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เพื่อใหการบริการจัดการตามโครงสรางการบริหารสถานศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และแนวทาง
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ประกอบกับคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 1626/2551  เรื่อง มอบ
อํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ส่ัง ณ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คําส่ังสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 9/2546  เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางประจํา ส่ัง ณ วันท่ี 
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 1763/2556 เรื่อง การมอบอํานาจ
เกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว  ส่ัง ณ วันท่ี  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  จึงขอมอบหมายหนาท่ีการปฏิบัติงาน  ดังนี้  
1. คณะกรรมการฝายบริหาร 

1. นายบุญเทพ  พิศวง  ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา       ประธานกรรมการ 
2. นางอสมาภรณ  อักษร  ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา   รองประธานกรรมการ 
3. วาท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา  ตําแหนง คร ู         กรรมการ 
4. นายธวัชชัย  อุนกาศ  ตําแหนง คร ู         กรรมการ 
5. นางมยุรัตน  ตาใจ  ตําแหนง คร ู         กรรมการ 
6. นายปรเมษฐ  อินเขียว  ตําแหนง คร ู             กรรมการและเลขานุการ 
7. นางรุงสุรีย  ชางปรุง  ตําแหนง คร ู         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

8. นางภัทรียา  ชาวดร  ตําแหนง คร ู         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรงานตาง ๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความรู 

เสริมสรางความเขาใจในการทํางาน นิเทศกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย ปฏิบัติตาม
นโยบาย และสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน 
2. คณะกรรมการดําเนินงาน 
   2.1 คณะกรรมการดําเนินงานกลุมบริหารวิชาการ 

1. วาท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา  ตําแหนง ครู    ประธานกรรมการ 
2. นางปติญา  สุวรรณรังษี ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
3. นางนิภาวรรณ  วิชัย  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
4. นางนันทพร  แซหวาง  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
5. นายชาติชาย  ไตรพิริยะ ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
6. นายรว ี   คิดอาน  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
7. นายธวัชชัย  อุนกาศ  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
8. นางสมศรี  สวัสดี  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 



9. น.ส.ดารุณี  เช้ือเจ็ดตน ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
10. นางวิภา   กันสีเวียง ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
11. นายพงศสุธี  เลศักด์ิ  ตําแหนง  คร ู   กรรมการ 
12. นางศรีสุนีย  กันทาเดช ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
13. นางสายรุง  รักษาดี  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
14. นายณัฐกร  ทูลศิริ  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
15. นายอนุกูล  วังเวียงทอง ตําแหนง คร ู    กรรมการ 
16. นางรัตตินันท  ทูลศิริ  ตําแหนง คร ู    กรรมการ 
17. นายธีรยุทธ  มาถา  ตําแหนง คร ู    กรรมการ 
18. นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี ตําแหนง คร ู    กรรมการ 
19. น.ส.อารีรัตน  เช้ืออวน  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
20. น.ส.ลดาวัลล์ิ  วงคใหญ  ตําแหนง คร ู    กรรมการ 
21. นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
22. นายเกรียงไกร  อภิธนัง  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
23. นายอนุชิต  โปราหา  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
24. น.ส.จินตนา  รัตนชัย  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
25. นางสุวภัทร  ดวงแดง  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
26. นายจักรินทร  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
27. นายนิธิภัทร  พรมมา  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
28. น.ส.รัชน ี  วงคตะวัน ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
29. นายปยพงษ  ไมมีเหตุ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
30. นางสุนิสา  ศรีอินทร ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
31. ร.ต.ท.ปฎิญญา  เมืองมา  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
32. น.ส.ลดาวัลล์ิ  วงศใหญ  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
33. น.ส.รัชฎา  ตาใจ  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
34. น.ส.จันทรเพ็ญ  สุขสุเมฆ  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
35. นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
36. น.ส.พัชรา  เจตบุตร  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
37. นายสาธิต  อิงอาน  ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 
38. น.ส.ชัญญานุช  อิ่นคํา  ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
39. นายธวัชชัย  พานแกว ตําแหนง ครูอัตราจาง    กรรมการ 
40. น.ส.ตุลาภรณ  ขันเพ็ชร  ตําแหนง ครูอัตราจาง    กรรมการ 
41. น.ส.ณัฐชาพรรณ  วงคชัย  ตําแหนง ครูอัตราจาง    กรรมการ 
42. นางสินีนาฎ  ชัยเขต  ตําแหนง คร ู            กรรมการและเลขานุการ 

 
    2.2 คณะกรรมการดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคล 

1. นางภัทรียา  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นายเกรียงไกร  อภิธนัง  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
3. น.ส.รัชน ี  วงคตะวัน ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
4. น.ส.ศิรประภา  บัวคอม  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
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5. น.ส.ณัฐชาพรรณ  วงศชัย  ตําแหนง ครอูัตราจาง  กรรมการ 
6. น.ส.จิราภรณ  บุญณะ  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 
7. น.ส.อารีรัตน  เช้ืออวน  ตําแหนง คร ู          กรรมการและเลขานุการ 

 
  2.3 คณะกรรมการดําเนินงานกลุมนโยบายและแผนงาน 

1. นางรุงสุรีย  ชางปรุง  ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางปติญา  สุวรรณรังษี ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
3. นางนิภาวรรณ  วิชัย  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
4. นางมยุรัตน  ตาใจ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
5. นางสุวภัทร  ดวงแดง  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
6. นายอรรณพ  คํามีสวาง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
7. นายธีรยุทธ  มาถา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
8. นายจักรินทร  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
9. น.ส.จันทรเพ็ญ  สุขสุเมฆ  ตําแหนง ครผููชวย  กรรมการ 
10. นางวิจิตรา  ฤาชา  ตําแหนง ครผููชวย  กรรมการ 
11. น.ส.ญาณิชสา  ใจยะกวาง ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
12. น.ส.สุณิษา  แสนจันทร ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 
13. นางอลิศลา  ริยะสาร  ตําแหนง คร ู          กรรมการและเลขานุการ 

 
    2.4 คณะกรรมการดําเนินงานกลุมบริหารท่ัวไป 

1. นายธวัชชัย  อุนกาศ  ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางนิภาวรรณ  วิชัย  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
3. นายมนัส  ทองคํา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
4. นายทัตเทพ  จงอมรรัตน ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
5. นางนันทพร  แซหวาง  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
6. นายชาติชาย  ไตรพิริยะ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
7. นายรว ี   คิดอาน  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
8. นางสมศรี  สวัสดี  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
9.  น.ส.ดารุณี  เช้ือเจ็ดตน ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
10.  นางมยุรัตน  ตาใจ     ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
11.  นางวิภา  กันสีเวียง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
12.  นางสายบัว  วรภ ู  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
13.  นางภัทรียา  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
14.  นางอลิศลา  ริยะสาร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
15.  นายพงศสุธี  เลศักด์ิ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
16.  นางศรีสุนีย  กันทาเดช ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
17.  นางสายรุง  รักษาดี  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
18.  นายณัฐกร  ทูลศิริ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
19.  นายอนุกูล  วังเวียงทอง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
20.  นางรตัตินันท  ทูลศิริ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
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21.  นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
22.  นางปติญา  สุวรรณรังษี ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
23.  นายกฤษณ  ณ ลําปาง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
24.  น.ส.อารีรัตน  เช้ืออวน  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
25.  นางนภัสร  พันพิงค  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
26.  น.ส.ศิรประภา  บัวคอม  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
27.  นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
28.  นางเพ็ญศร ี  กันแกว  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
29.  น.ส.จินตนา  รัตนชัย  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
30.  นายเกรียงไกร  อภิธนัง  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
31.  นายจักรินทร  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
32.  นายอนุชิต  โปราหา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
33.  นางสินีนาฎ  ชัยเขต  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
34.  นางสุวภัทร  ดวงแดง  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
35.  นางรุงสุรีย  ชางปรุง  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
36.  นายอรรณพ   คํามีสวาง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
37. นายธีรยุทธ  มาถา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
38.  นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
39.  นายนิธิภัทร  พรมมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
40.  น.ส.รัชนี  วงคตะวัน ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
41.  นางสุนิสา  ศรีอินทร ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
42.  นายปยพงษ  ไมมีเหตุ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
43.  นายวิธวินท  จันทรลือ ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
44.  น.ส.รัชฎา  ตาใจ  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
45.  น.ส.โปรดปราน  คําเปลว  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
46.  นายเมธิชัย  ชัยมินทร ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
47.  น.ส.ลดาวัลล์ิ  วงศใหญ  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
48.  ร.ต.ท.ปฎิญญา  เมืองมา  ตําแหนง ครผููชวย  กรรมการ 
49.  น.ส.จันทรเพ็ญ  สุขสุเมฆ  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
50. นางวิจิตรา  ฤาชา  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
51.  นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
52.  นางนิติกานต  ฟองวาริน ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 
53.  นายสาธิต  อิงอาน  ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 
54.  นายธวัชชัย  พานแกว ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
55.  น.ส.ญาณิชสา  ใจยะกวาง ตําแหนง ครอูัตราจาง  กรรมการ 
56.  น.ส.ชัญญานุช  อิ่นคํา  ตําแหนง ครอูัตราจาง  กรรมการ 
57.  น.ส.ตุลาภรณ  ขันเพ็ชร  ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
58.  น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย  ตําแหนง ครอูัตราจาง  กรรมการ 
59. นายพิเชษฐ  แสนนุจา ตําแหนง ลูกจางประจํา  กรรมการ 
60. นายธงชาติ  จันทาพูล ตําแหนง ลูกจางประจํา  กรรมการ 
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61.  นายอินหวัน  ดวงแสง  ตําแหนง ลูกจางประจํา  กรรมการ 
62.  นายสุพัฒน  จันแปงเงิน ตําแหนง ลูกจางประจํา  กรรมการ 
63.  น.ส.จิราภรณ  บุญณะ  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 
64.  นางนิชาภา  จันทาพูน ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 
65.  น.ส.ณฐินี  ศิริโสภณ ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 
66.  นางเพ็ญศร ี  แสนนุจา พนักงานจางเหมาบริการ  กรรมการ 
67.  นางสายทอง  ดวงแสง  พนักงานจางเหมาบริการ  กรรมการ 
68.  นายวิสุทธิ์  ธิงาเครือ พนักงานจางเหมาบริการ  กรรมการ 
69.  นางดาวเรือง  มากพูน  พนักงานจางเหมาบริการ  กรรมการ 
70.  นายปุด   แสงตาล  พนักงานจางเหมาบริการ  กรรมการ 
71.  นางบัว   แสงตาล  พนักงานจางเหมาบริการ  กรรมการ 
72.  น.ส.พัชรา  เจตบุตร  ตําแหนง ครูผูชวย         กรรมการและเลขานุการ 

    2.5 คณะกรรมการดําเนินงานกลุมกิจการนักเรียน 
1. นายปรเมษฐ  อินเขียว  ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางนิภาวรรณ  วิชัย  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
3. นายมนัส  ทองคํา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
4. นายทัตเทพ  จงอมรรัตน ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
5. นางนันทพร  แซหวาง  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
6. นายชาติชาย  ไตรพิริยะ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
7. นายรว ี   คิดอาน  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
8. นางสมศรี  สวัสดี  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
9. น.ส.ดารุณี  เช้ือเจ็ดตน ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
10.  นางมยุรัตน  ตาใจ     ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
11.  นางวิภา  กันสีเวียง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
12.  นางสายบัว  วรภ ู  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
13.  นางภัทรียา  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
14.  นางอลิศลา  ริยะสาร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
15.  นายพงศสุธี  เลศักด์ิ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
16.  นางศรีสุนีย  กันทาเดช ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
17.  นางสายรุง  รักษาดี  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
18.  นายณัฐกร  ทูลศิริ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
19.  นายอนุกูล  วังเวียงทอง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
20.  นางรัตตินันท  ทูลศิริ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
21.  นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
22.  นางปติญา  สุวรรณรงัษี ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
23.  นายกฤษณ  ณ ลําปาง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
24.  น.ส.อารีรัตน  เช้ืออวน  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
25.  น.ส.ศิรประภา  บัวคอม  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
26.  นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
27.  นางเพ็ญศร ี  กันแกว  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
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28.  น.ส.จินตนา  รัตนชัย  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
29.  นายเกรียงไกร  อภิธนัง  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
30.  นายจักรินทร  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
31.  นายอนุชิต  โปราหา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
32.  นางสินีนาฎ  ชัยเขต  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
33.  นางสุวภัทร  ดวงแดง  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
34.  นางรุงสุรีย  ชางปรุง  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
35.  นายอรรณพ   คํามีสวาง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
36.  นายธีรยุทธ  มาถา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
37.  นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
38.  นายนิธิภัทร  พรมมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
39.  น.ส.รัชนี  วงคตะวัน ตําแหนง ครู   กรรมการ 
40.  นางสุนิสา  ศรีอินทร ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
41.  นายปยพงษ  ไมมีเหตุ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
42.  นายวิธวินท  จันทรลือ ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
43.  น.ส.รัชฎา  ตาใจ  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
44.  น.ส.โปรดปราน  คําเปลว  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
45.  นายเมธิชัย  ชัยมินทร ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
46.  น.ส.ลดาวัลล์ิ  วงศใหญ  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
47.  ร.ต.ท.ปฎิญญา  เมืองมา  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
48.  น.ส.จันทรเพ็ญ  สุขสุเมฆ  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
49.  น.ส.พัชรา  เจตบุตร  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
50.  นางวิจิตรา  ฤาชา  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
51.  นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
52.  นางนิติกานต  ฟองวาริน ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 
53.  นายสาธิต  อิงอาน  ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 
54.  นายธวัชชัย  พานแกว ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
55.  น.ส.ญาณิชสา  ใจยะกวาง ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
56.  น.ส.ชัญญานุช  อิ่นคํา  ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
57.  น.ส.ตุลาภรณ  ขันเพ็ชร  ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
58.  น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย  ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
59.  นางนภัสร  พันพิงค  ตําแหนง คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
 

2.6 คณะกรรมการดําเนินงานกลุมอํานวยการ 
1. นางมยุรัตน  ตาใจ   ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางวิภา  กันสีเวียง  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
3. นายพงศสุธี  เลศักด์ิ   ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
4. นางรัตตินันท ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
5. นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
6. นายกฤษณ  ณ ลําปาง  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
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7. น.ส.จินตนา  รัตนชัย   ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
8.  นายเกรียงไกร อภิธนัง   ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
9.  นายจักรินทร ชาวดร   ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
10.  นายอนุชิต  โปราหา   ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
11.  นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
12. น.ส.ศิรประภา บัวคอม   ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
13. นายเมธิชัย  ชัยมินทร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
14. น.ส.พัชรา  เจตบุตร   ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
15. น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ   ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
16. น.ส.โปรดปราน คําเปลว   ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
17. นายวิธวินท  จันทรลือ  ตําแหนง ครผููชวย  กรรมการ 
18. นายสุพัฒน  จันแปงเงิน  ตําแหนง ลูกจางประจํา  กรรมการ 
19. น.ส.ตุลาภรณ ขันเพ็ชร   ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
20. นางนิชาภา  จันทาพูน  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 
21. น.ส.สุณิษา   แสนจันทร  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 
22. น.ส.จิราภรณ บุญณะ   ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 
23. น.ส.ณฐิน ี  ศิริโสภณ  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 
24. นางสายบัว  วรภ ู   ตําแหนง คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดําเนินงานตามขอ 2.1 – 2.6 มีหนาท่ี 
 ปฏิบัติงานตามเอกสารมอบหมายภาระงานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ประจําปการศึกษา 2563 ใหดําเนินงาน
ไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

 ใหผูท่ีไดรับการมอบหมายหนาท่ีตามคําส่ังนี้  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ และรับผิดชอบอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาตอไป 

ท้ังนี้  ต้ังแต  วันท่ี   1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

         ส่ัง   ณ   วันท่ี    14   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

                                                                                            
                                                  (นายบุญเทพ    พิศวง) 
                               ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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โครงสรางการบริหารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

1. งานสํานักงานกลุมบริหารงาน
บุคคล 
2. งานวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง 
3. งานสรรหา บรรจุแตงต้ัง การ
ยายและการออกจากราชการ 
4. งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 
5. งานจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
รายงานการมาปฏิบัติราชการและ
การลา 
6. งานวินัยและการรักษาวินัย 
7.งานสวัสดิการสงเสริมและยกยอง
เชิดชูเกียรติ 
8.งานพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ 
9. งานเครื่องราชอิสริยาภรณและ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

1. งานสํานักงานกลุมบริหาร
ทั่วไป 
2. งานอาคารสถานที ่
3. งานตกแตงสถานที ่ 
4. งานรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
5. งานโสตทัศนศึกษา 
6. งานเทคโนโลยี 
7. งานธนาคารโรงเรียน 
8. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 
 
 
 

1. งานสํานักงานกลุมนโยบายและ
แผนงาน 
2. งานนโยบายและแผนงาน 
3. งานประกันคุณภาพภายใน 
4. งานควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 
5. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคกร 

6.งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

กลุมนโยบายและแผนงาน กลุมบริหารงานบุคคล 
 

กลุมบริหารวิชาการ 
       

กลุมบริหารท่ัวไป 
 

1. งานสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ 
2. งานวางแผนงานดานวิชาการ 
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4. งานทะเบียนและทะเบียนวัดผล 
5. งานจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
6. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
7. งานวิจัยในชั้นเรียนและงานนิเทศ
ในสถานศึกษา 
8. งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

9. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
10.งานประสานงานเก่ียวกับวิชาการ
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
11. งานแนะแนว 
12. งานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
13. งานสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ 
14. งานจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา 
 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 

ชมรมครู-ผูปกครอง 
 

สมาคมศิษยเกาฯ 
 

1. งานสํานักงานกลุมกิจการ
นักเรียน 
2. งานสงเสริมวินัยและ
คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1 งานสงเสริมวินัย 
  2.2 งานสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
  2.3 งานปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 
  2.4 งานสงเสริศิลปวัฒนธรรม 
3. งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
  3.1 ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
  3.2 งานสภานักเรียน 
 
 

กลุมกิจการนักเรียน 
 

1. งานธุรการ 
2. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย 
3. งานการเงินและบัญช ี
4. งานสงเสริมสนับสนุน
การศึกษา 
5. งานปฏิคม 
6. งานประชาสัมพันธ 
7. งานยานพาหนะ 
 

กลุมอํานวยการ 
 



 

 

 

 

 

กลุมบริหารวิชาการ 

 

 

 
 

 

 

 



โครงสรางการบรหิารกลุมบริหารวิชาการ 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
                           
     

วาท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
หัวหนากลุม 

1.งานสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ 
 
1.นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
2.นางศรีสุนีย  กันทาเดช 
3.นางรัตตินันท  ทูลศิริ 
4.น.ส.อารีรัตน  เชื้ออวน 
5.น.ส.ตุลาภรณ  ขันเพ็ชร 

 

3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
1.นางสาวอารีรัตน  เชื้ออวน 
2.นางสาวดารุณี  เชื้อเจ็ดตน 
3.นางรัตตินันท  ทูลศิริ 
4.นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
5.นางสายรุง  รักษาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. งานวางแผนงานดานวิชาการ 
 
1.วาที่ ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
2.นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
3.นางสายรุง  รักษาดี 
4.นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
5.นางรัตตินันท  ทูลศิริ 
6.นางสาวอารีรัตน  เชื้ออวน 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
6.1 งานยกระดบัผลสัมฤทธ์ิฯ 
  1.นายอนุกูล  วังเวียงทอง  
  2.นางรัตตินันท  ทูลศริ ิ
  3.น.ส.อารีรัตน  เชื้ออวน   
  4.นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร 

6.2 งานแผนการจัดการเรียนรูฯ 
  1.น.ส.อารีรัตน  เชื้ออวน    

6.3 กิจกรรมเชียงแสนวิชาการ 
  1.วาที่ ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา  2.นางวิภา กันสีเวียง 
  3.หัวหนากลุมสาระฯ     4.นางสินีนาฎ ชัยเขต 

6.4 งานพัฒนากลุมสาระ (หน.กลุมสาระ) 
  1.นายพงศสุธี  เลศักดิ์  2.นายธีรยทุธ  มาถา 
  3.นายณัฐกร ทูลศิริ      4.น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน   
  5.นางนันทพร แซหวาง  6.นายนิธิภัทร พรมมา 
  7.นางปติญา สุวรรณรังษี  8.นางสินีนาฎ ชัยเขต 
  9.นายนิมิตร ไตรบุญรักษ  10.น.ส.รัชฎา ตาใจ 
  11.นางศรีสุนีย กันทาเดช 

6.5 กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ 
  1. นางสายรุง รักษาดี   2. น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน 

6.6 กิจกรรมการแขงขันกีฬาทุกระดับ 
  1. นายนิธิภัทร พรมมา   2.นายชาติชาย ไตรพริิยะ      
  3. นายรวี  คิดอาน     4. นายธวัชชัย  อุนกาศ       

 

 
 
 
 

นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
เลขานุการ 

7. งานวิจัยในชั้นเรียนและ 
งานนิเทศในสถานศึกษา 

 
7.1 งานวิจัยในชั้นเรียน 
  1. นางสมศรี  สวัสด ี
  2. นางนิภาวรรณ  วิชัย 
  3. นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร 
 

7.2 งานนิเทศภายในตรวจติดตาม
กํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอน 
  1. นางสมศรี  สวัสดี 
  2. นายพงศสุธี  เลศักดิ ์
  3. นายณัฐกร  ทูลศิริ    
  4. นางสาวอารีรัตน  เชื้ออวน   
  5. นางนันทพร  แซหวาง  
  6. นายนิธิภัทร  พรมมา 
  7. นางปติญา  สุวรรณรังษี    
  8. นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
  9. นายธีรยทุธ  มาถา 
  10. นายนิมิตร  ไตรบญุรักษ 
  11. น.ส.รัชฎา  ตาใจ 

 

 

8. งานพัฒนาและสงเสริม 
ใหมีแหลงเรียนรู 

8.1 งานแหลงเรียนรูตามกลุมสาระการ
เรียนรู 
  1.นางสายรุง รักษาดี  

8.2 งานหองสมุด 
  1.น.ส.รัชนี วงคตะวัน  2.น.ส.ลดาวัลลิ์ วงคใหญ 
  3.นางสุนิสา  ศรีอินทร 
8.3 งานหองมัลติมีเดีย 
  1.นายวิธวินท      2.ร.ต.ท.ปฏิญญา 
8.4 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
  1.นางรัตตินันท    2.หัวหนาระดับ  

 

9. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
9.1 กิจกรรมลกูเสือ 
  1. นายนิธิภัทร           2.นายรวี 
  3. นายนิวัฒน 

9.2 กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 
  1. นายธวัชชัย    2. นายณัฐกร    
  3. นางสมศรี  

9.3 กิจกรรมชุมนุม 
  1. ร.ต.ท.ปฏิญญา       2. น.ส.ณัฐชาพรรณ          

9.4 กิจกรรมสาธารณประโยชน 
  1. นางศรีสุนีย   2. น.ส.ชัญญานุช 

 
 

4. งานรับนักเรียนและทะเบียนวัดผล 
4.1 งานวัดและประเมินผลฯ 
1. นายอนุกูล วังเวียงทอง  2. นางศรีสุนีย  กันทาเดช 
3. นางรัตตินันท  ทูลศิริ  4. น.ส.อารีรัตน  เชื้ออวน  
5. นางสายรุง  รักษาดี  6. นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
7. นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร  8. น.ส.ตุลาภรณ  ขันเพ็ชร 

4.2 งานจัดทําสํามะโนนักเรียนฯ 
1. นางสินีนาฎ  ชัยเขต   2.นางศรีสุนีย กันทาเดช   
3. นายอนุกูล  วังเวียงทอง  4.น.ส.ตุลาภรณ  ขันเพ็ชร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. งานประสานงานเก่ียวกับ
วิชาการท้ังในและนอกสถานศึกษา 

10.1 งานประสานงานฯ 
1. วาที่ร.ต.คธาวุธ    2. นางสินีนาฎ  
3. น.ส.อารีรัตน     4. นายอนุกูล   
10.2 งานนักศึกษาฝกประสบการณฯ 
1. นายอนุกูล       2. น.ส.อารีรัตน 
3. นางรัตตินันท 

 
 

11. งานแนะแนว 
1. นางวิภา  กันสีเวียง               
2. นางสาวศิรประภา  บัวคอม 
3. นางนันทพร  แซหวาง    
4. นายปยพงษ  ไมมีเหตุ 
5. น.ส.พัชรา  เจตบุตร 
 

 
 
 
 

  
 

 

 

14. งานการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา 
  1. นายสาธติ  อิงอาน 
  2. นางสุวภัทร  ดวงแดง 
  3. นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
  4. น.ส.จินตนา  รัตนชัย 
  5. นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ 
  6. นายเกรียงไกร  อภิธนัง 
  7. นายอนุชิต  โปราหา 
  8. นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
  9. นายจักรินทร  ชาวดร 
  10. น.ส.พัชรา  เจตบุตร 
  11. นายชาญวทิย  ตาจันทรอินทร 
  12. นางสาวจันทรเพ็ญ  สุขสุเมฆ 
  13. นายธวัชชยั  พานแกว 
  14. นางสาวณัฐชาพรรณ  วงศชัย 
  15. นางสาวตุลาภรณ  ขันเพ็ชร 
   

 
 
 

  
 

 

 

12. งานกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
1. นางสายรุง  รักษาด ี
2. นางสาวรัชฎา  ตาใจ 

 
 
 
 

  
 

 

13. งานสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
1. นายอนุกูล  วังเวียงทอง   2. นางสายรุง  รักษาด ี
3. น.ส.รัตตินันท  ทูลศิริ  4. น.ส.อารีรัตน  เชื้ออวน 
5. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 
 
 
 

  
 

 

 

5. งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
5.1 งานจดัตารางสอนและจัดการเรียนการสอน 
1. นายอนุกูล   2. นางศรีสุนีย   3. นายชาญวิทย 
5.2 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวชิาการ 
1. ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา 
5.3 งานคดัเลือกแบบเรียนในสถานศึกษา 
1. น.ส.อารีรัตน     2. นางรัตตินันท 
5.4 งานแพลตฟอรมดานการศกึษาเพ่ือความ
เปนเลิศ (DEEP) 
1. น.ส.จินตนา   2. นายอนุกูล    3. น.ส.อารีรัตน 
4. ร.ต.ท.ปฏิญญา  5.นายชาญวทิย  6.นางสุวภัทร 
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ภาระงานกลุมบริหารวิชาการ 
 

นางอสมาภรณ  อักษร     ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารวิชาการ 
วาท่ีรอยตรีคธาวุธ ใจจุมปา     ตําแหนง คร ู        หัวหนากลุม 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหนง คร ู        เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 
 2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารวิชาการและงานท่ีผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมบริหารวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารวิชาการและรวมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน 
 6. ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษากับองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

7. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 

9. ปฏิบัติติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

1. งานสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต      ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
นางศรีสุนีย  กันทาเดช  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางรัตตินันท  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางสาวตุลาภรณ  ขันเพ็ชร   ตําแหนง ครูอัตราจาง เลขานุการ      

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ     
1.  วางแผนการดําเนินงานในการจัดทําสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการ  
2.  ดําเนินการรวบรวม และจัดทําสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการอยางเปนระบบ 
3.  ตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําขอมูลสารสนเทศและปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
4.  ใหบริการขาวสารดานวิชาการแกครู-อาจารย นักเรียน และบุคคลท่ัวไป 
5.  จัดทําทะเบียนรับสงเอกสารและหนังสือราชการ 
6.  จัดทําแผนงานโครงการ และดําเนินงานดานงบประมาณของกลุมงานวิชาการ 
7.  ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง จัดซอม และควบคุมการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑใหเปนไปตามระบบ 
8.  งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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2.  งานวางแผนงานดานวิชาการ 
วาท่ีรอยตรีคธาวุธ ใจจุมปา      ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
นางสายรุง  รักษาดี   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางรัตตินันท  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 
 2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารวิชาการและงานท่ีผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมบริหารวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารวิชาการและรวมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน 
 6. ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษากับองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

7. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 

9. ปฏบัิติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
  นางสาวดารุณี  เช้ือเจ็ดตน  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
  นางสายรุง  รักษาดี   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
  นางรัตตินันท  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
  นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  สํารวจ วางแผนการจัดรายวิชาตาง ๆ ท่ีเปดทําการสอนตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และหลักสูตรสถานศึกษา ใหครบถวนสมบูรณ 

2. ประสานงานกับทุกกลุมสาระการเรียนรู  และงานกิจกรรมพัฒนาผู เรียนในการจัดทําและ                       
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 

3. ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
4. ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรูและงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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4. งานรับนักเรียนและทะเบยีนวัดผล 
 4.1 งานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน    

นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
 นางสายรุง  รักษาดี   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 

นางศรีสุนีย  กันทาเดช  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร  ตําแหนง ครูผูชวย คณะทํางาน 
นางสาวตุลาภรณ  ขันเพ็ชร   ตําแหนง ครูอัตราจาง คณะทํางาน 
นางรัตตินันท  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ     
1. กําหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูรายป / รายภาค 
2. สนับสนุนการวัดผลประเมินผลและตัดสินผลตามแนวทางท่ีกําหนดไว 
3. พิจารณาใหความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนดานตางๆ แกครูและบุคลากร                     

ของโรงเรียน 
4. สงเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลกาเรียนดานตางๆ แกครูและบุคลากร               

ของโรงเรียน 
5. ใหคําปรึกษา ติดตาม กํากับการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนใหเปนไปตามหลักวิชาการและแนวทางท่ี

โรงเรยีนกําหนดไว 
6. ตรวจสอบ กล่ันกรองและปรับปรุง คุณภาพของวิธีการและเครื่องมือวัดผลและประเมินผล                    

ของโรงเรียน 
7. กําหนดแนวทางการประเมิน เกณฑการประเมินและแนวทางการปรับปรุงแกไขคุณลักษณะ                       

อันพึงประสงค ความสามารถทางการอาน คิด วิเคราะห และเขียนส่ือความ การรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
8. พิจารณาตัดสินผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึ งประสงค  การอ าน คิด วิ เคราะห  และ                              

เขียนส่ือความ การรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนรายป/รายภาค และการผานชวงช้ัน 
9. จัดทําสาระเครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 
10. จัดทําฐานขอมูลนักเรียนและเอกสารหลักฐานการศึกษาตาง ๆ (ปพ.1,2,3,4,5,6,7,9 ) 
11. จัดทําสถิติผลการประเมินดานตาง ๆ ของผูเรียน 
12. รวบรวมตรวจสอบบันทึกประมวลผลการเรียนของผูเรียน 
13. ตรวจสอบและสรุปขอมูลผลการเรียนแตละคนเมื่อจบชวงช้ัน เพื่อเสนอรายช่ือผูมีคุณสมบัติครบ ถวน

ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอผูบริหารสถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติผลการจบชวงช้ัน 

14. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหกับผูเรียนท่ีรองขอ 
15. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
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16. เสนอผลการเทียบโอนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา                  
ใหเห็นชอบและเสนอผูบริหารโรงเรียนตัดสินอนุมัติการเทียบโอน 

17. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
18. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4.2  งานจัดทําสํามะโนนักเรียน งานทะเบียนนกัเรียนและงานรับนักเรียน  
นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน  
นางศรีสุนีย  กันทาเดช  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางสาวตุลาภรณ  ขันเพ็ชร   ตําแหนง ครูอัตราจาง คณะทํางาน 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ     
1.  วางแผนการดําเนินงานและจัดเตรียมเอกสารตางๆ สําหรับการรับนักเรียน 
2.  ดําเนินการรับนักเรียนตามชวงเวลาท่ีโรงเรียนกําหนดตามแผนปฏิบัติงานกลุมงานบริหารวิชาการ 
3.  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการรับนักเรียนและจัดทํารายงานผูอํานวยการฯใหทราบ 
4.  วางแผนการดําเนินงานและจัดเตรียมเอกสารตางๆ สําหรับการจัดทําสํามะโนนักเรียน 
5.  ดํา เนินการ จัดทําสํามะโนนัก เรียนตามชว ง เวลา ท่ีโร ง เรียนกํ าหนดตามแผนปฏิ บั ติงาน                            

กลุมงานบริหารวิชาการ 
6.  จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากสํามะโนนักเรียน เพื่อนําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษา 
7.  จัดทําเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในงานทะเบียนและงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
8.  ดําเนินการใหมีการข้ึนทะเบียนนักเรียนอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 
9.  ดําเนินการติดตาม ยาย และจําหนายนักเรียนใหถูกตองตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
10.  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารสําคัญเพื่อเปนหลักฐานและสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
11.  จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 
12.  งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
5. งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 5.1 งานจัดตารางสอนและจัดการเรียนการสอน 
  นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
  นางศรีสุนีย  กันทาเดช  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
  นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร  ตําแหนง ครูผูชวย เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ     
  1. จัดตารางสอนใหครบตามจํานวนรายวิชาท่ีเปดทําการสอนและมีจํานวนช่ัวโมงเรียนครบ                        
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. จัดครูผูสอนเพื่อเขาทําการสอนตามตารางท่ีจัดไว 
  3. จัดหองเรียนใหเปนไปตามแผนการเรียน ตลอดจนในกรณีท่ีนักเรียนยายเขาระหวางภาคเรียน 
  4. รับลงทะเบียนและถอนรายวิชาผานโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส 
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  5. จัดทําเอกสารบันทึกการเขาเรียนและตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 5.2 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ 
  ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา   ตําแหนง ครูผูชวย หัวหนางาน 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. จัดทําระบบลงทะเบียนเรียนผานระบบออนไลน และติดตามการลงทะเบียนของนักเรียน 
 2. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 5.3 งานคัดเลือกแบบเรียนในสถานศึกษา 
  นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
  นางรัตตินันท  ทูลศิร ิ   ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  1. ประสานกับกลุมสาระการเรียนรูเพื่อสํารวจแบบเรียน 
  2. ประสานกับงานพัสดุและงานการเงินในการคัดเลือกแบบเรียน 
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 5.4 งานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (DEEP). 
  นางสาวจินตนา  รัตนชัย   ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
  นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
  นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
  ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา   ตําแหนง ครูผูชวย คณะทํางาน 
  นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร  ตําแหนง ครูผูชวย คณะทํางาน 
  นางสุวภัทร  ดวงแดง   ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  1. ดําเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผาน www.deep.go.th 
  2. พิจารณาและตรวจสอบการนําเขาขอมูลผานระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผาน 
www.deep.go.th 
  3. ใหคําปรึกษาและทําการชวยเหลือเมื่อมีปญหาติดขัดดานระบบระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนผาน www.deep.go.th 
  4. ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน ขอมูลเฉพาะกิจทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผาน 
www.deep.go.th 
  5. พิจารณาการใหขอมูล และเปดเผยขอมูล 
  6. จัดใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลพื้นฐาน และขอมูลเฉพาะกิจ 
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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6. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
6.1 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ 
นางอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
นางรัตตินันท  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร  ตําแหนง ครูผูชวย คณะทํางาน 
นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

        1.  ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
        2.  ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร 
        3.  ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร 
        4.  นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
        5.  ดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
        6.  งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

6.2  งานแผนการจัดการเรียนรู โครงการจัดการเรียนรู 
นางสาวอารีรตัน  เช้ืออวน     ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

                  1. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
หนวยการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู 
        2. ประสานความรวมมือในการเผยแพรแผนการจัดการเรียนรูและรวมพัฒนาคุณภาพการเรียน           
การสอน และงานดานวิชาการรวมกับสถาบันการศึกษาอื่น 
        3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

       4. สรุปรายงานผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพแผน               
การจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 
        5. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 6.3  กิจกรรมเชียงแสนวิชาการ 

วาท่ี ร.ต.คธาวุธ    ใจจุมปา   ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
นางปติญา  สุวรรณรังษี  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางวิภา   กันสีเวียง  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายพงศสุธี  เลศักด์ิ   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายธีรยุทธ  มาถา   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายนิธิภัทร  พรมมา   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
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นายณัฐกร  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางนันทพร  แซหวาง   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางสาวรัชฎา  ตาใจ   ตําแหนง ครูผูชวย คณะทํางาน 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

        1.  ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ 
        2.  ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร 
        3.  ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร 
        4.  นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
        5.  งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
      6.4 งานพัฒนากลุมสาระการเรียนรู 
   นางสาวอารีรัตน เช้ืออวน  ตําแหนง คร ู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

นายธีรยุทธ มาถา  ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
นายพงศสุธี เลศักด์ิ  ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
นายนิมิตร ไตรบุญรักษ ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูเทคโนโลยี  
นางนันทพร แซหวาง  ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                         

นายนิธิภัทร พรมมา          ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
นางปติญา สุวรรณรังษี ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 
นางสินีนาฎ ชัยเขต  ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
นายณัฐกร ทูลศิริ  ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
นางสาวรัชฎา ตาใจ  ตําแหนง ครูผูชวย  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) 

 นางศรีสุนีย กันทาเดช ตําแหนง คร ู หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน จัดทําหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรู ใหสอดคลอง                    

กับวิสัยทัศน เปาหมาย และภารกิจของโรงเรียน 
2. สนับสนุน  สง เสริมใหครู ในกลุมสาระการเรียนรู  จัดทําแผนการเรียนรู  และ จัดกิจกรรม                       

การเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ ฝกทักษะกระบวนการคิด                
การจัดการ การเผชิญสถานการณการเรียนรูจากประสบการณจริงการปฏิบัติจริง การสงเสริมผูเรียนรักการอาน
และใฝรูอยางตอเนื่อง 

3. สนับสนุน สงเสริมใหครูในกลุมสาระการเรียนรู จัดหา และจัดทําเอกสาร ตําราส่ือนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชประกอบการเรียนการสอน 

4. จัดอัตรากําลังครูในกลุมสาระการเรียนรู เขาสอนแตละรายวิชา แตละระดับช้ัน ใหเหมาะสม                  
กับความรูความสามารถ และประสบการณ 

5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของครูในกลุมสาระการเรียนรู    
และจัดสอนแทนครูท่ีลาและไปราชการ 
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6. สนับสนุนให บุคลากรในกลุมสาระการเรียนรู เก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการของตนเอง                     
และนักเรียน 

7. ใหคําแนะนําปรึกษาครูในกลุมสาระการเรียนรูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 
8. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลุมสาระ 

       9. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 6.5 กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ    

นางสายรุง  รักษาดี   ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
นางสาวอารีรตัน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

        1. ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ 
        2. ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร 
        3. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร 
        4. นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
        5. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

6.6 กิจกรรมการแขงขันกีฬาทุกระดับ 
นายนิธิภัทร  พรมมา   ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
นายชาติชาย  ไตรพิริยะ  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายธวัชชัย  อุนกาศ   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 

 นายรว ี   คิดอาน   ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

        1. ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ 
        2. ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร 
        3. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร 
        4. นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
        5. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
7.  งานวิจัยในช้ันเรียนและงานนิเทศในสถานศึกษา 
      7.1 งานวิจัยในช้ันเรียน 

นางสมศรี  สวัสดี   ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
นางนิภาวรรณ  วิชัย   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร  ตําแหนง ครูผูชวย เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

         1. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู              
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
         2. นิเทศติดตามประเมินผลการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน 
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         3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
         4. ประสานความรวมมือในการเผยแพรผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
รวมกับสถาบันการศึกษาอื่น 
        5. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  7.2 งานนิเทศภายในตรวจติดตามกํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
  นางสมศรี  สวัสดี   ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 

นายพงศสุธี  เลศักด์ิ   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายณัฐกร  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางนันทพร  แซหวาง   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายนิธิภัทร  พรมมา   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางปติญา  สุวรรณรังษี  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายธีรยุทธ  มาถา   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางสาวรัชฎา  ตาใจ   ตําแหนง ครูผูชวย คณะทํางาน 
นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ    
1. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

 2. ดําเนินงานนิ เทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสม                       
กับสถานศึกษา 

 3. ประเมินการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา          
 4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา       

       5. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
8.  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
  8.1 งานแหลงเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 

นางสายรุง  รักษาดี   ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  
1.  การจัดทําสารสนเทศ แหลงเรียนรู ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
2.  สนับสนุนการติดตามผลการใชแหลงเรียนรูใหคุมคา 
3.  ประเมินผลการใชแหลงการเรียนรูของโรงเรียน   
4.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 
5.  ดําเนินการจัดการความรูในโรงเรียน 
6. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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  8.2 งานหองสมุด 
นางสาวรัชน ี  วงคตะวัน  ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
นางสาวลดาวัลล์ิ  วงคใหญ   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางสุนิสา  ศรีอินทร  ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดูแลสถานท่ีของหองสมุดใหมีบรรยากาศแหลงการเรียนรู เหมาะสําหรับการสงเสริมการเรียนการสอน                        
2. เก็บสถิติและรายงานผลการดําเนินงานใหฝายวิชาการ 
3. ประสานงานกับบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนเพื่อใหการดําเนินงานของหองสมุดมีประสิทธิภาพ                                        
4. ประชาสัมพันธงานหองสมุด 
5. จัดหนังสือใหเปนหมวดหมูตามระบบการจัดหนังสือ เพื่อสะดวกแกการคนควา 
6. ดูแล รักษา ซอมแซมหนังสือ วารสารใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะใหบริการ 
7. บริการหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพใหกับบุคลากรในโรงเรียน 
8. จัดนิทรรศการ/กิจกรรมเพื่อ การใฝรูใฝเรียนรักการอาน 
9. ใหบริการยืม – คืน หนังสือแกนักเรียนและครู 
10. จัดทําขอมูลสารสนเทศงานหองสมุด 
11.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานหองสมุด 
12. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
8.3 งานหองมัลติมีเดีย 
นายวิธวินท  จันทรลือ  ตําแหนง ครูผูชวย หัวหนางาน 
ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา   ตําแหนง ครูผูชวย เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดูแลสถานท่ีของหองสมุดใหมีบรรยากาศแหลงการเรียนรู เหมาะสําหรับการสงเสริมการเรียนการสอน                        
2. เก็บสถิติและรายงานผลการดําเนินงานใหฝายวิชาการ 
3. จัดทําขอมูลสารสนเทศงานหองสมุด 
4.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานหองสมุด 
5. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 8.4 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
 นางรัตตินันท  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
 นางปติญา  สุวรรณรังษี  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
 นายมนัส  ทองคํา   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
 นายอรรณพ  คํามีสวาง  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
 นายพงศสุธี  เลศักด์ิ   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
 นายนิธิภัทร  พรมมา   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 

นายณัฐกร  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 
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บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
        1.  ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ 
        2.  ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร 
        3.  ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร 
        4.  นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
        5.  งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
9.  งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

9.1 กิจกรรมลูกเสือ 
นายนิธิภัทร พรมมา   ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
นายรว ี  คิดอาน           ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี  ตําแหนง คร ู  เลขานุการ   

 9.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  นายธวัชชัย อุนกาศ   ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 

 นางสมศรี สวัสดี   ตําแหนง คร ู    คณะทํางาน 
  นายณัฐกร ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 
 9.3 กิจกรรมชุมนุม 

ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา   ตําแหนง ครูผูชวย    หัวหนางาน 
 นางสาวณัฐชาพรรณ  วงศชัย  ตําแหนง ครูอัตราจาง เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ    
1.  สํารวจความตองการของนักเรียนในการรวมกิจกรรม ตามโครงสรางหลักสูตร 
2.  ติดตอประสานงานกิจกรรมนักเรียนในโครงสรางหลักสูตรกับครูท้ังใน - นอกสถานท่ี 
3.  จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามโครงสรางหลักสูตร 
4.  รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมนักเรียนตามโครงสรางหลักสูตร 
5.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม 
6.  งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  9.4 กิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณประโยชนและทักษะชีวิต 
   นางศรีสุนีย กันทาเดช  ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
   นางสาวชัญญานุช   อิ่นคํา  ตําแหนง ครอูัตราจาง    เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1.  สํารวจ วางแผนการจัดตารางกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนตามโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหครบถวนสมบูรณ 
 2.  จัดตารางการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจํานวนช่ัวโมงครบหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.  จัดทําแบบประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 



22 
 

 4.  สงเสริมความรูใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการวัดประเมินผลกิจกรรมแกครูท่ีปรึกษาและนักเรียน 
 5.  จัดทําบันทึกขอมูล และสถิติตางๆ ของการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 
 6.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
 7.  งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
10. งานประสานงานเก่ียวกับวิชาการท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 10.1 งานประสานงานเก่ียวกับวิชาการท้ังในและนอกสถานศึกษา 

วาท่ีรอยตรีคธาวุธ     ใจจุมปา     ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
นางสาวอารีรตัน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

       2. ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการและบริการดานวิชาการกับชุมชน 
3. สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
4. ประเมินผลและรายงานผลการสงเสริม สนับสนุน และประสานงานวิชาการแกบุคคล องคกร หนวยงาน 

และสถานศึกษาอืน่ 
5. จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน                      

และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
6. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ ท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 
7. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 10.2 งานนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
นางรัตตินันท  ทูลศิร ิ   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ประสานกับมหาวิทยาลัยตนสังกัดในการรับ-สงตัวนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
2. ดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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11. งานแนะแนว 
นางวิภา   กันสีเวียง  ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
นางนันทพร  แซหวาง   ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
นายปยพงษ  ไมมีเหตุ   ตําแหนง ครผููชวย คณะทํางาน 
นางสาวพัชรา  เจตบุตร   ตําแหนง ครูผูชวย คณะทํางาน 
หัวหนาระดับ        คณะทํางาน 
ครูท่ีปรึกษา        คณะทํางาน 
นางสาวศิรประภา บัวคอม   ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงาน แผนการดําเนินการและเอกสารตางๆ ตามระบบการแนะแนว  
2. รวมประชุมปรึกษาหารือรวมกันในระดับช้ัน เพื่อการวางแผนการปองกัน แกไข การสงเสริมนักเรียน ตาม

ระบบการแนะแนว  
3. บริการใหคําปรึกษานักเรียนท่ีมีปญหา เรื่องการเรียน ปญหาสวนตัว และการเลือกอาชีพ 
4. ใหคําปรึกษา แนะนําชวยเหลือนักเรียน ท้ังในดานความประพฤติ การเรียน การรวมกิจกรรมและอื่น ๆ 

ตามความเหมาะสม  
5. แนะแนวในการเลือกเรียนหรือเลือกวิชาเรียนตาง ๆ 
6. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อรวมพิจารณานักเรียนท่ีขอรับทุนการศึกษาตาง ๆ รวมท้ัง

แนะนําใหนักเรียนท่ีมีความจําเปนในการขอรับทุนจากหนวยงานภายนอก 
7. จัดทําและเก็บ เอกสาร หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) 
8. ดําเนินการคัดกรองนักเรียนผูมีสิทธิ์ยื่นกู แจงผลการคัดกรองและจัดทําสัญญากู 
9. รายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการ ผูบริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
10. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 
12. งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
 นางสายรุง  รักษาดี   ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
 นางสาวรัชฎา  ตาใจ   ตําแหนง ครูผูชวย เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. จัดทําและเก็บ เอกสาร หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) 
2. ดําเนินการคัดกรองนักเรียนผูมีสิทธิ์ยื่นกู แจงผลการคัดกรองและจัดทําสัญญากู 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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13. งานสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
 นายอนุกูล  วังเวียงทอง ตําแหนง คร ู  หัวหนางาน 
 นางสายรุง  รักษาดี  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
 นางรัตตินันท  ทูลศิริ  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู     คณะทํางาน 
 นางสาวอารีรตัน  เช้ืออวน  ตําแหนง คร ู  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. สงเสรมิความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อตอยอดเขาสูการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีนักเรียนต้ังเปาหมายไว 
 2. สนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษาเพื่อใชในการเรียนเสริมนอกเวลา 
 3. ดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการใหแกนักเรียน 
 4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
14. งานการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา 
   นายสาธิต อิงอาน  ตําแหนง พนักงานราชการ  หัวหนางาน 
   นางสุวภัทร ดวงแดง  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
   นางสินีนาฎ ชัยเขต  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
   นางสาวจินตนา รัตนชัย  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
   นายนิมิตร ไตรบุญรักษ ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
   นายเกรียงไกร อภิธนัง  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
   นายอนุชิต โปราหา  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
   นายอนุกูล วังเวียงทอง ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
   นายจักรินทร ชาวดร  ตําแหนง คร ู  คณะทํางาน 
   นางสาวพัชรา เจตบุตร  ตําแหนง ครูผูชวย คณะทํางาน 
   นายชาญวิทย ตาจันทรอินทร ตําแหนง ครูผูชวย คณะทํางาน 
   นายธวัชชัย พานแกว ตําแหนง ครูอัตราจาง คณะทํางาน 
   นางสาวณัฐชาพรรณ  วงษชัย ตําแหนง ครูอัตราจาง คณะทํางาน 
   นางสาวตุลาภรณ  ขันเพ็ชร ตําแหนง ครูอัตราจาง คณะทํางาน 
   นางสาวจันทรเพ็ญ  สุขสุเมฆ ตําแหนง ครูผูชวย เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. ติดตอประสานงานกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุงและวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
 2. กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระบบทวิศึกษา) ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

3. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน จัดทําหลักสูตรของสาขาวิชาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย 
และภารกิจของโรงเรียน 
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4. สนับสนุน สงเสริมใหครูในสาขาวิชา จัดทําแผนการเรียนรู และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับความถนดั ความสนใจ ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
การเรียนรูจากประสบการณจริงการปฏิบัติจริง การสงเสริมผูเรียนรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง 

5. สนับสนุน สงเสริมใหครูในกลุมสาระการเรียนรู จัดหา และจัดทําเอกสาร ตําราส่ือนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชประกอบการเรียนการสอน 

6. จัดอัตรากําลังครู ในสาขาวิชาเขาสอนแตละรายวิชา แตละระดับช้ัน ใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ และประสบการณ 

7. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของครูในสาขาวิชาและจัดสอนแทน
ครูท่ีลาและไปราชการ 

8. สนับสนุนใหบุคลากรในสาขาวชิาเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการของตนเองและนักเรียน 
9. ใหคําแนะนําปรึกษาครูในสาขาวิชาเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 
10. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลุมสาระ 

 11. สํารวจ วางแผนการจัดรายวิชาตาง ๆ ท่ีเปดทําการสอนตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระบบทวิศึกษา) ใหครบถวนสมบูรณ 
 12. จัดทําโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระบบทวิศึกษา) รวมกับงานพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายและโรงเรียน
แมแอบวิทยาคม 

13.  จัดทําเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในงานทะเบียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระบบทวิศึกษา) 
14.  ดําเนินการใหมีการข้ึนทะเบียนนักเรียนอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 
15. กําหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตามระบบทวิ

ศึกษา 
16. ตรวจสอบ กล่ันกรองและปรับปรุงคุณภาพของวิธีการและเครื่องมือวัดผลและประเมินผล                    

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตามระบบทวิศึกษา 
17. รวบรวมตรวจสอบบันทึกประมวลผลการเรียนของผูเรียน 
18. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
19. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

 20. จัดทําตารางเทียบโอนหลักสูตรระหวางหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรของวิทยาการอาชีพเวียง
เชียงรุง และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย 
 21. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนของหลักสูตรทวิศึกษา 

22. จัดทํารายการตรวจรับพัสดุของงานทวิศึกษา  
23. จัดทํารายการเบิกจายงบประมาณของงานทวิศึกษา  

  24. ประสานงานและสํารวจอัตราความตองการของสถานประกอบการในทองถ่ิน 
  25. รับสมัครนักเรียนฝกปฏิบัติงาน และจัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวของเพื่อสงไปยังสถานประกอบการ 
  26. ดําเนินการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศใหแกนักเรียนท่ีฝกปฏิบัติงาน 
  27. นิเทศการฝกปฏิบัติงานและใหคําปรึกษาแกนักเรียน ณ สถานประกอบการ 
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28. จัดนิทรรศการผลงานของงานทวิศึกษา  
29. ดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือเขาและออกของงานทวิศึกษา  
30. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 



 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานบุคคล 

 

 

 
 

 

 

 



โครงสรางการบริหารกลุมบริหารงานบคุคล 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                                                       

นางภัทรียา  ชาวดร 
 หัวหนากลุม 

 

1.งานสํานักงานกลุม
บริหารงานบุคคล 

 
1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน 
3. น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. งานวางแผน
อัตรากําลังและกําหนด

ตําแหนง 
 

1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. งานวินัยและ 
เรื่องรองเรียน 

 
1. น.ส.ศิรประภา บัวคอม 

2. น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. งานสรรหา บรรจุ
แตงต้ังการยายและการ

ออกจากราชการ 
 

1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. น.ส.ศิรประภา บัวคอม 

 

 

 

4. งานเลื่อนเงินเดือน 
 
 

1. นางภัทรียา  ชาวดร 

2. น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน 
 

 

5. งานจัดทําขอมูล
สารสนเทศ รายงานการมา
ปฏิบัติราชการและการลา 

1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. นายเกรียงไกร  อภิธนัง 
3.น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย 
4. น.ส.จิราภรณ  บุญณะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.อารีรัตน   เช้ืออวน 
เลขานุการ 

 

7. งานสวัสดิการ สงเสริม
และยกยองเชิดชูเกียรติ 

 

1. น.ส.รัชนี  วงคตะวัน 
2. น.ส.ศิรประภา บัวคอม 
 
 
 

 

 

 

 

8.งานพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาและวิทยฐานะ 
1. น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน 

2. น.ส.ศิรประภา บัวคอม 
3.น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

9.งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
และใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 

   
1. น.ส.ศิรประภา บัวคอม 
2. น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย 
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ภาระงานกลุมบริหารงานบุคคล 
 
นางอสมาภรณ   อักษร     ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล 
นางภัทรียา   ชาวดร     ตําแหนง คร ู            หัวหนากลุม 

 นางสาวอารีรัตน   เช้ืออวน ตําแหนง คร ู             เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
 2.  ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารงานบุคคลและงานท่ีผูอํานวยการ
สถานศึกษา มอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม  กํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมบรหิารงานบุคคลใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงานบุคคลและรวมพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 6. ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษากับองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพื่อพัฒนาการศึกษา 

7. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของกลุมงานบริหารงานบุคคล 

9. ปฏิบัติติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
1.  งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

นางภัทรียา  ชาวดร     ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
 นางสาวอารีรัตน   เช้ืออวน  ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 

นางสาวณัฐชาพรรณ วงศชัย  ตําแหนง ครอูัตราจาง  เลขานุการ 
 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  จัดทําแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารงานบุคคล 

 2.  จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมงานอยางเปนระบบ 
 3.  จัดทําทําเนียบบุคลากรกลุมบริหารงานบุคคล 
 4.  รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
 5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
2. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

นางภัทรียา  ชาวดร     ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน  ตําแหนง คร ู   เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. วิเคราะหตําแหนงและอัตรากําลังตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  
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2. ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามแผนของโรงเรียนใหสอดคลอง                     
กับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3. รายงานเรื่องอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามนโยบาย  ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนประวัติ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ดําเนินเกี่ยวกับการขอเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติ 
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอปรับวุฒ ิ
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอม/ีตออายุ บัตรประจําตัวพนักงานของรัฐ 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
3. งานสรรหา บรรจุแตงต้ัง  การยายและการออกจากราชการ 

นางภัทรียา ชาวดร     ตําแหนง คร ู    หัวหนางาน 
 นางสาวศิรประภา บัวคอม ตําแหนง คร ู    เลขานุการ 
      บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ดําเนินการตามระเบียบการสรรหา  บรรจุแตงต้ังและการโยกยาย  ตามอํานาจของโรงเรียน                           
ท่ีไดรับมอบหมาย 

2. จัดทําประกาศ  รับสมัคร  การสรรหา  และเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา 
3. รับรายงานตัว  ทําสัญญา  บรรจุแตงต้ัง  สงตัว  ใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อปฏิบัติงานตอไป 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับขอยายของครูและบุคลากร  ท้ังการยายเขาและยายออก 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการตามระเบียบของทางราชการ 
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการท้ังกอนกําหนดและตามกําหนด 
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกราชการตามระเบียบราชการ ในกรณีท่ีมีผูกระทําผิดวินัย 

