คู่มือการปฏิบัติงาน
ของ
ของ

นางปริมฤดี แท่น พิทักษ์
ษานิ
นางปริมฤดี ศึกแท่
น พิเทศก์
ทักษ์
งานส่งเสริมพัศึฒกนาระบบการประกั
ษานิเทศก์ นคุณภาพการศึกษา

และ
งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งานการปฏิบัติงานร่วมกับหรืและ
อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่
วยงานอื
ที่เกีว่ยมกั
วข้บอหรื
งหรืออสนัที่ไบด้สนุ
รับนมอบหมาย
งานการปฏิ
บัติง่นานร่
การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดตามและประเมิ
นผลการจั
กลุ่มนิกลุ
เทศ่มนิติเทศ
ดตามและประเมิ
นผลการจั
ดการศึดกการศึ
ษา กษา
านักงานเขตพื
้นทีก่กษามั
ารศึกธษามั
งเทพมหานคร
สานักสงานเขตพื
้นที่การศึ
ยมศึธกยมศึ
ษากรุกษากรุ
งเทพมหานคร
เขต 1เขต 1

คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5
มาตรา 39 และพระราชบัญ ญัติระเบีย บบริ หารราชการกระทรวงศึก ษาธิ การ พ.ศ. 2546 และที่แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอ ง ได้ ก าห นดให้ มี ก ารแบ่ ง เข ตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มีสานักงาน
เขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึ กษา จานวน 183 เขต และสานักงานเขตพื้นที่ มัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และได้
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2560 โดย
แบ่ ง ส่ ว นราช ก ารภ าย ในส านั ก งานเขต พื้ นที่ ก ารศึ ก ษ า ออ ก เป็ น 9 ก ลุ่ ม แล ะต่ อ มาได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2561 โดย
แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัด การศึก ษา โดยนางปริม ฤดี แท่ นพิทั กษ์ ศึก ษานิเ ทศก์ จึง ได้ จัด ทาคู่มื อการปฏิ บั ติง านขึ้ น เพื่ อ ให้ การ
ปฏิบัติงานส่งเสริ มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และงานการปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับ สนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สาหรับ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วยงานส่งเสริมพัฒ นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ
งานการปฏิ บั ติงานร่ วมกับ หรื อสนับ สนุ นการปฏิ บัติ งานของหน่ว ยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อ งหรื อที่ ได้ รับ มอบหมาย
มีรายละเอีย ดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิ บัติงานตามภารกิจประจา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึก ษา และภารกิ จ / งาน / นโยบายที่ ได้รับ มอบหมายจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ขอขอบคุณสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ที่จัดทาคู่มื อปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้น ที่
การศึ กษาให้กับ สานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษา ขอขอบคุณ กลุ่ม นิเทศ ติด ตามและประเมิ นผลการจัด การศึกษา
ตลอดจนผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องทุก ท่านที่มี ส่วนร่ว มในการจัดทาเอกสารเล่มนี้ใ ห้สมบูรณ์ สามารถนาไปปฏิบั ติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ผังการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 1 : ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบข่ายภารกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตอนที่ 2 : ขั้นตอนการดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 3 : ขั้นตอนการดาเนินงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ 63 / 2564
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

1
2
4
9
13
14

ผังการปฎิบัติงานของ นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์ ตาแหน่ ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยระบบ / หลักเกณฑ์
ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา (IQA/EQA)
(ต.ค.- ก.ย.)
วางแผนการดาเนินการพัฒนาระบบ/แนวทาง
การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาและสพม.กท 1
(ต.ค.- ธ.ค.)
ดาเนินการพัฒนาระบบ / แนวทางการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาและสพม.กท 1 (ม.ค.- ก.ย.)

สรุปผลดาเนินการพัฒนาระบบ / แนว
ทางการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาและสพม.กท 1
และนาผลไปใช้เพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ส.ค.- ก.ย.)

