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ค าน า 
 

การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้  จะต้องยึดแนวทางการปฏิบัติงาน     
ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ซึ่งต้องมีพ้ืนฐานมาจากความเข้าใจที่ตรงกัน 

คู่มือการบริหารงานกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษานี้  แสดงถึงการจัดแบ่งสายงานตามโครงสร้าง 
การบริหารงานโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  รายละเอียดของบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตลอดจน 
แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงาน เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือ             
ในการปฏิบัติงาน  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
 
 
 
                 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา    
            โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 
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ขอบข่ายและภารกิจบริหารและจัดการสถานศึกษา 
การบริหารงานกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา    

 

แนวคิด 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ให้ม ี

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไว้ เพ่ือโรงเรียนจะได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษานั้น ๆ ดังนั้นกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีหน้าที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ   เพ่ือให้เข้าสู่มาตรฐานที่ก าหนดไว้และเพ่ือเตรียมรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้งานส านักงานประกันคุณภาพด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือรองรับการประเมิน     
คุณภาพภายนอก และจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) ประจ าปี 

3. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา )แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์(  
4. เพ่ือจัดสรรงบประมาณ ติดตามการพิจารณางบประมาณ ตามงาน โครงการในแผนปฏิบัติการ     

ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
5. เพ่ือด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบ   

ที่ก าหนด 
6. เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สามารถเชื่อมโยงการประสาน 
    ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และลดเวลาในการค้นหาข้อมูลเพ่ือการบริหารการจัดการศึกษา 
7. เพ่ือให้การบริหารงานในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามความต้องการ                  

ของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
ขอบข่าย/ภารกิจ 

1. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. งานนโยบายและจัดท าแผนเสนองบประมาณ 
3. งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. งานพัฒนาองค์กร ระบบบริหารจัดการและควบคุมการด าเนินการขององค์กร 
5. งานเลขานุการคณะกรรมการถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑) ก าหนดและก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

แห่งชาติ 
๒) จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา 
๓) จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ( )แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์   
๔) วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ 

ตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบ 

ที่ก าหนด  ( รายงานข้อมูลจุดเน้นของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปีละ 2 ครั้ง  รายงาน
ข้อมูลสารสนเทศ จ าเป็นเพื่อการ บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทางระบบออนไลน์)  

๖) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู  
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม (จัดท ารายงานความพึงพอในการด าเนินงานของโรงเรียน)   

๗) ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือรองรับการประเมิน    

คุณภาพภายนอก  
๙) จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี 
๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานนโยบายและจัดท าแผนเสนองบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ   
1) วิเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ  แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติ
ราชการของ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมาย
การให้บริการสาธารณะ  ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต  ข้อตกลงการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่ และผล
การ ด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการ  เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาท ากับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3) วิเคราะห์งบประมาณล่วงหน้า เสนองบประมาณ จัดสรรงบประมาณตามงาน/โครงการเพ่ือ
พิจารณา 

4) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการที่สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับ และเงินนอกงบประมาณท่ีท าแผนระดมทรัพยากรไว้ 

5) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ 
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี  

6) ติดตามการพิจารณางบประมาณ จัดสรรงบประมาณตามงาน /โครงการที่เสนอบรรจุไว้ใน การให้
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติ 

7) เสนอการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้รับผิดชอบงาน/ 
     โครงการ  รับทราบ 
8)   จัดเตรียมเอกสารการอนุมัติการใช้งบประมาณของแต่ละงาน/โครงการ และรวบรวมเอกสาร

หลักฐานการใช้งบประมาณของงาน/โครงการอย่างเป็นระบบ 



9)   เสนอค าขอตั้งงบประมาณ/ เสนอของบประมาณ ตามหนังสือการแจ้งจัดสรรงบประมาณ 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10)  ควบคุมการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ และปฏิทินการด าเนินงาน 
 11)  ติดตามประเมินความก้าวหน้า การด าเนินงานตามแผนเป็นระยะ 

12)  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
     โดยวิเคราะห์ผลการประเมินงาน/ โครงการเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ มาตรการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
13) เสนอผลการประเมินงาน/โครงการ ต่องานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
14) เสนอรายงานผลการประเมินการด าเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
15)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
 

3. งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการปฏิบัติ 
3.1)  ข้อมูลสารสนเทศ 

         3.1.1)  ศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  วิเคราะห์ระบบการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
                            ของส่วนงานบริหารสถานศึกษา 

