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ค ำน ำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5  ได้จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำน
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำ มีกำรพัฒนำระบบกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ือยกระดับคุณภำพ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยรำยละเอียด 
ขบวนงำนขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดได้ ใช้ เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ งำนให้ เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน                 
ให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลต่อทำงรำชกำรสูงสุด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 5 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของผู้ที่เกี่ยวข้องและ            
เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำ
เต็มศักยภำพส่งผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสอดคล้องตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติและนโยบำยของรัฐบำลต่อไป 
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มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ชื่องาน : งานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2. ความเป็นมา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ  ดูแลของส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดท ำมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นเกณฑ์มำตรฐำนส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใช้เป็นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำ  และ 
ใช้เป็นหลักเทียบเคียงส ำหรับกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำม ประเมินผล และประกัน
คุณภำพ กำรศึกษำของสถำนศึกษำ รวมทั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใช้มำตรฐำนในกำรประเมินตนเอง และ
ส ำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต่อมำได้มีกำรทบทวน ปรับปรุง และพัฒนำมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมล ำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับควำม
เปลี่ยนแปลงในกำรปฏิรูป กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรและบทบำทภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำในปัจจุบัน รวมทั้งเพ่ือให้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ใช้ประเมินตนเองในกำรพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ ได้มำตรฐำนมีประสิทธิภำพเกิด
ประสิทธิผลตำมเป้ำหมำย ผู้รับบริกำรพึงพอใจและมีกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 

4. ค าชี้แจงและแนวทางในการน ามาตรฐานไปใช้ 

๑ . มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ .ศ . ๒๕๖๐  มีรำยละเอียดของแต่ละมำตรฐำน 
ประกอบด้วย ค ำอธิบำยมำตรฐำน ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ รำยประเด็นกำรพิจำรณำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งเป็นข้อเสนอทำงเลือกของกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำบำงส่วนเท่ำนั้น  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำอำจก ำหนด เป้ำหมำยหรือรูปแบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่นอกเหนือจำกระบุไว้
ภำยใต้มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และประเด็น กำรพิจำรณำ  

๒ . กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน       
โดยส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนด ำเนินกำรเพื่อกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้  

๒.๑ ประกำศมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนกลำง  
๒.๒ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำเสนอกำรประเมินตนเองในรำยงำนกำรประเมินตนเอง       

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมแบบประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งมำตรฐำนที่ ๑ 
และมำตรฐำนที่ ๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ    
ใช้แบบประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเหมือนกัน  ยกเว้นบำงประเด็นกำรพิจำรณำ            
ของมำตรฐำนที่ ๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ประเมินตนเองแตกต่ำงกัน ตำมแบบที่ก ำหนดไว้ในส่วนที่ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐  
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๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในเชิงประจักษ์  และใช้รำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมแบบท่ีก ำหนดในข้อ ๒.๒ เป็นข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรติดตำมและประเมิน  

๒.๔ น ำผลจำกกำรติดตำมและประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมำวิเครำะห์/สังเครำะห์ 
เพ่ือสะท้อนผลกำรประเมินให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรบริหำร
และ กำรจัดกำรศึกษำ  

๒.๕ น ำเสนอภำพรวมผลกำรติดตำมและประเมินกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำระดับประเทศ  เสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

๓. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำน ดังนี้  
๓.๑ ประเมินตนเอง และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดย

สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตที่คำดหวัง ตำมบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ิมเติมจำก
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และรำยประเด็นกำรพิจำรณำได้ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และนโยบำย
ของกระทรวง ศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

๓.๒ เสนอรำยงำนกำรประเมินตนเองและผลผลิตที่ประสบผลส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ 
ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินผล  

๓.๓ น ำผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในปีที่ผ่ำนมำเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบ  และ
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง รวมทั้งเพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในปีต่อไป 

5. ประโยชน์ของมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใช้เป็นเกณฑ์กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร  

และกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
๓. เกิดกำรบูรณำกำรและควำมเชื่อมโยงในกำรพัฒนำงำนไปสู่สถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพและ  

ผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรม  
๔. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ข้อมูลและ 

สำรสนเทศประกอบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

6. ค าจ ากัคความ 

“ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

“คณะท ำงำน” หมำยถึง กลุ่มงำน บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับผิดชอบตำมภำรกิจ
ของแต่ละมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

“เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง บุคลำกรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำทุกมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ 

“เจ้ำภำพหลัก” หมำยถึง กลุ่มอ ำนวยกำร 
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“ เจ้ำภำพรอง” หมำยถึง กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
และกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน (ยกเว้น สพม.) 

“กำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” หมำยถึง กำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบตำม
ภำรกิจแต่ละมำตรฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

“กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)” หมำยถึงกำรจัดท ำ
รำยงำนประเมินตนเองชองส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ชองกลุ่มอ ำนวยกำร 

7. ขอบเขตของงาน 

มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีจ ำนวน ๓ มำตรฐำน ๑๔ ตัวบ่งชี้ ๕๖ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
แยกเป็นรำยมำตรฐำน ดังนี้ 

มำตรฐำนที ่๑ ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ ๑๔ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
มำตรฐำนที ่๒ ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้ ๒๕ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
มำตรฐำนที ่๓ ประกอบด้วย ๖ ตัวบ่งชี้ ๑๗ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
ซึ่งทั้ง ๓ มำตรฐำน มีสำระส ำคัญที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 

ค ำอธิบำยควำมหมำยของมำตรฐำน ค ำอธิบำยควำมหมำยของตัวบ่งชี้ ประเด็นกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
และวิธีกำรรวบรวมข้อมูล เป็นรำยมำตรฐำน และรำยตัวบ่งชี้ มีรำยละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัคการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ ๑๔ ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑ การบริหารจัคการที่คี  
ประเค็นการพิจารณา  
๑. ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย  
๒. กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  เพ่ือพัฒนำคุณภำพของ

ส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
๓. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
๔. กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
๕. กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
๖. กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

ตัวบ่งช้ีที ่๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
ประเค็นการพิจารณา  
๑. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน มีควำมกระตือรือร้น ค้นหำควำมรู้ มีควำมคิดเชิงระบบ 

สำมำรถเรียนรู้ ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง  
๒. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) และกำรสร้ำง

ชุมชน กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
๓. กำรส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย เพ่ือให้

บุคลำกร มีโอกำสได้เรียนรู้ตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
๔ . กำรน ำองค์ ควำมรู้ ม ำพัฒ นำตน เอง  พัฒ นำงำน  และพัฒ นำองค์ กำร  โดย ใช้

กระบวนกำรวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที ่๓ การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

ประเค็นการพิจารณา  
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๑. กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
๒. กำรส่งเสริม ประสำนเชื่อมโยงกำรท ำงำนขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนเขต

พ้ืนที ่กำรศึกษำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
๓. กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว 

เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำน
ประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน  