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินงานระหว่างสพม. กท1
สนับสนุ
าง สพม.กท 1
ส่งเสริวมยงานอื
ประสานและหน่
่ยวข้อาเนิ
่นทีน่เกีและด
ที่ได้รับมอบหมาย
งหรืนองานระหว่
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กษา
าสถานศึกษา
และแนะนาสถานศึ
วยเหลืออและแนะน
กษาช่วช่ยเหลื
คาปรึกษา
เทศให้คาปรึ
นิเนิทศให้

งานวิ จั ย พั ฒ น า
ส่ งเสริ ม มาตรฐาน
การศึก ษาและการ
เทศ น คุ ณ ภ าพ
ปนิระกั
นิเท ก ษา รวมทั้ ง
การศึ
นิ น ติ ด ตาม
ประเมิ
แ ล ะ ต รว จ ส อ บ
คุณภาพการศึกษา

ศึกษา วิเคราะห์บ ทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานใน / นอก
สพม.กท 1 และ งาน /
โครงการ / กิจกรรมตาม
ทิศทาง / นโยบายของต้น
สังกัด *
วางแผนการดาเนินงาน /
โครงการ / กิจกรรมตามทิศทาง
/ นโยบายของต้นสังกัด

ดาเนินงาน / โครงการ /
กิจกรรมตามทิศทาง /
นโยบายของต้นสังกัด
สรุปการดาเนินงาน / โครงการ
/ กิจกรรมตามทิศทาง /
นโยบายของต้นสังกัด

นิเทศให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนาถานศึกษา
นิเทศให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนาสถานศึกษา

ผังการปฏิบัติงานของ นาง ปริมฤดี แท่นพิทักษ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

งานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(ต.ค. – ก.ย.

* *- โครงการ

- โครงการเครือข่าย
เครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพ
นวัตกรรม
สถานศึกษา
คุณภาพ
- การจัดการเรียนการ
สถานศึกษา
สอน ONLINE
- การจัดการเรียน
- หลักสูตรอบรมพัฒนา
การสอน
ครูเพื่อสามารถนับ
ONLINE
ชั่วโมงการพัฒนามา
- หลักสูตรอบรม
ประกอบการขอมีและ
พัฒนาครูเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะของ
สามารถนับ
ข้าราชการครู สายงาน
ชั่วโมงการพัฒนา
การสอน
มาประกอบการ
ขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะของ
ข้าราชการครู
สายการสอน

ตอนที่ 1
ความเป็นมา
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามั ธยมศึ ก ษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 มี ก ารมอบหมายหน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบในการปฏิบั ติงานนิ เทศ ติด ตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึก ษา ในสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึ กษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อให้ สถานศึ กษามี ความเข้มแข็ งในการบริห ารและ
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ของทางราชการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อใช้ เป็ นคู่ มือ ในการปฏิ บัติ งานของนางปริม ฤดี แท่นพิทั กษ์ ในการปฏิ บัติ ราชการในฐานะของ
บุคลากร กลุ่มงานส่ งเสริมพั ฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึก ษา กลุ่ มนิเทศ ติ ดตามและประเมินผลการจั ด
การศึกษา
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของตนเองและของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่ และ
ภารกิจของศึกษานิเทศก์
ขอบข่ายภารกิจ
ขอบข่ายภารกิจของนางปริมฤดี แท่นพิทักษ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1
2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
นางปริม ฤดี แท่นพิทั กษ์ ปฏิ บัติงานในลักษณะบูรณาการงานที่รับผิดชอบหลัก ในการนิ เทศการศึกษา
การส่ ง เสริม และสนั บ สนุ นการจัด การศึ ก ษา การพั ฒ นาตนเองและวิช าชีพ และปฏิ บั ติง านอื่ นตามที่ ได้ รับ
มอบหมาย ดังนี้
1. ด้านการนิเทศการศึกษา
1.1 ออกแบบ จัดทาแผนการนิเทศการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐานการศึกษา
ชาติ และหลักสูตร รวมทั้งนโยบาย จุดเน้น สภาพแวดล้อม ปัญหาและความต้องการจาเป็น ให้ครู สถานศึกษา
และหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
1.2 คัดสรร สร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย
หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล

-31.3 นิเทศ ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แนะ เป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ
ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล
1.4 รายงานผลการนิเทศ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สะท้อนผลการนิเทศต่อครู สถานศึกษา
หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางานวิชาการ และการจัดการศึกษา
ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูง
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.1 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจาเป็น สังเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน เพื่อวางแผนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา
2.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ รวมถึ งภูมิปัญญา หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถานศึกษา
2.3 ติดตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุ ผลตามพันธกิจศึกษานิเทศก์
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใชัภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึก ษา สมรรถนะ
ทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเนื้อหาที่นิเทศให้สูงขึ้น
3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้นาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และการจัดการศึกษา
3.3 นาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพั ฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา
การนิเทศการศึกษา ที่มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน

ตอนที่ 2
ขั้นตอนการดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
4. คาจากัดความ
4.1 การประกันคุณภาพการศึ กษา หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ล ะระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ
ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่ สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒ นาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
4.2 ระบบการประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษา หมายความว่ า กระบวนการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดาเนิ นการอย่ างมีระบบ และมี ประสิท ธิภาพตามกฎกระทรวง การประกั นคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561
4.2.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.2.2 จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4.2.3 ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.2.4 จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4.2.5 ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4.2.6 จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจาทุกป

-55. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึ ก ษา วิเ คราะห์ หลั ก เกณฑ์ ระเบีย บ แนวคิ ด ทฤษฏี เกี่ ย วกั บ การประกั นคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสานัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึก ษา(องค์ การมหาชน) หรื อ สมศ. ความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และมาตรฐานหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 ส่ง เสริ ม สนับ สนุ นให้ สถานศึกษาด าเนิ นงานการประกันคุ ณ ภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็ น
ระบบ
5.2.1 สร้ า งความตระหนั ก ความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ บุ ค ลากรขอ งเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาแล ะ
สถานศึ กษาเกี่ย วกั บการประกันคุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษาตามกฎกระทรวง การประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561
5.2.2 ส่งเสริม สนั บสนุน ให้สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา และนาไปใช้
ในการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา
5.2.3 กาหนดแนวปฏิบัติในการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
5.2.4 รวบรวม และสั งเคราะห์จุ ดเด่ น จุ ดที่ ควรพัฒ นาเพื่อ การขับเคลื่อ นการพั ฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึก ษา
5.2.5 จัดทาสรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.6 ประสานงานการประกันคุณภาพภายนอก
5.3 นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
5.3.1 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
5.3.2 วางแผนและดาเนินการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
5.3.3 รายงานผลการดาเนินการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
5.4 วิจัย/ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.4.1 วิจั ย/ประเมิ นผลการด าเนินงานการพั ฒนาคุ ณภาพการศึก ษาตามระบบประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา
5.4.2 วิ เ คราะห์ ผ ลการวิ จั ย /การประเมิ น และนาผลมาใช้ เ พื่ อ วางแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
5.5 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน จัดท าเอกสารเผยแพร่ และนาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุ ง
การดาเนินงาน

-66. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ไม่มีคุณภาพ
วิจัย/ประเมินผลการดาเนินงาน

ปรับ/แก้ไข
พัฒนา

มีคุณภาพ
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน จัดทาเอกสารเผยแพร่
นาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบนิเทศติดตามผลการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
7.2 แบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
7.3 แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564)
8.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ
8.4 มาตรฐานการศึกษาชาติ
8.5 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
8.6 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
8.7 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

-78.8 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ.
8.9 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพการศึก ษาตามกฎกระทรวง การประกันคุ ณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561
8.10 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา.
8.11 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา.
8.12 การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
8.13 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก.

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

ชื่องาน งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รหัสเอกสาร : ………………
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ตลอดป
มีเอกสาร คู่มือแนวทางระบบ กลุ่มนิเทศ
1.
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ/มาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน/มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกของสมศ. ความต้องการของชุมชน/
ท้องถิ่น และมาตรฐานการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ
มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา

2.
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ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน

นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา

4.
มีคุณภาพ

5.

วิจัย /ประเมินผล
การดาเนินงาน

ไม่มีคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึก ษา สถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ

2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎ
กระทรวงฯ พ.ศ. 2561 กาหนดแนวปฏิบัติการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา สังเคราะห์ จุดเด่น จุดควรพัฒนาจากรายงานผลการประเมินของ
สถานศึกษา สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด ระดับพื้นที่
การศึกษา และประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
3. นิเทศติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตลอดป

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนางาน

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา

ตลอดป

กระบวนการประเมินมี
คุณภาพเป็นที่เชื่อถือ

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา

4. วิจัย/ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

ปละ 1 ครั้ง

มีการนาผลการประเมินไปใช้
พัฒนาการศึกษา

กลุ่มนิเทศ

5. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน จัดทาเอกสารเผยแพร่ และนาผลการประเมินไป
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน

ทุกสิ้นปการศึกษา

มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

กลุ่มนิเทศ
สถานศึกษา

ปรับ/
แก้ไข

สรุปรายงานผล/เผยแพร่/นาผลไปใช้

เอกสารอ้างอิง: 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564) 2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ 4. มาตรฐาน

การศึกษาชาติ 5. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 6. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 7. หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. 8. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 9. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 10. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 11. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 12. การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
13. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
คาอธิบายสัญ ลักษณ์ผ ังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจ กรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

