
 



 

1. ชื่องาน : งานมาตรฐานส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ ได้มำตรฐำนมีประสิทธิภำพเกดิประสิทธิภำพ

ตำมเป้ำหมำย ผู้รับบริกำรพึงพอใจและมีกำรพัฒนำสูค่วำมเป็นเลิศ 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 บริหำรจัดกำรและจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 5 มำตรฐำน และ 11 ตัวบ่งช้ี คือ 

     มำตรฐำนที่ 1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิและพัฒนำระบบกำร

จัดกำรตำมเกณฑ์คณุภำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ(PMQA) 

     มำตรฐำนที่ 2 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติจนบรรลุ

เป้ำหมำยและส่งผลดีต่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

     มำตรฐำนท่ี 3 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรก ำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนำ

สถำนศึกษำให้เกิดควำมเข้มแข็ง 

     มำตรฐำนที่ 4 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำบริหำรอัตรำก ำลังใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัด

กำรศึกษำ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรเป็นมืออำชีพ 

  มำตรฐำนที่ 5 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 

3.2 ก ำหนดผู้รับผิดชอบตำมภำรกจิของแต่ละกลุม่ที่เกี่ยวกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 4. ค าจ ากัดความ 

  “ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ”  หมำยถึง  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ และ

ส ำนักงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมัธยมศึกษำ 

  “  คณะท ำงำน ”  หมำยถึง  กลุ่มงำน บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำท่ีรับผดิชอบตำม

ภำรกิจของแตล่ะมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

  “ เจ้ำหน้ำท่ี ”  หมำยถึง  บุคลำกรผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่ไดร้ับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนมำตรฐำนส ำนักงำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำทุกมำตรฐำนและตัวบ่งช้ี 

  “ เจ้ำภำพหลัก ”  หมำยถึง  กลุ่มอ ำนวยกำร 

  “ เจ้ำภำพรอง ”  หมำยถึง  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุม่นโยบำยและแผน กลุม่ส่งเสริมกำรจดั

กำรศึกษำ กลุ่มนเิทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

และกลุม่ส่งเสรมิสถำนศึกษำเอกชน  (ยกเว้น สพม.) 

  “ กำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ”  หมำยถึง  กำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบตำม

ภำรกิจต่ละมำตรฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

  “ กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ”  หมำยถึง  กำรจัดท ำ

รำยงำนประเมินตนเองของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ของกลุ่มอ ำนวยกำร 



  

 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1. ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจดักำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมำตรฐำน ตัวบ่งช้ี กรอบ

กำรติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอ ำนำจหน้ำท่ีของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 

  2.สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะท ำงำนรับผิดชอบบรหิำรจดักำร ด ำเนินงำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำตำมภำรกิจของแตล่ะกลุม่ที่เกี่ยวข้องมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

  3. สื่อสำร เพื่อให้คณะท ำงำน ผูร้บัผิดชอบ บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ ควำมส ำคญัของ

มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำ 

  4. คณะท ำงำน ก ำหนดเปำ้หมำยและผลิตที่คำดหวังสอดคล้องกับบริบทส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

นโยบำยเปำ้หมำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  5. คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิทินปฏิบัตติำมก ำหนด 

  6. ประเมินตนเองและจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) และ

ผลผลติที่ประสบส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำน ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  7. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย น ำผลกำรประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ตำมมำตรฐำน

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐำน (Based line Data) ส ำหรับกำรปรังปรุง / 

พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนส ำหรับนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และแผนกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ไม่เห็นชอบ 

 

 

       เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้ำหน้ำท่ี / 

คณะท ำงำน ศึกษำ 

วิเครำะหม์ำตรฐำน

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ 

- ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงบริหำรจดักำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี กรอบกำตดิตำม 

- สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะท ำงำนรับผิดชอบบรหิำรจดักำร ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขต 

- สื่อสำร เพื่อให้คณะท ำงำน ผู้รับผดิชอบ บุคลำกรมคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ ควำมส ำคัญของมำตรฐำนส ำนักงำน

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

- คณะท ำงำนก ำหนดเป้ำหมำยและผลิตทีคำดหลังสอดคล้องกับบริบทส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำนโยบำยเป้ำหมำย 

สพฐ. 

