
 
 
 
 

  ของ 
 

                                           
 

นางปริมฤดี   แท่นพิทักษ์ 
ศึกษานิเทศก์ 

งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
และ 

                 งานการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
               ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

 

 

ของ 

 

      นางปริมฤดี   แท่นพิทักษ์ 
        ศึกษานิเทศก์ 

      งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
และ 

 

   งานการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

    ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 



 
ค าน า 

 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด  5 
มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบั บที่  2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอ ง  ได้ก าห นดให้ มีการแบ่ งเข ตพื้ นที่ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และได้
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2560  โดย
แบ่ งส่ วนราช ก ารภ าย ในส า นัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษ า ออ ก เป็น  9 ก ลุ่ ม  แล ะต่อ มาได้มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดย
แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกเป็น 10 กลุ่ม     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา  โดยนางปริมฤดี   แท่นพิทักษ์   ศึกษานิเทศก์  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และงานการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
 ส าหรับ คู่มือปฏิบัติงานฉบับน้ีประกอบด้วยงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ
งานการปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้ รับมอบหมาย                
มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจ า   ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
กลุ่มงานนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  และภารกิจ / งาน / นโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1  

ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มน้ีให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
                                                         นางปริมฤดี   แท่นพิทักษ์ 

                                                        ศึกษานิเทศก์ 
                                                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

 
 
 
 
 



 
สารบัญ   

 
 หน้า 

ค าน า  
สารบัญ  
ผังการปฏิบัติงาน 1 

ตอนที่ 1   : ความเป็นมา วัตถุประสงค์  ขอบข่ายภารกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2 
ตอนที่ 2   : ขั้นตอนการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4 
ตอนที่ 3   : ขั้นตอนการด าเนินงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
               หรือที่ได้รับมอบหมาย 

9 

บรรณานุกรม 13 
ภาคผนวก 14 
        ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ 63 / 2564   
        เร่ือง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
        สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
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ผังการปฏิบัติงานของ นาง ปริมฤดี  แท่นพิทักษ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นิเทศให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา 

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินงานระหว่างสพม. กท1  
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย นิเ
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* 
- โครงการเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา 
- การจัดการเรียนการ
สอน ONLINE 
- หลักสูตรอบรมพัฒนา
ครูเพื่อสามารถนับ
ชั่วโมงการพัฒนามา
ประกอบการขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะของ 
ข้าราชการครู สายงาน 
การสอน 

ผังการปฎิบัติงานของ นางปริมฤดี  แท่นพิทักษ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

งานวิ จัย  พัฒ น า 
ส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาและการ
ป ระกั น คุณ ภ าพ
การศึกษา รวมทั้ง
ประเมิ น ติ ด ตาม
แ ล ะ ต รว จ ส อ บ
คุณภาพการศึกษา 
 

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

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยระบบ / หลักเกณฑ์ 
ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา (IQA/EQA) 
(ต.ค.- ก.ย.) 
 

วางแผนการด าเนินการพัฒนาระบบ/แนวทาง 
การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาและสพม.กท 1 
(ต.ค.- ธ.ค.) 
 

ด าเนินการพัฒนาระบบ / แนวทางการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาและสพม.กท 1 (ม.ค.- ก.ย.) 
 

สรุปผลด าเนินการพัฒนาระบบ / แนว
ทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาและสพม.กท 1 
และน าผลไปใช้เพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเน่ือง (ส.ค.- ก.ย.) 
 

ศึกษา วิเคราะห์บทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานใน / นอก
สพม.กท 1 และ งาน / 
โครงการ / กิจกรรมตาม
ทิศทาง / นโยบายของต้น
สังกัด * 
 

วางแผนการด าเนินงาน / 
โครงการ / กิจกรรมตามทิศทาง 
/ นโยบายของต้นสังกัด 
 

ด าเนินงาน / โครงการ / 
กิจกรรมตามทิศทาง / 
นโยบายของต้นสังกัด 
 

สรุปการด าเนินงาน / โครงการ 
/ กิจกรรมตามทิศทาง / 
นโยบายของต้นสังกัด 
 

* 
- โครงการ
เครือข่าย
นวัตกรรม
คุณภาพ
สถานศึกษา 
- การจัดการเรียน
การสอน 
ONLINE 
- หลักสูตรอบรม
พัฒนาครูเพื่อ
สามารถนับ
ชั่วโมงการพัฒนา
มาประกอบการ
ขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะของ
ข้าราชการครู 
สายการสอน 

นิเทศให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา 
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ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานระหว่าง สพม.กท 1 
 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



 
ตอนท่ี 1  

 
ความเป็นมา 
            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  มีการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1    เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของนางปริมฤดี  แท่นพิทักษ์   ในการปฏิบัติราชการในฐานะของ
บุคลากร กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
          2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของตนเองและของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
          3. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท  หน้าที่ และ
ภารกิจของศึกษานิเทศก์ 

