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ค าน า 
 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กรที่ช่วยผลักดันให้การพัฒนาระบบ
ราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กระบวนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีความส าคัญที่
บุคลากรในองค์กรต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบและเก่ียวข้องกับงาน
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์องค์กรที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
กลุ่มสนับสนุนและพัฒนาวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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1.  วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพเกิด 
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

2.  ขอบเขต (Scope) 
 2.1 บริหารจัดการและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  14 ตัวบ่งชี้ คือ 

มาตรฐานที่ 1   การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี              

 ตัวบ่งชี้ที่ 2  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 3  การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา                         

 มาตรฐานที่ 2   การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  1  การบริหารงานด้านวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่  2  การบริหารงานด้านงบประมาณ 



 

          ตัวบ่งชี้ที่  3  การบริหารด้านบริหารงานบุคคล 
          ตัวบ่งชี้ที่  4  การบริหารด้านการบริหารทั่วไป 
          ตัวบ่งชี้ที่  5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ         

 มาตรฐานที่ 3   สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลงานที่แสดงความส าเร็จ        

                          และเป็นแบบอย่างได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  
ตัวบ่งชี้ที่  4  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

                           ขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน 
                           ในการประกอบอาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่  5   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านักงาน 
                 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ 
                 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  ตัวบ่งชี้ที่  6  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ 
                                     การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
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2.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           

3.  ค าจ ากัดความ   
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”หมายถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   
“คณะท างาน”หมายถึง  กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ที่รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ที่มีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

“เจ้าหน้าที่”หมายถึง  บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่/งานที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

“เจ้าภาพหลัก”หมายถึง  กลุ่มอ านวยการ 
“เจ้าภาพรอง”หมายถึง  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่ม

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มกฏหมายและคดี และหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

“การบริหารจัดการมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”หมายถึง  การมอบหมายความรับผิดชอบตาม
ภารกจิที่เกี่ยวข้องในกลุ่มทุกกลุ่มของแต่ละมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1   



 

“การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self AssessmentReport;SAR)”หมายถึง  การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  

“หน้าที่”หมายถึง  สิ่งที่ทุกคนต้องจ ายอมกระท าโดยภาระจ ายอมอาจเป็นไปตามกฎศีลธรรมหรือกฎข้อตกลง 
“ความรับผิดชอบ”หมายถงึ  หน้าที่ประจ าของแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานและหน้าที่โดย

เฉพาะที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดตามความสามารถของตน 
“กระบวนการ”หมายถึง  กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพ่ือจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือบริการให้แก่

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
“การก ากับดูแลตนเองที่ดี”หมายถึง  การจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบการ 

ด าเนินการของส่วนราชการรวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่างๆของผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ 
การก ากับดูแลตนเองที่ดีครอบคลุมการอธิบายถึงวิธีการก าหนดทิศทางและการควบคุมเพ่ือสร้าง 
หลักประกันด้าน 

1) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
2) ความรับผิดชอบด้านการเงินและการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3) การป้องกันผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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“การบรูณาการ”หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการข้อมูลและสารสนเทศการ 

ตัดสินใจที่เก่ียวกับทรัพยากรการปฏิบัติงานผลลัพธ์และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีส าคัญ 
ของส่วนราชการ 

“องค์การแห่งการเรียนรู้”หมายถึง  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บน
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ (Learning Base) 

“มาตรฐาน” หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ท่ีรับรองกันทั่วไป, สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนดทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ 

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
  รับทราบผลการด าเนินงาน พิจารณาสั่งการ มอบหมายอ านาจหน้าที่ 
 4.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 
  ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้ความเห็นชอบแผน ขั้นตอนการด าเนินงาน และเข้าร่วม ด าเนินการและ
เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การนศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
 4.3 ผู้อ านวยการกลุ่ม 

ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้ความเห็นชอบแผน ขั้นตอนการด าเนินงาน และเข้าร่วม     
ด าเนินการและเสนอความเห็นต่อรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
 4.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติสร้างทีมงานเพ่ือมอบหมาย
คณะท างานรับผิดชอบบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ  
ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญของมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ



 

ขับเคลื่อน ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้จัดท ารูปเล่ม พร้อมประเมินตนเอง 
เพ่ือรองรับการติดตามและประเมินผลจาก สพฐ. 
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5. ผังกระบวนการสนับสนุนงานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
เริ่มต้นสิ้น 

 
1. 

 
 

 ผอ.สพป.อุบล 1 ก าหนดให้มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นวาระ
ร่วมกันของทุกกลุ่มงาน โดยมี
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีการด าเนินงานไป
อย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วมและ
การบูรณาการการด าเนินงาน 

นักจัดการงานทั่วไป
บุคลากรในสังกัด 
 

2. 
 