ผอ.สพป./สพม. วินิจฉยัตัวช้ีวัด

และค่ำเป้ำหมำย 

เจ้ำหน้ำท่ี / คณะท ำงำน 

- คณะท ำงำน ผูร้ับผดิชอบ ขับเคลื่อน รำยงำนตำมปฏิทินปฏิบตัิงำนก ำหนด 

- ประเมินตนเองและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

เจ้ำหน้ำที่/คณะท ำงำน 

น ำผลกำรประเมินตนเอง(Self 

Assessment Report : SAR) ตำม

มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

เป็นข้อมูลย้อนกลบั(Feed back)ข้อมูล

ฐำน(Based Line Data) สรุปผลกำร

ด ำเนินงำน/วิจัย/รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 



7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  8.1 ระเบียบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 

  8.2 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ พ.ศ. 2553 

  8.3 ประกำสกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 

  8.4 หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 

  8.5 พระรำชบัญญตัิกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2546) 

  8.6 มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. สรุปมาตรฐานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องาน  งานการประชุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาเขตพ้ืนที่การศึกษา ..........กลุ่ม อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………. 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การประชุมของส านักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนิน รายละเอียด เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผล รวมถึงภารกิจอ านาจหน้าท่ีของกลุ่ม

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

1 สัปดาห์ ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิด

ประโยชน์ต่อราชการ

และการติดตามงาน 

จนท./

คณะท างาน 

 

2. น าเสนอผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนฐานที่

การศึกษาประถมศึกษา/มธัยมศกึษาพิจารณาให้

ได้ความเห็นชอบลงนามค าสั่ง/มอบหมาย 

2 วัน  จนท.  

3. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะท างานรับผิดชอบ

บริหารจัดการ ด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังระบบ 

1 สัปดาห์  จนท./

คณะท างาน 

 

4. สื่อสาร เพ่ือให้คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ และ

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีความรู้ ความ

เข้าใจ และ ความส าคัญของมาตรฐานส านกังาน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 สัปดาห์  จนท.  

5. คณะท างาน ก าหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวัง

สอดคล้องกับบริบทส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นโยบายเป้าหมายส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3 สัปดาห์  จนท./

คณะท างาน 

 

6. 

 

 

 

คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลือ่น รายงานผล

ตามปฏิทินปฏิบัติงานก าหนด 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาบริหารจัด

การศึกษาได้มาตรฐาน 

จนท./

คณะท างาน 

 

 9. สรุปมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ชื่องาน  :  งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา........... กลุ่มอ านวยการ รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมกีารพัฒนาสู่ความเป็น

เลิศ 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียด เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำง บริหำร

จัดกำรมำตรฐำนส ำนกังำน 

สื่อสำร สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

ก ำหนดตัวช้ีวัด/เป้ำหมำย 

สร้ำงทีมงำน มอบหมำยควำม

รับผิดชอบ 

ผอ.สพป./สพม.

พิจำรณำ 

บริหำรจดักำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   ประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง(Self Assesment Report : SAR) และ

ผลผลิตท่ีประสบผลส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่

การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

1 เดือน รายงานการประเมิน

ตนเอง 

จนท. / 

คณะท างาน 

 

8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย น าผลการประเมินตนเอง

(Self Assesment Report : SAR)ตาม

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นข้อมูล

ย้อนกลับ(Feed back)เป็นขอ้มลู(Based Line 

Data)ส าหรับการปรับปรุง/พัฒนาการบริหาร

จัดการมาตรฐานส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และแผนพัฒนาส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 เดือน เอกสารงานวิจัย จนท. / 

คณะท างาน 

 

9. สังเคราะห์ผลการด าเนินงานและน าผลไปปรับปรุง 

/ พัฒนา 

เอกสารอ้างอิง : 1.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 

2553 

                   3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  4. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

                   5. มาตรฐานส านักงานเขขตพ้ืนที่การศึกษา 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ตอน      จุดเร่ิมหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ       ทิศทางการเคลื่อนไหว        จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า 

           

ประเมินตนเองแลละจ ำท ำรำยงำนกำรประเมิน

ตนเอง(Self Assessment Report :SAR) 

ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั/รำยงำนผล 

สังเครำะห์ข้อมูลปรับปรุง/

พัฒนำคุณภำพให้บริกำร 


	ปก-งานมาตรฐาน
	2งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