 
4. งานเลื่อนเงินเดือน 

นางภัทรียา ชาวดร    ตําแหนง ครู     หัวหนางาน 
นางสาวอารีรัตน เช้ืออวน  ตําแหนง คร ู    เลขานุการ 

      บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. เตรียมการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับครูและ

บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อใชในการประกอบการพิจารณา ความดี  ความชอบและเล่ือนข้ันเงินเดือน 
2. เสนอแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติติงานและพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
3. สรุปและรายงานผลการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
4. ดําเนินการจัดทําบัญชีเสนอขอพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 

 
5. งานจัดทําขอมูลสารสนเทศ รายงานการมาปฏิบัติราชการและการลา  

นางภัทรียา  ชาวดร    ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 
นายเกรียงไกร  อภิธนัง  ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
นางสาวณัฐชาพรรณ วงศชัย  ตําแหนง ครอูัตราจาง  คณะทํางาน 

 นางสาวจิราภรณ  บุญณะ  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  เลขานุการ 



 31 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. จัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครูและบุคลากร รายงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
2. จัดทําทําเนียบบุคลากรของโรงเรียน 
3. จัดทําและปรับปรุงขอมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน 
4. ดูแลระบบเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรและดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึก

เวลาปฏิบัติราชการ 
5. ตรวจเช็คการลงเวลามาปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการครู  ครูอัตราจาง  ลูกจางประจํา                    

และลูกจางช่ัวคราว ทุกวัน และรวบรวม นําเสนอตอผูบริหารรับทราบและพิจารณา 
6. สรุป ก ารมาป ฏิ บั ติ ร าชก ารขอ งข าร าชการครู   ค รู อั ต ราจ า ง   ลู ก จ า งป ระ จํ า                                     

และลูกจางช่ัวคราว และรายงานผูบริหาร ในรอบ 1 เดือน 
7. จัดทําแบบฟอรมการลา 
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและนําเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
9. รายงานสรปุวันลาประจําปงบประมาณตอผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  
6. งานวินยัและเร่ืองรองเรียน 

นางสาวศิรประภา บัวคอม  ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
 นางสาวอารีรัตน   เช้ืออวน  ตําแหนง คร ู   เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดําเนินการสงเสริมดานวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
2. ดําเนินการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3. แตงต้ังและสรรหา  คณะกรรมการดานวินัยและการรักษาวินัย 
4.  ดําเนินการตามระเบียบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานงานวินัยและการ

รักษาวินัยเมื่อมีผูถูกลงโทษ 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองเรียน รองทุกข 
6. สรุปและรายงานขอเท็จจริง  เสนอตอผูบริหารเพื่อดําเนินการตอไป 

 
7. งานสวัสดิการ สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
 นางสาวรัชน ี วงคตะวัน  ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 

นางสาวศิรประภา บัวคอม  ตําแหนง คร ู   เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1.  ควบคุมดูแลเงินสวัสดิการครู-บุคลากร ใหใชจายเงินสวัสดิการตามวัตถุประสงค ตลอดจน
จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ดําเนินการสรางขวัญ  กําลังใจ  แกครูและบุคลากรในสถานศึกษา  เนื่องในโอกาสตาง ๆ 

- ครูและบุคลากรยายเขา / ยายออก / เกษียณ 
- การไดรับการเล่ือนตําแหนง ไดเล่ือนวิทยฐานะ 

3. ดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตาง ๆ 
4. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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8. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ 

นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน  ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
นางสาวณัฐชาพรรณ วงศชัย  ตําแหนง ครอูัตราจาง       คณะทํางาน 
นางสาวศิรประภา  บัวคอม  ตําแหนง คร ู   เลขานุการ 

 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู 

และพัฒนาตนเอง 
2. จัดทําสถิตขอมูลการอบรมพัฒนาของบุคลากร 

       3. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเล่ือนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
9. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

นางสาวศิรประภา  บัวคอม  ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
 นางสาวณัฐชาพรรณ วงศชัย  ตําแหนง คร ู   เลขานุการ 
      บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
2. จัดทําบัญชีผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ตออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
5. รายงานขอมูลผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 



 

 

 

 

 

กลุมนโยบายและแผนงาน 

 

 

 
 

 

 

 



โครงสรางการบริหารกลุมนโยบายและแผนงาน 
 

 

 

 

 

 

 

  

                           

                                                                                                                         
 
 
 

นางรุงสุรีย  ชางปรุง 
หัวหนากลุม 

1. งานสํานักงานกลุมนโยบาย
และแผนงาน 

 
1. นางรุงสุรีย    ชางปรุง 
2. นางอลิศลา  ริยะสาร 
3. น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ 
4. น.ส.ญาณิชสา ใจยะกวาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.งานประกันคุณภาพภายใน 
 

1. นางอลิศลา ริยะสาร 
2. นางสุวภัทร  ดวงแดง 
3. น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ 

 
 
 
 
 

นางอลิศลา  ริยะสาร 
เลขานุการ 

2. งานนโยบายและแผนงาน 
 
2.1งานนโยบายและแผนงาน 

  1. นางรุงสุรีย    ชางปรุง 
  2. นางอลิศลา   ริยะสาร 
  3. นางสุวภัทร  ดวงแดง 
  4. นางวิจิตรา  ฤาชา 
  5. น.ส.ญาณิชสา ใจยะกวาง 
2.2 งานสารสนเทศของโรงเรียน 
  1. นางสวุภัทร  ดวงแดง 
  2. นางอลิศลา  ริยะสาร 
2.3 งานระบบขอมูลนักเรียนรายบุคคล 
Data Management Center (DMC) 

  1. นายอรรณพ  คํามีสวาง 
  2. นายธีรยุทธ  มาถา 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. งานควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 

1. นางรุงสุรีย  ชางปรุง 
2. นางปติญา  สุวรรณรังษี 
3. นางมยุรัตน  ตาใจ 
4. นายจักรินทร  ชาวดร 

 
 
 
 
 
 
 

5. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคกร 
 
1. นางนิภาวรรณ  วิชัย 
2. นางวิจิตรา    ฤาชา 

 
 
 
 
 
 
 

6. งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
  

1. นางอลิศลา  ริยะสาร 
2. น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ 
3. น.ส.สุณิษา  แสนจันทร 
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ภาระงานกลุมนโยบายและแผนงาน 
 
นางรุงสุรีย ชางปรุง  ตําแหนง คร ู          หัวหนากลุม 
นางอลิศลา ริยะสาร  ตําแหนง คร ู     เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมแผนงานและงบประมาณ 
 2.  ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมแผนงานและงบประมาณ  และงานท่ีผูอํานวยการ
สถานศึกษามอบหมาย 
 3.  ประสานความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษากับองคกร และหนวยงานภายนอก  เชน  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เปนตน 
 4.  ตรวจกรอง เสนอหนังสือราชการตอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อใหความเห็นชอบ  อนุมัติ หรือ
อนุญาต    
 5. ควบคุม ดูแล การโตตอบหนังสือราชการ ออกคําส่ังแตงต้ัง   
 6. ควบคุม ดูแล กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานกลุมงานแผนงานและงบประมาณ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
1.  งานสํานักงานกลุมนโยบายและแผนงาน 

นางรุงสุรีย  ชางปรุง  ตําแหนง คร ู        หัวหนางาน 
นางอลิศลา  ริยะสาร  ตําแหนง คร ู          คณะทํางาน 
น.ส.จันทรเพ็ญ  สุขสุเมฆ  ตําแหนง ครูผูชวย       คณะทํางาน 
น.ส.ญาณิชสา  ใจยะกวาง ตําแหนง ครอูัตราจาง       เลขานุการ 

  บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  จัดทําแผนงาน/โครงการของกลุมนโยบายและแผนงาน 

 2.  จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมงานอยางเปนระบบ 
 3.  จัดทําทําเนียบบุคลากรกลุมนโยบายและแผนงาน 
 4.  รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมนโยบายและแผนงาน 

 5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
2. งานนโยบายนโยบายและแผนงาน 
 2.1 งานนโยบายและแผนงาน 

นางรุงสุรีย  ชางปรุง  ตําแหนง คร ู        หัวหนางาน 
นางอลิศลา  ริยะสาร  ตําแหนง คร ู          คณะทํางาน 
นางสุวภัทร  ดวงแดง  ตําแหนง คร ู          คณะทํางาน 
นางวิจิตรา  ฤาชา  ตําแหนง ครูผูชวย       คณะทํางาน 
น.ส.ญาณิชสา  ใจยะกวาง ตําแหนง ครูอัตราจาง       เลขานุการ 
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บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. นําผลการประกันคุณภาพภายใน และผลประเมินคุณภาพภายนอก  วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  
โอกาส  และอุปสรรค  รายมาตรฐานเพื่อกําหนดแนวทางผดุงรักษา หรือปรับปรุง / พัฒนา โดยเช่ือมโยง 
ใหเห็น จุดปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสรางของสถานศึกษา 
 2.  เช่ือมโยงประเด็นกลยุทธจากแผนพัฒนาสถานศึกษาและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อทบทวนภารกิจตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสรางของสถานศึกษา  
จะเปนประเด็นท่ีตองเนนเปนกรณีพิเศษ 
 3.  กําหนดกิจกรรมสําคัญ (โครงการ / กิจกรรม)  เพื่อผดุงรักษาปรับปรุง และพัฒนากําหนด
วงเงิน ของกิจกรรมสําคัญ  จากเกณฑตนทุนตอหนวยและเปนไปตามกรอบวงเงิน กําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบ ตามโครงสรางและมาตรฐานการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
5.  เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ตอคณะกรรมการสถานศึกษา-                    

ข้ันพื้นฐาน 
 6.  ควบคุม  ดูแล  ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 7.  เสนอจัดซื้อ – จัดจางของงาน / โครงการ 
 8.  ควบคุมงบประมาณของโรงเรียนใหเปนไปตามแผนการจายเงิน 
 9.  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
      10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.2 งานสารสนเทศของโรงเรียน 
นางสุวภัทร  ดวงแดง  ตําแหนง คร ู        หัวหนางาน 
นางอลิศลา  ริยะสาร  ตําแหนง คร ู          คณะทํางาน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. วางแผนพัฒนาระบบงานสารสนเทศของโรงเรียนท้ังการจัดเก็บขอมูลเอกสารและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
2. จัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ ของโรงเรียน ใหเปนปจจุบัน มีความถูกตอง และเปน

มาตรฐานเดียวกัน 
3. เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูล ขอสนเทศ แกหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน 
4. นําเสนอขอมูล ขอสนเทศ ตองานประกันคุณภาพการศึกษาและฝายบริหาร  

เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
      5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.3 งานระบบขอมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) 
      นายอรรณพ  คํามีสวาง ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
      นายธีรยุทธ  มาถา  ตําแหนง คร ู   เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ดําเนินงานรายงานระบบขอมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) 
       2.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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3. งานประกันคุณภาพภายใน 
 นางอลิศลา   ริยะสาร   ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 

นางสุวภัทร ดวงแดง   ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน  
น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ   ตําแหนง ครูผูชวย  เลขานุการ 
 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวง วา
ดวยระบบหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2553 
 2. ดําเนินการวางแผน เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห ขอมูล  และสรุปผลการจัดการศึกษา         
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก  
 3. รวบรวมและจัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนอยางเปนระบบ 
 4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา นําเสนอหนวยงานตนสังกัด 
 5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
4.งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
 นางรุงสุรีย  ชางปรุง ตําแหนง คร ู    หัวหนางาน 

นางปติญา  สุวรรณรังษี ตําแหนง ครู     คณะทํางาน 
นางมยุรัตน  ตาใจ  ตําแหนง ครู     คณะทํางาน 
นายจักรินทร   ชาวดร  ตําแหนง ครู     เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. วางแผนพัฒนา จัดวางระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 

สถานศึกษาท้ังดานสภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการส่ือสาร การติดตามและประเมินผล 

2. วิเคราะห ประเมินความเส่ียง ของกิจกรรมภายในสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

3. จัดทํารายงานการควบคุมภายใน นําเสนอฝายบริหาร และหนวยงานตนสังกัด 
4. จัดทํารายงานการตรวจสอบภายใน  นําเสนอฝายบริหาร และหนวยงานตนสังกัด 

 

5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร 
 นางนิภาวรรณ วิชัย   ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 

นางวิจิตรา        ฤาชา   ตําแหนง ครผููชวย  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. วางแผนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย และเปาหมายของสถานศึกษาและ 
หนวยงานตนสังกัด 

2. ประสานความรวมมือระหวางหนวยภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา 
งานวิจัยในระดับองคกร 

3. จัดทํารายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
4. ปฏิบัติงาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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6. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 นางอลิศลา  ริยะสาร  ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
 น.ส.จันทรเพ็ญ  สุขสุเมฆ  ตําแหนง ครูผูชวย  คณะทํางาน 

น.ส.สุณิษา  แสนจันทร ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1.   รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีจะใชในการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.   สนับสนุนขอมูล  รับทราบ หรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
3.   ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4.   จัดทํารายงานการประชุม และแจงมติท่ีประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เรงรัดการ

ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 
5.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 



 

 

 

 

 

กลุมบริหารทั่วไป 

 

 

 
 

 

 

 



                                                        โครงสรางการบริหารกลุมบรหิารทั่วไป 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
                                                                                                              - 

นายธวัชชัย  อุนกาศ 
หัวหนากลุม 

 

นางสาวพัชรา  เจตบุตร 
เลขานุการ 

 

1. งานสํานักงานกลุม 
1. นางสาวพัชรา เจตบุตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  งานสงเสริมสุขภาพนามัย 

1. นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ 
2. นางเพ็ญศรี   กันแกว 
3. นางสาวณฐินี ศิริโสภณ 

2. งานอาคารสถานท่ี   
1. นายจักรินทร ชาวดร 
2. นางเพ็ญศรี กันแกว 
3. นายมนัส ทองคํา 
4. นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี 
5. นางสาวพัชรา เจตบุตร 
6. นายสาธิต อิงอาน 
7. นายธวัชชัย  พานแกว 
8. แมบานและลูกจางประจํา 

 

 

3. งานตกแตงสถานท่ี 
1. นางนภัสร พันพิงค 
2. นายเมธิชัย ชัยมินทร 
3. นางสาวลดาวัลลิ์ วงศใหญ 
 

5. งานโสตทัศนศึกษา 
1. นายกฤษณ ณ ลําปาง 
2. นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี 
3. นายสาธิต  อิงอาน 
4. นายธวัชชัย พานแกว 
 
   

 

   
 
 
 
 

7. งานธนาคารโรงเรียน 
1. นายทัตเทพ จงอมรรัตน 
 

   
 
 
 
 

6. งานเทคโนโลยี 
1. นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ  
2. นางสาวจินตนา รัตนชัย 
3. นางสุวภัทร  ดวงแดง 
4. นายเกรียงไกร  อภิธนัง 
5. นายอนุชิต  โปราหา  
6. ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา 

 
 
 
 

4. งานรักษาความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา 

1. นายชาติชาย ไตรพิริยะ 
2. นายสาธิต อิงอาน 
3. นายทัตเทพ จงอมรรัตน 
4. นายพงศสุธี เลศักด์ิ 
5. นางนภัสร พันพิงค 
6. นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี  
7. ร.ต.ท. ปฏิญญา เมืองมา 
8. นายวิธวินท จันทรลือ 
9. นายวิสุทธ์ิ ธิงาเครือ 
10. ครูเวรประจําวัน 
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ภาระงานกลุมบริหารท่ัวไป 
 

นายธวัชชัย อุนกาศ   ตําแหนง คร ู    หัวหนากลุม 

นางสาวพัชรา เจตบุตร    ตําแหนง ครผููชวย   เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารท่ัวไป 
 2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารท่ัวไปและงานท่ีผูอํานวยการสถานศึกษามอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมบริหารท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม   กํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมบริหารท่ัวไปใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารท่ัวไปและรวมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในโรงเรียน 
 6. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของกลุมบริหารท่ัวไป 

8. ปฏบัิติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
1.  งานสํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป 

นางสาวพัชรา   เจตบุตร   ตําแหนง ครูผูชวย   หัวหนางาน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. จัดทําทะเบียนคุมเอกสารเขา-ออกของกลุมบริหารท่ัวไปและจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบอยางมี
ระบบ  

2. ประสานขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ตามเอกสารกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เสนอหัวหนากลุมเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไป  

3. จัดทําแบบบันทึกและแบบฟอรมตาง ๆ ของกลุมบริหารท่ัวไป รวมท้ังการจัดระบบการเก็บและการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพ  

4. ประสานงานและจัดทําหนังสือ คําส่ัง การปฏิบัติตาง ๆ ของกลุมบริหารท่ัวไปและจัดเก็บอยางเปน
ระบบ  

5. จัดทําและใหบริการใบรับรองความประพฤตินกัเรียน  
6. จัดทําปฏิทินของกลุมบริหารท่ัวไปและกํากับดูแล ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามปฏิทินกําหนด  
7. ควบคุมและรับผิดชอบการใชงบประมาณในการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑของฝาย จัดทําทะเบียนควบคุม

อยางถูกตอง  
8. รวบรวมแผนงาน โครงการ และจัดทํางบประมาณประจําปของกลุมบริหารท่ัวไป 

 
2. งานอาคารสถานท่ี  
 นายจักรินทร  ชาวดร   ตําแหนง ครู    หัวหนางาน 
 นางเพ็ญศร ี  กันแกว   ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 

นายมนัส  ทองคํา   ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี  ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
นางสาวพัชรา  เจตบุตร   ตําแหนง ครูผูชวย  คณะทํางาน 
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นายธวัชชัย  พานแกว  ตําแหนง ครูอัตราจาง  คณะทํางาน 
 แมบานและลูกจางประจํา        คณะทํางาน 

นายสาธิต  อิงอาน   ตําแหนง พนักงานราชการ เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  1.  ทําแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  และปฏิทินการปฏิบัติงาน ท่ีเกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ี 
  2.  จัดทําแผน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน ออกแบบปรับปรุง ซอมแซมอาคารตางๆ 
  3.  เสนอโครงการของบประมาณ จัดซื้อ จัดจาง เกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ี 
 4.  ควบคุม เบิกใชและดูแล บํารุงรักษาวัสดุ ครภุัณฑ งานอาคารสถานท่ี 

5.  รับฟงขอเสนอแนะ  ใหคําปรกึษา  รวมแกปญหา  สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
6.  ดูแล  กํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน 
7.  รวมทําแผนงานโครงการ กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงานแกลูกจางประจํา – ลูกจางช่ัวคราว 

  8. มอบหมายการปฏิบัติงานประจําวันแกลูกจางประจํา – ลูกจางช่ัวคราว 
  9. กํากับ  ดูแล  ติดตามการปฏิบัติงานลูกจางประจํา – ลูกจางช่ัวคราว  

10. รวมประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา – ลูกจางช่ัวคราว 
12. ดําเนินการ กํากับ  ดูแล  เกี่ยวกับบานพักขาราชการครูและบุคลากร  
13. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกจางประจํา 
    นายพิเชษฐ  แสนนุจา หัวหนาลูกจางประจํา 
 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1.  ปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับรถบรรทุก คันท่ี 2 มีหนาท่ีทําความสะอาด ดูแล บํารุงรักษารถทุกครั้ง
หลังการใชงาน  และหากมีการชํารุดเสียหายควรปรับปรุงซอมแซม ใหแจงหัวหนางานบํารุงรักษา
รถสวนกลาง 
2.  มอบหมายภาระงาน / กํากับ / ติดตามการทํางานของนักการภารโรง 
3.  จัดทําบัญชีคุมวัสดุ – อุปกรณงานประปา 

  4.  ทําความสะอาดบริเวณท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก 
   4.1  อาคาร 2 และบริเวณโดยรอบ 
   4.2  ซอมระบบประปา 
  5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
    นายธงชาติ จันทาพลู  หัวหนางานบํารุงรักษารถสวนกลาง 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  1.  ปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับรถตู รถบรรทุกหกลอ รถกระบะ 4 ประตู ทําความสะอาด ดูแล 

บํารุงรักษารถ ทุกครั้งหลังการใชงาน 
  2.  รับเรื่องรายงานการซอมแซมรถราชการจากผูดูแลรักษารถราชการทุกคัน 

3.  กํากับดูแล จัดทําทะเบียนควบคุมการดูแลรักษารถราชการทุกคัน 
4. ติดตอประสานงานการซอมบํารุงรักษารถราชการทุกคัน 
5.  ดูแล  บํารุงรักษารถสวนกลางใหมีสภาพพรอมใชงานทุกคันอยางมีประสิทธิภาพ 
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 6.  อดัสําเนา  วันละ 2  เวลา  คือ  เวลา  09.00  น.  และเวลา  13.00  น.(หรือตามภาระ-
มอบหมายกรณีเรงดวน) 

  7.  ติดตอประสานงานภายนอกสํานักงาน 
  8.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 นายสุพัฒน จันแปงเงิน  ลูกจางประจํา 
 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1.  ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ  เครื่องใช งานอาคารสถานท่ี รวมกับลูกจางประจํา และขอจัดซื้อ
วัสดุ-อุปกรณท่ีเกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ีโดยผานหัวหนางาน 

  2.  ทําความสะอาดบริเวณท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก 
   2.1  อาคาร 1  และบริเวณโดยรอบ, ศาลาพุทธ และอาคารศิลปะ 
  3. ดูแลบํารงุรักษาโรงน้ําด่ืมของโรงเรียน  

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
นายอินหวัน  ดวงแสง   ลูกจางประจํา 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับรถปกอัพ ทําความสะอาด ดูแล บํารุงรักษารถ ทุกครั้งหลังการใชงาน
และหากมีการชํารุดเสียหายควรปรับปรุงซอมแซม ใหแจงหัวหนางานบํารุงรักษารถสวนกลาง 
2.  จัดทําบัญชีควบคุมวัสดุครุภัณฑชาง 

  3.  ทําความสะอาดบริเวณท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก 
   3.1 อาคาร 3  และบริเวณโดยรอบ 
   3.2 หอพระพุทธ, อาคารเรืองรับรองแมปน 
  4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
หมายเหตุ   

1. นักการเวรใหรับผิดชอบการชักธงชาติลงจากยอดเสา  เวลา 18.00 น. ทุกวันทําการเรียนการสอน  
และในวันเสาร-อาทิตย  วันหยุดนักขัตฤกษ  ใหชักธงชาติข้ึนเวลา 08.00 น.  ชักลงเวลา 18.00 น. 

2. นักการเวรใหรับผิดชอบการเปดประตูดานทิศใต เวลา 15.00 น. ปดเวลา 17.30 น.  และปดประตู
โรงเรียนดานทิศตะวันออก เวลา 18.00 น. 

3. กุญแจ อยูหองกิจการนักเรียน   
4. การปฏิบัติงานลูกจางประจําตามภาระมอบหมายในการปฏบัิติหนาท่ีพนักงานขับรถ ตามขอ 1 – 5 

สามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม เพื่อประโยชนตอทางราชการ   ในกรณีนี้ใหปฏิบัติตามภาระงานท่ีไดรับ
มอบหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานแตละครั้งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานจางเหมาบริการ 
  นางเพ็ญศรี     แสนนุจา    แมบาน 

 นางสายทอง    ดวงแสง     แมบาน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ดูแลหองผูอํานวยการ หองวิชาการ หองอํานวยการ  หองบริหารท่ัวไป หองกิจการนักเรียน 
หองพยาบาล  หองสมุด  หองแนะแนว   หองกลุมบริหารงานบุคคล หองกลุมแผนงานและงบประมาณ 
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2. ดูแลความสะอาดโรงอาหาร   
 3. ปฏิบัติงานบรรจุน้ําด่ืมโรงเรียน    

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

นางดาวเรือง  มากพูน    แมบาน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. รับผิดชอบดูแลหองน้ํานักเรียน และ หองน้ําครู ทุกอาคาร 
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
นางบัว    แสงตาล    คนสวน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ทําหนาท่ีกวาดเศษใบไม ขยะ ลานโพธิ์และ ท่ัวบริเวณโรงเรียน สวนหยอมหนาอาคาร
อุตสาหกรรม สวนพระวิษณุกรรม   หอประชุมอเนกประสงค  และอาคารพลศึกษา 

2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

นายปุด    แสงตาล    คนสวน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ทําหนาท่ีกวาดเศษใบไม ท่ัวบริเวณโรงเรียน สวนหยอมหนาอาคารและลานพุทธิญาณมุณี 
2. เก็บขยะบริเวณอาคารคหกรรม อุตสาหกรรมและหอประชุมเอนกประสงคและอาคาร       

พลศึกษา 
3. ตัดหญาบริเวณสนามโรงเรียน  
4. นําขยะไปท้ิงท่ีบอขยะเทศบาลทุกสัปดาห 
5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

นายวิสุทธิ์   ธิงาเครือ    ยามรักษาการณ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหนาท่ียามรักษาการณ ปฏิบัติหนาท่ีในวันจันทร – ศุกร เปด-ปดประตูตามกําหนดเวลา                               
2. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในเวลาเขา-ออก 
3. ดูและการจราจร ภาคเชา ประตู 1  และ ภาคเย็น ประตู 2 
4. ดูแล ปด-เปด หอประชุม 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 

3. งานตกแตงสถานท่ี  
นางนภัสร  พันพิงค  ตําแหนง คร ู     หัวหนางาน 
นางสาวลดาวัลล์ิ  วงศใหญ  ตําแหนง ครผููชวย   คณะทํางาน 

 นายเมธิชัย  ชัยมินทร ตําแหนง ครผููชวย   เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. จัดทําแผนงาน โครงการ และวางแผนการปฏิบัติงานประจําป 
2. ตกแตงสถานท่ีในงาน กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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4. งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 นายชาติชาย  ไตรพิริยะ ตําแหนง คร ู    หัวหนางาน 
 นายพงศสุธี  เลศักด์ิ  ตําแหนง คร ู    คณะทํางาน 
 นางนภัสร  พันพิงค  ตําแหนง คร ู    คณะทํางาน 

นายสาธิต  อิงอาน  ตําแหนง พนักงานราชการ  คณะทํางาน 
 นายวิสุทธิ์  ธิงาเครือ ตําแหนง ยามรักษาการณ   คณะทํางาน 
 นายทัตเทพ  จงอมรรัตน ตําแหนง คร ู    เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. วางแผน การจัดระบบการจราจร และระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา   
2. สงเสริมการจัดกิจกรรมใหความรูดานสวัสดิศึกษาและการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต 
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมสรางความปลอดภัยในโรงเรียน 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ฝายควบคุมดูแลระบบและอุปกรณโทรทัศนวงจรปด 
 นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี ตําแหนง คร ู    หัวหนางาน 
 ร.ต.ท. ปฏิญญา  เมืองมา  ตําแหนง ครูผูชวย   คณะทํางาน 
 นายวิธวินท  จันทรลือ ตําแหนง ครผููชวย   เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. ดูแล รักษาและซอมบํารุงระบบและอุปกรณโทรทัศนวงจรปดใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2. ตรวจสอบและควบคุมการทํางานของระบบและอุปกรณโทรทัศนวงจรปด ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

ตลอดเวลา 
 
ครูเวรประจําวัน 
 วันจันทร  หัวหนาเวร นายพงศสุธี เลศักด์ิ 

1. นายพงศสุธี  เลศักด์ิ 
2. นางสาวญาณิชสา ใจยะกวาง 
3. นางวิจิตรา  ฤาชา 
4. นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี 
5. นางสาวชัญญานุช อิ่นคํา 
6. นางสาวณัชชาพรรณ วงศชัย 
7. นางมยุรัตน  ตาใจ 
8. นางสุวภัทร  ดวยแดง 
9. นายรว ี  คิดอาน 
10. นางสายรุง  รักษาดี 
11. นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ 
12. นางเพ็ญศร ี  กันแกว 
13. นายทัตเทพ  จงอมรรัตน 
14. นางสาวโปรดปราน คําเปลว 
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15. นายจักรินทร  ชาวดร 
 