๔. กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัคการศึกษา ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้ ๒๕ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ตัวบ่งช้ีที ่๑ การบริหารงานค้านวิชาการ 

ประเค็นการพิจารณา  
๑. พัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย  จุดเน้น สำระท้องถิ่น และ

สอดคล้อง แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  
๒. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

หลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ  
๓. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ใน

กำรเรียนรู้ ที่หลำกหลำยของผู้เรียนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  
๕. ส่งเสริม สนับสนุนกำรวัดผล ประเมินผล และน ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ

กำรจัดกำร ศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
๖. พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบ 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๗. จัดท ำวิจัยส่งเสริมกำรวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำงำนวิชำกำร  
๘. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบกำรดูแล

ช่วยเหลือ นักเรียน  
๙. ประสำน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน มีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ รวมทั้ง เป็นเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒ การบริหารงานค้านงบประมาณ 
ประเค็นการพิจารณา  
๑. กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และควำม

ต้องกำร  
๒. กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ  
๓. กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ  
๔. กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ 

ตัวบ่งช้ีที ่๓ การบริหารงานค้านการบริหารงานบุคคล 
ประเค็นการพิจารณา  
๑. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และ

ควำมต้องกำร  
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๒. กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้อง  เป็นธรรม 
โปร่งใส และ ตรวจสอบได ้ 

๓. กำรพัฒนำ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
สอดคล้อง กับปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  

๔. กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ตัวบ่งช้ีที ่๔ การบริหารงานค้านการบริหารทั่วไป 

ประเค็นการพิจารณา  
๑. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ  
๒. กำรจัดท ำส ำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน  
๓. กำรดูแลอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อม  
๔. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  
๕. กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน  
๖. กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
๗. กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การติคตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัคการศึกษาที่มีประสิทธิภาพที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัคการศึกษา 

ประเค็นการพิจารณา  
กำรจัดระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำภำรกิจหลัก ๔ ด้ำน 

และ กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัคการศึกษา ประกอบด้วย ๖ ตัวบ่งชี้ ๑๗ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ตัวบ่งช้ีที ่๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงาน ที่แสคงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างไค้ 

ประเค็นการพิจารณา  
ผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่บรรลุ

เป้ำหมำย ประสบควำมส ำเร็จตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรทั้งภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำและสถำนศึกษำ จนเกิดประสิทธิภำพ เป็นที่ยอมรับและสำมำรถ
ยึดเป็นแบบอย่ำงได 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเค็นการพิจารณา  
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ 

ดูแล และ ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
จำกส ำนักงำน รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ตัวบ่งช้ีที ่๓ ผู้เรียนระคับปฐมวัยและระคับการศึกษา ขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ประเค็นการพิจารณา  
๑. ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐  
๒. ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  
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๓. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary National Educational Test : O-NET)  
๔. ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

พุทธศักรำช ๒๕๕๑  
๕. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ตำมหลักสูตร

แกนกลำง กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑  
๖. ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญในกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช ๒๕๕๑  
๗. ผลกำรประเมินสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ประชากรวัยเรียนไค้รับสิทธิและโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษา
ต่อในระคับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ประเค็นการพิจารณา  
๑. จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  
๒. อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง  
๓. อัตรำกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ มัธยมศึกษำปีที่ ๓ และ

มัธยมศึกษำปีที ่๖  
๔. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และ

ส่งเสริมให้ ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ  
๔.๑ เด็กพิกำรเรียนรวม  
๔.๒ เด็กด้อยโอกำส  
๔.๓ เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ  

๕. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ  
๖. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ ไค้รับการยกย่องเชิคชูเกียรติ 

ประเค็นการพิจารณา  
ผลงำนดีเด่นที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติ
ขึ้นไป โดยต้องเป็นรำงวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้กำรรับรองตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด หรือ
รำงวัลเทียบเคียง และเป็นรำงวัลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไค้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ ในการบริหารและการจัค
การศึกษา รวมทั้ง การให้บริการ 

ประเค็นการพิจารณา  
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของ

ส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช้
แบบสอบถำม เพ่ือประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรให้บริกำรครอบคลุมทุกภำรกิจของกลุ่ม/หน่วย 

8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ กรอบ
กำรติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
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2. สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะท ำงำนรับผิดชอบบริหำรจัดกำร ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3. สื่อสำร เพ่ือให้คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมส ำคัญของ
มำตรฐำนส ำนักงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4. คณะท ำงำน ก ำหนดเป้ำหมำยและผลิตที่คำดหวังสอดคล้องกับบริบทส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
นโยบำยเป้ำหมำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

5.คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิทินปฏิบัติงำนก ำหนด 
6. ประเมินตนเองและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  (Self Assessment Report :SAR) และ

ผลผลิตที่ประสบผลส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

7. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย น ำผลกำรประเมินตนเอง(SelfAssessment Report :SAR) ตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐำน(Based Line Data)ส ำหรับกำร
ปรับปรุง /พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และแผนกำรพัฒนำส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

9. หน้าที่รับผิคชอบ 

 มีหน้ำที่ขับเคลื่อน รำยงำนผล ตำมปฏิทินปฏิบัติงำนก ำหนดโดยจัดท ำ/รวบรวม ข้อมูลทุกมำตรฐำน 
ทุกตัวบ่งชี้ทุกประเด็นพิจำรณำตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักติดตำมและประเมินผล ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด รำยงำนเข้ำระบบติดตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ระบบ e-MES) 
http://emesobec.moe.go.th/std/ username: wannapa5171@gmail.com password: - 

10. วิธีการค าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 1.ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ กรอบ
กำรติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 2.จัดท ำสรุปแบบติดตำม ซึ่งมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งเนื่องจำกแบบสรุปนี้จะสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำ
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ใดใครเป็นผู้รับผิดชอบ สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบและติดตำมงำน 

3.น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบลงนำม
ค ำสั่ง/มอบหมำยงำน 

4.สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะท ำงำนรับผิดชอบบริหำรจัดกำร ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำท้ังระบบ 

5.ประชุมเพ่ือให้คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ และบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และ ควำมส ำคัญของมำตรฐำนส ำนักงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

6.คณะท ำงำน ก ำหนดเป้ำหมำยและผลิตที่คำดหวังสอดคล้องกับบริบทส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
นโยบำยเป้ำหมำย 

7.คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อนทุกมำตรฐำน ทุกตัวบ่งชี้ ทุกประเด็นพิจำรณำ รำยงำนผลตำม
ปฏิทินปฏิบัติงำนก ำหนด โดยรำยงำนเข้ำระบบ e-MES  

8.จัดท ำเป็นรูปเล่มประจ ำปีงบประมำณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงมำตรฐำนเขตต่อไป 
 
 

http://emesobec.moe.go.th/std/
mailto:wannapa5171@gmail.com
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11. แบบฟอร์มที่ใช้ในการค าเนินการในการติคตามงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา คังนี้ 
สรุปแบบติคตามและประเมินผลการบริหารจัคการตามมาตรฐานการศึกษาและมอบหมายผู้รับผิคชอบ 

