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1 

คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ประถมศึกษำกาฬสินธุ์ เขต 3 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำกาฬสินธุ์ เขต 3 

  เอกสารเลขท่ี แก้ไขคร้ังท่ี               ฉบับที ่

  วันท่ีบังคับใช้ มิถุนายน 2565 หน้า 

 

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

                เพื่อใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถบริหารจดัการตามภารกิจ ไดม้าตรฐานมีประสิทธิภาพ

เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผูรั้บบริการพึงพอใจและมีการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 

2. ขอบเขต (Scope) 

                2.1 บริหารจดัการและจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน 14 ตวับ่งช้ี คือ 

                มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 

                          ตวับ่งช้ีท่ี 1 การบริหารจดัการท่ีดี 

                          ตวับ่งช้ีท่ี 2 การพฒันาสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

                          ตวับ่งช้ีท่ี 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดั 

                                            การศึกษา 

                มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

                          ตวับ่งช้ีท่ี 1 การบริหารงานดา้นวิชาการ 

                          ตวับ่งช้ีท่ี 2 การบริหารงานดา้นงบประมาณ 

                          ตวับ่งช้ีท่ี 3 การบริหารดา้นบริหารงานบุคคล 

                          ตวับ่งช้ีท่ี 4 การบริหารดา้นการบริหารทัว่ไป 

                          ตวับ่งช้ีท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

                มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจดัการศึกษา 

                          ตวับ่งช้ีท่ี 1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีผลงานท่ีแสดงความส าเร็จและเป็นแบบอยา่งได ้

                          ตวับ่งช้ีท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                            เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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                          ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลกัสูตร 

                          ตวับ่งช้ีท่ี 4 ประชากรวยัเรียนไดรั้บสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกนั 

                                             และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทกัษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

                          ตวับ่งช้ีท่ี 5 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนกังานราชการ ลูกจา้ง ในส านกังาน 

                                             เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจกัษต์ามเกณฑไ์ดรั้บการยก 

                                             ยอ่งเชิดชูเกียรติ 

                          ตวับ่งช้ีท่ี 6 ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเลีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจดั 

                                            การศึกษา รวมทั้งการใหบ้ริการ 

                2.2 ก าหนดผูรั้บผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. ค ำจ ำกดัควำม 

                “ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายถึง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

                “คณะท างาน” หมายถึง กลุ่มขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 ท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 ท่ีมี ความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบังานหรือกิจกรรมท่ีปฏิบติั 

                “เจา้หนา้ท่ี” หมายถึง บุคลากรท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ปฏิบติัหนา้ท่ี/ผูรั้บผิดชอบ/ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

ให้ปฏิบติั หนา้ท่ี/งานท่ีเก่ียวขอ้ง/ไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินงานตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกมาตรฐานและตวับ่งช้ี 

                “เจา้ภาพหลกั” หมายถึง กลุ่มอ านวยการ 

                “เจา้ภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์กลุ่มพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และหน่วย

ตรวจสอบภายใน 

                “การบริหารจัดการมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความ

รับผิดชอบตาม ภารกิจท่ีเก่ียวข้องในกลุ่มทุกกลุ่มของแต่ละมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

                “การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)” หมายถึง การจัดท า

รายงานการประเมินตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและกลุ่มทุกกลุ่มในส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
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                “หน้าท่ี” หมายถึง ส่ิงท่ีทุกคนต้องจ ายอมกระท าโดยภาระจ ายอมอาจเป็นไปตามกฎศีลธรรม      

หรือกฎขอ้ตกลง 

                “ความรับผิดชอบ” หมายถึง หน้าท่ีประจ าของแต่ละบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานและ

หนา้ท่ีโดย เฉพาะท่ีไดรั้บมอบหมายใหดี้ท่ีสุดตามความสามารถของตน 

                “กระบวนการ” หมายถึง กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกนัเพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือบริการ

ใหแ้ก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

                “การก ากับดูแลตนเองท่ีดี” หมายถึง การจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบการ 

ด าเนินการของส่วนราชการรวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่างๆของผูบ้ริหารสูงสุดของส่วนราชการ          

การก ากับดูแลตนเองท่ีดีครอบคลุมการอธิบายถึงวิธีการก าหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อสร้าง      

หลกัประกนัดา้น 

               1) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานของส่วนราชการ 

               2) ความรับผิดชอบดา้นการเงินและการป้องกนัและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

               3) การป้องกนัผลประโยชน์ของประเทศและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

               “การบรูณาการ” หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการข้อมูลและสารสนเทศ                

การ ตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรการปฏิบติังานผลลพัธ์และการวิเคราะห์เพื่อสนบัสนุนเป้าประสงคท่ี์ส าคญั 

ของส่วนราชการ 

               “องคก์ารแพ่งการเรียนรู้” หมายถึง การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีบนพื้นฐานของการเรียนรู้ (Learning Base) 

               “มาตรฐาน” หมายถึง ส่ิงท่ีถือเอาเป็นเกณฑ์ท่ีรับรองกนัทัว่ไป ส่ิงท่ีถือเอาเป็นเกณฑส์ าหรับเทียบ

ก าหนดทั้งใน ดา้นปริมาณและคุณภาพ 

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

               4.1 ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รับทราบผลการ

ด าเนินงาน พิจารณาสั่งการ มอบหมายอ านาจหนา้ท่ี 

               4.2 รองผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ควบคุม ก ากับ 

ติดตาม ให้ความเห็นชอบแผน ขั้นตอนการด าเนินงาน และเข้าร่วม ด าเนินการและ เสนอความเห็น                

ต่อผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
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               4.3 ผูอ้  านวยการกลุ่ม ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้ความเห็นชอบแผน ขั้นตอนการด าเนินงาน             

และเขา้ร่วมด าเนินการและเสนอความเห็นต่อรองผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 

               4.4 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เขียนโครงการเพื่อขออนุมติั

สร้างทีมงานเพื่อมอบหมาย คณะท างานรับผิดชอบบริหารจดัการตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

น าเสนอผูบ้ริหารให้ความเห็นชอบ ประชุมให้ความรู้ ความเขา้ใจ และความส าคญัของมาตรฐานส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา คณะท างาน ผูรั้บผิดชอบ ขบัเคล่ือน ตามปฏิทินการปฏิบติังาน และรวบรวมขอ้มูลตาม

มาตรฐานและตวับ่งช้ีจดัท ารูปเล่ม พร้อมประเมินตนเอง เพื่อรองรับการติดตามและประเมินผลจากส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ผังกระบวนการสนับสนุนงานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ
เร่ิมต้น/
ส้ินสุด 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 

1.   ผอ.สพป.กส.3 ก ำหนดใหม้ำตรฐำน 
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเป็นวำระ 
ร่วมกนัของทุกกลุ่มงำน โดยมี 
เจำ้หนำ้ท่ีทุกคนมีกำรด ำเนินงำนไป 
อยำ่งทัว่ถึง โดยหลกักำรมีส่วนร่วมและ 
กำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำน 

นกัจดักำรงำนทัว่ไป 
บุคลำกรในสังกดั 

2.  ประชุมช้ีแจงกำรด ำเนินงำนตำม 
มำตรฐำนส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ใหมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ ก ำหนดใหมี้ผู ้
ก  ำกบัดูแลมำตรฐำน ตวับ่งช้ี 

นกัจดักำรงำนทัว่ไป 
บุคลำกรในสังกดั 

3.  เสนอ ผอ.สพป.กส.3 เพื่อแต่งตั้ง 
คณะท ำงำนในกำรด ำเนินงำนตำม 
มำตรฐำนส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ผอ.สพป. 
รอง ผอ.สพป. 
ผอ.กลุ่ม 
นกัจดักำรงำนทัว่ไป 