วันอังคาร  หัวหนาเวร นายนิธิภัทร   พรมมา 
1. นายนิธิภัทร  พรมมา 
2. นายวิธวันท  จันทรลือ 
3. นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร 
4. นายณัฐวุฒิ  โยพนาศักด์ิ 
5. นางสมศรี  สวัสดี 
6. นางสาวจินตนา รัตนชัย 
7. นางนันทพร  แซหวาง 
8. นายกองเกียรติ เกียรติโสภา 
9. นางสาวรัชนี  วงคตะวัน 
10. นายพรชัย  มงคลคลี 
11. นางสาวลดาวัลย วงคใหญ 
12. นายกฤษณ  ณ ลําปาง 

 
วันพุธ   หัวหนาเวร นายอรรณพ  คํามีสวาง 

1. นายอรรณพ  คํามีสวาง 
2. นางวิภา  กันสีเวียง 
3. นายเมธิชัย  ชัยมินทร 
4. นางสาวกนกพิชญ หาเกิด 
5. นางนิติกานต  ฟองวาริน 
6. นางนิภาวรรณ วิชัย 
7. นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ 
8. นางสาวกนกพิชญ ทาเกิด 
9. นายธวัชชัย  พานแกว 
10. นายรัฐพงศ  ใฝใจความรู 
11. นางภัทรียา  ชาวดร 
12. นางสาวมินตรา ลาศา 
13. นายสาธิต  อิงอาน 
14. นางสาวตุลาภรณ ขันเพ็ชร 

 
วันพฤหัสบดี  หัวหนาเวร นายณัฐกร ทูลศิริ 
1. นายณัฐกร  ทูลศิริ 
2. นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
3. นางสาวจันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ 
4. นางสาวพัชรา  เจตบุตร 
5. นายเกรียงไกร  อภิธนัง 
6. นางสาวสายใจ บุญนาวา 
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7. นางสาววิภาภรณ แซจาง 
8. นางสาวศิรประภา บัวคอม 
9. นางอลิศลา  ริยะสาร 
10. นางรุงสุรีย  ชางปรุง 
11. นางรัตตินันท  ทูลศิริ 
12. นางสาวนาโอม ี ศรีมุกดา 
13. นางสาวชัญญาวีร ภิระบรรณ 
14. นางสาวดารุณี  เช้ือเจ็ดตน 
15. นางสุนิสา  ศรีอินทร 
 
วันศุกร  หัวหนาเวร นายมนัส   ทองคํา 

1. นายมนัส  ทองคํา 
2. นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
3. นางสาวอารีรัตน เช้ืออวน 
4. นางสาวรัชฎา  ตาใจ 
5. นายธีรยุทธ  มาถา 
6. นางสาวอรทัย  วงศอิ่น 
7. นายชาติชาย  ไตรพิริยะ 
8. นายปฏิญญา  เมืองมา 
9. นางสายบัว  วรภ ู
10. นายอนุชิต  โปราหา 
11. นายศรีสุนีย  กันทาเดช 
12. นางสาวสุปรียา กิตติเจริญผล 
13. นางนภัสสร  พันพิงค 
14. นายปยพงษ  ไมมีเหตุ 
มีหนาท่ี ดูแลความเรียบรอย  คอยกํากับ  ติดตามนักเรียนในแตละวันท่ีไดรับมอบหมาย 

 
5. งานโสตทัศนศึกษา 
 นายกฤษณ  ณ ลําปาง  ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
 นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี  ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
 นายธวัชชัย  พานแกว  ตําแหนง ครูอัตราจาง  คณะทํางาน 
 นายสาธิต   อิงอาน   ตําแหนง พนักงานราชการ เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. วางแผน จัดทําโครงการงานโสตทัศนศึกษา 
2. จัดเตรียมงานโสตทัศนศึกษาตามหองและสถานท่ีตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3. อํานวยความสะดวกดานโสตทัศนศึกษาระหวางการจัดกิจกรรม 
4. บํารุงรักษาอุปกรณโสตทัศนศึกษา  
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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6. งานเทคโนโลย ี
 นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ  ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 

  นางสาวจินตนา  รัตนชัย   ตําแหนง ครู   คณะทํางาน 
  นางสุวภัทร    ดวงแดง   ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
  นายเกรียงไกร   อภิธนัง   ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
  ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา   ตําแหนง ครผููชวย  คณะทํางาน 
  นายอนุชิต   โปราหา   ตําแหนง คร ู   เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  
1. ทําการฝกอบรมการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใหกับครู บุคลากรทางการศึกษาและ 

บุคคลภายนอก 
     2. จัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมตาง ๆ พรอมกับใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการใชงาน 
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
     3. ใหบริการคนหาขอมูลและทรัพยากรตาง ๆ บนระบบเครือขายคอมพิวเตอรของโรงเรียน 
     4. ดูแล บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ภายในศูนยคอมพิวเตอรและของโรงเรียน 
     5. ติดต้ังโปรแกรมสําหรับใชงานกับระบบคอมพิวเตอร ใหกับหนวยงานตาง ๆ ในโรงเรียนและ 
หองปฏิบัติการ 
     6. ดูแล บํารุงรักษา ระบบเครือขาย ของโรงเรียนใหเอื้ออํานวยในการปฏิบัติงานของกลุมตาง ๆ 
     7. ติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําป 
     8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
7. งานธนาคารโรงเรียน 
 นายทัตเทพ  จงอมรรัตน  ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. วางแผน จัดทําโครงการเกี่ยวกับงานธนาคารโรงเรยีน 
2. ประชาสัมพันธงานธนาคารโรงเรียนตอผูปกครองและนักเรียน 
3. ดําเนินงานธนาคารโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
4. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
8.  งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 
 นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
 นางเพ็ญศร ี  กันแกว  ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
 นางสาวณฐิน ี  ศิริโสภณ ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  เลขานุการ 
 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1.  ใหความรูทางโภชนาการแกผูบริโภคและผูประกอบการในโรงเรียน 
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2.  ดูแล ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ ราคาอาหาร เครื่องด่ืม และสินคาในโรงอาหารรานคาสวัสดิการ และ
โรงเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดหรือขอตกลง 

3.  ควบคุม ความสะอาด ความเรียบรอยของโรงอาหาร และหองน้ําครู นักเรียน ใหถูกตองตามหลัก
สุขอนามัย 

4.  เปนกรรมการพิจารณา ดําเนินการกับรานคาท่ีไมปฏิบัติตามขอตกลง  
5.  ใหผูประกอบการตรวจสุขภาพ ปละ  1  ครั้ง โดยใชใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลเทานั้น 
6.  ดูแล กํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานโภชนาการโรงเรียน 
7.  จัดทําแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม ระเบียบการใชหองพยาบาล และปฏิทินการปฏิบัติงานอนามัย

โรงเรียน 
8.  จัดเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณการปฐมพยาบาล จัดหายา เวชภัณฑใหพรอมและใชการได 
9.  ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหแกนักเรียนและบุคลากรท่ีมาใชบริการ 
10.  ติดตอประสานงานกับผูปกครองกรณีนักเรียนเจ็บปวยหนัก 
11 .ส ง เสริม จัด ทําประกัน สุขภาพแกนั ก เรียน ช้ันมั ธยม ศึกษาตอนตน   ติดต อประสาน งาน                       

กับหนวยงานสาธารณสุขหรือท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการสงเสริม สุขภาพอนามัย และการปองกันโรคติดตอ 
12. ช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง นักเรียน ตรวจสุขภาพประจําปครูและนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
13. จัดทําขอมูลสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน 
14. วางแผน จัดทํางานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
15. ประชาสัมพันธสิทธิการประกันอุบัติเหตุตอผูปกครองและนักเรียน 
16. ดําเนินงานประกันอุบัติเหตุของนักเรยีนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
17. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
18. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 



 

 

 

 

 

กลุมกิจการนักเรียน 

 

 

 
 

 

 

 



โครงสรางการบริหารกลุมกิจการนักเรยีน 

 
นายปรเมษฐ อนิเขียว 

หัวหนากลุม 

 

 
2. งานสงเสริมวินัย และคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

3. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

 

 

2.1 งานสงเสริมวินัย 
  1. นายชาติชาย ไตรพริิยะ    2. นายมนัส ทองคํา 
  3. นายนิธิภัทร พรมมา 4.  หัวหนาระดับ 
  5. ครูที่ปรึกษา   
 

2.2 งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  1. นายณัฐกร ทูลศิริ  2. นางรัตตินันท  ทูลศิริ                      
  3. นายมนัส    ทองคํา 4. นางนภัสร   พันพิงค  
  5. หัวหนาระดับ  6. ครูที่ปรึกษา 
 

2.3  งานปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพตดิและอบายมุข 

  1. นายณัฐกร ทูลศิริ  2. นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ 

  3. นางรัตตินันท ทูลศิริ 4. นางสายรุง    รักษาดี 

  5. หัวหนาระดับ  6. ครูที่ปรึกษา 

 

3.1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  1. นายอรรณพ  คํามีสวาง 2. นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี 
  3. นายธีรยุทธ  มาถา  4. น.ส.จินตนา รัตนชัย 
  5. นางศรีสุนีย กันทาเดช   6. น.ส.ชัญญานุช อ่ินคํา                    
 7. นายพงศสุธี   เลศักด์ิ 8. นายปยพงศ  ไมมีเหตุ   
 9.ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา   10. นายนิมิตร ไตรบุญรักษ  11. ครูที่ปรึกษา 
 
 

นางนภัสร  พันพิงค 

เลขานุการกลุม 

 

 

3.2 งานสภานักเรียน 

   1. นายเมธิชัย           ชัยมินทร 

   2. นายสาวลดาวัลลิ์    วงศใหญ 

 

1. งานสํานักงานกลุม 

 

 

 

1. นางนภัสร   พันพิงค 

2. นางสาวรัชฎา ตาใจ 

2.4 งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
1. นางปติญา   สุวรรณรังษี    2. นายกฤษณ   ณ ลําปาง 
3. นายมนัส   ทองคํา  4. นายพงศสุธี   เลศักด์ิ 
5. นางนิติกานต   ฟองวาริน   6.นางสาวลดาวัลลิ์   วงศใหญ 
7. นางสาวรัชฎา   ตาใจ 8. นายณัฐกร    ทูลศิริ 
9. นายเมธิชัย   ชัยมินทร 
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ภาระงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรยีน 
 

นายปรเมษฐ อินเขียว  ตําแหนง คร ู    หัวหนากลุม 

นางนภัสร พันพิงค  ตําแหนง คร ู    เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนและงานท่ีผูอํานวยการ
สถานศึกษามอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมงานกิจการนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม   กํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนและรวมพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 6. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

8. ปฏบัิติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
1.  งานสํานักงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 นางนภัสร   พันพิงค  ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
  นางสาวรัชฎา   ตาใจ  ตําแหนง ครผููชวย  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1.  จัดทําขอมูลเกี่ยวกับงานในกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 2.  ประสานงานกับหัวหนางานในฝาย เพื่อพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
 3.  รับเอกสาร/จัดสงเอกสารท่ีเกี่ยวของและจัดหมวดหมูเอกสารเขาแฟม 
 4.  จัดทําแบบฟอรม และรวบรวมเอกสารงานท่ีเกี่ยวของงานกิจการนักเรียน 

5.  รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 

2.  งานสงเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรม 
  2.1 งานสงเสริมวินัย 

นายชาติชาย  ไตรพิริยะ ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
นายมนัส  ทองคํา  ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
หัวหนาระดับ        คณะทํางาน 

   ครูท่ีปรึกษา         คณะทํางาน 
  นายนิธิภัทร  พรมมา  ตําแหนง ครู   เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1.  วางแผน จัดทําโครงการ กิจกรรมการสงเสริมระเบียบวินัย 
2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการสงเสริมระเบียบวินัยสําหรับนักเรียน 
3.  ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการสงเสริมระเบียบวินัยสําหรับนักเรียน 



 53 

4. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ และจัดทําแผนพัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  
ของนักเรียนท่ีตองปรับพฤติกรรม 

5. พัฒนาคุณภาพงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ควบคุม   กํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
7. สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรตินักเรียน 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
  2.2 งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
   นายณัฐกร  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
   นายมนัส  ทองคํา   ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
   นางปติญา  สุวรรณรังษี  ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน
   นางนภัสร   พันพิงค   ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
   หัวหนาระดับ         คณะทํางาน 
   ครูท่ีปรึกษา         คณะทํางาน  
   นางรัตตินนัท  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู   เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. วางแผน จัดทําโครงการ ดําเนินการ กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน 
2. วางแผน จัดทําโครงการ ดําเนินการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
3. วางแผน จัดทําโครงการ ดําเนินการ โครงการโรงเรียนสุจริต 

 4.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
2.3 งานปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 

  นายณัฐกร  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
 นางเสาวณิต   ศรีไพศาลเจริญ  ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
 นางรัตตินันท  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
 หัวหนาระดับ         คณะทํางาน 
 ครูท่ีปรึกษา         คณะทํางาน 

   นางสายรุง  รักษาดี   ตําแหนง คร ู   เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. วางแผน จัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาว และการดําเนินงานตามมาตรฐานการตอตานส่ิงเสพติดและ
อบายมุข  

2. ดําเนินการประสานงานการจัดกิจกรรมการปองกนัและแกไขปญหาส่ิงเสพติดและอบายมุข 
3. ติดตาม ประเมินผล จัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศการปองกันและแกไขปญหาส่ิงเสพติดและ

อบายมุข 
4. สรุปรายงาน เตรียมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว และมาตรฐานตอตานยาเสพติดและอบายมุข 

        5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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    2.4 งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
1. นางปติญา   สุวรรณรังษี     ตําแหนง คร ู    หัวหนางาน 
2. นายกฤษณ   ณ ลําปาง  ตําแหนง คร ู    คณะทํางาน 
3. นายมนัส   ทองคํา  ตําแหนง คร ู    คณะทํางาน 
4. นายพงศสุธี   เลศักด์ิ  ตําแหนง คร ู    คณะทํางาน 
5.  นายณัฐกร    ทูลศิริ  ตําแหนง คร ู    คณะทํางาน 
6. นางนิติกานต   ฟองวาริน   ตําแหนง พนักงานราชการ  คณะทํางาน 
7. นางสาวลดาวัลล์ิ   วงศใหญ ตําแหนง ครูผูชวย   คณะทํางาน 
8. นางสาวรัชฎา   ตาใจ  ตําแหนง ครูผูชวย   คณะทํางาน 
9. นายเมธิชัย   ชัยมินทร  ตําแหนง ครูผูชวย   เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  
1. จัดทําแผนงาน / โครงการเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  
2. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกนกัเรียน  
3. ประสานงานกับวัดตางๆ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝกอบรมดานศีลธรรม จริยธรรมแก
นักเรียน 
4. จัดใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
รวมท้ังวันสําคัญทางศาสนา  
5. จัดกิจกรรมสงเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  
6.ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
3. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 3.1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

นายอรรณพ  คํามีสวาง  ตําแหนง  คร ู   หัวหนางาน 
  นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี   ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 

นายธีรยุทธ  มาถา   ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
นางสาวจินตนา   รัตนชัย   ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
นางศรีสุนีย  กันทาเดช  ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
นายพงศสุธี     เลศักด์ิ     ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 

นายปยพงศ    ไมมีเหตุ    ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
ร.ต.ท.ปฏิญญา    เมืองมา   ตําแหนง ครผููชวย  คณะทํางาน 

นายนิมิตร     ไตรบุญรักษ    ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
หัวหนาระดับ         คณะทํางาน 
ครูท่ีปรึกษา         คณะทํางาน 
นางสาวชัญญานุช อิ่นคํา   ตําแหนง  ครอูัตราจาง  เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. วางแผน จัดทําโครงการ  
2. จัดทํามาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
3. ดูแลชวยเหลือนักเรียนตามกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานรูจักนักเรียน 

เปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริม ปองกันและแกไขปญหา และสงตอนักเรียนท่ีมีปญหา 
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4. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
5. จัดทําระบบสารสนเทศระบบงานดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
6. จัดทําบันทึกการเขาแถวของนักเรียน บันทึกการเขาเรียน จัดทําสถิติและประสานงานกับงานสงเสริม

วินัยเพื่อแกไขปญหา 
7. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานเปนรายวัน/สัปดาห/เดือน/ภาคเรียน/ปการศึกษา 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ครูหัวหนาระดับ  
1. นายมนัส  ทองคํา   หัวหนาระดับ ม.1 
2. นายนิธิภัทร  พรมมา   หัวหนาระดับ ม.2 
3. นายพงศสุธี     เลศักด์ิ    หัวหนาระดับ ม.3 
4. นายณัฐกร  ทูลศิริ   หัวหนาระดับ ม.4 
5. นายอรรณพ  คํามีสวาง  หัวหนาระดับ ม.5 
6. นางปติญา   สุวรรณรังษี  หัวหนาระดับ ม.6 
 

  รองหัวหนาระดับ 
1.  นายปยพงศ  ไมมีเหตุ   รองหัวหนาระดับ ม.1 
2.  นายวิธวินท  จันทรลือ  รองหัวหนาระดับ ม.2 
3.  นางวิจิตรา  ฤาชา   รองหัวหนาระดับ ม.3 
4.  นางสินีนาฎ  ชัยเขต   รองหัวหนาระดับ ม.4 
5.  นายสาธิต  อิงอาน   รองหัวหนาระดับ ม.5 
6.  นางมยุรัตน  ตาใจ   รองหัวหนาระดับ ม.6 
หนาท่ี  
1.  วางแผนดูแล ชวยเหลือ ปองกัน แกไขปญหา และพัฒนานักเรียนในระดับช้ันรวมกับฝายบริหารและ
ครูท่ีปรึกษา 

 2.  ประสานงานกับงานกิจการนักเรียน และรวมมอืกับครูท่ีปรึกษาในการควบคุม ดูแล พัฒนานักเรียนใน 
ระดับช้ันท่ีรับผิดชอบใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

  3. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนในระดับช้ัน 
 4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ครูท่ีปรึกษา 

  1. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
1. นางสายบัว    วรภ ู      ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 
2. นางสาวอรทัย   วงศอิ่น             ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 
3. นางนภัสร   พันพิงค    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 
4. นายมนัส   ทองคํา                     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 
5. ร.ต.ท.ปฏิญญา    เมืองมา     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 
6. นางสาวรัชฎา   ตาใจ               ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 
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7. นายชาติชาย   ไตรพิริยะ   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 
8. นางศรีสุนีย    กันทาเดช  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/5   
9. นางสาวสุปรียา กิตติเจริญผล    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 
10. นายปยพงษ   ไมมีเหตุ     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/6 
11. นายธีรยุทธ    มาถา    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/7 
12. นายอนุชิต      โปราหา     ครท่ีูปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/8 

2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
   1. นางสมศรี  สวัสดี     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  

2. นางสายรุง   รักษาดี       ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 
3. นายพรชัย   มงคลคลี     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2   
4. นางสาวลดาวัลล์ิ  วงคใหญ      ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3   

  5. นางสาวจินตนา  รัตนชัย      ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 
6. นายณัฐวุฒิ   โยพนาศักด์ิ    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4  

  7. นายวิธวินท  จันทรลือ     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/5   
8. นางนันทพร   แซหวาง        ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/6 

  9. นายกองเกียรติ  เกียรติโสภา    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/6 
   10. นางสาวรัชนี  วงคตะวัน     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/7  
   11. นายนิธิภัทร   พรมมา         ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/7
  12. นายกฤษณ   ณ ลําปาง       ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/8 

          13. นายชาญวิทย          ตาจันทรอินทร       ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/9 
  3. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

1. นางสุวภัทร     ดวงแดง    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 
2.  นางเพ็ญศรี    กันแกว     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 

  3. นายรวี   คิดอาน   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/2 
  4. นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 

5. นายพงศสุธี    เลศักด์ิ   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 
6. นางสาวโปรดปราน คําเปลว   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/4 
7. นางสาวญาณิชสา ใจยะกวาง  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5 
8. นางสาวชัญญานุช อิ่นคํา   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/6 
9. นางสาววิจิตรา  ฤาชา    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/7  
10. นายนิวัฒน   ผานวัฒนภักดี  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/8 

  11. นายทัตเทพ    จงอมรรัตน   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/9 
4. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

  1. นางอลิศลา  ริยะสาร   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 
  2. นายณัฐกร   ทูลศิริ    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 

3. นางสาวศิรประภา  บัวคอม   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 
  4. นางสาวสายใจ  บุญนาวา  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 

5. นางรัตตินันท    ทูลศิริ   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 
6. นางสาวนาโอม ี ศรีมุกดา   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3  
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7. นางรุงสุรีย           ชางปรุง    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/4 
8. นางสาวชัญญาวีร  ภิระบรรณ  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/4 
9. นางสาวดารุณี  เช้ือเจ็ดตน  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 
10. นางสุนิสา  ศรีอินทร  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 
11. นางสินีนาฏ   ชัยเขต    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/6 
12. นายเกรียงไกร  อภิธนัง    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/7 
13. นางสาวจันทรเพ็ญ  สุขสุเมฆ    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/8 
14. นางสาวพัชรา เจตบุตร    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/9 

 
5. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

  1.นายนิมิตร   ไตรบุญรักษ  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 
  2.นางภัทรียา    ชาวดร   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 
  3.นางสาวมินตรา   ลาศา   ครท่ีูปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 

4. นางวิภา    กันสีเวียง  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3  
5. นางสาวกนกพิชญ  ทาเกิด   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 
6. นายเมธิชัย    ชัยมินทร  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 
7. นางสาวตุลาภรณ ขันเพชร   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/5 
8. นายอรรณพ     คํามีสวาง  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/5 
9. นางนิภาวรรณ  วิชัย   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/6 
10. นายสาธิต   อิงอาน   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/7 

 
6. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

  1.นายอนุกูล    วังเวียงทอง     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 
  2.นางมยุรัตน    ตาใจ    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 

3.นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/3 
4. นางนิติกานต   ฟองวาริน  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 

  5. นางปติญา   สุวรรณรังษี  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 
6. นางสาณัฐชาพรรรณ  วงศชัย    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 
7.นายจักรินทร      ชาวดร    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/6 
8. นายรัฐพงศ   ใฝใจความรู  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/6 
9. นายธวัชชัย   พานแกว  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/7 

    มีหนาท่ี 
 1. วางแผนการบริหารการจัดการระบบดูแลชวยเหลือในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ  
 2. ประสานงานกับครูหัวหนาระดับในการจัดกจิกรรมหนาเสาธง โฮมรูม การอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมใหนักเรียนในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ  
 3. ใชระบบดูแลชวยเหลือกับนักเรียนในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ  
 4. ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ  
 5. สงเสริม สนับสนุนนักเรียนท่ีมีความประพฤติดีในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ  
 6. ประสานงานกับผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา หรือผูท่ีเกี่ยวของ รวมกันปองกันและแกไขปญหานักเรียน  
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 7. ประชุมครูในระดับช้ันเพื่อปรึกษาปญหารายกรณีและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
 8. รวบรวมขอมูล สถิติ วิจัยท่ีเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และคัดกรองนักเรียนในระดับช้ันท่ี

รับผิดชอบ  
 9. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
3.2  งานสภานักเรียน 
 นายเมธิชัย   ชัยมินทร  ตําแหนง ครผููชวย  หัวหนางาน 
 นางสาวลดาวัลล์ิ วงศใหญ   ตําแหนง ครผููชวย  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. ดูแล ใหคําปรึกษางานสภานักเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. วางแผนการจัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3. จัดเก็บขอมูล สารสนเทศ สรุปรายงาน เผยแพรผลการดําเนินงานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
4. ดําเนินกิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธภายในและดําเนินกิจกรรมหนาเสาธง 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

กลุมอํานวยการ 

 

 

 
 

 

 

 



โครงสรางการบริหารกลุมอํานวยการ 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                                                       

นางมยุรัตน  ตาใจ 
 หัวหนากลุม 

 

นางสายบัว  วรภ ู
เลขานุการ 

 

2. งานบริหารพัสดุ 
และสินทรัพย 

 
1. นางมยุรัตน       ตาใจ 
2. นายเกรียงไกร  อภิธนัง 
3. นายจักรินทร  ชาวดร 
4. นางนิชาภา     จันทาพูน 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. งานการเงินและบัญชี 
 
1. นางสายบัว  วรภู 
2. นางสาวโปรดปราน  คําเปลว 
3. น.ส.สณุิษา  แสนจันทร 

 
 
 
 
 

4. งานสงเสริมสนับสนุน
การศึกษา 

1. นางสายบัว     วรภู 
2. นางมยุรัตน       ตาใจ 
3. นางนิชาภา     จันทาพูน  
4. น.ส.สณุิษา  แสนจันทร 
5. น.ส.จิราภรณ  บุญณะ 

 
 
 
 
 
 

1. งานธุรการ 
1. นางมยุรัตน  ตาใจ 
2. นางสายบัว วรภู 
3.นางนิชาภา จันทาพูน 
4. นางสาวจิราภรณ บุญณะ 

 

   
 
 
 
 

5. งานปฏิคม 
1. นางสินีนาฏ  ชัยเขต  
2. นางวิภา กันสีเวียง 
3. นางรัตตินันท ทูลศิริ 
4. นางนิชาภา จันทาพูน 
5. นางสาวสุณิษา  แสนจันทร 
6. นางสาวณฐินี ศิริโสภณ 
7. น.ส.ตุลาภรณ ขันเพ็ชร 

 

 

 

 

 

 

 

7. งานยานพาหนะ 
1. นายจักรินทร  ชาวดร 
2. นางนิชาภา  จันทาพูน 
 

6. งานประชาสัมพันธ 
 
1. นายอนุชิต  โปราหา 
2. นางสาวจินตนา รัตนชัย 
3. นายพงศสุธี เลศักด์ิ 
4. นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
5. นางสาวศิรประภา  บัวคอม 
6. นายวิธวินท จันทรลือ 
7. นายเมธิชัย  ชัยมินทร 
8. น.ส.จันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ 
9. น.ส.พัชรา  เจตบุตร 
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ภาระงานกลุมอํานวยการ 
 
นางมยุรัตน ตาใจ  ตําแหนง คร ู          หัวหนากลุม 
นางสายบัว วรภ ู  ตําแหนง คร ู     เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมอํานวยการ 
 2.  ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมอํานวยการ  และงานท่ีผูอํานวยการสถานศึกษา
มอบหมาย 
 3.  ประสานความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษากับองคกร และหนวยงานภายนอก  เชน  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เปนตน 
 4.  ตรวจกรอง เสนอหนังสือราชการตอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อใหความเห็นชอบ  อนุมัติ หรือ
อนุญาต    
 5. ควบคุม ดูแล การโตตอบหนังสือราชการ ออกคําส่ังแตงต้ัง   
 6. ควบคุม ดูแล กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานกลุมอํานวยการใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
1.  งานอํานวยการ/งานธุรการ 

นางมยุรัตน  ตาใจ  ตําแหนง คร ู        หัวหนางาน 
นางนิชาภา  จันทาพูน ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว       คณะทํางาน 
น.ส.จิราภรณ  บุญณะ  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว                  คณะทํางาน 
นางสายบัว  วรภู             ตําแหนง คร ู         เลขานุการ 

  บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  จัดทําแผนงาน/โครงการของกลุมอํานวยการ 

 2.  จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมงานอยางเปนระบบ/จัดทําทําเนียบบุคลากรกลุมอํานวยการ 
 3.  ประสานงานกับผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
 4.  จัดทําแบบฟอรม และรวบรวมเอกสารงานเกี่ยวของ 

 5.  รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมอํานวยการ 
 6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
2.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 นางมยุรัตน  ตาใจ    ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
 นายจักรินทร  ชาวดร    ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
 นางนิชาภา  จันทาพูน   ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  คณะทํางาน 

นายเกรียงไกร  อภิธนัง    ตําแหนง คร ู     เลขานุการ 
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บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
2.1  การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 