ขอบข่ายภารกิจ 
          ขอบข่ายภารกิจของนางปริมฤดี  แท่นพิทักษ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบ ดังน้ี 
          1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1 
          2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
          นางปริมฤดี  แท่นพิทักษ์ ปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการงานที่รับผิดชอบหลักในการนิเทศการศึกษา 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับ
มอบหมาย ดังน้ี 
          1.  ด้านการนิเทศการศึกษา 
              1.1  ออกแบบ จัดท าแผนการนิเทศการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐานการศึกษา
ชาติ  และหลักสูตร  รวมทั้งนโยบาย จุดเน้น สภาพแวดล้อม ปัญหาและความต้องการจ าเป็น 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  
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               1.3  นิเทศ ให้ค าปรึกษา แนะน า 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 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจ าเป็น   สังเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องอยา่ง 
รอบด้าน เพื่อวางแผนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา 
                2.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ รวมถึงภูมิปัญญา หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถานศึกษา 
                2.3 ติดตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงาน 
การศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผลตามพันธกิจศึกษานิเทศก์  
            3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
                3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการใชัภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา  สมรรถนะ
ทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเน้ือหาที่นิเทศให้สูงขึ้น 
               3.2  มีส่วนร่วม และเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และการจัดการศึกษา 
               3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา 
การนิเทศการศึกษา ที่มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนท่ี 2  

 
ข้ันตอนการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    
            
1. ช่ืองาน (กระบวนงาน) 

งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นการด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

4. ค าจ ากัดความ 
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ
ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาน้ันสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล    

4.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หมายความว่า กระบวนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ด าเนินการอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 

     4.2.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     4.2.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     4.2.3 ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     4.2.4 จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
     4.2.5 ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     4.2.6 จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล

สถานศึกษาเป็นประจ าทุกป  
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

    5.1 ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และมาตรฐานหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
     5.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

      5.2.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ค วาม เข้าใจให้บุคลากรขอ งเขตพื้ นที่การศึกษาแล ะ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
           5.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าไปใช้
ในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           5.2.3 ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
           5.2.4 รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
           5.2.5 จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
           5.2.6 ประสานงานการประกันคุณภาพภายนอก  
     5.3  นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
           5.3.1 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
           5.3.2 วางแผนและด าเนินการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
                    5.3.3 รายงานผลการด าเนินการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
     5.4 วิจัย/ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

          5.4.1 วิจัย/ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
          5.4.2 วิเคราะห์ผลการวิจัย/การประเมิน และน าผลมาใช้เพื่อวางแผนการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา 
     5.5 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน จัดท าเอกสารเผยแพร่ และน าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงาน 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
      7.1 แบบนิเทศติดตามผลการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
      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. 
       

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับ  
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

วิจัย/ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน จัดท าเอกสารเผยแพร่  
น าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ปรับ/แก้ไข
พัฒนา 
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                 8.8  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ.  
                 8.9  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
                 8.10 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา. 
                 8.11  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา. 
                 8.12  การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
                 8.13  การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก. 
 
      



    9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
ช่ืองาน งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : ……………… 
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนนุการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในสังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1                  

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนนิงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 

 
 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาชาติ/มาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน/มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกของสมศ. ความต้องการของชุมชน/
ท้องถิ่น และมาตรฐานการศึกษาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 ตลอดป  มีเอกสาร คู่มือแนวทางระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 
 

2. 
 

 
 

2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎ
กระทรวงฯ พ.ศ. 2561 ก าหนดแนวปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา สังเคราะห์ จุดเด่น จุดควรพัฒนาจากรายงานผลการประเมินของ
สถานศึกษา สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด ระดับพื้นท่ี
การศึกษา และประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

ตลอดป  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนางาน 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

3 
 

 

 
 
 

3. นิเทศติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ตลอดป  กระบวนการประเมินมี
คุณภาพเป็นท่ีเชื่อถือ 

กลุ่มนิเทศ  
สถานศึกษา 

4. 
 

  4. วิจัย/ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 

ป ละ 1 ครั้ง มีการน าผลการประเมินไปใช้
พัฒนาการศึกษา 
 

กลุ่มนิเทศ  
 

 
5. 

 
 
 
 

 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน จัดท าเอกสารเผยแพร่ และน าผลการประเมินไป
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 

 
ทุกสิ้นป การศึกษา 

 
มีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

 
กลุ่มนิเทศ  
สถานศึกษา 

เอกสารอ้างอิง:    1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564)  2.  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574  3.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 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. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  11. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  12. การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
13. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผ ังข้ันตอน              จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ            ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

สรุปรายงานผล/เผยแพร่/น าผลไปใช้ 
 

มีคุณภาพ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายใน 

นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ไม่มีคุณภาพ 
วิจัย /ประเมินผล
การด าเนินงาน  ปรับ/

แก้ไข 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ 
มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา 



 
ตอนท่ี 3  

 
ข้ันตอนการด าเนินงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 
1. ช่ืองาน (กระบวนงาน) 
 การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือทีไ่ด้รับมอบหมาย  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพหานคร  เขต 1 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมายนอกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