4.  ประชุมคณะท ำงำนท่ีได้รับกำรแต่งตั้ ง 
เพื่อจดัท ำมำตรฐำนส ำนกังำนเขตพื้นท่ี 

นกัจดักำรงำนทัว่ไป 
คณะท ำงำน 

5.  ประชุมคณะท ำงำนเพื่อประเมินตนเอง 
ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขต 
พื้นท่ีกำรศึกษำ และจัดท ำรำยงำนกำร 
ประเมินตนเอง 

นกัจดักำรงำนทัว่ไป 
คณะท ำงำน 

6.  สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมิน 
ตนเองของ สพป.กส.3 เพื่อรองรับกำร 
ติดตำมของ สพฐ. 

นกัจดักำรงำนทัว่ไป 

บุคลากรใน

สังกดัศึกษา 

วิเคราะห์ 

สร้างทีมงาน มอบหมาย

ความรับผิดชอบ 

ส่ือสาร สร้างความรู้

ความเขา้ใจ 

ผอ.สพป. 
พิจารณา 

บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประเมินตนเองและจดัท า

รายงาน 

สรุปผลและ

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
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6. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

               1. ศึกษำเอกสำรแนวคิด ทฤษฎี ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 3 ท่ีเกีย่วข้อง 

               ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ก าหนดให้มาตรฐาน

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นวาระร่วมกนัของทุกกลุ่มงาน โดยมีรองผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ผูอ้  านวยการกลุ่มทุก กลุ่มดูแลรับผิดชอบท่ีชัดเจน เพื่อให้มีการด าเนินงานไปอย่างทั่วถึง                

โดยหลกัการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการ ด าเนินงาน 

               2. ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนและกรอบควำมคิดที่ใช้ในกำรประเมินตนเอง 

               ก าหนดให้มีผูก้  ากบัดูแลมาตรฐาน ตวับ่งช้ีและจดัท าแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมสนับสนุน     

ตวับ่งช้ีและแต่งตั้งคณะท างานผูก้  ากบัดูแลตวับ่งช้ี และผูจ้ดัเก็บขอ้มูลประเด็นการพิจารณา ตามมาตรฐาน

ส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษา 

               3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกีย่วกบักำรประเมินตนเอง 

               สร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานให้บุคลากรตระหนักในภารกิจท่ีจะต้อง

ด าเนินการให้ ประสบผลส าเร็จ รวมทั้งประชาสัมพนัธ์ให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stake holder) รับทราบเพื่อให้การ

สนบัสนุนใหค้วามร่วมมือ เพื่อระดมทรัพยากร 

               4. ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรประเมินตนเองแก่กลุ่มบุคลำกรในส ำนักงำน โดยคณะกรรมกำรของ

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 3 ท่ีจัดตั้งขึน้ 

               ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้มีความรู้ความเขา้ใจ 

สามารถ ด าเนินการไดถู้กตอ้ง ตรงประเด็นการวดัและประเมินผล และบูรณาการมาตรฐานส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา กบัค ารับรองการปฏิบติัราชการ และแผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อใหมี้เอกภาพในการน าสู่การ

ปฏิบติัทุกระดบัของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกดัและจดัท าแผนงานโครงการสนบัสนุนทุกตวับ่งช้ี 

               5. ติดตำมประเมินผล รวบรวมข้อมูลและเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

               ก าหนดให้มีการตรวจติดตามผลและเร่งรัดการด าเนินงานตามมาตรฐาน รายตวัตวับ่งช้ี รวบรวม

เอกสาร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและน ามาก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน                  

ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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               6. วิเครำะห์ข้อมูล และสรุปรำยงำนผลกำรประเมินผล 

               คณะกรรมการติดตามและประเมินผลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม

ภาคสนาม ประเมินผลการประเมินตนเองของ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สรุปประเด็นปัญหา

และขอ้เสนอแนะ และประกาศผลการด าเนินงานให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์      