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัคการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

ประเค็น ผู้รับผิคชอบ/รายงาน ผู้ก ากับ/ตรวจสอบข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : การบริหารจัคการที่คี 

ประเค็นการพิจารณา 
   1. ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในกำรน ำ
องค์กำรไปสู่เป้ำหมำยได้โดยยึดหลักธรรมำ  
ภิบำลอย่ำงเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ
บริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

1. นำงธิติมน ค ำมี 
2. นำยสมชำย โพธิ์ศรี  
4. นำยภำนุมำศ  บ้ำนเหล่ำ 
3. น.ส.นวพร  เอกตะคุ 
4. น.ส.ปณิธิ พลสิงห์ 

1. นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 
1. นำงกนกกำญจน์ ขุนบ ำรุง 
2. นำยภำนุมำศ  บ้ำนเหล่ำ 

   2. มีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นระบบ 
ครอบคลุมภำรกิจ 4 ด้ำน ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้  ในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

      1. กำรบริหำรด้ำนวิชำกำร 

 
 
 
 
 
1. นำงวนิดำ  รัตนรุ่งโรจน์ 
2. นำงวัฒนำพร อำคมคง 

 
 
 
 
 
 
- นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 

      2. กำรบริหำรด้ำนงบประมำณ 1. น.ส.วิไลวรรณ  สำมหมอ 
2. นำยปริญญำ  ชอบค้ำ 
3. นำยอนวัช จิตรักษ์ 
3. น.ส.ภัคชัญญำ บุญโสภณ 

1. น.ส.เจริญศรี สิงห์ขวำ 
2. นำงกนกกำญจน์ ขุนบ ำรุง 
3. นำงธนิภำ พันธ์ศรี   

      3. กำรบริหำรด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล 

- นำยสิงหพลัฎฐ์ เทียมม่วง - นำยจีรมิตร  แสงเดือน 

      4. กำรบริหำรงำนทั่วไป 1. นำยยศพัทธ์  ลำภำอุตร 
2. นำงวรรณภำ ศรีหะสุทธิ์ 

1. นำยจิตวัต  แก้วทองค ำ 
2. น.ส.โชติกำ สุขศรีสง่ำ 

   3. มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบ เน้นกำรมีส่วนร่วม มีควำม
สอดคล้องกับภำรกิจ บริบทขององค์กำร 
และนโยบำยทุกระดับ 

1. น.ส.นวพร  เอกตะคุ 
2. น.ส.สุวรรณำ อุตเมืองเพีย 

- นำงกนกกำญจน์ ขุนบ ำรุง   

4. มีกำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำรและกำร
จั ดกำรศึ กษ ำที่ ห ล ำกหลำย  อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ ครอบคลุมภำรกิจ 4 ด้ำน 
      1. กำรบริหำรด้ำนวิชำกำร 

 
 
 
1. นำงวนิดำ  รัตนรุ่งโรจน์ 
2. นำงวัฒนำพร อำคมคง 

 
 
 
 
- นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 
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      2. กำรบริหำรด้ำนงบประมำณ 1. น.ส.วิไลวรรณ  สำมหมอ 
2. นำยปริญญำ  ชอบค้ำ 
3. นำยปรำโมทย์ โสภำ 
4. น.ส.ภัคชัญญำ บุญโสภณ 

1. น.ส.เจริญศรี สิงห์ขวำ 
2. นำงกนกกำญจน์ ขุนบ ำรุง
3. นำงธนิภำ พันธ์ศรี   

      3. กำรบริหำรด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล 

1. นำยสิงหพลัฎฐ์ เทียมม่วง  
2. นำงจิรวรรณ  โสภำ 
3. น.ส.นฤมล โสชำรี 

- นำยจีรมิตร  แสงเดือน 

      4. กำรบริหำรงำนทั่วไป 1. นำยยศพัทธ์  ลำภำอุตร 
2. นำงวรรณภำ ศรีหะสุทธิ์ 

- น.ส.โชติกำ สุขศรีสง่ำ 
- นำยจิตวัต  แก้วทองค ำ 

   5. มีกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์
ทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำหลำกหลำยช่องทำง เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และเกิดควำมร่วมมือตำมวัตถุประสงค์
หรือเป้ำหมำยของกำรสื่อสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ 

1. น.ส.โชติกำ  สุขศรีสง่ำ  
2. นำยยศพัทธ์  ลำภำอุตร  
3. นำยธิตินันท์  ธีรฐิตธิรรม  
4. นำยกิตติศักดิ์  อ ำท้ำว 
5. น.ส.สุภำสิน ีแสนสนิท 

- น.ส.โชติกำ  สุขศรีสง่ำ 

   6. มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และน ำ
ผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพ 

1. นำงสุวรรณำ อุตเมืองเพีย 
2. น.ส.นวพร  เอกตะคุ 

- นำงกนกกำญจน์ ขุนบ ำรุง   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2. การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ประเค็นการพิจารณา 
  1. มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน มี
ควำมกระตือรือร้นในกำรศึกษำ ค้นหำ
ควำมรู้ มีควำมคิดเชิงระบบ มีควำมสำมำรถ
รับรู้  เรียนรู้  และน ำไปใช้  ก้ ำวทันกำร
เปลี่ยนแปลง 

- นำงภำวรินทร์ บุปปำจันโท - นำงธรรญรัชน์  ทะคง 

  2. มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge Management : KM) และมี
กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
( Professional Learning Community : 
PLC) ระดั บกลุ่ ม  ระดั บองค์ กำร และ
ระหว่ำงระดับองค์กำร จำกนั้น มีกำรสรุป
องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรท ำ KM/PLC อย่ำง
ชัดเจน พร้อมทั้ง น ำผลกำรด ำเนินงำนที่ได้
จำกกำรท ำ KM/PLC ไปใช้ในกำรพัฒนำ
องค์กำร 

1. น.ส.กฤตมุข เฉิดทรัพย์ 
2. นำงวนิดำ  รัตนรุ่งโรจน์ 
 

- นำงผ่องพันธ์  แพงบุดดี 
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  3. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่ง
เรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย 
เพ่ือให้บุคลำกรมีโอกำสได้เรียนรู้ตำมบริบท
ของเขตพ้ื นที่ กำรศึ กษำ และมี กำรใช้ 
แหล่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

- น.ส.กฤตมุข เฉิดทรัพย์ 
 

- นำงผ่องพันธ์  แพงบุดดี 

  4. มีกำรน ำกระบวนกำรวิจัย หรือเทคนิค
กำรวิจัยมำประยุกต์ใช้เพ่ือกำรพัฒนำตนเอง 
พัฒนำงำนภำยในกลุ่ม พัฒนำงำนระหว่ำง
กลุ่ม และภำยในองค์กร 

- นำยสมชำย โพธิ์ศรี 
- นำงวัฒนำพร  อำคมคง 

- นำงผ่องพันธ์  แพงบุดดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : การกระจายอ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัคการศึกษา 