 1.  ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรสํารวจวัสดุ  ครุภัณฑ  ท่ีดิน  อาคาร และส่ิงกอสราง     
ท้ังหมดเพื่อทราบสภาพการใชงาน   
 2.  จําหนาย  บริจาค  หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของทางราชการใหเปนไปตามระเบียบฯ ใน
กรณีท่ีหมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน 
 3.  จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินท่ีเปนวัสดุ  ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน 
 4.  จดทะเบียนเปนท่ีราชพัสดุสําหรับท่ีดิน  อาคาร  และส่ิงกอสรางในกรณีท่ียังไมไดดําเนินการ  
และท่ียังไมสมบูรณโดยประสานกับสํานักงานธนารักษจังหวัด  เพื่อดําเนินการใหเปนปจจุบัน  และจัดทํา
ทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน 
 5.  จัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษา   
 6.  จัดทําระเบียบการใชทรัพยสินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.2  การจัดหาพัสดุ 
 1.  วิเคราะหแผนงาน  งาน / โครงการ  ท่ีจัดทํากรอบรายจายลวงหนา เพื่อตรวจดูกิจกรรมท่ี

ตองใชพัสดุท่ียังไมมีตามทะเบียนคุมทรัพยสิน  และเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดมาตรฐานกลาง 
 2.  จัดทําแผนระยะปานกลาง และจัดหาพัสดุท้ังในสวนท่ีสถานศึกษาจัดหาเอง และท่ีรวมมือกับ

สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นจัดหา 
     2.3 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจาง 

1.  จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ  ส่ิงกอสรางในกรณีท่ีเปน
แบบมาตรฐาน 

2.  แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไมเปนแบบ
มาตรฐานโดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 

3.  จัดซื้อจัดจางโดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด   เกณฑ  คุณลักษณะเฉพาะประกาศ  
จาย / ขายแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ  จัดทําสัญญา และ
เมื่อตรวจรับงานใหมอบเรื่องแกเจาหนาท่ีการเงินเพื่อเบิกจายเงินแกผูขาย / ผูรับจาง 

2.4  การควบคุม  บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ 
 1.  จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 
 2.  กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน 
 3.  กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม  และเบิกจายใหเปนไปตามระบบ  และ     

แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสม่ําเสมอทุกป 
 4.  ตรวจสอบสภาพ และบํารุงรักษา และซอมแซมท้ังกอนและหลังการใชงานสําหรับทรัพยสินท่ี

มีสภาพไมสามารถใชงานไดใหต้ังคณะกรรมการข้ึนพิจารณา  และทําจําหนายหรือขอรื้อถอนกรณีเปนส่ิง
ปลูกสราง 

5.  งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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  2.5  งานบํารุงรักษารถสวนกลาง  
นายธงชาติ จันทาพูล     ตําแหนง ลูกจางประจํา  หัวหนางาน 

 1.  ควบคุมการบํารุงรักษารถสวนกลางของโรงเรียนใหใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  แนะนํา และใหคําปรึกษา ในการดูแลรักษารถราชการแกพนักงานขับรถ 

 3.  ดําเนินการตอทะเบียนรถยนต   รถจักรยานยนต ประจําป  
 4.  ควบคุมการเบิก – จาย เงินคาน้ํามันเช้ือเพลิง 
 5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1.  ปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับรถโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
2.  ดูแล บํารุงรักษา และตรวจสภาพรถสวนกลางทุกคันใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
3.  บันทึกการใชรถสวนกลางใหเปนปจจุบัน และรายงานหัวหนางานทราบ 
4.  ทําความสะอาดรถสวนกลางหลังการใชงานทุกครั้ง 
5.  ทําทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใชรถ 
6.  จัดเก็บ รวบรวมสถิติ  ขอมูลงานยานพาหนะ 
7.  ปฏิบัติหนาท่ีสําเนาเอกสาร โดยเปดใหบริการทุกวันทําการ  ตามกําหนดเวลา 
 7.1. นายธงชาติ จันทาพูล  เปนพนักงานประจําในการสําเนาเอกสาร กรณีท่ีไดรับคําส่ัง

ปฏิบัติภารกิจในการขับรถราชการใหพนักงานขับรถรายถัดไปปฏิบัติหนาท่ีแทน (หรือผูท่ีหัวหนางาน
บริหารท่ัวไปมอบหมาย) 

8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

3.  งานการเงินและบัญชี 
 นางสายบัว  วรภ ู  ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
 น.ส.สุณิษา  แสนจันทร ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  คณะทํางาน 

น.ส.โปรดปราน  คําเปลว  ตําแหนง  ครผููชวย  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

3.1  การควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน - บัญชี 
1.  ศึกษาหาความรู ระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับงานการเงิน – บัญชี ตามคูมือ / หนังสือส่ังการ  

เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลง โดยสม่ําเสมอ 
2.  งานประสานงานเขตพื้นท่ีฯ หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อการปฏิบัติงานถูกตองเปนปจจุบัน  

และมีประสิทธิภาพ 
3.  งานบริหารงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานประจําป   โดยจัดทําประมาณการ          

รายรับ – รายจาย  นําเสนอฝายบริหาร  เพื่อวางการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4.   ควบคุมบรหิารงบประมาณ ตามระเบียบปฏิบัติการรับ – จายเงินแตละประเภทอยางถูกตอง 

-   เงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
-   เงินนอกงบประมาณ   
-   เงินรายไดแผนดิน 
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3.2  การปฏิบัติการรับเงิน 
1.  เงินงบประมาณ 

1)  รับแจงจัดสรรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
2)  ลงทะเบียนคุมเงินท่ีไดรับจัดสรร 
3) รับแจงอนุมัติเงินงวด / ตรวจสอบ / ศึกษาแนวปฏิบัติการขอเบิกเงิน / ประสานงาน               

ผูเกี่ยวของ  เพื่อดําเนินการตามโครงการ   รวบรวมเอกสารขอเบิกเงิน 
4)  จัดทําหนังสือขอเบิกเงิน / พรอมแนบเอกสารขอเบิกสงไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2.  เงินรายไดแผนดิน 
1)   เมื่อส้ินงวดครึ่งปธนาคาร / ตรวจสอบยอดรับดอกเบ้ียธนาคาร 

(1)  เงินอุดหนุนรายหัว 
(2) เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน  
(3)  เงินอุดหนุนทองถ่ิน 
(4) เงินนอกงบประมาณอื่น 
(5)  จัดทําบัญชีรับเงินรายไดแผนดิน, ดอกเบ้ียรับเงินตามประเภทบัญชี 

        3.  การรับเงินนอกงบประมาณ ตามประเภทดังนี ้
1)  เงินรายไดสถานศึกษา 
2)  เงินอุดหนุนรายหัว 
3)  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป  
4)  เงินระดมทรัพยากร 
5)  เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ฯลฯ 
ดําเนินการดังนี้ 

(1 )  ออกใบเสร็จรับเงิน / นําสง ใบเสร็จไปยังหนวยงานหรือ ผู ที เกี่ ยวของ                      
(กรณีสงเขตฯ จัดทําหนังสือนําสง) 

(2)  สลักหลังใบเสร็จรับเงินนําสงขอมูลเพื่อจัดทําบัญชีและทะเบียนคุมเงินท่ีเกี่ยวของ 
3.3  การปฏิบัติการจายเงิน 

 เมื่อมีการอนุมัติใหจายเงินตามกรณี ดังนี้ 
  1.  การจัดซื้อ – จัดจาง 
  2.  การขอยืมเงินไปราชการ / จัดซื้อจัดจาง 
 การดําเนินงาน 

1.  สรุปรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอขอมูลส่ังจายเช็คใหแกเจาหนาท่ีแตละราย 
2.  จัดทําการเขียนเช็คส่ังจายใหแกเจาหนี้รายบุคคล (หลังหักภาษี  ณ ท่ีจาย) 
3.  นําเสนอขออนุมัติลงนามส่ังจายเช็ค 
4.  จายเช็คใหแกเจาหนี้ 
5.  รับหลักฐานการจายเงินจากเจาหนี้ / ตรวจสอบความถูกตองของใบเสร็จ 
6.  นําสงหลักฐานการจาย เพื่อจัดทําบัญชี 

3.4  การจัดทําบัญชีรับ – จายและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  (เงินนอกงบประมาณ / เงิน
รายไดแผนดิน) 

1.  รับขอมูลสรุปการรับจายเงินพรอมเอกสารการจาย (ตามประเภทของเงิน) 
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2.  ลงบัญชีรับ – จาย ในทะเบียนคุมตามประเภทเงินท่ีรับ - จาย 
3.  จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน  เสนอกรรมการเก็บรักษาเงิน  เพื่อตรวจสอบยอดเงิน

คงเหลือประจําวัน และเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน   
4.  นําเสนอรายงานผูบริหารเพื่อทราบ และลงนาม 

3.5  การรับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ  
1.  รับเอกสารรายงานจัดซื้อ – จัดจาง จากงานพัสดุ 
2.  ตรวจสอบความถูกตองของยอดเงินตามใบสงของ, ขอมูลการหักภาษีฯ, กรรมการตรวจรับ  
3.  กรณีมีการหักภาษีเงินได จัดทําใบรับรองการหักภาษี เสนอผูอํานวยการลงนามในใบรับรอง

การหักภาษี 
4.  นําเสนอขออนุมัติจายเงิน 

3.6   การจัดทํารายงานการเงิน 
1.  รายงานประเภทเงินคงเหลือ ภายในวันท่ี  15  ของเดือนถัดไป 
2.  รายงานคาสาธารณูปโภค แบบท่ี 1, 2 (หลังส้ินเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน) 
3.  รายงานไตรมาสเงินอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรร (หลังส้ินเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, 

กันยายน) 
4.  รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน (ไมเกินวันท่ี 15 ของเดือนตุลาคม) 

3.7 การจัดเก็บเอกสารงานการเงิน 
1.  ทุกวันท่ีมีการรับ – จาย เงินแตละประเภทตองมีการจัดเก็บเอกสารแยกประเภท   รายจาย  

และเรียงลําดับเอกสารการจาย  ตามรหัสเอกสารการจายในทะเบียนคุมฯ 
2.  ทุกวันส้ินเดือนเมื่อปดงบบัญชีเรียบรอยแลว  ตองจัดทํางบหนาเอกสารการจาย  และจัดเก็บ

เอกสารเรียงลําดับเอกสารการจายของเดือนนั้น ๆ โดยแยกประเภทของเงิน 
3.  ในรอบ  1  ปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน)  ตองจัดเก็บสมุดบัญชี / ทะเบียนคุม

เงินประเภทตาง ๆ ท่ีปรากฎตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน (จัดทําใบปะหนา)  และจัดเกบ็เอกสารการ
จายเงินแยกตามประเภท  ในรอบ  1  ปงบประมาณ  เพื่อรอการตรวจสอบ 

4.  สรุปขอมูลการใชใบเสร็จรับเงินในรอบ  1  ปงบประมาณ  และจัดเก็บใบเสร็จท่ีใชแลว   
ฉบับท่ีไมไดใชประทับตรายกเลิก (ตามทะเบียนคุมการใชใบเสร็จ) 

3.8  การจัดทํา / นําสงเงินรายไดแผนดิน – เงินนอกงบประมาณ 
1.  การรับ – นําสงเงินสมทบประกันสังคม  

-  หลังวันส้ินเดือนภายใน  15  วัน ทําการของเดือนถัดไป  จัดทําใบนําสงเงินสมทบ
ประกันสังคม  (สปส. 1-10) 

-  นําเสนอลงนามในแบบ สปส.1-10 เสนอเช็คส่ังจาย 
-  นําสงเงินสมทบประกันสังคม 

2.  กรณีรับเงินรายไดแผนดิน (รายไดเบ็ดเตล็ด – ดอกเบี้ยรับ ฯลฯ) 
-  จัดทําใบนําสงเงินรายไดแผนดิน 
-  นําเสนอลงนามเอกสารพรอมเสนอขอเบิกเงิน 
-  นําสงเงินรายไดแผนดินไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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3.   การรับเงินภาษีเงินไดหัก  ณ  ท่ีจาย 
-  หลังส้ินเดือนภายในวันท่ี  7  ของเดือนถัดไป  สรุปขอมูลรับเงินภาษีหัก  ณ  ท่ีจาย      

แยกตาม  ภงด. 53  หรือ ภงด.3 
-  จัดทําใบนําสงเงิน ภงด. 53, ภงด.3 
-  นําเสนอลงนามใบนําสง / ใบเบิกถอน / ส่ังจายเช็ค 
-  นําเงินภาษีสงสรรพากร 

3.9  การปฏิบัติงานเงินสวัสดิการ (คารักษาพยาบาล / การศึกษาบุตร / คาเชาบาน) 
1.  รับเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการจากขาราชการครู  - ลูกจางประจํา  
2.  ตรวจสอบใบเบิกสวัสดิการสิทธิผูขอเบิก, บุคคลในครอบครัว, ความถูกตองของใบเสร็จ, 

ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการประเภทนั้น ๆ  พรอมเอกสารประกอบ 
3.  รวบรวมเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการแยกประเภทเงินฯ สรุปเพื่อนําสงเบิกภายในวันท่ี 25 

ของเดือน 
4.  จัดพิมพงบหนา และหนังสือนําสง 
5.  นําสงเอกสารขอเบิกเงินไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3.10    การดําเนินงานจายเงินคาจางลูกจางช่ัวคราว 
1.  กอนวันส้ินเดือน  1  วันทําการสรุปขอมูลการมาปฏิบัติงานของลูกจางฯ / สรุปคาจางรายคน     

 2.  จัดทําใบนําสงเงินคาจางช่ัวคราว ตลอดจนเอกสารขออนุมัติจายท่ีเกี่ยวของ 
 3.  จัดทําใบแจงการโอนเงินโดยใชโปรแกรม Giro Data Entry  
 4.  นําเสนอลงนามพรอมขออนุมัติส่ังจายเช็ค 
 5.  นําสงขอมูลเงินเดือนคาจางประจําเดือนไปยังธนาคาร 

 
 

4. งานสงเสริมสนับสนุนการศึกษา 
 นางสายบัว  วรภ ู  ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
 นางมยุรัตน  ตาใจ  ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 

นางนิชาภา  จันทาพูน ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว       คณะทํางาน 
น.ส.จิราภรณ  บุญณะ  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  คณะทํางาน 

 น.ส.สุณิษา  แสนจันทร ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  เลขานุการ 
    4.1 งานมูลนิธิ – กองทุนเพื่อการศึกษา  
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  จัดทําบัญชีรับ – จาย  
 2.  ควบคุมการใชจายเงินตามวัตถุประสงค 
 3.  ประสานงานกับเจาของกองทุน หรือผูรับมอบหมาย 
 4.  รายงานขอมูลแกเจาของกองทุน หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 5.  งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  4.2 งานสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  กํากับดูแลประสานงานสมาคมศิษยเกาใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 2.  งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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  4.3  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  ประสานและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับแหลงทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ัง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในทองถ่ินใหเปนระบบ 
 2. ศึกษาแนวทางหรือระเบียบเพื่อวางแผนและดําเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหลงสนับสนุน 
 3. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดําเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหลงสนับสนุน 
 4. กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ  เพื่อจูงใจ  ชักชวนประชาชน เอกชนหรือหนวยงานตาง ๆ 
ใหเขาใจ  ใหความชวยเหลือ สนับสนุนการศึกษา 
 5. ติดตาม  ประเมินผลและสรุปรายงาน  เผยแพร  เชิดชูเกียรติผูสนับสนุนทุนการศึกษา และทุน
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    4.4 งานประกันสังคมลูกจาง 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. .ข้ึนทะเบียนผูประกันตน 
 2. แจงลาออกผูประกันตน 
 3. .แจงเปล่ียนแปลงขอมูล 
 4. จัดทําทะเบียนคุมประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
 5. นําสงเงินประกันสังคม 
    4.5 งานสํานักงานกลุมโรงเรียน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. จัดทําทะเบียนคุมหนังสือรับ-สง และคําส่ังกลุมเครือขาย 
 2. จัดทําหนังสือรับ-สง และคําส่ังกลุมเครือขาย 
 3. จัดเตรียมเอกสาร  สถานท่ีตลอดจนงานบริการการประชุมกลุมเครือขาย 
 4. งานอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   4.6  โครงการกรุงไทยสานฝน (โรงเรียนดีใกลบาน) 
 นางมยุรัตน ตาใจ   ตําแหนง  คร ู   หัวหนางาน 

นางนิชาภา จันทาพูน  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  คณะทํางาน 
 น.ส.สุณิษา แสนจันทร  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. กํากับ ติดตาม ประสานงาน  การดําเนินงานตามนโยบายของโครงการกรุงไทยสานฝน 
2. ดําเนินการดานธุรการงานโครงการกรุงไทยสานฝน (การรับ-สง หนังสือ) 
3. ติดตอประสานงาน จัดหาผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย 

กรุงไทยสานฝน 
4. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การใชงบประมาณตามโครงการกรุงไทย 
5. รายงานขอมูลสถานศึกษาให บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ทุกส้ินปการศึกษา) 
6. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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5.  งานปฏิคม 
นางสินีนาฎ ชัยเขต    ตําแหนง ครู   หัวหนางาน 
นางวิภา  กันสีเวียง  ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
น.ส.ตุลาภรณ  ขันเพ็ชร   ตําแหนง ครูอัตราจาง  คณะทํางาน 
นางนิชาภา จันทาพูน  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  คณะทํางาน 
นางสาวสุณิษา แสนจันทร  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  คณะทํางาน 
นางรัตตินันท ทูลศิริ    ตําแหนง คร ู   เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. จัดทําโครงการ   วางแผนการปฏิบัติงานในดานปฏิคมของโรงเรียน โดยประสานงาน                        

กับงานท่ีเกี่ยวของ 
2. จัดหา วัสดุ อุปกรณ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับงานปฏิคม 
3. จัดทําทะเบียน  ดูแล  รักษา   พัสดุงานปฎิคม 
4. จัดทําระเบียบ  มาตรฐานการปฏิบัติงานของงานปฏิคม 
5. ใหบริการงานดานปฏิคมกับผูท่ีมาขอใชบริการ 
6. ใหบริการแกคณะศึกษาดูงานและหนวยงานอื่นท่ีเขาเยี่ยมในนามของโรงเรียน 
7. ดูแล กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานดานปฏิคม 
8. ปฏิบัติปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
6. งานประชาสมัพันธ 
 นายอนุชิต  โปราหา  ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
 นางสาวจินตนา  รัตนชัย  ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
 นายพงศสุธี  เลศักด์ิ  ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
 นายอนุกูล  วังเวียงทอง ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
 นางสาวศิรประภา บัวคอม  ตําแหนง คร ู   คณะทํางาน 
 นายเมธิชัย  ชัยมินทร ตําแหนง ครผููชวย  คณะทํางาน 
 นางสาวจันทรเพ็ญ สุขสุเมฆ  ตําแหนง ครูผูชวย  คณะทํางาน 
 นางสาวพัชรา  เจตบุตร  ตําแหนง ครูผูชวย  คณะทํางาน 

  นายวิธวนิท  จันทรลือ ตําแหนง ครูผูชวย  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. วางแผน จัดทําโครงการงานประชาสัมพันธ 
2. ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียนในรปูแบบตาง ๆ  
3. บันทึกภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคล่ือนไหวในงานกจิกรรมตาง ๆ ตามวาระของโรงเรียน 
4. ออกแบบทําเว็บไซตของโรงเรียนและเผยแพรขอมูลขาวสารบนอินเทอรเน็ต 
5. ดําเนินข้ันตอนพิธีการในงาน กิจกรรมตาง ๆ ตามวาระของโรงเรียน 
6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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7. งานยานพาหนะ 
 นายจักรินทร    ชาวดร  ตําแหนง คร ู   หัวหนางาน 
 นางนิชาภา  จันทาพูน ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. ดําเนินงาน กํากับ ดูแล เกี่ยวกับการใชยานพาหนะสวนกลางของโรงเรียน 
2. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

คู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกำรให้บริกำร
กลุ่มบริหำรวิชำกำร



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานส านักงานกลุ่มบรหิารวิชาการ 
ปีที่น าไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางสินีนาฎ ชัยเขต 

หัวหน้างานส านักงาน 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
นางสาวตุลาภรณ์ ขันเพ็ชร 
เลขานุการงานส านักงาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับงานเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ และการติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 วางแผนการด าเนินงานในการจัดท าสารสนเทศของกลุ่มงานวิชาการ 
3.2 ด าเนินการรวบรวม และจัดท าสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการอย่างเป็นระบบ 
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการอย่างเป็นระบบ 
3.4 ให้บริการข่าวสารด้านวิชาการแก่ครู-อาจารย์ นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
3.5 จัดท าทะเบียนรับส่งเอกสารและหนังสือราชการ 
3.6 จัดท าโครงการ และด าเนินงานด้านงบประมาณของกลุ่มงานวิชาการ 
3.7 ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซ่อม และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระบบ 
3.8 งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. ค าจ ากัดความ 

“หนังสือราชการ” หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วน
ราชการ หนังสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก หนังสือที่
หน่วยงานอ่ืนใดที่ไม่ใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนเพื่อ
เป็นหลักฐานในราชการ เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลข่าวสาร 
หรือหนังสือที่ได้รับเข้าจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 งานรับหนังสือราชการ 
(1) รับหนังสือราชการ/เอกสาร จากงานธุรการโรงเรียน 
(2) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการส่งคืนงานธุรการโรงเรียนเพ่ือประสานงาน 
- กรณีถูกต้อง ให้น าเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

(3) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อมอบหมายให้กับงานที่เก่ียวข้อง 
(4) บันทึกลงรับหนังสือราชการ/เอกสาร ในทะเบียนคุมเอกสารเขา-ออกของกลุ่มบริหาร

วิชาการ 
(5) ส่งเรื่องให้กับงานที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
(งานรับหนังสือราชการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

7.1 ทะเบียนคุมเอกสารเขา-ออกของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
 
 

รับหนังสือราชการ/เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือราชการ/เอกสาร 

ไม่ถูกต้อง 

ส่งคืนงานธุรการโรงเรียน 

หน.กลุ่มงานฯ ระบุ
งานที่รับผิดชอบ 

ถูกต้อง 

ไม่สามารถระบุงานท่ี
รับผิดชอบได ้

ผอ.พิจารณาระบุ 
งานที่รับผิดชอบ 

บันทึกลงรับหนังสือราชการ/
เอกสาร ในทะเบียนคุมฯ 

ส่งเรื่องให้กับงานที่เกี่ยวข้อง 



9. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานรับหนังสือราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพ่ือให้การด าเนินการ การรับหนังสือราชการ/เอกสาร ของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ เป็นไปอย่างเป็นระบบ 

ล าดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

1. รับหนังสือราชการ/เอกสาร จากงานธุรการ
โรงเรียน 

5 นาที  นางสาวตุลาภรณ์ ขันเพ็ชร 

2 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
ราชการ/เอกสาร กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ด าเนินการส่งคืนงานธุรการโรงเรียนเพ่ือ
ประสานงาน กรณีถูกต้อง ให้น าเสนอต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

10 นาที  นางสาวตุลาภรณ์ ขันเพ็ชร 

3 
3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาริชาการ วิเคราะห์
เนื้อหาเพ่ือมอบหมายให้กับงานที่เกี่ยวข้อง 

10 นาที  นางอสมาภรณ์ อักษร 

4 
4. บันทึกลงรับหนังสือราชการ/เอกสาร ใน
ทะเบียนคุมเอกสารเขา-ออกของกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

5 นาที  นางสาวตุลาภรณ์ ขันเพ็ชร 

5 5. ส่งเรื่องให้กับงานที่เก่ียวข้อง 10 นาที  นางสาวตุลาภรณ์ ขันเพ็ชร 
เอกสารอ้างอิง 
1.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
ปีที่นำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
หัวหน้างานวางแผนงาน 

ด้านวิชาการ 

 
 

ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
หัวหน้างานวางแผนงาน 

ด้านวิชาการ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุ่ม

บริหารวิชาการและงานที่ผู ้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย พัฒนาคุณภาพงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการและร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงเรียน ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษากับองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการศึกษา จัดทำรายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
และรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 วางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ  
3.2 ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุ่มบริหารวิชาการและงานที่ผู ้อำนวยการโรงเรียน

มอบหมายพัฒนาคุณภาพงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.3 พัฒนาคุณภาพงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.4 ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3.5 พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการและร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในโรงเรียน 
3.6 ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษากับองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
3.7 จัดทำรายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
3.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
4. คำจำกัดความ 

“แผนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ” หมายถึง แผนการดำเนินงานในรูปแบบปฏิทินทาง
วิชาการเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานวิชาการให้แก่บุคลากรภายในองค์กร 

“เครือข่ายการศึกษา” หมายถึง หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นและ
พ้ืนทีใ่กล้เคียง 

 
 
 



5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 
5.2 ดำเนินการประชุมวิชาการเพ่ือจัดทำปฏิทินวิชาการ 
5.3 นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัติ 
5.4 ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินวิชาการ 
5.4 ประเมินผลเพ่ือนำไปพัฒนาและปรับปรุง  

 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 
 
 
 

แต่งตั้งคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ดำเนินการประชุมวิชาการเพื่อจัดทำปฏิทินวิชาการ ไม่
อนุมติั 

นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมติั 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินวิชาการ 



8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546 
8.3 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หรือส่วนราชการที่เรียนชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. 2547 
 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชือ่งาน (กระบวนงาน) งานวางแผนงานด้านวิชาการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุ่มบริหารวิชาการ และงานที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย 
พัฒนาคุณภาพงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการและร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
กับองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการศึกษา จัดทำรายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และรายงานผล
การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
ลำดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ 
หลักเกณฑ ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

1 ชั่วโมง  ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ   
ใจจุมปา 

2 
 
 

 2. ดำเนินการประชุมวิชาการเพ่ือจัดทำปฏิทินวิชาการ 1 ชั่วโมง  ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ   
ใจจุมปา 

 
 
 
 

แต่งตั้งคณะทำงานที่เกีย่วข้อง 

ดำเนินการประชุมวิชาการเพื่อจัดทำปฏิทินวิชาการ 



ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

3  
 
 
 
 

3. นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทราบและ
พิจารณาอนุมัติ 
 

1 วัน  ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ   
ใจจุมปา 

4  
 

 
 

4. ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินวิชาการ 
 
 

ตามกรอบ
เวลาของแต่
ละกิจกรรม 

 หัวหน้างานและ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

8  
 
 

5. ประเมินผลเพ่ือนำไปพัฒนาและ
ปรับปรุง 
 

1 ชั่วโมง  ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ 
ใจจุมปา 

เอกสารอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546 
3. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส่วนราชการที่เรียนชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. 2547 

 

นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ
และพิจารณาอนุมัติ 

ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินวิชาการ 

ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุง 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ปีที่นำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน 
หัวหน้า 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน 
หัวหน้า 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  
2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพ ผู้เรียน 

รายบุคคล 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 โครงสร้างหลักและหลักสูตรสถานศึกษา  
3.2 การประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 
4. คำจำกัดความ 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ใน การ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาที่ตำกว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความ 
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และมี 
คุณภาพได้มาตรฐานสากลเพ่ือการแข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยส่วนที่ เป็น
แกนกลางซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานส่วนกลางและส่วนที่มีสาระสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นซึ่ง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนดกรอบหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษาและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีส่วนที ่เป็น
เนื้อหาสาระที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถกำหนดเพ่ิมเติมขึ้นเองได้ เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับความ
สนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 สำรวจ วางแผนการจัดรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดทำการสอนตามโครงสร้างหลักและหลักสูตร
สถานศึกษา ให้ครบถ้วนสมบูรณ์สูตรการศึกษา 
 5.2 ประสานงานกับทุกกลุ่มสาระการเรียนและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการจัดทำและพัฒนา
หลักสูตรถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 5.3 ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 5.4 ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่าง ๆ 

การร่างหลักสูตร 

การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 

ไม่อนุมัติ 

นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

การนำหลักสูตรไปใช้ 



7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบประเมินการนำหลักสูตรไปใช้  
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
8.2 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  

2551 
8.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
8.4 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  

2551 
8.5 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  

2551 
8.6 แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขัน้ 

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
8.7 แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
8.8 แนวทางในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 
 

 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 
     1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  
     2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพ ผูเ้รียนรายบุคคล 
ลำดับ

ที ่
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

1 ชม.  นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออว้น 
นางสาวดารุณี เช้ือเจ็ดตน 

นางสายรุ้ง  รักษาด ี
นางรัตตินันท์  ทูลศิริ 

นายอนกุูล วังเวยีงทอง 

2 
 
 

2. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
    2.1 การศึกษาสภาพและความต้องการของชุมชน  
    2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน  
    2.3 การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง  

3 ชม.  คณะครู 

3 
 
 

3. การร่างหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยจุดประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรม
และวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และทัศนคติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

1 วัน  คณะครู 

4 
 

4. การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร  สิ่ งที่ต้องพิจารณาในการ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรคือ  ความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ  ได้แก่  จุดประสงค์  เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน  
กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้  วิธีวัดและประเมินผล 
และข้อเสนอแนะ 

7 วัน  คณะกรรมการ 
ร่างหลักสูตร 

5 5. นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัต ิ 1 วัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 



6  6. การนำหลกัสูตรไปใช้  ครูที่เป็นผู้ปฏบิัติการหลักในการพัฒนาหลกัสูตร
เป็นผู้นำหลักสูตรไปใช้   

3 ปีการศึกษา  คณะครู 

7  7. การประเมินผลหลักสูตร  
   7.1 ผลที่เกิดขึ้นกบันักเรียน (ความรู้  ทักษะ  เจตคติ) 
   7.2 ประเมินการจัดการเรียนการสอน (เนื้อหาสาระ สื่อ                  
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน) 

5 นาท ี  นักเรียน 
คณะครู 

 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3. แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
4. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
5. แนวปฏบิัติการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
6. แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
7. แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
8. แนวทางในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2562 
 
 ผลการดำเนินงานการของงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร และชุมชน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 360 คน แบบประเมินแบ่งออกเป็น 5 
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา โดยระดับคะแนนประเมินมี 5 ระดับ คือ 1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มาก
ที่สุด สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ ใช้เกณฑ์การวัดผลประเมินเฉลี่ยแปลผล ดังนี้ 
 1.00 – 1.80 ระดับ น้อยที่สุด  1.81 – 2.60 ระดับ น้อย 
 2.61 – 3.40 ระดับ ปานกลาง  3.41 – 4.20 ระดับ มาก 
 4.21 – 5.00 ระดับ มากที่สุด 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับชั้น จำนวน ร้อยละ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 203 56.39 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 157 43.61 

รวม 360 100 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนใหญ่

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 56.39 รองลงมาคือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 43.61 
 
ตารางท่ี 2 เพศ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 176 48.89 
หญิง 184 51.11 
รวม 360 100 



จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนเพศหญิง จำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11 รองลงมาคือ นักเรียนเพศชาย จำนวน 176 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.89 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ตารางท่ี 3 ส่วนที่ 1 ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. โรงเรียนมีความพร้อมในด้านอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม 3.92 มาก 
2. โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3.75 มาก 
3. โรงเรียนมีความพร้อมในด้านครูและบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอ 3.89 มาก 
4. โรงเรียนมีความพร้อมด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อ ICT 3.55 มาก 
5. นักเรียนได้รับรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน 3.75 มาก 
6. นักเรียนได้รับรู้ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของรายวิชาพ้ืนฐานและผลการ
เรียนรู้ของรายวิชาเพ่ิมเติม 

3.80 มาก 

7. นักเรียนได้รับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 3.68 มาก 
8. นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู
ในรายวิชาต่าง ๆ 

3.43 มาก 

รวม 3.72 มาก 

  
 จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ส่วนที่ 1 ด้านการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในครั้งนี้ ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย=3.72) ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ 
โรงเรียนมีความพร้อมในด้านอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย=3.92) รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนมีความ
พร้อมในด้านครูและบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย=3.89) ประเด็นที่มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาต่าง 
ๆ ( ค่าเฉลี่ย=3.43) 
 
ตารางท่ี 4 ส่วนที่ 2 ด้านการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบก่อนจัดการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชา 

3.86 มาก 

2. ครูจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อส่งเสริมทักษะ ความสามารถพิเศษของนักเรียน
อย่างเหมาะสม 

3.71 มาก 

3. ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนอย่าง 3.71 มาก 



เหมาะสม 
4. ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
อย่างเหมาะสม 

3.69 มาก 

5. ครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด 3.68 มาก 
6. ครูจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งการปฏิบัติโดย
ลำพังหรือเป็นกลุ่ม 

3.75 มาก 

7. ครูจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ 

3.75 มาก 

8. ครูทำการวัดและประเมินผลควบคู่ไปกับการเรียนการสอน 3.69 มาก 
9. ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 3.61 มาก 
10. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.76 มาก 

รวม 3.72 มาก 

  
 จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ส่วนที่ 2 ด้านการนำหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย=3.72) ประเด็นที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด ได้แก่ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบก่อนจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(ค่าเฉลี่ย=3.86) รองลงมา ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ได้แก่ (ค่าเฉลี่ย=
3.76) ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย=3.61) 
 
ตารางท่ี 5 ส่วนที่ 3 ด้านผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา 

รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และยึดมั่นในประชาธิปไตย 

4.09 มาก 

2. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 3.83 มาก 

3. นักเรียนมีจิตสาธารณะ รักและเอ้ืออาทรในเพ่ือนมนุษย์ 3.85 มาก 

4. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 3.95 มาก 

5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สะท้อนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

3.74 มาก 

6. นักเรียนใฝ่เรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร 3.68 มาก 

7. นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 3.78 มาก 

8. นักเรียนมีระเบียบวินัย สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน 3.76 มาก 

9. นักเรยีนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.80 มาก 



10. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา 3.63 มาก 

11. นักเรียนมีความสามารถในการคิด 3.73 มาก 

12. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 3.73 มาก 

13. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบ มีภาวะผู้นำและผู้ตาม 3.69 มาก 

14. นักเรียนมีความประหยัด อยู่อย่างพอเพียง 3.68 มาก 

15. นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3.11 ปานกลาง 

รวม 3.74 มาก 

  
 จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ส่วนที่ 3 ด้านผลผลิตของ
หลักสูตรสถานศึกษา ในครั้งนี้ ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย=3.74) ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ 
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และยึดมั่นใน
ประชาธิปไตย (ค่าเฉลี่ย=4.09) รองลงมา นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้แก่ (ค่าเฉลี่ย=3.95) ประเด็นที่มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน (ค่าเฉลี่ย=
3.11) 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียน 
ปีที่นำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
หัวหน้างานวัดและประเมินผล

และเทียบโอนผลการเรียน 

 
 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
หวัหน้างานวัดและประเมินผล

และเทียบโอนผลการเรียน 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื ่อกำหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้รายปี / รายภาค 

สนับสนุนการวัดผลประเมินผลและตัดสินผลตามแนวทางที่กำหนดไว้ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดแล
ประเมินผลการเรียนด้านต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนด้านต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้คำปรึกษา ติดตาม กำกับการวัดผล
ประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางที่โรงเรียนกำหนดไว้ ตรวจสอบ กลั่นกรองและ
ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน กำหนดแนวทางการประเมิน 
เกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสามารถทางการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนรายปี/รายภาค 
และการผ่านช่วงชั้น จัดทำสาระเครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการศึกษาต่าง ๆ (ปพ.1 – 9) จัดทำสถิติผลการ
ประเมินด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน รวบรวมตรวจสอบบันทึกประมวลผลการเรียนของผู้เรียน ตรวจสอบและสรุป
ข้อมูลผลการเรียนแต่ละคนเมื่อจบช่วงชั้น เพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนมุัติผล
การจบช่วงชั้น ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและ
เสนอผู้บริหารโรงเรียนตัดสินอนุมัติการเทียบโอน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 กำหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี / รายภาค 
3.2 สนับสนุนการวัดผลประเมินผลและตัดสินผลตามแนวทางที่กำหนดไว้ 
3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดแลประเมินผลการเรียนด้านต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน 
3.4 ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดแลประเมินผลการเรียนด้านต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากร

ของโรงเรียน 
3.5 ให้คำปรึกษา ติดตาม กำกับการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักวิชาการและ

แนวทางท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ 



3.6 ตรวจสอบ กลั่นกรองและปรับปรุงคุณภาพของวิธีการและเครื่ องมือวัดผลและประเมินผลของ
โรงเรียน 

3.7 กำหนดแนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ความสามารถทางการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3.8 พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อ
ความ การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนรายปี/รายภาค และการผ่านช่วงชั้น 
 3.9 จัดทำสาระเครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง 
ๆ 
 3.10 จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการศึกษาต่าง ๆ (ปพ.1 – 9) 
 3.11 จัดทำสถิติผลการประเมินด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
 3.12 รวบรวมตรวจสอบบันทึกประมวลผลการเรียนของผู้เรียน 
 3.13 ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนแต่ละคนเมื่อจบช่วงชั้น เพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการจบช่วงชั้น 
 3.14 ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ 
 3.15 ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
 3.16 เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารโรงเรียนตัดสินอนุมัติการเทียบโอน 

3.17 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 
4. คำจำกัดความ 

“การวัดและประเมินผล” หมายถึง การวัดคุณลักษณะของนักเรียนจากผลการตอบคำถามใน
แบบทดสอบตามที่กำหนด เพ่ือแสดงออกมาเป็นผลการเรียนและนำมาตีค่าและตัดสินคุณค่าของนักเรียน 

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถึง การนำผลการเรียน ผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ หรือ
ประสบการณ์มาเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่องตามหลักสูตร 

“ปพ.1” หมายถึง ระเบียนผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ 
“ปพ.2” หมายถึง วุฒิบัตรทางการศึกษาที่มอบให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
“ปพ.3” หมายถึง แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  
“ปพ.4” หมายถึง แบบแสดงผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
“ปพ.5” หมายถึง แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
“ปพ.6” หมายถึง แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
“ปพ.7” หมายถึง ใบรับรองผลการศึกษา  



“ปพ.8” หมายถึง ระเบียนสะสมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
“ปพ.9” หมายถึง สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 
5.2 จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียน 
5.3 ขอความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5.4 ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนเมื่อมีการร้องขอ 
5.5 ดำเนินการวัดและประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียน (การตัดสิน

ผลการเรียนแต่ละรายวิชา, การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน, การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์, การประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน) 

5.6 ตัดสินผลการเรียนประเมินรายปี/รายภาค 
 5.7 ขอความเห็นชอบผลการประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 5.8 ผู้อำนวยการอนุมัติผลการประเมินรายปี/รายภาค และตัดสินและอนุมัติการเลื่อนชั้น 
 5.9 จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 
 5.10 ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนและพัฒนาต่อไป  

 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะทำงานทีเ่กี่ยวข้อง 

จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียน 

ขอความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 

ของโรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

7.1 แบบสำรวจการจัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
7.2 ใบปะหน้าข้อสอบและแผนผังที่นั่งสอบ 
7.3 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะติด “ร” 
7.4 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 

ดำเนินการวัดและประเมินผลตามแผนที่วางไว้ 

ไม่อนุมติั ขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

อนุมติั 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 9) 

ผู้อำนวยการอนุมัติและ 

อนุมัติการเลื่อนชั้น 

อนุมติั 

ไม่อนุมติั 

เทียบโอนผล

การเรียน 

ตัดสินผลการเรียน 

รายปี/รายภาค 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 



7.5 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ถึงร้อยละ 60 
7.6 แบบคำร้องขอเปลี่ยนผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 0, ร, มส, มผ 
7.7 แบบฟอร์มการขอหลักฐานทางการศึกษา 
  

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546 
8.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
8.4 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพ่ือกำหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี / รายภาค สนับสนุนการวัดผลประเมินผลและตัดสินผลตามแนวทางที่กำหนด
ไว้ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดแลประเมินผลการเรียนด้านต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนด้านต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้คำปรึกษา ติดตาม กำกับการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางที่โรงเรียนกำหนด
ไว้ ตรวจสอบ กลั่นกรองและปรับปรุงคุณภาพของวิธีการและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน กำหนดแนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมิ นและแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสามารถทางการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พิจารณาตัดสินผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนรายปี/รายภาค และการผ่านช่วงชั้น จัดทำสาระ
เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการศึกษาต่าง ๆ (ปพ.1 – 9) 
จัดทำสถิติผลการประเมินด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน รวบรวมตรวจสอบบันทึกประมวลผลการเรียนของผู้เรียน ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนแต่ละคนเมื่อจบช่วงชั้น 
เพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอผู้บริหารสถา นศึกษาตัดสินและ
อนุมัติผลการจบช่วงชั้น ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารโรงเรียนตัดสินอนุมัติการเทียบโอน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวัดผ ล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน 
ลำดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

 
 

 
 
 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏบิัติที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

1 ชั่วโมง  นายอนุกูล   
วังเวียงทอง 

 

แต่งตั้งคณะทำงานที่เกีย่วข้อง 



ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

2    
 
 

2. จัดทำระเบยีบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรยีนของโรงเรียน 
 

2 สัปดาห ์  งานวัดผลและ
ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 
3  

 
 
 

3. ขอความเห็นชอบระเบียบวา่ด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของโรงเรียนจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 วัน  งานวัดผลและ
ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 

4  
 

4. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนเมื่อมีการ
ร้องขอ 

1 สัปดาห ์  นายอนุกูล   
วังเวียงทอง 

5  
 
 

5. ดำเนินการวัดและประเมินผลตามระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียน (การ
ตัดสินผลการเรียนแตล่ะรายวิชา, การประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน, การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การประเมิน
สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน) 

2 ภาคเรียน  นายอนกุูล  วังเวียงทอง 
น.ส.อารีรัตน์ เช้ืออ้วน 
นางรัตตินันท์  ทูลศิริ 

นายชาญวิทย์  ตาจันทร์อินทร์ 

6  
 
 
 
 

6. ตัดสินผลการเรียนประเมินรายปี/รายภาค 
 

1 สัปดาห ์  ครูประจำวิชา 

 

จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียน 

ขอความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 

ของโรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เทียบโอนผลการเรียน 

ดำเนินการวัดและประเมินผลตามแผนที่วางไว้ 

ตัดสินผลการเรียน 

รายปี/รายภาค 



ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

7    
 
 
 

 

7. ขอความเห็นชอบผลการประเมนิจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

1 วัน  งานวัดผลและ
ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 

8  
 

 
 

 

8. ผู้อำนวยการอนุมัตผิลการประเมินรายป/ีราย
ภาค และตัดสินและอนุมัติการเลื่อนช้ัน 

1 วัน  งานวัดผลและ
ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 

9  
 

 

9. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 1 – 7 วัน  นายอนกุูล  วังเวียงทอง 

นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
นางสายรุ้ง  รักษาด ี

นางศรีสุนีย์  กันทาเดช 

นางรัตตินันท์  ทูลศิร ิ
น.ส.อารีรัตน์  เชื้ออ้วน 
นายชาญวิทย์  ตาจันทร์อินทร์ 

น.ส.ตุลาภรณ์  ขันเพ็ชร 
10  

 
 

10. ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลไป
ใช้วางแผนและพัฒนาต่อไป 

1 สัปดาห ์  นายอนกุูล  วังเวียงทอง 
นางรัตตินันท์  ทูลศิริ 

 

ขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ผู้อำนวยการอนุมัติและ 

อนุมัติการเลื่อนช้ัน 

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 9) 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 



ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสารอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546 
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
4. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานจัดทําสํามะโนนักเรียน งานทะเบียน

นักเรียนและงานรับนักเรียน  

ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 
 

ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 
 
 

นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
หัวหนางานทะเบียน 

 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
นางศรีสุนีย  กันทาเดช 
นางสาวตุลาภรณ  ขันเพ็ขร 
นายอนุกูล   วังเวียงทอง 

คณะทํางาน 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผูอํานวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. งาน (กระบวนงาน)  

งานจัดทําสํามะโนนักเรียน งานทะเบียนนักเรียนและงานรับนักเรียน  
 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมงานดานวิชาการ  จัดทําเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในงานทะเบียนและงานตาม พ.ร.บ.

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2544  ดําเนินการใหมีการข้ึนทะเบียนนักเรียนอยางถูกตองและเปนปจจุบัน  
ดําเนินการติดตาม ยาย และจําหนายนักเรียนใหถูกตองตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และ
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารสําคัญเพื่อเปนหลักฐานและสามารถ
ตรวจสอบได ทําให ระบบการจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการลุลวงไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพ และ 
ดําเนินการวางแผนรับนักเรียนตามชวงเวลาท่ีโรงเรียนกําหนดตามแผนปฏิบัติงานกลุมงานบริหารวิชาการ 

 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 จัดทําเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในงานทะเบียนและงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2544 
3.2 ดําเนินการใหมีการข้ึนทะเบียนนักเรียนอยางถูกตองและเปนปจจุบัน  ดําเนินการติดตาม ยาย 
และจําหนายนักเรียนใหถูกตองตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3.3 จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารสําคัญเพื่อเปนหลักฐานและสามารถตรวจสอบได ทําให ระบบการ
จัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการลุลวงไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพ 
3.4 ดําเนินการวางแผนรับนักเรียนตามชวงเวลาท่ีโรงเรียนกําหนดตามแผนปฏิบัติงานกลุมงานบริหาร
วิชาการ 
 

4. คําจํากัดความ 
สํามะโนนักเรียน หมายถึง  จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียนท่ีจะเขารับการบริการทางการศึกษาใน
เขตบริการของสถานศึกษา ใหเปนปจจุบันโดย ประสานความรวมมือกับชุมชน ทองถ่ินและหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ 
งานทะเบียน หมายถึง กระบวนการเก็บขอมูลประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา สถานภาพทางการ
ศึกษา การจบการศึกษา ทะเบียนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ทะเบียนรายวิชา ขอมูล
สารสนเทศของผูเรียน 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 แตงต้ังคณะทํางานเกี่ยวของ วางแผนการดําเนินงานและจัดเตรียมเอกสารตางๆ สําหรับจัดทํา 

                สํามะโนนักเรียน การรับนักเรียนและจัดทําเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในงานทะเบียนตาม พ.ร.บ.  
                การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

5.2 ดําเนินการรับนักเรียนตามชวงเวลาท่ีโรงเรียนกําหนดตามแผนปฏิบัติงานกลุมงานบริหารวิชาการ 
5.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการรับนักเรียน 
5.4 จัดทํารายงานนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
5.5 ดําเนินการใหมีการข้ึนทะเบียนนักเรียนอยางถูกตองและเปนปจจุบัน  จัดระบบการเก็บรักษา 
      เอกสารสําคัญเพื่อเปนหลักฐานและสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 



5.6 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับ 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตงต้ังคณะทํางานเก่ียวของ 

ดําเนินการ 

 

กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตอง 

 

ไมอนุมัติ 

นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ดําเนินการ 

   สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับ 
 



 
7. แบบฟอรมท่ีใช 

7.1 แบบฟอรมงานทะเบียน  
 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1 งานทะเบียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานทะเบียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

เพื่อสงเสริมงานดานวิชาการ  จัดทําเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในงานทะเบียนและงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2544  ดําเนินการใหมีการข้ึนทะเบียน
นักเรียนอยางถูกตองและเปนปจจุบัน  ดําเนินการติดตาม ยาย และจําหนายนักเรียนใหถูกตองตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารสําคัญเพื่อเปนหลักฐานและสามารถตรวจสอบได ทําให ระบบการจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการลุลวงไป
ไดดวยดีมีประสิทธิภาพ และ ดําเนินการวางแผนรับนักเรียนตามชวงเวลาท่ีโรงเรียนกําหนดตามแผนปฏิบัติงานกลุมงานบริหารวิชาการ 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1.แตงต้ังคณะทํางานเกี่ยวของ วางแผนการดําเนินงานและ
จัดเตรียมเอกสารตางๆ สําหรับจัดทํา สํามะโนนักเรียน 
การรับนักเรียนและจัดทําเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในงาน
ทะเบียนตาม พ.ร.บ.  การศึกษาภาคบงัคับ พ.ศ.2545 

1 ชั่วโมง  นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
คณะทํางาน 

2 
 
 

 2. ดําเนินการรับนักเรียนตามชวงเวลาท่ีโรงเรียน
กําหนดตามแผนปฏิบัติงานกลุมงานบริหารวิชาการ 
 

1 ชั่วโมง  นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
คณะทํางาน 

3 
 

 3.ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการรับนักเรียน 
 

1 ชั่วโมง  นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
คณะทํางาน 

4 
 

 

 
 
 

4. นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนทราบและพิจารณา
อนุมัติ 

1 วัน  
 

 นายบุญเทพ พิศวง 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

  5. ดําเนินการ 1 วัน  นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
คณะทํางาน 

  6..สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับ 
 

1 ชั่วโมง  นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
คณะทํางาน 

เอกสารอางอิง 

1.   งานทะเบียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  

แตงต้ังคณะทํางานเก่ียวของ 

 

ดําเนินการ 

 

กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตอง 

 

นําเสนอผูอํานวยการ
โรงเรียนทราบและพิจารณา

 

ดําเนินการ 

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับ 

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานจัดตารางสอนและจัดการเรียนการสอน 
ปีที่นำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
หัวหน้างานจัดตารางสอนและ

จัดการเรียนการสอน 

 
 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
หวัหน้างานจัดตารางสอนและ

จัดการเรียนการสอน 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานจัดตารางสอนและจัดการเรียนการสอน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดตารางสอนให้ครบตามจำนวนรายวิชาที่ เปิดทำการสอนและมีจำนวนชั่วโมงเรียนครบตาม

หลักสูตรสถานศึกษา จัดครูผู้สอนเพื่อเข้าทำการสอนตามตารางที่จัดไว้ จัดห้องเรียนให้เป็นไปตามแผนการ
เรียน ตลอดจนในกรณีที่นักเรียนย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน รับลงทะเบียนและถอนรายวิชาผ่า นโปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์ จัดทำเอกสารบันทึกการเข้าเรียนและตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 จัดตารางสอนให้ครบตามจำนวนรายวิชาที่เปิดทำการสอนและมีจำนวนชั่วโมงเรียนครบตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

3.2 จัดครูผู้สอนเพ่ือเข้าทำการสอนตามตารางที่จัดไว้ 
3.3 จัดห้องเรียนให้เป็นไปตามแผนการเรียน ตลอดจนในกรณีท่ีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน 
3.4 รับลงทะเบียนและถอนรายวิชาผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
3.5 จัดทำเอกสารบันทึกการเข้าเรียนและตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน 

 
4. คำจำกัดความ 

“แผนการเรียน” หมายถึง การจัดวิชาเรียนในแต่ละระดับชั้นให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
“โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง โปรแกรมลงทะเบียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ ้นโดยงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 
5.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 
5.3 จัดห้องเรียนให้เป็นไปตามแผนการเรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
5.4 สำรวจการจัดบุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการเข้าสอนแต่ละรายวิชา 
5.5 ผู้อำนวยการอนุมัติการปฏิบัติหน้าที่การสอน 
5.6 จัดทำตารางสอนตามแผนที่วางไว้ 
5.7 จัดห้องเรียนให้แก่นักเรียนที่ย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน 
5.8 รับลงทะเบียนและถอนรายวิชาเพ่ิมเติมผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 5.9 จัดทำเอกสารบันทึกการเข้าเรียน 



 5.10 ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนและบันทึกสถิติการเข้าเรียนของนักเรียน 
 5.11 ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนา 

 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
   
 
  

แต่งตั้งคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สำรวจการจัดบุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในการเข้าสอนแต่ละรายวิชา 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 

จัดห้องเรียนให้เป็นไปตามแผนการเรียน 

และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

จัดห้องเรียนให้แก่

นักเรียนที่ย้ายเข้า

ระหว่างภาคเรียน 

ผู้อำนวยการอนุมัติ 
การปฏิบัติหน้าที่การสอน 

อนุมติั 

ไมอ่นุมติั 

จัดทำตารางสอนตามแผนที่วางไว้ 

รับลงทะเบียนและถอนรายวิชา
เพิ่มเติมผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

7.1 แบบสำรวจการจัดบุคลากรเข้าสอน 
7.2 สมุดบันทึกการเข้าเรียน 
  

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

จัดทำเอกสารบันทึกการเข้าเรียน 

บันทึกสถิติการเข้าเรียนของนักเรียน 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดตารางสอนและจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพ่ือจัดตารางสอนให้ครบตามจำนวนรายวิชาที่เปิดทำการสอนและมีจำนวนชั่วโมงเรียนครบตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดครูผู้สอนเพ่ือเข้าทำการสอนตามตาราง
ที่จัดไว้ จัดห้องเรียนให้เป็นไปตามแผนการเรียน ตลอดจนในกรณีท่ีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน รับลงทะเบียนและถอนรายวิชาผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำ
เอกสารบันทึกการเข้าเรียนและตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน 
ลำดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

 
 

 
 
 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏบิตัิที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

1 ชั่วโมง  นายอนุกูล   
วังเวียงทอง 

2  
 

2. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 1 สัปดาห์  นายอนุกูล   
วังเวียงทอง 

3  
 
 

 

3. จัดห้องเรียนให้เป็นไปตามแผนการเรยีนและ
สอดคล้องกับหลักสตูรสถานศึกษา 

1 สัปดาห ์  นายอนกุูล  วังเวียงทอง 
นายชาญวิทย์  ตาจันทร์อินทร์ 

4  
 
 
 

4. สำรวจการจัดบุคลากรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในการเข้าสอนแต่ละรายวิชา 
 

1 สัปดาห ์  นายอนกุูล  วังเวียงทอง 

แต่งตั้งคณะทำงานที่เกีย่วข้อง 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 

จัดห้องเรียนให้เป็นไปตามแผนการเรียน 

และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

สำรวจการจัดบุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในการเข้าสอนแต่ละรายวิชา 



 
ลำดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

5  
 
   

 
 

5. ผู้อำนวยการอนุมัติการปฏิบตัิหน้าท่ีการสอน 
 

1 วัน  งานจัดตารางสอน
และจัดการเรียนการ

สอน 

6  
 
 
 

6. จัดทำตารางสอนตามแผนท่ีวางไว้ 2 สัปดาห ์  นายอนุกูล   
วังเวียงทอง 

7  
 
 

7. จัดห้องเรียนให้แก่นักเรียนท่ีย้ายเข้าระหว่าง
ภาคเรยีน 
 

1 วัน  นายอนุกูล   
วังเวียงทอง 

8  
 
 
 

8. รับลงทะเบียนและถอนรายวิชาเพิ่มเตมิผ่าน
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส ์
 

5 นาที  นายชาญวิทย์   
ตาจันทร์อินทร ์

9  
 
 

9. จัดทำเอกสารบันทึกการเข้าเรียน 1 สัปดาห ์  นางศรีสุนีย์   
กันทาเดช 

 

จัดห้องเรียนให้แก่นักเรียนที่ย้ายเข้า

ระหว่างภาคเรียน 

ผู้อำนวยการอนุมัติ 
การปฏิบัติหน้าท่ีการสอน 

 

จัดทำตารางสอนตามแผนที่วางไว้ 

รับลงทะเบียนและถอนรายวิชาเพ่ิมเติม
ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส ์

จัดทำเอกสารบันทึกการเข้าเรียน 



ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

10    
 
 

10. ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนและ
บันทึกสถิติการเข้าเรยีนของนักเรยีน 

1 วัน  นางศรีสุนีย์   
กันทาเดช 

11  
 
 

11. ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุงและ
พัฒนา 

1 สัปดาห ์  นายอนกุูล  วังเวียงทอง 

เอกสารอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

บันทึกสถิตกิารเข้าเรียนของนักเรียน 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ 
ปีที่นำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา 

หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 

 
ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา 

หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อเป็นแหล่งบริการ อำนวยความสะดวกและ

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้เรียน บุคลากร และบุคคลภายนอก ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 สำรวจความต้องการในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน 
3.2 พัฒนาและดูแลระบบให้ทำงานถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

 
4. คำจำกัดความ 

“ระบบลงทะเบียนออนไลน์” หมายถึง ระบบที่นักเรียนสามารถใช้บัญชีของตนเองเข้าไปเลือก
ลงทะเบียนวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมชุมนุมได้ด้วยตนเอง 