เขต 3ทราบ และพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                  

ใหมี้คุณภาพผา่นเกณฑม์าตรฐานทุกตวับ่งช้ีต่อไป 

               7. มำตรฐำนงำน 

                   - ประกาศ สพฐ. เร่ือง มาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 

                   - มาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 

               8. จุดวิกฤติและแผนรองรับควำมฉุกเฉิน 

               จุดวิกฤติของกระบวนงาน 

                    - ส่งเคร่ืองมือในการประเมินตนเองไม่ตรงตามก าหนด 

                แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 

                    - ประสานเป็นการภายใน โดยการใชโ้ทรศพัทติ์ดต่อ 

                    - ติดต่อประสานดว้ยตนเอง 

                9. กำรติดตำมและประเมินผล 

                    - เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินตนเอง 

                10. ระเบียบและเอกสำรท่ีเกีย่วข้อง 

                    - ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

                    - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา พ.ศ. 2553 

                    - หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

                    - พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเดิม (ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545) 

                    - มาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ค ำชี้แจงกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 

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

               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส านักติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลกัในการติดตามและประเมินผล การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม รวมทั้งเสนอ

แนวทางการปรับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดติดตาม

และประเมินผลการบริหารและการจดั การศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยใชผ้ลการบริหารและการจดัการศึกษา ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

รวมทั้งผลการบริหารและการจดัการศึกษาของปีการศึกษา 2565 

ค ำชี้แจง : 

               1. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ตามแบบติดตามและประเมินผลการการบริหารและการจัด

การศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดใหร้ายงานผลการด าเนินงานในระบบอิเลค็ทรอนิกส์ (e-MES) ดงัน้ี 

                   1.1 ไตรมาสท่ี 3 เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา พ.ศ. 2560 ในมาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  จ านวน 6 ประเด็น           

การพิจารณา โดยใช้ขอ้มูลร่วมกับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์        

ของ สพฐ. ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ดงัน้ี 

                          1) ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลกัสูตร 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ผลการประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยัเป็นไปตาม มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2560 

                          2) ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลกัสูตร 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 

(Ordinary National Educational Test : O-NET) 

                          3) ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลกัสูตร 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพิงประสงค์ตามหลกัสูตร แกนกลางการศึกษา         

ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 
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                              3.1 ระดบัขั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

                              3.2 ระดบัขั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

                              3.3 ระดบัขั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

                         4) ตวับ่งช้ีท่ี 4 ประชากรวยัเรียนไดรั้บสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกนั

ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทกัษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 อตัรา

การออกกลางคนัลดลง 

                        5) ตวับ่งช้ีท่ี 4 ประชากรวยัเรียนไดรั้บสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน

ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทกัษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 อตัรา

การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้นของผูเ้รียนท่ีจบขั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

                       ทั้งน้ี ประเด็นการพิจารณาท่ีรายงานผลการด าเนินงานในไตรมาลท่ี 3 และใช้ขอ้มูลร่วมกับ 

ตวัช้ีวดัตามยทุธศาสตร์ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่ตอ้งกรอกขอ้มูล

ในแบบติดตามและประเมินผลฯ ตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 

                  1.2 ไตรมาสท่ี 4 ให้รายงานผลการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา        

ใน มาตรฐานท่ี 1 และมาตรฐานท่ี 2 ทุกประเด็นการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐานท่ี 3 ในประเด็นการพิจารณา     

ท่ียงัไม่ไดติ้ดตามและประเมินผลในไตรมาสท่ี 3 โดยให้รายงานผลการด าเนินงานในระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

(e-MES) ตน้เดือน กรกฎาคม 2565 เป็นดน้ไป จนกวา่จะถึงการปิดระบบ ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี

ส านกัติดตามและประเมินผล การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดูความกา้วหนา้ในการรายงานผลการด าเนินงาน

ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจาก ระบบเป็นระยะเพื่อการพฒันาต่อไป 