ตอนที่ 3
ขั้นตอนการดาเนินงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติงานร่วมกั บหรือ สนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่ว ยงานอื่ นที่เกี่ ยวข้อ ง
หรือที่ได้รับมอบหมายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพหานคร เขต 1
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติงานร่วมกั บหรือ สนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่ว ยงานอื่ นที่เกี่ ยวข้อ ง
หรือที่ได้รับมอบหมายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
3. ขอบเขตของงาน
เป็นคู่มือที่ใช้สาหรับการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย ใน 2 ด้าน คือ
1. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพหานคร เขต 1
2. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
นอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพหานคร เขต 1
4. คาจากัดความ
ปฏิ บั ติ ง านร่ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ นการปฏิ บั ติ ง านของหน่ วยงานอื่ น หมายถึ ง การท างานร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
หน่ ว ย งานภา ยใน หมา ยถึ ง ส่ ว นราช การต่ า งๆ ในส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษ ามั ธ ยมศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร เขต 1
หน่ ว ยงานภายนอก หมายถึง หน่ ว ยงานอื่ นๆ ที่ นอกเหนื อ จากส่ วนราชการในส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การปฏิบั ติงานร่ วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของส่ วนราชการในสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอ านาจหน้าที่ข องหน่ วยงานในสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณาตัดสินใจ

- 10 1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบั ติงานร่วมกั บหรื อสนับ สนุนหน่วยงานอื่ นภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ติด ตามประเมิ นผล สรุ ปและรายงานผลการปฏิ บั ติข องหน่ วยงานภายในสานัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับ สนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
2.1 ศึ ก ษา วิเ คราะห์ ภ ารกิ จ และบทบาทอานาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานนอกส านั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
2.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณาตัดสินใจ
2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับ สนุน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายนอกสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ติดตามประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิ บัติ ของหน่ วยงานภายนอกสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานใน
สานักงาน/นอกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
ไม่เห็นชอบ
เสนอแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณาตัดสินใจ
เห็นชอบ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น

ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล และ
เผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- 11 7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 หนังสือขออนุมัติการสนับสนุนหรือทางานร่วมกั บบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
7.2 คาสั่ง การสนั บสนุนหรือท างานร่ วมกับ บุคคล หน่ว ยงานภายในและภายนอกสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
7.3 การสรุปผลการสนั บสนุนหรื อทางานร่ วมกับบุค คล หน่วยงานภายในและภายนอกสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
8.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8.4 คู่ มือ การปฏิ บัติ งาน สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา กลุ่ม นิ เทศติ ดตามและประเมิ นผลการจั ด
การศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องการแบ่ งส่ วนราชการภายในส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
พ.ศ. 2560 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
8.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8.7 แผนพั ฒนาการศึกษาขั้ นพื้นฐาน สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึก ษา เขต 1 (พ.ศ. 2563 –
2565)
8.8 แผนปฏิ บัติ การ สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 1 ประจาปงบประมาณ พ.ศ.
2564

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) การปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
รหัสเอกสาร : ………
ที่ได้รับการมอบหมาย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางปริมฤดี แท่นพิทกั ษ์)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับมอบหมายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ
งาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานใน / นอก
ทุกครั้งที่มีการ
บุคลากรมีความรู้ความ กลุ่มนิเทศฯ
1.
ประสานงาน
เข้าใจ สามารถ
(นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อหา
ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาท
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วม
ปฏิบัติงาน
ไม่เห็นชอบ

2.

3.

วิเคราะห์งาน ภารกิจ ได้
ถูกต้องเหมาะสม

แนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน

เสนอแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้มีอานาจพิจ ารณา
ตัดสินใจ
เห็นชอบ

2. เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจ ารณาตัดสินใจ

ทุกครั้งที่มีการ
ประสานงาน

ดาเนินการได้รวดเร็ว
ทันเวลา

กลุ่มนิเทศฯ
(นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์)

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่ น
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามที่
ได้รับมอบหมาย

ทุกครั้งที่มีการ
ประสานงาน

สามารถปฏิบัติงานให้
ความร่วมมือ จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

กลุ่มนิเทศฯ
(นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์)

4. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายใน /นอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รวมทั้งเผยแพร่
ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกครั้งที่มีการ
ประสานงาน

มีการรายงานผลแก่
ผู้เกี่ยวข้อง ที่เป็น
ปัจ จุบัน

กลุ่มนิเทศฯ
(นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์)

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น
4
สรุป รายงานผล และเผยแพร่
ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง: 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 3. พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 4. คู่มือการปฏิบัติงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสานักงานคณะก รรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2560 เรื่ อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 7. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 8. แผนปฏิบัติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564
คาอธิบายสัญ ลักษณ์ผ ังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจ กรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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