“ระบบจองห้องสมุดมัลติมีเดียออนไลน์” หมายถึง ระบบที่ผู้ที่ต้องการใช้งานห้องสมุดมัลติมีเดีย
สามารถเข้าไปจองสำหรับเข้าใช้ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ในวันและเวลาที่ต้องการได้ด้วยตนเอง 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 สำรวจความต้องการในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5.2 เสนอต่อผู้บริหารให้เห็นชอบอนุมัติในการพัฒนาหรือดูแลระบบ 
5.3 พัฒนาหรือดูแลระบบตามความต้องการใช้งาน 
5.4 ทดสอบใช้งานระบบเพ่ือหาข้อผิดพลาด 
5.5 เปิดระบบเพ่ือใช้งานจริง 
5.6 ติดตามประเมินผล และสำรวจความพึงพอใจ เพ่ือนำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 

 
  



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

สำรวจความต้องการในการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสำรวจความต้องการในการใช้งานระบบ

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

พัฒนาหรือดูแลระบบตามความต้องการใช้งาน 

เสนอต่อผู้บริหาร 
อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

เปิดระบบเพื่อใช้งานจริง 

ทดสอบระบบ 
พบข้อผิดพลาด 

ไม่พบข้อผิดพลาด 



8. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแหล่งบริการ อำนวยความสะดวกและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้เรียน 
บุคลากร และบุคคลภายนอก ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

1. สำรวจความต้องการในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

2 สัปดาห ์  ปฏิญญา  เมืองมา 

2 

 

2. เสนอต่อผู้บริหารใหเ้ห็นชอบอนุมัติในการพัฒนาหรือดูแล
ระบบ 

1 สัปดาห ์  ปฏิญญา  เมืองมา 

3 
 
 
 

3. พัฒนาหรือดูแลระบบตามความต้องการใช้งาน 
1 – 12 
สัปดาห ์

 ปฏิญญา  เมืองมา 

  

สำรวจความต้องการในการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสำรวจความต้องการในการใช้งานระบบ

พัฒนาหรือดูแลระบบตามความต้องการใช้งาน 

เสนอต่อผู้บริหาร 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 



ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4 

 

4. ทดสอบใช้งานระบบเพื่อหาข้อผิดพลาด 
 

1 สัปดาห ์  
ปฏิญญา  เมืองมา 

 

5 

 
 
 

5. เปิดระบบเพื่อใช้งานจริง 
ตลอดภาค

เรียน 
 

ปฏิญญา  เมืองมา 
 

6  
 
 

6. ติดตามประเมินผล และสำรวจความพึงพอใจ เพื่อนำไป
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 

1 สัปดาห ์
 

ปฏิญญา  เมืองมา 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 

 

ไม่พบข้อผิดพลาด 

 

พบข้อผิดพลาด 

เปิดระบบเพื่อใชง้านจริง 

ทดสอบระบบ 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรบัปรุง 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานคัดเลือกแบบเรียนในสถานศึกษา 
ปีที่นำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน 
หัวหน้า 

งานคัดเลือกแบบเรียน 
ในสถานศึกษา 

 
 

นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน 
หัวหน้า 

งานคัดเลือกแบบเรียน 
ในสถานศึกษา 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

งานคัดเลือกแบบเรียนในสถานศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือติดต่อ ประสานงานกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ โดย 

พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา  
 
3. ขอบเขตของงาน 

สำรวจแบบเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำข้อมูลที่ได้ส่งต่องานพัสดุ 
 

4. คำจำกัดความ 
หนังสือเรียนหรือแบบเรียน เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด 

กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คือ 

(1) ภาษาไทย 
(2) คณิตศาสตร์ 
(3) วิทยาศาสตร์ 
(4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(5) สุขศึกษาและพลศึกษา 
(6) ศิลปะ 
(7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(8) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ประสานงานกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือสำรวจแบบเรียน 
5.2 เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  
5.3 ประสานกับงานพัสดุและงานการเงินในการคดัเลือกแบบเรียน 
5.4 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และ

ผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะทำงานการคัดเลือกแบบเรียนในสถานศึกษา 

ครูผู้สอนคัดเลือกรายการแบบเรียน 

เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

ไม่อนุมัติ 
เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ติดตามและประเมินผลการนำแบบเรียนไปใช้ 

ประสานกับงานพัสดแุละการเงิน 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหนังสือ 

เสนอคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
และคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 



7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบฟอร์มการสั่งซื้อแบบเรียน  
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
8.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
8.3 กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
8.4 เว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (http://academic.obec.go.th/textbook/web)  
8.5 เว็บไซต์ของสำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th)  
8.6 เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (http://www.obec.go.th) 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานคัดเลอืกแบบเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 
     เพื่อติดต่อ ประสานงานกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คดัเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ โดย พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือท่ีสอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และหลักสตูรสถานศึกษา 

ลำดับ
ที ่

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 
 

 
 

1. แต่งตั้ งคณะทำงานเพื่ อศึกษาวิเคราะห์  ระเบียบ กฎหมาย 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกแบบเรียน 

1 วัน  นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออว้น 
นางรัตตินันท์  ทูลศิริ 

2 
 
 

2. ครูผู้สอนพิจารณาคัดเลือกหนังสือ พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
สถานศึกษา มีเนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน ซ่ึงสามารถ
เลือกได้จากบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือเว็บไซต์ของสำนักวิชาการ และ
มาตรฐานการศึกษา หรือเว็บไซต์ของำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

7 วัน  นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออว้น 
นางรัตตินันท์  ทูลศิริ 

3 3. เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  1 วัน  นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออว้น 
นางรัตตินันท์  ทูลศิริ 

4 4. ประสานกับงานพัสดุและการเงิน เพื่อสรุปรายชื่อหนังสือ จำนวน
เล่ม และวงเงินที่จัดซ้ือ 

2 วัน  นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออว้น 
นางรัตตินันท์  ทูลศิริ 

5 5. นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

1 วัน  นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออว้น 
นางรัตตินันท์  ทูลศิริ 

 



 

ลำดับ
ที ่

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

6 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

6. นำเสนอคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานพิจารณา 

1 วัน  นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออว้น 
นางรัตตินันท์  ทูลศิริ 

7 7. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับหนังสือ 1 วัน  งานพัสดุและการเงิน 

8 8. ติดตามและประเมินผลการนำแบบเรยีนไปใช้ 

 
3 วัน  นางสาวอารีรัตน์  เช้ืออว้น 

นางรัตตินันท์  ทูลศิริ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
2. พระราชบัญญตัิการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4. เว็บไซต์ฐานข้อมลูบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรูส้ำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (http://academic.obec.go.th/textbook/web)  
5. เว็บไซต์ของสำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th)  
6. เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (http://www.obec.go.th) 

 
 



วิชาพื้นฐาน 
รายการหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระดับ 
ชั้น ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง ราคา 

จำนวน ราคา 
(เล่ม) บาท 

ม.1 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 พว. วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ ์ 46 200 9,200 
ม.1 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.1 พว. นาวินี  หลำประเสริฐ 56 100 5,600 
ม.1 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 เล่ม 1 

หนังสอืเรยีนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ สกสค. สสวท. 126 200 25,200 

ม.1 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 เล่ม 2 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสร์ สกสค. สสวท. 110 100 11,000 

ม.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์ม.1 เล่ม 1 สกสค. สสวท. 91 200 18,200 
ม.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์ม.1 เล่ม 2 สกสค. สสวท. 88 96 8,448 

ม.1 สังคมศึกษา ฯ ม.1 อจท. ร.ศ.ดร. ดำรง ฐานดี 139 200 27,800 

ม.1 
ประวัติศาสตร์ 

อจท 
ณรงค์ พ่วงพิศ  
วุฒิชัย มูลศิลป ์

78 40 3,120 

ม.1 
ภาษาอังกฤษ SPARK 1 ม.1 อักษรเจรญิ

ทัศน์ (อจท.) 
Virginia Evans และ 

Jenny Dooley 
125 200 25,000 

ม.1 หนังสือเรียนสุขศึกษา 1 เอมพันธ์ 
จำกัด 

นพ.กิตติ  ปรมัตถผล 
และ คณะ 

79 200 15,800 

ม.1 งานบ้าน 1 เอมพันธ์ เดือนนภา  อุ่นอ่อน 67 200 13,400 

ม.1 งานประดิษฐ์ 1 เอมพันธ์ ปิยวีร  จุติพงษ์รักษา 52 40 2,080 
ม.1 วิทยาการคำนวณ ม.1 อจท ณัฐและคณะ 52 45 2,340 
ม.1 การออกแบบเทคโนโลยี ม.1 อจท เมษ ์ 48 45 2,160 
ม.1 ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป ์ เอมพันธ์ ณีรนุช สุวรรณมัย 236 200 47,200 

    
รวม 207,348 

 
 
 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ระดับ 
ชั้น 

ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง ราคา 
จำนวน 
(เล่ม) 

ราคา 
บาท 

ม.2 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.2 พว. จิตต์นิภา  ศรีไสย ์ 62 213 13,206 
ม.2 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.2 พว. จิตต์นิภา  ศรีไสย ์ 55 100 5,500 
ม.2 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 เล่ม 1 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 
สำนักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

สสวท. 123 213 26,199 

ม.2 คณิตศาสตร ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 เล่ม 2 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 

สำนักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

สสวท. 114 100 11,400 

ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 
ม.2 เล่ม 1 องค์การค้า สสวท. 112 213 23,856 

ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 
ม.2 เล่ม 2 องค์การค้า สสวท. 108 100 10,800 

ม.2 สังคมศึกษาฯ ม.2 อจท รศ.ดร.ดำรง ฐานด ี 142 40 5,680 
ม.2 ประวัติศาสตร์ ม.2 

อจท 
ณรงค์ พ่องพิศ  
วุฒิชัย มูลศิลป ์

84 213 17,892 

ม.2 พุทธศาสนา ม.2 
อจท 

วิทย์ วิศทเวทย ์ 
เสถียรพงษ์ วรรณปก 

74 40 2,960 

ม.2 ภาษาอังกฤษ Spark 2 ม.2 
อจท. 

Virginia Evans - Jenny 
Dooley 

125 213 26,625 

ม.2 หนังสือเรียนสุขศึกษา 2 
เอมพันธ์ 

นพ.กิตติ ปรมัตถผล  
และคณะ 

79 213 16,827 

ม.2 งานเกษตร 2 เอมพันธ์ อ.ศรีวรรณ  เที่ยงตรง 75 213 15,975 
ม.2 งานช่าง 2 เอมพันธ์ ประทาน รักปรางค์ 67 40 2,680 
ม.2 วิทยาการคำนวณ ม.2 อจท ชนินทร 58 45 2,610 
ม.2 ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป ์ เอมพันธ์ ณีรนุช สุวรรณมัย 226 213 48,138 
ม.2 การออกแบบเทคโนโลยี ม.2 อจท เมษ ์ 48 45 2,160 

    
รวม 230,348 

 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับ 
ชั้น 

ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง ราคา 
จำนวน 
(เล่ม) 

ราคา 
บาท 

ม.3 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3 พว. จิตต์นิภา  ศรีไสย ์ 62 177 10974 
ม.3 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.3 พว. จิตต์นิภา  ศรีไสย ์ 95 100 9500 
ม.3 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 เล่ม 1 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 
สกสค. สสวท. 103 177 18231 

ม.3 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 เล่ม 2 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 

สกสค. สสวท. 103 100 10300 

ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 

สสวท. สสวท. 110 177 19470 

ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 

สสวท. สสวท. 91 100 9100 

ม.3 สังคมศึกษา ฯ ม.3 อจท. กระมล และคณะ 139 177 24603 
ม.3 ประวัติศาสตร์ ม.3 อจท. ณรงค์ และคณะ 84 44 3696 
ม.3 ศาสนา ม.3 อจท. วทย์ วิศทเวทย ์และคณะ 79 44 3476 
ม.3 ภาษาอังกฤษ SPARK 3 ม.3 

อจท. Virginia Evans และ Jenny 
Dooley 125 177 22125 

ม.3 งานธุรกิจ ม.1-3 อจท. ศรินทิพย์  วัฒนพันธุ ์ 72 177 12744 
ม.3 วิทยาการคำนวณ ม.3 อจท คณะของอจท. 62 45 2790 
ม.3 การออกแบบเทคโนโลยี ม.3 อจท เมษ ์ 58 45 2610 
ม.3 ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป ์ เอมพันธ์ ณีรนุช สุวรรณมัย 228 177 40356 

    
รวม 189,975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ระดับ 
ชั้น ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง ราคา 

จำนวน 
(เล่ม) 

ราคา 
บาท 

ม.4 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 พว. วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ ์ 64 166 10624 
ม.4 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.4 พว. นาวินี  หลำประเสริฐ 65 165 10725 
ม.4 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4                          

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 
องค์การค้า สสวท. 63 165 10395 

ม.4 รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4 สสวท. สสวท. 81 165 13365 
ม.4 รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ดวงดาวและ

โลกของเรา ม.4-6      ป ี2551 
สสวท. สสวท. 54 165 8910 

ม.4 หน้าที่พลเมือง ม.4-6 
อจท. 

กระมล ทองธรรมชาติ และ
คณะ 

88 165 14520 

ม.4 พระพุทธศาสนา ม.4-6 อจท. สุคนธ์ สินธพานนท ์ 88 165 14520 
ม.4 งานประดิษฐ์ 4-6 เอมพันธ์ จริยา  บุรพกุศลศร ี 59 165 9735 
ม.4 หนังสือเรียนสุขศึกษา 4 เอมพันธ์ นพ.กิตติ  ปรมัตถผล และ 

คณะ 
89 165 14685 

ม.4 วิทยาการคำนวณ ม.4 อจท ณัฐและคณะ 52 165 8580 
ม.4 การออกแบบเทคโนโลยี ม.4 อจท เมษ ์ 48 165 7920 
ม.4 ภาษาอังกฤษ Eyes Open Student's 

Book 1 พว. 
Ben Goldstein, Ceri 
Jones with Emma 

Heyderman 
140 165 23100 

ม.4 ดนตรี เอมพันธ์ ณีรนชุ สุวรรณมัย 95 165 15675 

    
รวม 162,754 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ระดับ 
ชั้น 

ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง ราคา 
จำนวน 
(เล่ม) 

ราคา 
บาท 

ม.5 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.5 พว. จิตต์นิภา  ศรีไสย์ 58 165 9570 
ม.5 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.5 พว. จิตต์นิภา  ศรีไสย์ 64 165 10560 
ม.5 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 หนังสือเรียน 

รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 
พว. นายวัฒนา  นิธิศดิลก และนาย

เจริญ ราคาแก้ว 84 165 13860 

ม.5 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์กายภาพม.5เล่ม 1 

สสวท. สสวท. 50 165 8250 

ม.5 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์กายภาพม.5 เล่ม2 

สสวท. สสวท. 83 165 13695 

ม.5 หนังสือเศรษฐศาสตร์ ม.4-6 อจท. จรินทร์/สุชาดา 75 50 3750 
ม.5 หนังสือภูมิศาสตร์ ม.4-6 อจท. ดร.อภิวสิทธิ ์และคณะ 119 50 5950 
ม.5 หนังสือเรียนสุขศึกษา 5 เอมพันธ์ 

จำกัด 

พญ.กุสุมาวด ีคำเกลี้ยง 
และคณะ 85 165 14025 

ม.5 งานช่าง 4-6 เอมพันธ์ ประทาน รักปรางค์ 95 165 15675 
ม.5 ภาษาอังกฤษ Eyes Open Student's Book 2 พว. Ben Goldstein, Ceri 

Jones with Emma 
Heyderman 

140 165 23100 

ม.5 นาฏศิลป ์ เอมพันธ์ ณีรนุช สุวรรณมัย 77 165 12705 
ม.5 ศิลปะ แม็ค จีรพันธ์ สมประสงค์ 

122 165 20130 

ม.4-6 งานประดิษฐ์ เอมพันธ์ จริยา บุรพกุศลศรี 
59 165 9735 

ม.5 วิทยาการคำนวณ ม.5 อจท ชนินทร 
62 165 10540 

ม.5 การออกแบบเทคโนโลยี ม.5 อจท เมษ์ 48 165 8160 

    
รวม 179,705 

 
 
 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ 
ชั้น 

ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง ราคา 
จำนวน 
(เล่ม) 

ราคา 
บาท 

ม.6 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.6 พว. จิตต์นิภา  ศรีไสย ์ 82 134 10988 
ม.6 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.6 พว. จิตต์นิภา  ศรีไสย ์ 98 100 9800 
ม.6 คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร ์

สกสค. สสวท. 
71 134 9514 

ม.6 รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ดวงดาว
และโลกของเรา ม.4-6 ปี 2551 

สสวท. สสวท. 
54 134 7236 

ม.6 หนังสือประวัตศิาสตรไ์ทย ม.4-6 พว. วงเดือน  นาราสัจจ์ 
ชมพูนุท นาคีรักษ์ 

85 134 11390 

ม.6 หนงัสือประวัตศิาสตรส์ากลม.4-6 พว. วงเดือน  นาราสัจจ์ 
ชมพูนุท นาคีรักษ ์

75 134 10050 

ม.6 ภาษาอังกฤษ Eyes Open Student's 
Book 3 

พว. Ben Goldstein, 
Ceri Jones with 

Emma Heyderman 
140 134 18760 

ม.6 ทัศนศิลป์ 4-6 เอมพันธ์ ณีรนุช สุวรรณมัย 170 134 22780 
ม.6 หนงัสือเรียนสุขศึกษา 6 เอมพันธ์  พญ.กุสุมาวด ี คำเกลีย้ง 

และ คณะ 
85 134 11390 

    
รวม 111,908 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิชาเพิ่มเติม 
รายการหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ระดับ 
ชั้น ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง ราคา 

จำนวน 

(เล่ม) 
ราคา 
บาท 

ม.4 
คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1                        
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม  

องค์การค้า สสวท. 87 35 3045 

ม.4 
คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2                
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม 

องค์การค้า สสวท. 131 35 4585 

ม.4 
หนังสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ 
ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 

สสวท. สสวท. 88 35 3080 

ม.4 หนังสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ 
ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2 

สสวท. สสวท. 80 35 2800 

ม.4 
หนังสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ เคมี 
ม.4 เล่ม 1 

สสวท. สสวท. 77 35 2695 

ม.4 
หนังสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ เคมี 
ม.4 เล่ม 2 

สสวท. สสวท. 62 35 2170 

ม.4 หนังสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1 

สสวท. สสวท. 77 35 2695 

ม.4 
หนังสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 

สสวท. สสวท. 97 35 3395 

ม.4 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ ม.4 เล่ม 1 สสวท. สสวท. 65 35 2275 

ม.4 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ ม.4 เล่ม 2 สสวท. สสวท. 50 35 1750 

ม.4 
Communication Spotlight 1 
Listening & Speaking Skills 
(ทักษะฟัง-พูด) 

แม็ค 
Alastair 

Graham-Marr 
120 35 4200 

ม.4 

Progress in Reading & Writing 
Book 1  

(ทักษะอ่าน-เขียน) 
แม็ค 

Caroline 
Bentley-Davies 

และคณะ 
110 35 3850 

    
รวม 36,540 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ระดับ 
ชั้น ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง ราคา 

จำนวน 
(เล่ม) 

ราคา 
บาท 

ม.5 คณิตศาสตร์ ม.5 เลม่ 1 รายวิชาเพิ่มเติม อจท. นางกนกวล ี อุษณกรกุล 
และคณะ 

138 35 4830 

ม.5 คณิตศาสตร์ ม.5 เลม่ 1 รายวิชาเพิ่มเติม อจท. นางกนกวล ี อุษณกรกุล 
และคณะ 

88 35 3080 

ม.5 หนังสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ 
ชีววิทยา ม.5 เล่ม 3 

สสวท. สสวท. 86 35 3010 

ม.5 
หนังสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ 
ชีววิทยา ม.5 เล่ม 4 

สสวท. สสวท. 74 35 2590 

ม.5 
หนังสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ เคมี 
ม.5 เล่ม 3 

สสวท. สสวท. 59 35 2065 

ม.5 หนังสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ เคมี 
ม.5 เล่ม 4 

สสวท. สสวท. 59 35 2065 

ม.5 
หนังสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3 

สสวท. สสวท. 99 35 3465 

ม.5 
หนังสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 4 

สสวท. สสวท. 101 35 3535 

ม.5 รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ ม.5 เล่ม 3 

สสวท. สสวท. 42 35 1470 

ม.5 รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ ม.5 เล่ม 4 

สสวท. สสวท. 45 35 1575 

ม.5 
Communication Spotlight 2 Listening 
& Speaking Skills (ทักษะฟัง-พูด) แม็ค 

Alastair Graham-
Marr 

120 40 4800 

ม.5 
Progress in Reading & Writing Book 2 
(ทักษะอา่น-เขียน) แม็ค 

Caroline Bentley-
Davies และคณะ 

110 45 4950 

    
รวม 37,435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับ 
ชั้น 

ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง 
ราคา จำนวน 

(เล่ม) 
ราคา 
บาท 

ม.4-6 พูดอย่างมืออาชีพ อจท. พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ 78 50 3900 

ม.6 
หนังสือเรียนเสริมฯคณิตศาสตร์ 
เพิ่มเติม ม. 6 เทอม 1 

MAC ทรงวิทย์  สวุรรณธาดา 86 35 3010 

ม.6 
หนังสือเรียนเสริมฯคณิตศาสตร์ 
เพิ่มเติม ม.6 เทอม 2 

MAC ทรงวิทย์  สวุรรณธาดา 86 35 3010 

ม.6 
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ 
ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5 

สสวท. สสวท. 88 35 3080 

ม.6 
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ 
ชีววิทยา ม.6 เล่ม 6 

สสวท. สสวท. 90 35 3150 

ม.6 
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ เคมี 
ม.6 เล่ม 5 

สสวท. สสวท. 53 35 1855 

ม.6 
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ เคมี 
ม.6 เล่ม 6 

สสวท. สสวท. 30 35 1050 

ม.6 
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 5 

สสวท. สสวท. 99 35 3465 

ม.6 
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 6 

สสวท. สสวท. 90 35 3150 

ม.6 
รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ ม.6 เล่ม 5 

สสวท. สสวท. 50 35 1750 

ม.6 
รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ ม.6 เล่ม 6 

สสวท. สสวท. 41 35 1435 

ม.6 
Communication Spotlight 3 Listening & 
Speaking Skills (ทักษะฟัง-พูด) 

แม็ค Alastair Graham-
Marr 

120 20 2400 

    
รวม 31,255 

 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

 

ประเภทเอกสาร  : คูมือข้ันตอนการดำเนินงาน 

ช่ือเอกสาร : งานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือ 

  ความเปนเลิศ(DEEP) 

ปท่ีนำไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทำ ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 

นางสาวจินตนา รัตนชัย 

หัวหนางาน 

 

คณะครูในกลุมงานแพลตฟอรม

ดานการศึกษาเพ่ือ 

  ความเปนเลิศ(DEEP) 

 

นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  

งานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ(DEEP) 
 

2. วัตถุประสงค 

สงเสริม และดำเนินการใหระบบการจัดการศึกษาแบบออนไลนผานทาง www.deep.go.th เปนไป

ดวยความเรียบรอย 

 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ศึกษา วิเคราะหนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.2 สงเสริม สนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนไหมีการพัฒนาตนเอง 

3.3 ดำเนินการจัดการศึกษาแบบออนไลนตามแนวนโยบายของโรงเรียน  

 

4. คำจำกัดความ 

แพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ หรือ DEEP(Digital Education Excellence Platform) 

เปนการจดัการศึกษาแบบออนไลนดวยแอปพลิเคชันของ G Suit for Education โดย Google 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ประชุมและแตงตั้งคณะทำงาน 

5.2 ประชุมเพ่ือศึกษาแนวโนบายของโรงเรียน และหาแนวทางปฏิบัติรวมกัน 

5.3 ดำเนินการตามผลการประชุม  

5.4 ตรวจสอบการดำเนินการเปนระยะ หากพบปญหาใหนำเขาสูท่ีประชุมเพ่ือหารือ 

5.5 ประเมินผลการดำเนินการ  

5.6 นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deep.go.th/


6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมและแตงตั้งคณะทำงาน 

 

ประชุมเพ่ือศึกษาแนวโนบายของโรงเรียน และหา

แนวทางปฏิบัติรวมกัน 

  ดำเนินการตามผลการประชุม  

 

ไช่ 

พบปญหาขณะดำเนินการ 

ไม่พบ 

นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบ 

ประเมินผลการดำเนินการ 



7. แบบฟอรมท่ีใช 

- 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

8.1 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 

8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

8.3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

8.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

8.5 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 

ช่ืองาน : งานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ(DEEP) โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

สงเสริม และดำเนินการใหระบบการจัดการศึกษาแบบออนไลนผานทาง www.deep.go.th เปนไปดวยความเรียบรอย 

ลำดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 

 

 

 

1. ประชุมเพ่ือแตงตั้งคณะทำงาน โดยการกระจายงานตาม

ความเหมาะสม 

1 ช่ัวโมง   

 

 

 

คณะครูในกลุม

งานแพลตฟอรม

ดานการศึกษาเพ่ือ

ความเปนเลิศ

(DEEP) 

2 

 

 2. หาแนวปฏิบัติและขอควรหลีกเลี่ยงในการดำเนินการ 2 ช่ัวโมง  

3 

 

 3. แยกกันดำเนินการตามผลการประชุม 

 

ตลอดภาค

เรียน 

 

4  

 

 

4. หากมีใครพบปญหาขณะดำเนินการท่ีตองการการตัดสินใจ

ในภาพรวม 

ตลอดภาคเรียน  

5  5. รวมกันประเมินผลการดำเนินการ ตลอดภาคเรียน  

6  6. นำเสนอผูอำนวยการทราบตอไป ตลอดภาคเรียน  

เอกสารอางอิง 

1. แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554                      2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564                   3. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

4. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                                                 5. แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

ไช่ 

ไม่ใช่ 

นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบ 

ประเมินผลการดำเนินการ 

ประชุมและแตงต้ังคณะทำงานภายในกลุมสาระ ฯ 

 

ประชุมเพื่อศึกษาแนวโนบายของโรงเรียน และหา

แนวทางปฏบิัติรวมกัน 

ดำเนินการตามผลการประชุม   

พบปญหาขณะ

ดำเนินการ 

http://www.deep.go.th/


 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ 
ปีที่นำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
หัวหน้างานยกระดับผลสัมฤทธิ์

การทดสอบระดับชาติ 

 
 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
หวัหน้างานยกระดับผลสัมฤทธิ์

การทดสอบระดับชาติ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อดำเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดำเนินงานตาม

ขั้นตอนที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร 
นำผลการประเมนิมาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ดำเนินการวางแผน ประชุมเพ่ือจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.2 ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
3.3 ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร 
3.4 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
3.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
4. คำจำกัดความ 

“การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน” หมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

5.2 ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
5.3 นำส่งข้อมูลผู้เข้าสอบไปยังระบบฐานข้อมลูของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (มหาชน) 
5.4 วางแผนและจัดให้มีการสอนเสริมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
5.5 นำนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 เข้ารับการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 5.6 ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนา 

 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 
  

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
8.3 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

แต่งตั้งคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าสอบ 

นำส่งข้อมูลผู้เข้าสอบไปยัง
ระบบฐานข้อมูลของ สทศ. 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

ดำเนินการสอนเสริมในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

นำนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
เข้าสอบ O-NET 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อดำเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประเมินผล
โครงการและสรุปรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ลำดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

 
 

 
 
 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏบิตัิที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

1 ชั่วโมง  นายอนุกูล   
วังเวียงทอง 

2   
 

2. ตรวจสอบข้อมลูผูเ้ข้าสอบระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
6 

1 สัปดาห์  นางรัตตินันท์  ทูลศิร ิ
น.ส.อารีรัตน์  เชื้ออ้วน 

3  
 
 

 
 

3. นำส่งข้อมูลผูเ้ข้าสอบไปยังระบบฐานข้อมลู
ของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(มหาชน) 

1 วัน  นายอนกุูล  วังเวียงทอง 

4  
 
 

4. วางแผนและจัดให้มีการสอนเสริมในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 

1 ภาคเรียน  นายอนกุูล  วังเวียงทอง 
นางรัตตินันท์  ทูลศิริ 

แต่งตั้งคณะทำงานที่เกีย่วข้อง 

ตรวจสอบข้อมลูผู้เข้าสอบ 

นำส่งข้อมูลผู้เข้าสอบไปยัง
ระบบฐานข้อมูลของ สทศ. 