               2. เอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิกรณีท่ีเป็นรูปเล่ม และมีการใชร่้วมกนัหรืออา้งอิงซ ้าๆ ในรายประเด็นการ 

พิจารณาของแต่ละมาตรฐาน ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแนบไฟลท่ี์เป็นรูปเล่มสมบูรณ์เพียงคร้ังเดียว 

ทั้งน้ี หากมีเอกสารหลกัฐานอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการพิจารณานั้นๆ ให้ระบุช่ือเอกสารและเลขหน้า

ในช่องเอกสาร หลักฐานอ้างอิง เพื่อสะดวกในการค้นหาของคณะกรรมการกลั่นกรองในประเด็นการ

พิจารณานั้นๆ ตวัอย่าง เอกสาร หลกัฐานอา้งอิงท่ีเป็นรูปเล่มและใช้ร่วมกันเช่น เอกสารแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพฒันา การศึกษา แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นดน้ 

               3. ระบุหน้ำ..... ในช่องเอกสารหลกัฐานอา้งอิงหมายถึง ให้เดิมเลขหนา้ของเอกสารท่ีใชเ้ป็นขอ้มูล/ 

หลกัฐานอา้งอิงในการปฏิบติังานของ สพท. ตามขอ้ 2 

              4. เอกสำรท่ีต้องน ำส่งในระบบ ในคอลมัภ์เอกสารหลกัฐานอา้งอิง หมายถึง เอกสารท่ีส านักงาน     

เขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการซ่ึงเป็นหลกัฐานอา้งอิง ในการยืนยนัระดบัคุณภาพ และตอ้ง Upload ในระบบ

อิเลค็ทรอนิกส์ (e-MES) 
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แบบติดตำมและประเมินผล : 

                แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการบริหารและ     

จดัการศึกษา ตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวน 

3 มาตรฐาน 14 ตวั บ่งช้ี 56 ประเด็นการพิจารณา ประกอบดว้ย 

               มำตรฐำนท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลศิ 

               ตวับ่งช้ีท่ี 1 การบริหารจดัการท่ีดี มีจ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา 

               ตวับ่งช้ีท่ี 2 การพฒันาสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีจ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

               ตวับ่งช้ีท่ี 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจดัการศึกษา    

มีจ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

               มำตรฐำนท่ี 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 

               ตวับ่งช้ีท่ี 1 การบริหารงานดา้นวิชาการ มีจ านวน 9 ประเด็นการพิจารณา 

               ตวับ่งช้ีท่ี 2 การบริหารงานดา้นงบประมาณ มีจ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

               ตวับ่งช้ีท่ี 3 การบริหารงานดา้นการบริหารงานบุคคล มีจ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

               ตวับ่งช้ีท่ี 4 การบริหารงานดา้นการบริหารทัว่ไป มีจ านวน 7 ประเด็นการพิจารณา 

               ตวับ่งช้ีท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมีจ านวน 

1 ประเด็นการพิจารณา 

               มำตรฐำนท่ี 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

               ตวับ่งช้ีท่ี 1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความส าเร็จและเป็นแบบอยา่งได ้มีจ านวน 

1 ประเด็นการพิจารณา 

               ตวับ่งช้ีท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ 

ประกนัคุณภาพการศึกษา มีจ านวน 1 ประเด็นการพิจารณา 

               ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลกัสูตรมีจ านวน        

7 ประเด็นการพิจารณา 

               ตวับ่งช้ีท่ี 4 ประชากรวยัเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษา     

ต่อในระดบัท่ีสูงขั้น หรือมีความรู้ทกัษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีจ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา 
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               ตวับ่งช้ีท่ี 5 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนกังานราชการลูกจา้งในส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจกัษต์ามเกณฑไ์ดรั้บการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีจ านวน 1 ประเด็น

การพิจารณา 

               ตวับ่งช้ีท่ี 6 ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจดัการศึกษา 

รวมทั้งการใหบ้ริการมีจ านวน 1 ประเด็นการพิจารณา  
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