ประเค็นการพิจารณา 

    1. มีกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำตำม ภำรกิจหลัก 4 
ด้ำน โดยมีรูปแบบ วิธีกำรที่สำมำรถ
ตรวจสอบและประเมินควำมส ำเร็จได้ ท ำ
ให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

     1. กำรบริหำรด้ำนวิชำกำร 

 
 
 
 
 
 
1. นำงวนิดำ  รัตนรุ่งโรจน์ 
2. นำงวัฒนำพร อำคมคง 
3. นำงธิติมน ค ำมี 

 
 
 
 
 
 
 
- นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 
 

      2. กำรบริหำรด้ำนงบประมำณ 1. น.ส.วิไลวรรณ  สำมหมอ 
2. นำยปริญญำ  ชอบค้ำ 
3. น.ส.จินตนำ ศรีหำค ำ 
3. น.ส.ภัคชัญญำ บุญโสภณ 

1. น.ส.เจริญศรี สิงห์ขวำ 
2. นำงกนกกำญจน์ ขุนบ ำรุง 
3. นำงธนิภำ พันธ์ศรี   

      3. กำรบริหำรด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล 

- น.ส.นฤมล โสชำร ี - นำยจีรมิตร  แสงเดือน 

      4. กำรบริหำรงำนทั่วไป 1. นำยยศพัทธ์  ลำภำอุตร 
2. นำงวรรณภำ ศรีหะสุทธิ์ 

- นำยจิตวัต  แก้วทองค ำ 
- น.ส.โชติกำ สุขศรีสง่ำ 

  2. มีกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน 
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนขององค์
ค ณ ะบุ ค ค ล  มี ก ำ รจั ด ให้ มี เว ที ก ำ ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงองค์คณะบุคคล
กั บ ห น่ ว ย งำน  มี ข้ อ มู ล ส ำ รส น เท ศ
ประกอบกำรท ำงำนขององค์คณะบุคคล
อย่ำงเป็นระบบ และมีกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนขององค์คณะบุคคล 

1. นำยศิขริน  ตันเจียง 
2. น.ส.กำญจนภัสส์  สีดำแหลม 
3. นำงวรรณภำ ศรีหะสุทธิ์ 
3. นำยสิงหพลัฎฐ์ เทียมม่วง 
4. น.ส.นิยม หล่อยดำ 

1. นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 
2. นำยจิตวัต  แก้วทองค ำ 
3. นำยจีรมิตร  แสงเดือน 
3. นำยปองคุณ ปรำบพยัคฆ์ 

  3. มีระบบกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรมี 1. น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี 1. นำยปองคุณ ปรำบพยัคฆ์ 
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ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล 
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำน
ประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน โดยมี
กำรประสำนและสร้ำงควำมเข้ำใจกับภำค
ส่วนที่เก่ียวข้อง ในแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
แ ล ะ มี รู ป แ บ บ ก ำ ร ก ำ กั บ  ติ ด ต ำ ม 
ต รวจ ส อบ  แล ะน ำ ผ ล ม ำ ใช้ ใน ก ำร
พัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

2. น.ส.ประภัสสร สง่ำประภำ
ภรณ์ 
3. น.ส.นวพร  เอกตะคุ 
4. นำยอนวัช  จิตรักษ์ 
 

2. นำงกนกกำญจน์ ขุนบ ำรุง   
 

   4. มีกำรสร้ำง พัฒนำ และประสำน
เชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก ที่เป็น
ทำงกำรและไม่ เป็นทำงกำรมีรูปแบบ
วิ ธี ก ำ ร ท ำ ง ำ น อ ย่ ำ ง เป็ น ร ะ บ บ  มี
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ที่ ชั ด เจน  แล ะมี ข้ อ มู ล
สำรสนเทศที่เก่ียวข้อง 

1. น.ส.สุวรรณำ อุตเมืองเพีย 
2. น.ส.นวพร  เอกตะคุ 
3. นำยอนวัช  จิตรักษ์ 
4. น.ส.กมลรัศม์  พลบุรี 
 
 

1. นำงกนกกำญจน์ ขุนบ ำรุง   
2. นำยปองคุณ ปรำบพยัคฆ์ 
 
 

 
 
มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัคการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ประเค็น ผู้รับผิคชอบ/รายงาน ผู้ก ากับ/ตรวจสอบข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานคา้นวิชาการ 

ประเค็นการพิจารณา 

  1. พัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ครบถ้วนอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมสอดคล้องกับ
เป้ ำห มำย  จุ ด เน้ น  ส ำระท้ อ งถิ่ น  แล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง แ ผ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แ ห่ ง ช ำ ติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 น ำไปใช้ในกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

1. นำงรุจำภำ ประถมวงษ์ 
2. น.ส.กฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
3. น.ส.ธัญชมณ บุญประกอบ 

- นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 
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  2. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน 
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำและทันกับกำรเปลี่ยนแปลง 
มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินเอกสำร
หลักสูตรสถำนศึกษำและกำรใช้หลักสูตร
ส ถ ำน ศึ ก ษ ำ  มี ก ำ ร ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ก ำ ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำและกำร
ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ มีกำรน ำผลกำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำม กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
ศึกษำวิจัยไปส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร และมี
กำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดท ำหลักสูตร
ส ถ ำน ศึ ก ษ ำแ ล ะ ผ ล ก ำ ร ใช้ ห ลั ก สู ต ร
สถำนศึกษำ 

1. นำงรุจำภำ ประถมวงษ์ 
2. น.ส.กฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
3. น.ส.ธัญชมณ บุญประกอบ 

- นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 

3. ส่ งเสริม  สนับสนุนบุ คลำกรให้ มี กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยเกี่ยวกับ
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ มีกำรส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้
มีกำรนิเทศภำยในที่เป็นระบบและต่อเนื่อง 
และมี ก ำรส่ ง เส ริม  สนั บ สนุ น ครู ให้ จั ด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ เน้นกำรปฏิบัติจริง
เชื่ อมโยงบู รณำกำรกับสำระกำรเรียนรู้ 
สภำพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหำของชุมชน 
สังคม หรือประเทศชำติ นักเรียนสำมำรถ
สร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะกำรคิด 
 

1. นำงรุจำภำ ประถมวงษ์ 
2. น.ส.กฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
3. น.ส.ธัญชมณ บุญประกอบ 

- นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 

 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำร
ผลิต จัดหำ และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ ห ลำกหลำย ทันต่อกำรเปลี่ ยนแปลง
สอดคล้องกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และ
ควำมแตกต่ ำงของผู้ เรี ยน  มี กำรจั ดให้ มี
เครือข่ำยบริกำรเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศึกษำให้กับครูและสถำนศึกษำ มีกำร
สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำครู เพ่ือให้ครูสำมำรถ
ผลิตและใช้สื่อ อุปกรณ์  และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพ่ือกำรศึกษำ และมีกำรสนับสนุนครู
ให้มีกำรวิจัย พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และน ำผลกำรวิจัย
ไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1. นำงวนิดำ  รัตนรุ่งโรจน์ 
2. นำงธิติมน  ค ำมี 
3. น.ส.อัญชลี  แก่นจันทร์ 

- นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 
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  5. ส่งเสริมและจัดท ำข้อมูลกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้และน ำผลมำใช้ในกำร
วำงแผน พัฒนำ และแก้ไขปัญหำกำรเรียน 
เพ่ือส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียนในทุกด้ำนอย่ำง
ต่อเนื่อง มีกำรส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยน
เรี ยน รู้ เกี่ ย วกั บ เท คนิ ค  วิ ธี ก ำรวัด แล ะ
ประเมินผล โดยเน้นตำมสภำพจริงอย่ำง
ต่อเนื่อง มีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำร
จัดท ำหรือจัดหำและพัฒนำเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรนิเทศ 
ก ำกับ  ติ ดตำม  ให้ ครู ด ำ เนิ นกำรวัดผล
ประเมินผลกำรเรียนกำรสอน โดยเน้ น 
กำรประเมินตำมสภำพจริงอย่ำงต่อเนื่อง 

1. นำยพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 
2. นำยคีระคิน  ค ำหนองไผ่ 
3. นำงสมปอง จักรโนวัน 

- นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 

6. จัดท ำฐำนข้อมูล เกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ มีกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ทั้ งระดับปฐมวัยและ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
ก ำรศึ กษ ำ มี กำรส่ ง เสริม  สนั บสนุ น ให้
สถำนศึกษำด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง มี
กำรติดตำม ทบทวน ตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และ
น ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มีกำรจัดท ำสรุป
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และมีกำรน ำผลกำรสรุปรำยงำน
ไปวำงแผนพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และจัดท ำเอกสำรเผยแพร่ 
 

1. นำยสมชำย โพธิ์ศร ี
2. นำงวัฒนำพร  อำคมคง 

- นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 
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  7. ส่งเสริมให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมีกำรวิจัยในกำรปฏิบัติงำน และ
กำรน ำผลกำรวิจัยมำใช้ พัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง มีกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำร
วิจัยในกำรปฏิบัติงำน และน ำผลกำรวิจัยมำ
ใช้พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรส่งเสริมให้มี
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผลกำรวิจัย และมี
กำรรวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ผลงำนวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และน ำผลกำรวิจัยมำใช้ในกำร
พัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำและ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและเผยแพร่ผลกำรวิจัย 
 

1. นำยสมชำย โพธิ์ศร ี
2. นำงวัฒนำพร  อำคมคง 

- นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 

  8. ส่ ง เสริม  สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ กษ ำ
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียนและ
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนำ
ผู้ เรียน และได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำง
ทั่ ว ถึ งแ ล ะต่ อ เนื่ อ ง  มี ก ำ ร ส่ ง เส ริ ม ให้
สถำนศึกษำมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ
ให้กับนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องมีกำรประสำน
ควำมร่วมมือทั้งภำครัฐและเอกชน ในกำร
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องและมี
กำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
 

1. น.ส.ธัญญ์รัญญ์ เคลือบ
วิเชียรกร 
2. น.ส.นิยม  หล่อยดำ 
2. น.ส.กัญญำรัตน์ บ ำรำญ
เข็ญ 

- นำยปองคุณ ปรำบพยัคฆ์ 
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  9. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำร
เรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
และเครือข่ำยวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำร
ประสำนงำน และจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนวิชำกำรระหว่ำงเครือข่ำยอย่ำง
ต่อเนื่อง มีกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำร
ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
เครือข่ำยวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำร
สรุปรำยงำนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น และเครือข่ำยวิชำกำร และน ำผลไป
ใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำเครือข่ำยและแหล่ง
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

1. นำงรุจำภำ ประถมวงษ์ 
2. น.ส.กฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
3. น.ส.ธัญชมณ บุญประกอบ 

- นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานค้านงบประมาณ 

ประเค็นการพิจารณา 

  1. มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำง
เป็นระบบ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้อง
กับภำรกิจ นโยบำย ปัญหำ ควำมต้องกำรใน
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ และมีกำรน ำแผนปฏิบัติ
กำรไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ ตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 

1. นำยปรำโมทย์ โสภำ  
2. น.ส.จินตนำ ศรีหำค ำ 

- นำงกนกกำญจน์ ขุนบ ำรุง   

  2. มีกำรจัดและใช้ระบบกำรบริหำรด้ำน
กำรเงิน บัญชี และพัสดุอย่ำงชัดเจน และมี
กำรสร้ำงหรือพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยี
อย่ำงต่อเนื่อง น ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนท ำ
ให้งำนมีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

1. น.ส.วิไลวรรณ  สำมหมอ 
2. นำยธนพนธ์  ภิรมย์ไกร
ภักดิ ์
3. นำยปริญญำ  ชอบค้ำ 

- น.ส.เจริญศรี  สิงห์ขวำ 
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3. มีกำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็น
ระบบชัดเจน มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
โปร่ งใส  ตรวจสอบ ได้  และเป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงบประมำณ มีกำร
ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำร
ด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยปฏิทิน
ที่ก ำหนดไว้ในแผนงำน โครงกำร กิจกรรม มี
รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน จำกระบบ GFMIS มีรำยงำนกำร
ควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณทุกหมวด
รำยจ่ำยเป็นปัจจุบัน และมีกำรเผยแพร่ผล
กำรใช้งบประมำณ และมีผลกำรเบิกจ่ำยได้
ตำม เป้ ำหมำยที่ ก ำหนด  และมี ก ำรน ำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำร
พัฒนำงำน 
 
 

1. น.ส.วิไลวรรณ  สำมหมอ 
 

- น.ส.เจริญศรี  สิงห์ขวำ 

  4. กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน กำร
บัญชี และพัสดุของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ 
สถำนศึกษำในสังกัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอย่ ำงเป็ นระบบ มี กำรจัดท ำ
แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีครอบคลุม
ภำรกิจควำมเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ และ
ครอบคลุมประเด็นกำรตรวจสอบที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด มี
กำรด ำเนิ นกำรตรวจสอบตำมแผนกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำปีได้ครบถ้วน และ
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด มีกำรสรุปผล
กำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะแจ้งหน่วยรับ
ตรวจทรำบเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติ งำนได้
ถูกต้องเป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดโปร่งใส
ตรวจสอบได้และมีกำรสรุปผลกำรตรวจสอบ
ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 
ร ำย งำน ต่ อ ส ำนั ก งำน ค ณ ะก รรม ก ำร
กำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำนภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด 
 
 
 