   3.1.2)  ประสานงานการเก็บรวบรวมเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ  จากผู้เกี่ยวข้อง 
            อย่างเป็นระบบ 
   3.1.3)  จัดท ารายงานข้อมูลสารสนเทศ 

3.2)  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        3.2.1)  พัฒนากระบวนการด าเนินงานการบริการผู้เรียนให้เบ็ดเสร็จลดขั้นตอนการด าเนินงาน   
                  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาการให้บริการเป็นแบบเป็นศูนย์รวม (One Stop Service) 

   3.2.2)  พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในการด าเนินงานให้ผู้ด าเนินงาน ผู้รับบริการ สามารถใช้ได้ง่าย  
             สะดวก เสถียรภาพ  และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.3)   ตรวจสอบการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ใช้งานได้อย่างมี 
             ประสิทธิภาพ 

3.3)  การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) 
         3.3.1) ประสานงานกับกลุ่มงานสารสนเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา และกลุ่มสารสนเทศ  
                           ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
                           (Data Management Center) 
                 3.3.2) ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาส าหรับจัดท าข้อมูลนักเรียน  
                             รายบคุคล (Data Management Center) 

3.3.3) จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ตามก าหนดการที่ 
        กลุ่มงานสารสนเทศ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และกลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบาย 
        และแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  ตรวจสอบความถูกต้อง  และปฏิบัติงาน 
        อย่างมีประสิทธิ์ภาพ คือวันที่ 10 มิถุนายน, วันที่ 10 พฤศจิกายน และวันที่ 30 เมษายน 
3.3.4) จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education Management 

Information System : EMIS) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
3.3.5) จัดท าข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน ผ่านระบบ M-OBEC  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน และ 30 

ตุลาคม  
3.3.6) จัดท าข้อมูลข้อมูลอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบ B-OBEC ภายในวันที่ 30 

ตุลาคม 



3.3.7) จัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับมัธยมศึกษา(SESA) ตามก าหนดการ ตุลาคม, เมษายน 
 

4. งานพัฒนาองค์กร ระบบบริหารจัดการและควบคุมการด าเนินการขององค์กรแนวทางการปฏิบัติ 
แนวทางการปฏิบัติ   
4.1)  การจัดระบบบริหาร   
        4.1.1)  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพ

สถานศึกษา 
        4.1.2)  วางแผนออกแบบจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการท างาน                       
                  และบริหารงานของสถานศึกษา การจัดท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
        4.1.3)  น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณาให้เห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการ 
                  ในสถานศึกษา 
        4.1.4)  ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 
        4.1.5)  ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 
        4.1.6)  ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 

4.2)  การพัฒนาองค์กร 
        4.2.1)  ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กร 
                 ของ สถานศึกษา 

4.2.2)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง  ภารกิจ  บุคลากร  
เทคโนโลยีและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษา 

        4.2.3)  ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถท่ีเหมาะสม 
                 กับโครงสร้าง ภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
        4.2.4)  ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
        4.2.5)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ                                     

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
        4.2.6)  น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงาน 
                  ให้ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

4.3)  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
        4.3.1)  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจของสถานศึกษา 
        4.3.2)  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน 
        4.3.3)  ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
        4.3.4)  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
        4.3.5)  ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม 
                 การ ด าเนินงานตามภารกิจ 
        4.3.6)  ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน   
                  ก าหนด 
        4.3.7)  ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุง 
                 ให้เหมาะสม  
        4.3.8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 
 



5. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนวทางการปฏิบัติ   

 1)  รวบรวมประมวลวิเคราะห์ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2)  สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3)  ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4)  จัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม และแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ 
   รับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
 5)  ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดด าเนินการ 
                  และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 

 
 

 
 

         
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินปฏบิัติงานกลุม่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

วันเดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1-30 มิถุนายน 2563 - จัดท าปฏทิินปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

- จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี  2563 

ครูภรณ์พรรษา บุญเพชร 
ครูธัญญาภรณ์ ศิริเทศ 

29 มิถุนายน 2563 - ประชุมจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2563 
- ประชุมจัดท าแผนปฏบิัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
- ผู้บริหารพิจารณาและประเมินรายงานการประเมิน 
  ตนเอง  (SAR) 
- ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2563 
  ต่อหน่วยงานตน้สงักัด 

ครูธัญญาภรณ์ ศิริเทศ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
แปลงยาวพิทยาคม 
ครูนฤมล พงศโรจน ์