 

 

  ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ ก าหนดให้มีผู้
ก ากับดูแลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

นักจัดการงานทั่วไป
บุคลากรในสังกัด 
 

3. 
 

 
 
 

 เสนอ ผอ.สพป.อุบล 1 เพ่ือแต่งตั้ง
คณะท างานในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

4. 
 

  ประชุมคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง
เพ่ือจัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

นักจัดการงานทั่วไป 
คณะท างาน 

5.   ประชุมคณะท างานเพ่ือประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 

นักจัดการงานทั่วไป 
คณะท างาน 

บุคลากรในสังกัด 
ศึกษา วิเคราะห์การ

บริหารจัดการ
มาตรฐาน 

ผอ.สพป.พิจารณา 

สร้างทีมงาน มอบหมายความ
รับผิดชอบ 

สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย 
 

บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประเมินตนเองและจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 



 

6.   
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานการประเมิน
ตนเองของ สพป.อุบล 1 เพื่อรองรับ
การติดตามของ สพฐ. 

นักจัดการงานทั่วไป 
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6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่เก่ียวข้อง   

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ก าหนดให้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นวาระร่วมกันของทุกกลุ่มงาน โดยมี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุก
กลุ่มดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้มีการด าเนินงานไปอย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการ
ด าเนินงาน 

2. ก าหนดแผนการด าเนินงานและกรอบความคิดท่ีใช้ในการประเมินตนเอง 
ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และจัดท าแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมสนับสนุนตัวบ่งชี้ และ

แต่งตั้งคณะท างานผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูลประเด็นการพิจารณา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินตนเอง 
สร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานให้บุคลากรตระหนักในภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้

ประสบผลส าเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง (Stake holder) รับทราบเพ่ือให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือ
เพ่ือระดมทรัพยากร 

  4. ด าเนินการส่งเสริมการประเมินตนเองแก่กลุ่มบุคลากรในส านักงาน  โดยคณะกรรมการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่จัดตั้งขึ้น 

ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ด าเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล และบูรณาการมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กับค า
รับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้มีเอกภาพในการน าสู่การปฏิบัติทุกระดับของส่วนราชการ 
และหน่วยงานในสังกัดและจัดท าแผนงาน โครงการสนับสนุนทุกตัวบ่งชี้ 

5. ติดตามประเมินผล รวบรวมข้อมูลและเอกสารรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  พ.ศ.2560  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก าหนดให้มีการตรวจติดตามผลและเร่งรัดการด าเนินงานตามมาตรฐาน รายตัวตัวบ่งชี้  รวบรวมเอกสาร เพ่ือ
รับทราบปัญหาอุปสรรคและน ามาก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

6. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงานผลการประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตามภาคสนาม 

ประเมินผลการประเมินตนเองของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 



 

และประกาศผลการด าเนินงาน ให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทราบและพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้ต่อไป     
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7.  มาตรฐานงาน 
 - ประกาศ สพฐ. เรื่อง มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 - มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

8.  จุดวิกฤติและแผนรองรับความฉุกเฉิน 
      จุดวิกฤติของกระบวนงาน 

- ส่งเครื่องมือในการประเมินตนเองไม่ตรงตามก าหนด 
       แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 
  - ประสานเป็นการภายใน โดยการใช้โทรศัพท์ติดต่อ 
  - ติดต่อประสานด้วยตนเอง  

9.  การติดตามและประเมินผล 
 - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง      

10.  ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 - ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
             พ.ศ. 2553 
 - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) 
 - มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
         
       ภาคผนวก 
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ค าชี้แจงการตดิตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาพ.ศ.2560 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 



 

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

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สตผ.) มีภารกิจหลักในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม รวมทั้งเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดติดตามและประเมินผล                   
การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังนี้  

ค าชี้แจง :  
1. การรายงานผลการด าเนินงาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลการด าเนินงานในระบบ

อิเล็คทรอนิกส์ (e-MES) ดังนี้ 
1.1 ไตรมาสที่ 3 มีการติดตามและประเมินผล จ านวน 3 ประเด็นการพิจารณา ที่แสดงถึงการน าไปสู่

ความส าเร็จของการจัดการศึกษา (โดยไม่ต้องรายงานในไตรมาสที่ 4) โดยให้รายงานผลการด าเนินงานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) มีดังนี้ 

  - มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่
เป้าหมาย 

  - มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ประเด็นการพิจารณา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

     - มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดง
ความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี และมีผลการปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน) 

หมายเหตุ : มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดง
ความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ส าหรับประเด็นนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรคัดเลือกผลงานที่มีความเป็นอัต
ลักษณ์ ความโดดเด่น เกิดความส าเร็จ การใช้เทคนิควิธีการ โมเดลที่สามารถบอกถึง 

ความมีประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ โดยการรายงานผลให้เรียงล าดับจากผลงานที่มีความ
โดดเด่นจากมากไปน้อย จ านวน 5 ผลงาน (สตผ. จะพิจารณาโดยการติดตามเชิงประจักษ์ด้วย) 

1.2 ไตรมาสที่ 4  รายงานผลการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 2 
และ 3 ตามประเด็นการพิจารณาที่ก าหนด โดยให้รายงานผลการด าเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เดือน
กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดระบบ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สตผ. จะดูความก้าวหน้าในการ
รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากระบบเป็นระยะ เพ่ือการพัฒนาต่อไป 
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2. การสะท้อนผล 
สตผ. จะด าเนินการสะท้อนผลในประเด็นการติดตามในไตรมาส 3 ที่ก าหนดในค าชี้แจงข้อ 1 และสะท้อนผล

ของไตรมาส 4 เป็นภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นรายตัวบ่งชี้ เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าผล
ไปวางแผนการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

หมายเหตุ :  
  - มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องรายงานข้อมูลใน

แบบติดตามและประเมินผล ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เนื่องจากข้อมูลจากการรายงานนี้จะน าไปใช้ใน
การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ก.พ.ร.) 



 

  - มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 2 ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องรายงานข้อมูลในแบบติดตามและประเมินผล ตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เนื่องจากข้อมูลจากการรายงานนี้จะน าไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 59 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามที่ก าหนด 

3. เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
 3.1 เอกสารหลักฐานอ้างอิงกรณีที่เป็นรูปเล่ม  และมีการใช้ร่วมกันหรืออ้างอิงซ้ าๆ ในรายประเด็นการ

พิจารณาของแต่ละมาตรฐาน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแนบไฟล์ที่เป็นรูปเล่มสมบูรณ์เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ หาก
ประเด็นการพิจารณาใดมีการอ้างอิงเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เป็นรูปเล่ม ให้ระบุชื่อเอกสารอ้างอิงที่เป็นรูปเล่ม โดยระบุ
เลขหน้าของเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาในช่องเอกสารหลักฐานอ้างอิงให้ชัดเจน เพ่ือ
สะดวกในการค้นหาของคณะกรรมการกลั่นกรอง ตัวอย่างเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เป็นรูปเล่มและใช้ร่วมกัน เช่น 
เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

 3.2 ระบุหน้า.......ในช่องเอกสารหลักฐานอ้างอิง หมายถึง  ให้เติมเลขหน้าของเอกสารที่ใช้เป็นข้อมูล/
หลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามข้อ 2.1 

 3.3 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ  ในคอลัมน์เอกสารหลักฐานอ้างอิง หมายถึง เอกสารที่ส านักงานเขต
พ้ืนพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิงในการยืนยันระดับคุณภาพ และต้องอัพโหลดในระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ (e-MES) ในแต่ละประเด็นการรายงาน  
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4. การคิดค่าน้ าหนัก  
  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มีการตัดบางประเด็นการพิจารณาออก ดังนั้น การให้น้ าหนักแต่ละประเด็นการพิจารณา จะมีการปรับค่า
น้ าหนักใหม่โดยค านวณจากการเฉลี่ยในประเด็นการพิจารณาที่ยังคงเหลือในการติดตามและประเมินผล ในตัวบ่งชี้ 

เดียวกัน หรือการรวมเข้ากับประเด็นการพิจารณาที่มีความสอดคล้องหรือเป็นประเด็นที่มีความใกล้เคียงกัน 
(ดังปรากฏในภาคผนวก) 

5. ระดับคุณภาพ 
   ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับระดับคุณภาพจาก 4 ระดับ เป็น 5 ระดับ เพ่ือให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกันกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยค าอธิบายระดับคุณภาพมีดังนี้ 
ระดับ  5  หมายถึง  ดีเยี่ยม   
ระดับ 4 หมายถึง  ดีมาก 
ระดับ 3 หมายถึง  ดี 
ระดับ 2 หมายถึง  พอใช้ 
ระดับ 1 หมายถึง  ปรับปรุง 



 

 
6. การยืนยันผลการรายงานตนเองของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 การรายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะให้ผู้บริหารรับรองผลการ

รายงานในใบรับรองการรายงานผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในภาพรวมของประเด็นการพิจารณาโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 รอบด้วยกัน คือ รอบไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามเอกสารการรายงานด้านล่าง (โดยผู้บริหาร หมายถึง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เท่านั้น) 

    ส าหรับการรับรองรายงานข้อมูล ผู้บริหารควรตรวจสอบในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วน
ของข้อมูลที่ใช้ในการรายงานรายประเด็นการพิจารณา และตามที่ผู้รับผิดชอบรายงานในแต่ละประเด็นการพิจารณา 
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