- น.ส.ภัคชัญญำ บุญโสภณ - นำงธนิภำ พันธ์ศรี 



    17 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานค้านการบริหารงานบุคคล 

ประเค็นการพิจารณา 

1. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนอัตรำก ำลังของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และควำมต้องกำร 
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีกำรวิเครำะห์
และศึกษำแนวโน้มกำรเพ่ิมหรือลดของจ ำนวน
ประชำกรวัยเรียน เพ่ือวำงแผนอัตรำก ำลังครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก ำหนด และจัดตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของ
สถำนศึกษำ มีกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำม
แผนอัตรำก ำลังที่สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ 
และควำมต้องกำร และมีกำรสรุปและรำยงำน
ผลตำมแผนอัตรำก ำลัง และน ำผลไปวำงแผน
อัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- นำงจิรวรรณ  โสภำ - นำยจีรมิตร  แสงเดือน 

  2. จัดท ำแผนหรือแนวทำงเพ่ือใช้ในกำรสรร
หำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน กำรออกจำก
รำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มี
กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน กำรออก
จำกรำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน กำรออก
จำกรำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตรงกับปัญหำและทันต่อควำมต้องกำร โดยมี
กำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ 
กฎหมำย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีกำรสรุป
และรำยงำนผลกำรสรรหำบรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย 
โอน กำรออกจำกรำชกำรของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำ
งำน 

1. น.ส.นฤมล  โสชำรี 
2. นำงเบญจลักษณ์  นะสี 

- นำยจีรมิตร  แสงเดือน 



    18 

 

  3. มีกำรวำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ 
ควำมก้ำวหน้ำ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตรง
ตำมวิชำชีพ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึงและ
ต่อเนื่องมีกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
ค รู แ ล ะ บุ ค ล ำ ก ร ท ำ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ทุ ก
กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง มีกำร
ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุ กกลุ่ ม เป้ ำหมำยอย่ ำงทั่ วถึ งและ
ต่อเนื่อง และมีกำรสรุปและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- นำงภำวรินทร์  บุปปำจันโท - นำงธรรญรัชน์  ทะคง 

  4. มี ก ำรวำงแผนกำรเส ริ มส ร้ ำงวิ นั ย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
รวมถึงวำงแผนกำรด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ 
ร้องทุกข์  และกำรด ำเนินคดีของรัฐอย่ ำง
ต่อเนื่ อง มีกำรเสริมสร้ำงวินั ย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ รวมถึงวำง
แผนกำร ด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
และกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นำยพีรวิชญ์  บุญหวังช่วย 
2. ว่ำที่ ร.ต.ทศพล  แสนสุภำ 
3. น.ส.วิภำวดี  อรรควงษ์ 

- นำยภำนุมำศ  บ้ำนเหล่ำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานค้านการบริหารทั่วไป 

ประเค็นการพิจารณา 

1. มีกำรสร้ำง พัฒนำเครือข่ำยและบริหำร
จั ด ก ำ ร ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ส ำ ร ส น เท ศ ที่ มี
ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและภำยนอก
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส่วนกลำงอย่ำงเป็น
ระบบ  มี ก ำร พั ฒ น ำบุ คล ำกรให้ เข้ ำถึ ง
เครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรในกำร
ป ระส ำน งำน  แ ล ะป ระยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ มู ล
สำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำร ประสำน
เชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรสร้ำง หรือ
พัฒนำ หรือน ำนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ และมีกำรสรุป
รำยงำนผลกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
และปรับปรุง พัฒนำ 
 
 

1. นำงวนิดำ  รัตนรุ่งโรจน ์
2. นำยยศพัทธ์  ลำภำอุตร 
3. นำยกิตติศักดิ์  อ ำท้ำว 

1. นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 
2. น.ส.โชติกำ สุขศรีสง่ำ 

   2. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนจัดท ำส ำมะโน
ประชำกรวัยเรียนที่จะเข้ำรับกำรบริกำรทำง
กำรศึกษำในเขตบริกำรของสถำนศึกษำใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นปัจจุบัน ทั่วถึงเขต
บริกำรและครอบคลุมประชำกรวัยเรียนตำม
ส ำมะโนประชำกรวัยเรียน และรับนักเรียน
นอกเขตบริกำร มีกำรส่งเสริม สนับสนุน
สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรรับนักเรียนให้เป็นไป
ตำมแนวปฏิ บั ติ ก ำรรับนั ก เรี ยน  มี กำร
ประสำนและเชื่อมโยงข้อมูลควำมร่วมมือกับ
ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง 
และมีกำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศส ำมะโน
นักเรียนและกำรรับนักเรียนและน ำข้อมูลไป
ใช้ในกำรจัดท ำแผนกำรรับนักเรียน 
 
 

- น.ส.กมลรัศม์  พลบุรี - นำยปองคุณ  ปรำบพยัคฆ์ 
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    3. มีกำรมอบหมำยภำรกิจผู้รับผิดชอบ ใน
กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
ทั้ งในส ำนั กงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ มีแผนผังอำคำรสถำนที่มีกำร
วำงแผน พัฒนำ และบ ำรุงรักษำอำคำร
ส ถ ำ น ที่  ร ะ บ บ ส ำ ธ ำ ร ณู ป โภ ค แ ล ะ
สภำพแวดล้อม ให้สะอำด เป็นระเบียบ ถูก
สุ ข ลั กษ ณ ะ ทั้ ง ใน ส ำนั ก งำน เขต พ้ื น ที่
ก ำรศึ กษ ำและสถำนศึ กษ ำ มี กำรดู แล 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บ ำรุงรักษำอำคำร
ให้ มี ส ภ ำพ ส ะ อ ำด  เป็ น ร ะ เบี ย บ  ถู ก 
สุขลักษณะ น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้  อย่ำง
สม่ ำเสมอ ทั้งในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ มีกำรติดตำม ประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
พร้อมทั้งน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำ แก้ไข 
ปรับปรุง เพ่ือให้อำคำร สถำนที่  มีสภำพ
สะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่องทั้งในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ และมีกำรจัด
กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส ำนึก สุขนิสัยที่ดีใน
กำรใช้อำคำรสถำนที่  และสภำพแวดล้อม
อย่ำงต่อเนื่ อง ทั้ งในส ำนั กงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 

1. นำยอภิชำติ อ่อนมี 
2. น.ส.ธัญญ์รัญญ์ เคลือบ
วิเชียรกร 

1. นำยจิตวัต แก้วทองค ำ 
2. นำยปองคุณ  ปรำบ
พยัคฆ์ 
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     4. มีกำรพัฒนำมำตรฐำนและตัวชี้วัดกำร
ปฏิบัติงำนในทุกภำรกิจ มีกำรติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องกำรปรับปรุง พัฒนำ
ทั้งมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและระบบกำร
ประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง มีกำรส่งเสริม สนับสนุน แนะน ำ 
ช่วยเหลือ ปรับปรุง พัฒนำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนและระบบกำรประเมินมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนแก่สถำนศึกษำ และมีกำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและ
ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนและน ำผลมำใช้ในกำร
ปรับปรุง พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

