
 

      

    

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

นายธีระพล  ด าทอง 

นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

กลุ่มอ านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ 



ค าน า 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศใช้มาตรฐานส านักงาน      

เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เม่ือวนัท่ี ๒๗ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และไดมี้การทบทวน ปรับปรุง 

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงในการปฏิรูป 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาและบทบาทภารกิจของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในปัจจุบัน จึงได้ 

ประกาศใชม้าตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวนัท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เป็นมาตรฐาน

กลาง โดยมีวตัถุประสงค์ส าคญั เพื่อให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง ในการบริหารและ

การจดัการศึกษา และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินตนเอง เพื่อพฒันาคุณภาพ การศึกษาสู่เป้าหมาย รวมทั้ง

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือใน การติดตามและประเมินผลการบริหาร 

และการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบกบัยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 

ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการจัดการกระบวนการ ปฏิบัติงานทั้ งส้ิน จึงท าให้องค์การภาครัฐจะต้องให้

ความส าคัญกับการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงได้จัดท าคู่มือ การปฏิบัติงาน

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเล่มน้ีข้ึน เพื่อให้บุคลากรในสังกดั ได้น าไปใช้เป็น แนวทางการ

ปฏิบติังาน และบริหารจดัการ อนัจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการศึกษา ของส านักงาน    

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ให้ไดม้าตรฐานและบรรลุวตัถุประสงค์ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ต่อไป 

 

 

นายธีระพล  ด าทอง 

นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ  
 

                       หนา้ 

ค าน า             

๑.ช่ืองาน           ๑  

๒. วตัถุประสงค ์         ๑ 

๓. ขอบเขตของงาน         ๑  

๔. ค าจ  ากดัความ          ๑  

๕. ขั้นตอนการปฏิบติังาน         ๒ 

     - แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบติังาน 

๖. แบบฟอร์มท่ีใช ้         ๓ 

๗. เอกสาร/หลกัฐานอา้งอิง         ๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. ช่ืองาน : คู่มือการปฏิบติังานมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒. วตัถุประสงค์ เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถบริหารจดัการตามภารกิจได้มาตรฐาน             

มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผูรั้บบริการพึงพอใจและมีการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 

๓. ขอบเขตของงาน  

      ๓.๑ บริหารจดัการและจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา ประกอบดว้ย ๓ มาตรฐาน  คือ  

มาตรฐานท่ี ๑ ก ารบริหารจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ  

มาตรฐานท่ี ๒ การบริหารและการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐานท่ี ๓ ผลการบริหารและการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

      ๓.๒ ก าหนดผูรั้บผดิชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๔. ค าจ  ากดัความ 

“ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายถึง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  

“คณะท างาน” หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผดิชอบตามภารกิจ

ของแต่ละมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 “เจา้หนา้ท่ี” หมายถึง บุคลากรผูรั้บผิดชอบ/ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังาน มาตรฐานส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาทุกมาตรฐาน ตวับ่งช้ี และประเด็นการพิจารณา  

“เจา้ภาพหลกั” หมายถึง กลุ่มอ านวยการ  

“เจา้ภาพรอง” หม ายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการ จดัการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริม

การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน และศูนยก์ารเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  

“การบริหารจดัการมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบตาม

ภารกิจแต่ละมาตรฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา “ก ารจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR) หมายถึง การจดัท ารายงานประเมินตนเองของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 

 

 

 

 



๕. ขั้นตอนการปฏิบติังาน  

๑. ศึกษา วเิคราะห์ ความสัมพนัธ์แนวทางการบริหารจดัการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มาตรฐาน 

ตวับ่งช้ี ประเด็นการพิจารณา กรอบการติดตาม หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอ านาจ

หนา้ท่ีของกลุ่มในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒. สร้างทีมการขบัเคล่ือน  

          - แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และตวับ่งช้ี 

ขบัเคล่ือนรายงานผลตามปฏิทินปฏิบติังานท่ีก าหนด  

          - แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบั ดูแล นิเทศ ติดตาม  

          - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล  

๓. ประเมินตนเองและจดัท ารายงานาการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และ

ผลผลิตท่ีประสบผลส าเร็จของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

             ๔. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั น าผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั (Feed back) เป็นขอ้มูลฐาน (Based Line Data) ส าหรับการ

วางแผนพฒันากลยทุธ์ และแผนพฒันาการบริหารจดัการ การจดัการศึกษาของ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

และแผนพฒันามาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในปีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศึกษา วเิคราะห์ ความสัมพนัธ์ ระหวา่งภารกิจอ านาจหนา้ท่ีของ

กลุ่มงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและมาตรฐานส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

๒.สร้างทีมการขบัเคล่ือน 

  

๓.การประเมินผล 

  

๔.สรุปรายงานผล 

  



 

๖. แบบฟอร์มท่ีใช้ ตามแบบรายงานท่ีส านกังานติดตามและประเมินผล ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ  

 

๗.เอกสาร/หลกัฐานอา้งอิง 

 ๗.๑ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๗.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา พ.ศ.2553 

 ๗.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

๗.๔ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

๗.๕ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี๒พ.ศ.๒๕๔๕) 

๗.๖มาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