28 กรกฎาคม   2563 - ส ารวจข้อมูลสารสนเทศ 
- ส ารวจข้อมูล Data Management Center 
- รายงานการประเมินตนเองต่อสาธารณชน  (Website) 

ครูภรณ์พรรษา บุญเพชร 
 
ครูนฤมล พงศโรจน ์

10  สิงหาคม  2563 - รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management 
Center ภาคเรียนที่ 1 
- รายงานข้อมูลครู และบุคลากร P-OBEC คร้ังที่ 1 

ครูภรณ์พรรษา บุญเพชร 

29  สิงหาคม  2563 - ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ ครูธัญญาภรณ์ ศิริเทศ 

1  กันยายน  2563 - ส ารวจข้อมูล Data Management Center 
- รายงานข้อมูลนักเรียนซ้ าซ้อนต่างสังกัด 

ครูภรณ์พรรษา บุญเพชร 

30 กันยายน  2563 - ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ ครูธัญญาภรณ์ ศิริเทศ 

30 ตุลาคม  2563 - ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ 
- รายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 
- รายงานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา EMIS 
- ส ารวจข้อมูลสารสนเทศและรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
  SESA 

ครูธัญญาภรณ์ ศิริเทศ 
ครูภรณ์พรรษา บุญเพชร 

1 – 31 พฤศจิกายน 
2563 

- ส่งแบบประเมินผล/รายงานผลความก้าวหนา้ 
  ของงาน/  โครงการครั้งที่  1 
- สรุปรายงานด าเนินงาน งาน/โครงการ 
- ส ารวจข้อมูลสารสนเทศ 
- ส ารวจข้อมูล Data Management center 
- สรุปรายงานการด าเนินงานอินเตอร์เน็ต 

ครูทุกท่าน/ ครูธัญญาภรณ์ /  
 
ครูภรณ์พรรษา บุญเพชร 
 
 
ครูสมุทร สุวรรณบุตร 

30 พฤศจิกายน 2563 - ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ ครูธัญญาภรณ์ ศิริเทศ 

1– 30 ธันวาคม 2563 - ส ารวจข้อมูล Data Management center ครูภรณ์พรรษา บุญเพชร 

10 ธันวาคม  2563 - รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management 
Center ภาคเรียนที่ 2 
- รายงานข้อมูลครู และบุคลากร P-OBEC คร้ังที่ 2 

ครูภรณ์พรรษา บุญเพชร 

30 ธันวาคม  2563 - ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ ครูธัญญาภรณ์ ศิริเทศ 

2 – 31 มกราคม  2564 - ส ารวจข้อมูล Data Management Center 
- รายงานข้อมูลนักเรียนซ้ าซ้อนต่างสังกัด 

ครูภรณ์พรรษา บุญเพชร 

29 มกราคม 2564 - ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ ครูธัญญาภรณ์ ศิริเทศ 

26 กุมภาพันธ ์2564 - ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ ครูธัญญาภรณ์ ศิริเทศ  



วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1-26 มีนาคม  2564 

 
 
 

- ประเมินความพงึพอใจกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- ส ารวจข้อมูล Data Management Center  
- ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการประเมินคุณภาพภายใน 
- ติดตามการด าเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑ์การ ประเมิน 
- ประเมินความพงึพอใจการจัดการศึกษา 

ครูภรณ์พรรษา บุญเพชร 
 
ครูนฤมล พงศโรจน ์
 
ครูธัญญาภรณ์ ศิริเทศ 

30 มีนาคม  2564 - ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ ครูธัญญาภรณ์ ศิริเทศ  

1 – 30 เมษายน 2564 - ส่งแบบประเมินผล/รายงานผลความก้าวหนา้ของ 
  งาน/ โครงการประจ าปีการศึกษา 2563 
- ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- รวบรวมข้อมูล สรุปและจัดท ารายงานการประเมินภายใน 
 
 
- จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
  ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
- รายงานข้อมูล Data Management Center 
- สรุปรายงานการด าเนินงาน งาน/โครงการประจ าปี   
  การศึกษา 2563 
- สรุปรายงานการด าเนินงานอินเตอร์เน็ต 

ครูทุกท่าน/ครูภรณ์พรรษา  
 
ครูนฤมล พงศโรจน ์
ครูธัญญาภรณ์/ 
คณะกรรมการ/ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ครูนฤมล พงศโรจน ์ 
 
ครูภรณ์พรรษา บุญเพชร 
 
 
ครูสมุทร    สุวรรณบุตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