1. น.ส.กฤตมุข เฉิดทรัพย์ 
2. นำงวนิดำ  รัตนรุ่งโรจน์ 
3. นำงภำวรินทร์ บุปปำจันโท  
4. นำยสิงหพลัฎฐ์  เทียมม่วง 
5. น.ส.วิไลวรรณ  สำมหมอ 
6. นำงวรรณภำ ศรีหะสุทธิ์ 
7. น.ส.สุวรรณำ  อุตเมืองเพีย
8. น.ส.นวพร  เอกตะคุ 

1. นำงผ่องพันธ์  แพงบุดดี 
2. นำงธรรญรัชน์  ทะคง 
3. นำยจีรมิตร  แสงเดือน 
4. น.ส.เจริญศรี สิงห์ขวำ 
5. นำยจิตวัต แก้วทองค ำ 
6. นำยปองคุณ ปรำบ
พยัคฆ์ 
7. นำงกนกกำญจน์ ขุน
บ ำรุง8. นำงธนิภำ พันธ์ศรี 
9. นำยภำนุมำศ  บ้ำนเหล่ำ 
10. น.ส.โชติกำ สุขศรีสง่ำ 
 

    5. มีกำรวำงแผนจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ สอดคล้องกับสภำพปัญหำกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจ มีกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงและจัดวำงล ำดับควำมส ำคัญของควำม
เสี่ยงและวำงแผนปรับปรุงตำมแนวทำงกำร
ควบคุมภำยในของส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินมีกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยในตำม
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ก ำหนดอย่ำงชัดเจนมีกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
อย่ำงต่อเนื่องและมีกำรรำยงำนต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ทันตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดและน ำผลมำใช้ในกำรวำง
แผนกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 

- นำงมัลลิกำ เจริญศิลป์ - นำยจิตวัต แก้วทองค ำ 
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    6. มีกำรวำงแผนและก ำหนดรูปแบบกำร
ด ำเนินงำนกำรประชำสัมพันธ์ กำรจัด
สวัสดิกำร สวัสดิภำพให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้ทรำบ เข้ำใจมีกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
ของบุคลำกรในหน่วยงำน และก ำหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบประสำนงำนกำรด ำเนินงำนกับ
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องมีกำรด ำเนินกำรให้บริกำร
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพตำมแนวทำงและ
เงื่อนไข และไม่ขัดต่อระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยใน
ส่วนรำชกำร พ.ศ. 2547 และมีกำรสรุปผล
และรำยงำนผลกำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และน ำผลมำ
จัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพเป็นขวัญก ำลังใจ
อย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 

- นำงมัลลิกำ เจริญศิลป์ - นำยจิตวัต แก้วทองค ำ 

   7. มีกำรวำงแผนและก ำหนดรูปแบบกำร
ด ำเนินงำนกำรประชำสัมพันธ์กำรระดม
ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ มีกำรก ำหนด
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ กำรระดม ท รัพ ย ำกร เพ่ื อ
กำรศึกษำและประสำนงำนกำรด ำเนินงำนกับ
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง มีกำรประสำนและสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคล หน่วยงำน 
สถำบัน องค์กรภำครัฐ และเอกชน เข้ำมำ
ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ มีกำรจัดท ำ
แนวทำงกำรปฏิบัติกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือ
กำรศึกษำ มีกำรด ำเนินกำรระดมทรัพยำกร
เพ่ือกำรศึกษำหลำกหลำยช่องทำง และมีกำร
สรุปผลและรำยงำนผลกำรระดมทรัพยำกร
เพ่ือกำรศึกษำ และน ำผลไปใช้ในกำรวำงแผน
และพัฒนำกำรศึกษำ 
 
 
 

1. น.ส.นิยม หล่อยดำ 
2. นำงวรรณภำ ศรีหะสุทธิ์ 
3. นำยอนวัช จิตรักษ์ 

1. นำยปองคุณ ปรำบ
พยัคฆ์ 
2. นำยจิตวัต แก้วทองค ำ 
3. นำงกนกกำญจน์ ขุน
บ ำรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติคตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัคการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ประเค็นการพิจารณา 

  1. มีกำรจัดท ำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำครบ
ภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำน
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำน
กำรบริหำรทั่วไป และกำรน ำนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. นำยศิขริน  ตันเจียง 
2. น.ส.กำญจนภัสส์  สีดำ
แหลม 

- นำงผ่องพันธ์  แพงบุดดี 

  2. มีกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศกำรจัด
กำรศึกษำ และคณะกรรมกำรในรูปแบบอ่ืน
เป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย  

1. นำยศิขริน  ตันเจียง 
2. น.ส.กำญจนภัสส์  สีดำ
แหลม 

- นำงผ่องพันธ์  แพงบุดดี 

   3. มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิ เทศกำรจัดกำรศึกษำครบภำรกิจ    
ห ลั ก  4  ด้ ำ น  คื อ  ด้ ำน วิ ช ำก ำ ร  ด้ ำ น
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำน
กำรบริหำรทั่วไป และกำรน ำนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1. นำยศิขริน  ตันเจียง 
2. น.ส.กำญจนภัสส์  สีดำ
แหลม 

- นำงผ่องพันธ์  แพงบุดดี 

   

   4. มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศกำรจัด
กำรศึกษำครบภำรกิจหลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำน
วิ ช ำ ก ำ ร  ด้ ำ น งบ ป ระ ม ำณ  ด้ ำน ก ำ ร
บริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และ
กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ รวมถึงกำรน ำผล
ไปใช้พัฒนำคุณภำพตำมเป้ำหมำยของกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

1. นำยศิขริน  ตันเจียง 
2. น.ส.กำญจนภัสส์  สีดำ
แหลม 

- นำงผ่องพันธ์  แพงบุดดี 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัคการศึกษา 
ประเค็น ผู้รับผิคชอบ/รายงาน ผู้ก ากับ/ตรวจสอบข้อมูล 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสคงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างไค้ 

ประเค็นการพิจารณา 

   ผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/
หน่วย ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่
บรรลุเป้ำหมำย ประสบควำมส ำเร็จ ทั้งนี้เป็น
ผลงำนที่ เกิดจำกกำรด ำเนินงำนภำยใน

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม 
 

นำยยงยุทธ พรหมแก้ว            
นำยสุขสันต์  คุ้มบัว 
นำยสุระพล สอนเสนำ 
นำยทองสุก เกลี้ยงพร้อม 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เกิดประโยชน์
ต่ อ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แ ล ะ ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ  เ พ่ิ ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทั้งภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
จนเกิดประสิทธิภำพ เป็นที่ ยอมรับและ
สำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเค็นการพิจารณา 

    พิจำรณำจำก กระบวนกำรด ำเนินงำน
วำงแผน จัดท ำฐำนข้อมูล พัฒนำ ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบ
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำม
กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึ กษ ำและกำรประเมิน คุณ ภำพ
ภ ำยน อก โด ยห น่ ว ย งำน ต้ น สั งกั ด  ได้
ครอบคลุมและทั่วถึง สอดคล้องกับสภำพจริง 
มีควำมชัดเจน เป็นระบบและน่ำเชื่อถือ
รวมทั้ งเอกสำรร่องรอยประกอบมีควำม
ชัดเจนตรงตำมสภำพจริง 
   (1 ) ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  (เฉพำะ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ) 
   (2) ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

