มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 1

รายชื่อผู้กลั่นกรอง

เบอร์โทร

นายนิธิศ ภู่ชัย
นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์
นายวิชัย รัศมีดารา

081-735-8759
081-916-8431

นางสาวอัญชลี ไหมทอง

086-875-8147

นายชนัฐชัย ตาควัน

097-265-5717

นางปลิดา วิชิตกมลชัย

081-935-1981

นางสุนีย์ สิทธิธนะ

081-451-2445

นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร

086-088-3372

นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข

081-902-5875

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการ ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้
เรียนรู้
(Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และนำองค์ความรู้
มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย

นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์

064-419-5356

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการ ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร
การจัดการศึกษา
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

นางปาณิสรา รวดเร็ว

086-983-3458

นางศิริพร สาตยศ

084-652-3020

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
การบริหารจัดการองค์การสู่
ความเป็นเลิศ

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้า
หมาย
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการ
จัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูป
แบบ ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนำผลการดำเนินงาน มาพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามและ
การบริหารและการจัดการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

083-959-6800

การบริหารและการจัดการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบ
ประมาณ

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการ
บริหารงานบุคคล

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการ
บริหารทั่วไป

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่ นิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผล ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ใน
การบริหารและการจัดการ มีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จตามภารกิจ
ศึกษา
อย่างได้
ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทั้งภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิด
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้

รายชื่อผู้กลั่นกรอง

เบอร์โทร

นายสุริยะ แสงทอง

088-221-2911

นางจตุพร เรียงความ

061-075-2894

นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร

098-272-1008

นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา

02-2885821

นายไชยา อินทะเสน

081-894-8749

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตาม ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการ การศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและ ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตาม ระดับชาติ (National Test : NT)
หลักสูตร

รายชื่อผู้กลั่นกรอง

เบอร์โทร

นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร

089-807-1482

นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์

092-905-9539

นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ

081-909-1527

นางสดใส นิยมจันทร์ (4.2-4.3)

089-451-4844

นางวันดี จิตรไพวรรณ

089-784-0394

นายนิธิศ ภู่ชัย
นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร

081-735-8759
089-807-1482

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการ
และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่า พิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
เทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมี
ความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม
อาชีพ
4.2 เด็กด้อยโอกาส
4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากร ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของ
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ใน
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลใน
ศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้ ระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลัก
รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปี
การศึกษาปัจจุบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้
บริการ

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการ
จัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
กระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุก
ภารกิจของกลุ่ม/หน่วย

รายชื่อผู้กลั่นกรอง

เบอร์โทร

นางสรวงสุดา นิติพันธ์

085-666-4941

นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา

083-557-6626

นางสาวสุชาดา สว่างเพชร

091-850-4607

