู้ เรียนที่ ศึ กษาต่ อให้ พิ จารณาจ านวนผู้ เรี ยนที่ จบชั้น ป. 6 และ ม.. 3 ของ
สถานศึกษาในสัง กัดส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาทั้ง ในส่วนของการเรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่ าและ
จานวนผู้เ รียนที่ เรียนจบชั้น ม.6 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาแล้วศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
4. จานวนเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา ตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย / (อก.) เจ้าภาพ (ทุกประเด็น)
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารทั่วไป
2. ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการ
อานวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการและ ด้านข้อมูลข่าวสาร
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
1. การดาเนินงานมาตรฐานเขตพื้นที่ต้องประสานงานกับผู้รบั ผิดชอบตามตัวบ่งชี้ตาม
ประเด็นกับทุกกลุ่มงานหรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ/บางกลุม่ งาน ไม่ส่งข้อมูลตาม
กาหนดเวลา ทาให้การรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานและตามประเด็นต่าง ๆ เกิดความยุ่งยาก
เนื่องจาก การได้รบั ข้อมูลทีล่ ่าช้าต้องรีบจัดทาก่อนนาเสนอคณะกรรมการประเมิน (เสร็จคืนวันก่อน
ที่คณะกรรมการจะมาประเมิน)
3. การจัดทามาตรฐานต่างๆ ที่กระชั้นชิดจึงไม่มกี ารกลั่นกรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
ประเมิน
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดาเนินงาน
1. การกาหนดผู้รบั ผิดชอบมาตรฐานเขต ควรกาหนดเป็นรายมาตรฐานให้กลุ่มงานต่างๆ
รับผิดชอบ โดยให้รองผู้ดูแลกลุ่มทีร่ ับผิดชอบมาตรฐาน เป็นประธาน และให้ ผอกลุม่ นั้น เป็น
เลขานุการ
2. การติดตามงานให้ อก.ติดตามมาตรฐานแต่ละมาตรฐานจาก เลขานุการ
ในแต่ละมาตรฐานที่รบั ผิดชอบ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินตนเองให้มีความพร้อมก่อนที่คณะกรรมการจาก
สพฐ. จะมาประเมิน
4. การกาหนดเวลาเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง หากไม่ได้ข้อมูลตามเวลาที่กาหนดผูร้ วบรวม
รายงานก็ไม่สามารถที่จะดาเนินการต่อไปได้
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คณะทางาน

ที่ปรึกษา
1. นายยรรยงค์ เจริญศรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. นายทรงสิทธิ์ ศิลปะธารากุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

ผู้จัดทา
นางลายอง เพิ่มพูลล

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

ปก
นางสาวอารีย์

อินทรวงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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