1. นำงรุจำภำ ประถมวงษ์ 
2. นำยสมชำย  โพธิ์ศร ี
3. นำงวัฒนำพร  อำคมคง 

- นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผู้เรียนระคับปฐมวัยและระคับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 

ประเค็นการพิจารณา 

   ประเค็นย่อยที่ 2 ผลกำรประเมินคุณภำพ
ผู้ เ รี ย น  (National Test :  NT)  ( เฉ พ ำ ะ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ) 

- นำงสมปอง  จักรโนวัน - นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 

   ป ระ เค็ น ย่ อ ยที่  5  ผ ล ก ำรป ระ เมิ น
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ 
และกำร เขี ยนตำมหลั กสู ต รแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
  (1) ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 
 

1. น.ส.กฤตมุข  เฉิดทรัพย์ 
2. นำยพิพัฒน์พงษ์  สมใจ 

- นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 



    25 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนไค้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระคับที่
สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  
 
ประเค็นย่อยท่ี 1 จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่
มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำ
เรี ย น ชั้ น ป ระถม ศึ ก ษ ำปี ที่  1  (เฉ พ ำะ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ) 

- น.ส.กมลรัศม์   พลบุรี 
 

- นำยปองคุณ ปรำบพยัคฆ์ 

 ประเค็นย่อยที่ 2 อัตรำกำรออกกลำงคัน
ลดลง 
 

- น.ส.กมลรัศม์   พลบุรี 
 

- นำยปองคุณ ปรำบพยัคฆ์ 
 

 ประเค็นย่อยที่ 3 อัตรำกำรศึกษำต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 
6 

(1) ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เฉพำะ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ) 

 

- น.ส.กมลรัศม์   พลบุรี 
 

- นำยปองคุณ ปรำบพยัคฆ์ 
 

ประเค็นย่อยที่ 4 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำร
ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ
เต็มตำมศักยภำพ 
    4.1 เด็กพิกำรเรียนรวม 

 
 
 
 
- น.ส.กำญจนภัสส ์สีดำแหลม 

 
 
 
 
- นำงผ่องพันธ์ แพงบุดดี 

     
    4.2 เด็กด้อยโอกำส 
 

 
1. น.ส.นิยม  หล่อยดำ 
2. น.ส.กัญญำรัตน์ บ ำรำช
เข็ญ 
 

 
- นำยปองคุณ ปรำบพยัคฆ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำร
ให้บริกำร 
    พิจำรณำจำก ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
รวมทั้งกำรให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนและ
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของ
ส ำนั ก งำน เขต พ้ื น ที่ ก ำรศึ กษ ำ โดย ใช้
แบบสอบถำมเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจ ตำม
ภำรกิจหลัก 4 ด้ำน และครอบคลุมทุกภำรกิจ
ของกลุ่ม/หน่วย 

1. นำยสุขสันต์  คุ้มบัว 
2. นำยทองสุก เกลี้ยงพร้อม 
3. นำยสุระพล สอนเสนำ 
4. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม 

นำยยงยุทธ พรหมแก้ว             
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12. ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้รายงานเข้าระบบ e-MES 
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มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นหลักกา รสร้างและ

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอ านาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี   
การบริหารจัดการที่ดี หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน น าข้อมูล

สารสนเทศมาใช้ในการจัดท าแผน ส่งเสริม สนับสนุน ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา มีการสร้าง พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยีใน
การบริหารและการจัดการศึกษา มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
พิจารณาจาก กระบวนการด าเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน เป็นระบบ และสะท้อนถึงความเชื่อมโยงในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีความสอดคล้องกัน สมเหตุสมผล  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายประกอบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเอกสารร่องรอยประกอบมีความชัดเจนตรงตามสภาพจริง  
โดยพิจารณา ดังนี้ 

1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า ในการน าองค์การไปสู่เป้าหมายได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้ ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3) มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วม มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์การ และนโยบาย 
ทุกระดับ 

4) มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาที่หลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน 
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5) มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหลากหลายช่องทาง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดความร่วมมือตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์6) มีรายงานผลการด าเนินงาน และน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
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1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 6 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน ครบทั้ง 6 ประเด็น 

1.  กระบวนการ วิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี  
ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ตามประเด็นในประเด็นการพิจารณา)  
................................................................................................................................. 
2.  ปัญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................. 
3.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
................................................................................................................................. 

 เอกสารที่ต้องน าส่งในระบบ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
 รายงานสรปุผลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการบริหารจดัการทีด่ ี
 หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
โปรดระบุ (เช่น เอกสารเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์) 
1. ................................................................. 
2. ................................................................. 

ฯลฯ 
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1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 6 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 5 ประเด็น 
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1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 6 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 4 ประเด็น 

 
2 

1. มีการด าเนินการ ครบทั้ง 6 ประเด็น และ 
2. มีความชัดเจน 3 ประเด็น 

 
1 

1. มีการด าเนินการไม่ครบทุกประเด็น หรือ 
2. มีการด าเนินการครบทั้ง 6 ประเด็น และ 
มีความชัดเจน น้อยกว่า 3 ประเด็น 

หมายเหตุ :  
1. ความชัดเจน พิจารณาจากประเด็นการพิจารณาของตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องและมีรายละเอียดทีส่ะท้อนถึงการปฏิบัติจริง 
2. รายละเอียดตัวบ่งช้ีท่านสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
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13. Work Flow ของกระบวนการ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์เครื่องมือติคตามฯว่าภาระงานเป็นของกลุ่มใค 

เสนอผู้บังคับบัญชาถึงผลการวิเคราะห์ 

แต่งตั้งคณะท างาน (ผอ.กลุ่ม/หน่วย) วิเคราะห์ตัวบ่งชี้,ประเค็นพิจารณา เพื่อก าหนคผู้รับผิคชอบจัคท า
ข้อมูล 

ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงและก าหนคผู้รับผิคชอบท าข้อมูล 

แต่งตั้งผู้รับผิคชอบจัคท าข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้และประเค็นพิจารณา 

จัคท าเอกสารแบบติคตามแต่ละตัวบ่งช้ี,ประเค็นพิจารณามอบให้ผู้จัคท าข้อมูล 

คณะกรรมการจัคเก็บรวบรวมเอกสารประกอบอ้างอิงและรายงานข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES 

ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิคชอบตามค าสั่งจัคท าข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้,ประเค็นพิจารณา 

คณะกรรมการติคตามและประเมินผลข้อมูลก่อนการรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES  
พิจารณาความสมบูรณ์ของแบบติคตามพร้อมเอกสารอ้างอิง 
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คณะท ำงำน 

ที่ปรึกษำ 

1. นายยงยุทธ พรหมแก้ว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
2. นายสุขสันต์ คุ้มบัว  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
3. นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
4. นายสุระพล สอนเสนา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
5. นายจิตวัต แก้วทองค า  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

ผู้จัดท ำ 

นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 



                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