3. ขอบเขตของงาน 
 เป็นคู่มือที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย ใน 2 ด้าน คือ 

1. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือที่ได้รับมอบหมาย
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพหานคร  เขต 1 

2. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือที่ได้รับมอบหมาย
นอกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพหานคร  เขต 1 

4. ค าจ ากัดความ 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หมายถึง การท างานร่วมกับ

หน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 
 หน่วย งานภายใน หมายถึง ส่วนราช การต่างๆ ในส านักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษ ามัธยมศึกษ า

กรุงเทพมหานคร  เขต 1 
 หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากส่วนราชการในส านักงาน เขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1  

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  เขต 1 
   1.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 
    1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ 
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               1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามที่ได้รับมอบหมาย  

     1.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            2. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการนอกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  เขต 1 

    2.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนอกส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  เขต 1 เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 

    2.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ 
    2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นภายนอกส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    2.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใน
ส านักงาน/นอกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1  

เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 

เสนอแนวทางการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ 

 

ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล และ
เผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ไม่เห็นชอบ 

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
     7.1 หนังสือขออนุมัติการสนับสนุนหรือท างานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
     7.2 ค าสั่งการสนับสนุนหรือท างานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
     7.3 การสรุปผลการสนับสนุนหรือท างานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานเขต
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  คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
               8.5  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560   
               8.6  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
               8.7  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (พ.ศ. 2563 – 
2565)         
               8.8  แผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 
   
      
 

 



9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน)  การปฏิบตัิงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏบิัติงานของหนว่ยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอื     

ที่ได้รับการมอบหมาย 
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1   
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา (นางปริมฤดี แทน่พิทกัษ์) 

รหัสเอกสาร : ……… 

วัตถุประสงค์ : 1.เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานร่วมกบัสนับสนนุการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายในส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 
                  2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏบิตัิงานร่วมกับสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ด้รับมอบหมายนอกส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 

 
 

 
 
 
  

1. ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานใน / นอก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1 เพื่อหา
แนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 

ทุกครั้งท่ีมีการ
ประสานงาน 

บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถ
วิเคราะห์งาน ภารกิจได้
ถูกต้องเหมาะสม 

กลุ่มนิเทศฯ 
(นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์) 

2. 
 

 
 
 

 

2. เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินใจ  
 

ทุกครั้งท่ีมีการ
ประสานงาน 

ด าเนินการได้รวดเร็ว  
ทันเวลา 

กลุ่มนิเทศฯ 
(นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์) 

3. 
 

 
 
 
  

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ทุกครั้งท่ีมีการ
ประสานงาน 

สามารถปฏิบัติงานให้
ความร่วมมือ จนบรรลุ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

กลุ่มนิเทศฯ 
(นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์) 

4 
 

 

 
 
 

4. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายใน /นอก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  รวมท้ังเผยแพร่
ผลงานต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ทุกครั้งท่ีมีการ
ประสานงาน 

มีการรายงานผลแก่
ผู้เกี่ยวข้อง ท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

กลุ่มนิเทศฯ 
(นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์) 

 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง:    1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม    2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553   3. พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  4. คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารส านักงานคณะก รรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพ.ศ. 2560 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  6.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ 
ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  7.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)  8.  แผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผ ังข้ันตอน             จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ            ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาท
อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีร่วม

ปฏิบัติงาน 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณา

ตัดสินใจ 

 

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น 

สรุป รายงานผล และเผยแพร่
ผลงานต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เห็นชอบ 



 บรรณานุกรม 
     
      กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 11 ก.               
        ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560.  
        ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (ฉบับที่ 2)                

พ.ศ. 2561.  
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษา 
              ข้ันพ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ. 2561. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. (2547). กรุงเทพฯ :
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 

        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. (2564). แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (พ.ศ. 2563 – 2565). กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายและแผน, (เอกสารอัดส าเนา).        
        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. (2564). แผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายและแผน, (เอกสารอัดส าเนา).         
        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา. กรุงเทพฯ 
:  
                ม.ป.ท.. 
        ส านักทดสอบทางการศึกษา. (2561). แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
                ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม 
                สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
        ส านักทดสอบทางการศึกษา. (2563). แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง 
                การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เอ รัตนะเทรดดิ้ง. 
        ส านักทดสอบทางการศึกษา. (2563). การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน 
                จ ากัด เอ็น.เอ รัตนะเทรดดิ้ง. 
        ส านักทดสอบทางการศึกษา. (2563). การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : 
                 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เอ รัตนะเทรดดิ้ง. 
        ส านักทดสอบทางการศึกษา. (2563) . การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา .กรุงเทพฯ : ห้าง 
                 หุ้นส่วนจ ากัดเอ็น.เอ รัตนะเทรดดิ้ง. 
        ส านักทดสอบทางการศึกษา. (2563). การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ 
                ภายนอก. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เอ รัตนะเทรดดิ้ง. 
 
 
 



    

 ภาคผนวก 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ 63 / 2564 
เร่ือง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 

 
 
      



 
 


