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กลุมอํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



ช่ืองาน  :  งานมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ           
เกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย ผูรับบริการมีความพึงพอใจและมีการพัฒนาสูความเปนเลิศ  

ขอบเขตของงาน 
 ๑.  การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนกระบวนการท่ีสําคัญ   
ในการบริหารงาน เพ่ือกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพ 
บรรลุเปาประสงคท่ีกําหนด สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใชมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบงชี้ ๕๖ ประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
      - มาตรฐานท่ี ๑ การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ จํานวน ๓ ตัวบงชี้ ๑๔ ประเด็น         
การพิจารณา 
      - มาตรฐานท่ี ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จํานวน ๕ ตัวบงชี้ ๒๕ 
ประเด็นการพิจารณา 
      - มาตรฐานท่ี ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา จํานวน ๖ ตัวบงชี้ ๑๗ ประเด็น         
การพิจารณา  
 ๒. กําหนดผูรับผิดชอบตามภารกิจของแตละมาตรฐาน ตัวบงชี้ และประเด็นการพิจารณาใหบุคลากร
ในแตละกลุมท่ีเก่ียวกับมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๓. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายความรับผิดชอบตามภารกิจแตละมาตรฐานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบงชี้ 
ประเด็นการพิจารณา โดยศึกษาคําอธิบายระดับคุณภาพ วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 
และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เอกสาร หลักฐานสําหรับอางอิง  
 ๒. สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการดําเนินงานตามแบบติดตาม ประเมิน 
การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ๓. ประชุมเพ่ือสื่อสารใหคณะทํางาน ผูรับผิดชอบ บุคลากรมีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญ
ของการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ๔. คณะทํางานกําหนดเปาหมายและดําเนินงานตามท่ีคาดหวังใหสอดคลองกับบริบทสํานักงาน     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา นโยบายเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๕. คณะทํางานตามคําสั่งแตงตั้ง ขับเคลื่อน รายงานผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงและกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินงานตามแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประเมินผลตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ๖. ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) นําเสนอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 



- ๒ - 
 ๗. ศึกษา วิเคราะห วิจัย นําผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนขอมูลยอนกลับ (Feed back) เปนขอมูลฐาน (Based Line Data) สําหรับ
การปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแผนการพัฒนาสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

แบบฟอรมท่ีใช 

 - แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
๑. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
 ๓. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) 
 ๕. มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 - รายละเอียดหนา ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชื่องาน   งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรสีะเกษ เขต 1  กลุมอํานวยการ รหัสเอกสาร  
วัตถุประสงค: เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบรหิารจัดการตามภารกิจ ไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย  ผูรับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสูความเปนเลิศ 
ลําดับที ่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ศึกษา  วเิคราะห  แนวทางการบริหารจดัการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  มาตรฐาน  ตวับงชี้  กรอบการติดตาม  หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผล  รวมถึงภารกจิอํานาจหนาที่ของกลุมใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา    

1 สัปดาห จนท. /
คณะทํางาน 

2. นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาพจิารณาใหความเห็นชอบ     
ลงนามคําสั่ง/มอบหมายงาน 

2 วัน จนท. 

3.  สรางทีมงาน  มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหาร
จัดการ ดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งระบบ  

1 สัปดาห จนท. /
คณะทํางาน 

4. สื่อสาร  เพื่อใหคณะทํางาน  ผูรับผิดชอบ และบุคลากรมี
ความรูความเขาใจ มีความรู ความเขาใจ และ ความสําคญั
ของมาตรฐานสาํนักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1 สัปดาห จนท. 

5.                                     คณะทํางาน กําหนดเปาหมายและผลติที่คาดหวังสอดคลอง
กับบริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  นโยบายเปาหมาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 สัปดาห จนท. /
คณะทํางาน 

6.                    คณะทํางาน  ผูรับผิดชอบ  ขับเคลื่อน  รายงานผลตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบริหารจัด
การศึกษาไดมาตรฐาน 

จนท. /
คณะทํางาน 

 ศึกษา  วิเคราะห  แนวทางการ
บริหารจัดการมาตรฐานสาํนักงาน

สรางทีมงาน  มอบหมายความรบัผิดชอบ 

บริหารจดัการอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดตัวชี้วัด /เปาหมาย 

สื่อสาร  สรางความรู ความเขาใจ 

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา 



ชื่องาน   งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 กลุมอํานวยการ รหัสเอกสาร  วัตถุประสงค: เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐาน  ผูรับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสูความเปนเลิศ 
ลําดับที ่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

7. ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self  
Assessment  Report :SAR)  และผลผลิตที่ประสบผลสาํเร็จของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาํเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 เดือน รายงานการประเมินตนเอง จนท. /
คณะทํางาน 

8.  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  นําผลการประเมินตนเอง (Self  
Assessment  Report :SAR) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเปนขอมลูยอนกลับ (Feed back) เปนขอมูลฐาน 
(Based Line Data) สําหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหาร
จัดการมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   และแผนการ
พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1 เดือน เอกสารงานวิจยั จนท. /
คณะทํางาน 

9.                           สังเคราะหผลการดําเนินงานและนําผลไปปรับปรุง /พัฒนา 
เอกสารอางอิง :  1.  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  2.   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553   4.  หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5. มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน     จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน  กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ      การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน      จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน  
1 หนา) 

ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง(Self  Assessment  Report :SAR)   

สังเคราะหขอมูลปรับปรุง /พัฒนา
คุณภาพการใหบริการ 

ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย /รายงานผล 