 

ดำเนินการสอนเสริมในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 



 
ลำดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

5   
 

  

5. นำนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้ารับการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

2 วัน  นายอนกุูล  วังเวยีงทอง 
น.ส.อารีรตัน์  เชือ้อ้วน 

นายชาญวิทย์  ตาจันทร์อินทร์ 

6  
 
 

6. ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปปรบัปรุงและ
พัฒนา 

1 สัปดาห ์  นางรัตตินันท์  ทูลศิริ 
น.ส.อารีรัตน์  เช้ืออ้วน 

เอกสารอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
3. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

นำนักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 เข้าสอบ O-NET 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานแผนการจัดการเรียนรู ้
ปีที่น าไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางสาวอารรีัตน์ เชื้ออว้น 

หัวหน้างานแผนการจดัการเรียนรู ้

 
ครูผู้สอน 

 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ เลือกสรร กระบวนการที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้  เต็มศักยภาพของแต่ละ
บุคคลและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้  
 

ขอบเขตของงาน 
2.1 วิเคราะห์หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
2.2  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
2.3 วิเคราะห์ผู้เรียน 
2.4 ศึกษาคู่มือการวัดผลประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.5 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
3. ค าจ ากัดความ 

แผนการจัดการเรียนรู้คือ การน าวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่จะต้องท าแผนการจัดการเรียนรู้ตลอด
ภาคเรียนมาสร้างเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล 
โดยจัดเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนย่อย ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
สภาพของผู้เรียน ความพร้อมของโรงเรียนในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และตรงกับชีวิตจริงในห้องเรียน 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.2 ผู้สอนจัดท าโครงการสอน แผนการวัดผลประเมินและแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นรายปีการศึกษา

และรายภาคเรียนในทุกชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
1) ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดท า

หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและทิศทางของการจัดการเรียนรู้ 
2) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นเพื่อก าหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นและก าหนดผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังรายปี รายภาค  
3) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาคเรียน เพื่อ

ก าหนดเป็นสาระการเรียนรู้รายปี รายภาค  
4) น ามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้รายปี รายภาค และสาระการเรียนรู้รายปี/

รายภาค มาพิจารณาเพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
5) น าค าอธิบายรายวิชามาก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ 
6) น าหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยมาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
7) น าแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยมาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 

 
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 



4.4 น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัติ 
4.5 ผู้สอนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.6 นิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

 
5. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
6. แบบฟอร์มที่ใช้ 

6.1 แบบฟอร์มการจดัท าโครงการสอน/แผนการวัดผลประเมินผล 
6.2 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
6.3 แบบฟอร์มประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
7.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
7.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับกลุม่สาระการเรียนรู้ 

จัดท าโครงการสอน/แผนการวัดผลประเมินผล/แผนการจัดการเรียนรู้ 

ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

ไม่อนุมัต ิน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

นิเทศติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรม 



 
 
 
 
 
 
 



8. สรุปมาตรฐานของส านกังาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานแผนการจัดการเรยีนรู้ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน เพื่อเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอน
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  เลือกสรร กระบวนการที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้  เต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้  
ล าดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

1 ชั่วโมง  หัวหน้าแผน       
การจดัการเรียนรู ้

2 
 
 

2. ผู้สอนจัดท าโครงการสอน แผนการวัดผลประเมิน
และแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นรายปีการศึกษาและ
รายภาคเรียนในทุกชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

30 วัน  ครูผู้สอน 

3 
 
 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 

10 วัน  คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ระดับกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้
4 
 
 

 
 

4. น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณา
อนุมัติ 
 

1 - 2 วัน 
 

 หัวหน้าแผน        
การจดัการเรียนรู ้

 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จัดท าโครงการสอน/แผนการวัดผลประเมินผล/แผนการจัดการเรียนรู้ 

ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

ไม่อนุมัติ 
น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน

ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

นิเทศติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรม 



ล าดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผู้สอนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 

ตลอดปี
การศกึษา 

 ผู้สอน 
 

6 
 
 

 

6. นิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 

ตลอดปี
การศกึษา 

 ฝ่ายบริหารและ
คณะ

กรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับ
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง  

8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
8.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จัดท าโครงการสอน/แผนการวัดผลประเมินผล/แผนการจัดการเรียนรู้ 

ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

ไม่อนุมัติ 
น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน

ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

นิเทศติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรม 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานกิจกรรมเชียงแสนวิชาการ 
ปีที่นำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

ว่าที ่ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
หัวหน้างานกิจกรรม 
เชียงแสนวิชาการ 

 
 

ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
หัวหน้างานกิจกรรม 
เชียงแสนวิชาการ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานกิจกรรมเชียงแสนวิชาการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื ่อดำเนินการวางแผน ประชุมเพื ่อจัดทำโครงการกิจกรรมเชียงแสนวิชาการ (Open House) 

ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมิน
ต่อฝ่ายบริหาร นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ดำเนินการวางแผน ประชุมเพ่ือจัดทำโครงการกิจกรรมเชียงแสนวิชาการ (Open House)  
3.2 ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
3.3 ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร 
3.4 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  

 
4. คำจำกัดความ 

“กิจกรรมเชียงแสนวิชาการ” หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในพ้ืนที่อำเภอเชียงแสน โดยเป็นลักษณะของการแสดงนิทรรศการ ผลงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการจัดกิจกรรม 
5.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการจัดกิจกรรม 
5.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 5.5 ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

7.1 แบบสำรวจการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7.2 แบบสำรวจการขอสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม 
  

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

แต่งตั้งคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการดำเนินกิจกรรม 

ผู้อำนวยการอนุมัติ 
การดำเนินกิจกรรม 

อนุมติั 

ไมอ่นุมติั 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานกิจกรรมเชียงแสนวิชาการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อดำเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทำโครงการกิจกรรมเชียงแสนวิชาการ (Open House) ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ลำดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

 
 

 
 
 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏบิัติที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

1 ชั่วโมง  ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  
ใจจุมปา 

2   
 
 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์  หัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

3  
 
 

 
 

3. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการจัดกิจกรรม 1 วัน  ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ 
ใจจุมปา 

4  
 
 

4. ดำเนินการจดักิจกรรมตามแผนการ
ดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 วัน  ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 

นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
หัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

แต่งตั้งคณะทำงานที่เกีย่วข้อง 

ผู้อำนวยการอนุมัติ 
การดำเนินกิจกรรม 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการดำเนินกิจกรรม 



 
ลำดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

5  
 
 

5. ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปปรบัปรุงและ
พัฒนา 

1 สัปดาห ์  นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

เอกสารอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปีที่น าไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 
 

ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 
 
 

นายพงศ์สุธี  เลศักดิ์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

 
 

นายพงศ์สุธี  เลศักดิ์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน 
3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพ่ือจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
เชิงปริมาณ 

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
 - จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 – 3 
    เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีทักษะและความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 - นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
4. ค าจ ากัดความ 

อุปกรณ์ หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุและสารเคมีที่ใช้ประกอบส าหรับการฝึกปฏิบัติการ  
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ประชุมปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

 4.  ด าเนินงานตามแผนงาน ประกอบด้วย 
       - จัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือ 
                 นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์หรือสื่อ วัสดุครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 
             5. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพ่ือน าไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัสดุ ครุภัณฑ์ นวัตกรรม 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

จัดการด าเนินการตามแผนงาน 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง 

จัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

ไม่อนุมัติ 
น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน

ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ติดตามและประเมินผล 



7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบฟอร์มโครงการ  
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
8.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529     

     และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525 และ  

     ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้     
                            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน 
3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพ่ือจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ล าดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. ประชุมวางแผนการท างาน 1 ช่ัวโมง  นายพงศ์สุธี  เลศักดิ ์

2 
 
 

 2. แต่งตั้งคณะท างานในการรบัผิดชอบในด้านต่างๆ 1 ช่ัวโมง  นายพงศ์สุธี  เลศักดิ ์

3 
 
 

 3. ด าเนินงานตามขั้นตอน 
 

1 ช่ัวโมง  นายพงศ์สุธี  เลศักดิ ์

 
 
 
 
 

ประชุมปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงานตามแผนงาน  



ล าดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 
 

5. คณะท างานกลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง 1 ช่ัวโมง  นายพงศ์สุธี  เลศักดิ ์

6 
 
 

 

 
 
 
 
 

6. น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัต ิ 1 ช่ัวโมง  นายบุญเทพ พิศวง
นายพงศ์สุธี  เลศักดิ ์

 

7 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
7. ด าเนินการจดัซื้อวัสดุ  อุปกรณ ์สื่อนวัตกรรม 

2 ช่ัวโมง  นายพงศ์สุธี  เลศักดิ ์
นายวิธวินท์ จันทร์ลือ 
 

8  
 
 
 

8. ติดตามประเมินผลการประชาสมัพันธ์เพื่อน าไปพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ 

1 ช่ัวโมง  นายพงศ์สุธี  เลศักดิ ์

เอกสารอ้างอิง 
1.  พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   
2.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการให้ข่าวและบรกิารข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการประชาสัมพันธ์และการให้ขา่วราชการ พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

วัสดุอุปกรณ ์ ครุภัณฑ ์ สื่อนวัตกรรม 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาปรบัปรุง 

น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัต ิ



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : มุมความรู้ คณติศาสตร์ 
ปีที่น าไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายธีรยุทธ  มาถา 
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 
 

นายอรรณพ ค ามีสว่าง 
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
มุมความรู้ คณิตศาสตร์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
มุมความรู้ คณิตศาสตร์จัดเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางของกลุ่มงาน งานพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ เพ่ือบริการเรียน และส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ให้บริการหนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมที่มี

ความสนใจ 
3.2 ให้บริการของเล่นเสริมทักษะคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เช่น เกมกระดานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 

ของเล่นในกลุ่มรูปทรงเรขาคณิต เป็นต้น 
4. ค าจ ากัดความ 

- 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1 นักเรียนสามารถเข้าใช้บริการมุมความรู้ คณิตศาสตร์ ได้ที่ห้อง 231 ในช่วงเวลาว่างจาก

การเรียนการสอน  

 4.2 คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลในช่วงเวลาที่

นักเรียนมาใช้บริการมุมความรู้ คณิตศาสตร์ 

 4.3 ผู้ปฏิบัติงานท าทะเบียนบันทึกการยืม – คืน หนังสือคู่มือเตรียมสอบ หรือของเล่นเสริม

ทักษะไปยังนอกบริเวณของมุมความรู้ คณิตศาสตร์ 

 4.4 รวบรวมสถิติการใช้บริการมุมความรู้ คณิตศาสตร์ 

 4.5 ติดตามและประเมินผลการใช้งานมุมความรู้ คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 

  



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

- 

 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 

จัดหาสิ่งทีจ่ าเป็นต้องใช้ 

ในมุมความรู้ คณิตศาสตร ์

นักเรียนเข้าใช้บริการ 

นักเรียนสืบค้นหาแหล่ง

ความรู้ตามที่ตนเองสนใจ 

นักเรียนใช้บริการแหล่งเรียนรู้ คณิตศาสตร ์

บันทึกข้อมูล และสถิต ิ

ติดตามและประเมินผลการใช้งาน 

พบแหลง่เรียนรู้ที่ต้องการ 

ไมพ่บแหลง่เรียนรู้ที่ต้องการ 



 



9. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานห้องมัลตมิีเดยี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. 36 รหัสเอกสาร : ………………………… 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนงาน 
           เพื่อบริการเรียน และส่งเสรมิคุณภาพการจัดการศึกษาใหกับผู้เรยีน ตามแนวทางของกลุ่มงาน งานพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการท างาน  รายละเอียดงาน เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

1  

 

1 นักเรียนสามารถเข้าใช้บริการมมุความรู้ คณิตศาสตร์ ได้
ที่ห้อง 231 ในช่วงเวลาว่างจากการเรียนการสอน  

ตลอดปี
การศึกษา 

 กลุ่ม งานพัฒนา
และส่งเสรมิให้มี

แหล่งเรียนรู ้

2 2 คณะครูกลุ่มสาระคณติศาสตรม์หีน้าท่ีผลดัเปลี่ยน
หมุนเวียนกันดูแลในช่วงเวลาที่นักเรียนมาใช้บริการมมุ
ความรู้ คณิตศาสตร ์

 กลุ่ม งานพัฒนา
และส่งเสรมิให้มี

แหล่งเรียนรู ้

3 3 ผู้ปฏิบัติงานท าทะเบยีนบันทึกการยืม – คืน หนังสือคู่มือ
เตรียมสอบ หรือของเล่นเสริมทักษะไปยังนอกบริเวณของ
มุมความรู้ คณติศาสตร ์

 กลุ่ม งานพัฒนา
และส่งเสรมิให้มี

แหล่งเรียนรู ้
4 4 รวบรวมสถิติการใช้บริการมุมความรู้ คณติศาสตร์

  
1 สัปดาห ์  กลุ่ม งานพัฒนา

และส่งเสรมิให้มี
แหล่งเรียนรู ้

5 5 ติดตามและประเมินผลการใช้งานมุมความรู้ คณติศาสตร ์ 1 เดือน  กลุ่ม งานพัฒนา
และส่งเสรมิให้มี

แหล่งเรียนรู ้

เอกสารอ้างอิง :   1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
           2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 



 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายณัฐกร  ทูลศิริ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 
 

นายณัฐกร  ทูลศิริ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อบริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู ้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้สิ ่งต่างๆ ที่อยู่ใน

ชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ
ร่วมกับผู้อื่นท้ังในสถานศึกษา และชุมชน ได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข   

 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 บริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้สิ ่งต่างๆ ที่อยู่ใน

ชีวิตประจำวัน 
3.2 ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาอังกฤษร่วมกับผู้อื่นท้ังในสถานศึกษา และชุมชน ได้

อย่างเหมาะสม และมีความสุข 
 

4. คำจำกัดความ 
“กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ” หมายถึง กลุ่มงานสังกัดกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน

เชียงแสนวิทยาคม ที่ให้การบริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2560) และบริบทของสถานศึกษา 

“การสื่อสารภาษอังกฤษ” หมายถึง กระบวนการแสดงออกของนักเรียนในบริบทต่างๆ โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการส่ือสารผ่านทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 

“ปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันคริสต์มาสหรือวันสำคัญของชาวต่างชาติ กิจกรรมเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ   

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งต้ังคณะทำงานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง

และมอบหมายภาระงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5.3 จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2563 
5.4 เสนอโครงการแผนการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.5 ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
5.6 ติดตามประเมินผลกิจกรรมตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้

- 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2563) 
8.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
8.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
8.5 หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 

แต่งต้ังคณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ประชุมคณะกรรมการคณะทำงาน 

จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานกลุ่มสาระ 

ไม่อนุมัติ นำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อบริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาอังกฤษร่วมกับผู้อื่นท้ังในสถานศึกษา และชุมชน ได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข   
ลำดับ

ท่ี 
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งต้ังคณะทำงานเพ่ือบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระ รองหวัหน้ากลุ่ม
สาระ เลขากลุ่มสาระ การเงินกลุ่มสาระ งานพัสดุกลุ่มสาระ งาน
วิชาการกลุ่มสาระ งานปฏคิมกลุ่มสาระ งานสารสนเทศกลุ่มสาระ 
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ และงานธุระการกลุ่มสาระ 

1 ชั่วโมง  นายณัฐกร  ทูลศิร ิ

2 
 
 

 

 
 

2. ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องและมอบหมายภาระงานที่เกี่ยวข้อง 

3 ชั่วโมง  นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ 

3 
 
 

 3. จัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานกลุ่มสาระ ได้แก่ 
    3.1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนวิชาภาษาอังกฤษ 
    3.2 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
    3.3 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 
    3.4 กิจกรรมวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
    3.5 กิจกรรม English Camp 

3 ชั่วโมง โครงการต้อง
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การ

พัฒนาองค์กร
ของโรงเรียน 

นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ 

จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานกลุ่มสาระ 

แต่งต้ังคณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



ลำดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4  

 
 
 

4. นำเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ สัปดาห์  นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และฝ่ายบริหาร 

5  5. ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
 
 

ปีการศึกษา 
2563 

 นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ 

6  6. ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุง 
 
 

1 เดือน  นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ 

เอกสาร/หลักฐานอา้งอิง 
     1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
     2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2563) 
     3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
     4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     5. หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 

 

ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ปีที่นำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน 
หัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 

นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน 
หัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาไทย มีทักษะในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การ 

พูด และการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ตลอดจนใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

2.2 พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เพ่ือรองรับเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษในฐานะพลเมืองแห่งประชาคมอาเซียน  แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้ภาษาไทยเป็น
เครื่องมือ 

2.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ ปลูกฝังให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในภาษาไทย ภูมิปัญญาไทย ในฐานะเป็นมรดกสำคัญของชาติ 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ผู้เรียน  
มีศักยภาพในการใช้ภาษาไทยครบทั้ง 5 สาระ คือ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด  

หลักภาษา และวรรณคดี พร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เพ่ือรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในฐานะพลเมืองแห่งประชาคมอาเซียน   

3.2 กลุม่สาระการเรียนรู้  
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ ปลูกฝังให้ผู้เรียน 

เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในภาษาไทย ภูมิปัญญาไทย ในฐานะเป็นมรดกสำคัญของชาติ 
 

4. คำจำกัดความ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หมายถึง กลุ่มงานสังกัดกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเชียงแสน

วิทยาคม ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สาระภาษาไทย 5 สาระ คือ การอ่าน การเขียน การฟัง 
การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย และวรรณคดีและวรรณกรรมคือ เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2560) และหลักสูตรสถานศึกษา 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งตั้งคณะทำงานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
5.2 แบ่งหน้าทีค่ณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
5.3 วางแผนการดำเนินงานโดยจัดทำโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 



5.4  เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5.5 ดำเนินงานตามโครงการ 
5.6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

7.1 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม  
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2563) 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

แบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วางแผนดำเนินงาน 

ไม่อนุมัติ 

นำเสนอผู้อำนวยการ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

สรุปผลการดำเนินงาน 

ดำเนินงาน ปฏิคมกลุม่สาระฯ 

วิชาการกลุ่มสาระฯ 

สารสนเทศกลุม่สาระฯ 

ธุรการและการเงินกลุ่มสาระฯ 

พัสดุกลุม่สาระฯ 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

กเรียนรู ้



8.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
8.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
8.5 หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 
     1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาไทย มีทักษะในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ตลอดจนใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
     2. พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในฐานะพลเมืองแห่งประชาคมอาเซียน  แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดย
ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือ 
     3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยให้มีประสทิธิภาพ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในภาษาไทย ภูมิปัญญาไทย ในฐานะเป็นมรดกสำคัญของชาติ 
ลำดับ

ที ่
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 
 

 
 

1. แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการกลุ่ ม สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  

1 ชม.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2 
 
 

2. ประชุม เพือ่แบ่งหน้าทีท่ำงานประกอบด้วย หัวหน้า 
รองหัวหน้า สารสนเทศ ธุรการและการเงิน งานพัสดุ 

และงานปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3 ชม.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

3 3. วางแผนดำเนินงานกลุ่มสาระ โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 
    3.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้สู่การพัฒนางาน 
    3.2 กิจกรรมพัฒนาครู เพิ่มพูนความรู้ สู่นักเรียน 
    3.3 กิจกรรมบูรณาการสัปดาห์ศิลปะวันสุนทรภู่
และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
    3.4 กิจกรรมเร่งรัดคุณภาพพัฒนาทักษะด้านการ
อ่านและการเขียน ตามแนว PISA 
    3.5 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

6 ชม. โครงการต้อง
สอดคล้องกับ
ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
พัฒนาองค์กร
ของโรงเรียน 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 



    3.6 กิจกรรมพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการ
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   3.7 กิจกรรมระเบียงความรู้ บันไดสู่นิสัยรักการอ่าน 
   3.8 กิจกรรมการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

4 
 

4. นำเสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 สัปดาห ์  นางสาวอารีรัตน์ เช้ืออ้วน 

5 5. ดำเนินงานตามโครงการของกลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

6 6. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อ

นำไปพัฒนาปรับปรุง 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
   1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 
   2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2563) 
   3. พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
   4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
   5. หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  
ประจำปี 2562 

 
 ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร และชุมชน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน แบบ
ประเมินแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การบริการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวม ตอนที่ 3 การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ Active Learning  ตอนที่ 4 การจัด
กิจกรรมบูรณาการสัปดาห์ศิลปะ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยระดับคะแนนประเมินมี 5 ระดับ 
คือ 1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ ใช้เกณฑ์
การวัดผลประเมินเฉลี่ยแปรผล ดังนี้ 
 
  1.00 – 1.80 ระดับ น้อยที่สุด  1.81 – 2.60 ระดับ น้อย 
  2.61 – 3.40 ระดับ ปานกลาง  3.41 – 4.20 ระดับ มาก 
  4.21 – 5.00 ระดับ มากที่สุด 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่าง ๆ 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 135 45 
หญิง 165 55 
รวม 300 100 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเพศหญิง จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา
คือ นักเรียนเพศชาย จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 45 
 
 



ตารางท่ี 2 ผลการประเมินการบริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวม 
รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. การจัดบรรยากาศห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน 4.1 มาก 
2. เนื้อหาที่สอนทันสมัยนำไปใช้ได้จริง 4.5 มากที่สุด 
3. ครูใช้วิธีการสอนและใช้สื่ออย่างหลากหลาย 3.9 มาก 

คิดค่าเฉลี่ยรวม 4.2 มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 84 

 
ผลการประเมิน จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.2 เมื่อคิดจากค่าร้อยละ 84 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ Active Learning 

รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และรายบุคคล 4.1 มาก 
2. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.3 มากที่สุด 
3. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 3.9 มาก 
4. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา 4.5 มากที่สุด 
5. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน 4.0 มาก 
6. ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด 
อินเทอร์เน็ตหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 

5.0 มากที่สุด 

คิดค่าเฉลี่ยรวม 4.3 มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 86 

 
ผลการประเมิน จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย โดยรูปแบบ Active Learning  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.3 เมื่อคิดจากค่าร้อยละ 
86 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการสัปดาห์ศิลปะ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

รายการ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1. การประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมต่าง ๆ 3.97 มาก 
2. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 3.94 มาก 
3. ความร่วมมือของนักเรียน 5 มากที่สุด 
4. ความรักความหวงแหนในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ 4.3 มากที่สุด 
5. ภาพรวมความสำเร็จของการจัดกิจกรรม 4.4 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจในกิจกรรม การแข่งขันทางทักษะภาษาไทยและศิลปะ 3.8 มาก 

คิดค่าเฉลี่ยรวม 4.2 มากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 84 

 
ผลการประเมิน จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการสัปดาห์ศิลปะ       

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.2 เมื่อคิดจากค่าร้อยละ 84 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางนันทพร   แซ่หว่าง 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 
 

นางนันทพร   แซ่หว่าง 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อบริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

ปฏิบัติตามหลักธรรมและเป็นศาสนิกชนท่ีดี เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย สามารถจัดการทรัพยากรท่ี
มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบเศรษฐกิจ เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาตินำไปสู่การมีความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย ตลอดจนเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 บริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  
3.2 ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมและเป็นศาสนิกชนท่ีดี  
3.3 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 

3.4 ส่งเสริมให้นักเรียนจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. คำจำกัดความ 
“กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” หมายถึง กลุ่มงานสังกัดกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ที่ให้การบริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และบริบทของสถานศึกษา 

“กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning” หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือ
กระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้กระทำลงไป เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา  

“พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย” หมายถึง พลเมืองท่ีมีคุณลักษณะท่ีสำคัญ คือ เป็นผู้ท่ียึดมั่นใน
หลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหลักการทางประชาธิปไตย 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 แต่งต้ังคณะทำงานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง

และมอบหมายภาระงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5.3 จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 
5.4 เสนอโครงการและแผนการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.5 ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
5.6 ติดตามประเมินผลกิจกรรมตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้

- 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2563) 
8.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
8.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
8.5 หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 

แต่งต้ังคณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 

ประชุมคณะกรรมการคณะทำงาน 

จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานกลุ่มสาระ 

ไม่อนุมัติ นำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อบริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักธรรมและเป็นศาสนิกชนที่ดี เป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย สามารถจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบเศรษฐกิจ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาตินำไปสู่การมีความภูมิใจ
และธำรงความเป็นไทย ตลอดจนเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ลำดับ

ท่ี 
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งต้ังคณะทำงานเพ่ือบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้า
กลุ่มสาระ เลขากลุ่มสาระ การเงินกลุ่มสาระ งานพัสดุกลุ่มสาระ งาน
วิชาการกลุ่มสาระ งานปฏิคมกลุ่มสาระ งานสารสนเทศกลุ่มสาระ 
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ และงานธุระการกลุ่มสาระ 

1 ชั่วโมง  นางนันทพร   แซ่หว่าง 

2 
 
 

 

 
 

2. ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เพื ่อศ ึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและมอบหมายภาระงานที่เกี่ยวข้อง 

3 ชั่วโมง  นางนันทพร   แซ่หว่าง 
และคณะกรรมการ 

3 
 
 

 3. จัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานกลุ่มสาระ ได้แก่ 
    3.1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนวิชาสังคมศึกษา  
    3.2 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
    3.3 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 

3 ชั่วโมง โครงการต้อง
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การ

พัฒนาองค์กร
ของโรงเรียน 

นางนันทพร   แซ่หว่าง 
และคณะกรรมการ 

จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานกลุ่มสาระ 

แต่งต้ังคณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 



ลำดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4  

 
 
 

4. นำเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ สัปดาห์  นางนันทพร   แซ่หว่าง 
และฝ่ายบริหาร 

5  5. ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
 
 

ปีการศึกษา 
2563 

 นางนันทพร   แซ่หว่าง 
และคณะกรรมการ 

6  6. ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุง 
 
 

1 เดือน  นางนันทพร   แซ่หว่าง 
และคณะกรรมการ 

เอกสาร/หลักฐานอา้งอิง 
     1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
     2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2563) 
     3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
     4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     5. หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 

 

ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ปีที่น าไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นายนิธิภัทร  พรมมา 

หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
นายนิธิภัทร  พรมมา 

หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทุกมิติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสรีระร่างกายการ

เจริญเติบโตของตัวมนุษย์เราเอง  การใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวและคนในสังคม  การรักและดูแลสุขภาพรักใน
การออกก าลังกายการเล่นกีฬา  และการป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ  อยู่รอดปลอดภัยและสามรถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้กับคนในสังคมอย่างมีความสุข   
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูล ของบประมาณ เพ่ือเตรียมและด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการทดสอบสมรรถภาพทาง

กายให้กับนักเรียนทุกคน  
3.3 ด าเนินการท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือท า PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  
4. ค าจ ากัดความ 

- 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือมอบหมายงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้คณะครู 
5.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

รายวิชาเพ่ิมเติมต่างๆ  และการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ส ารวจแล้วว่าขาดแคลนหรือไม่มี 
5.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับ

นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมทุกคน 
5.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษาทุกพุธและวันศุกร์ 
5.5 ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามหลักสูตร 

PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาเพิ่มเติม การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง 



 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

7.1 แบบฟอร์มเอกสารการเงินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
7.2 แบบฟอร์มแบบบันทึก PLC โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
7.3 แบบฟอร์มเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายกรมพลศึกษา 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
8.2 ส านักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทุกมิติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสรีระร่างกายการเจริญเติบโตของตัวมนุษย์เราเอง  การใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวและ
คนในสังคม  การรักและดูแลสุขภาพรักในการออกก าลังกายการเล่นกีฬา  และการป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ  อยู่รอดปลอดภัยและสามรถด ารงชีวิตอยู่ได้กับคนใน
สังคมอย่างมีความสุข   

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 
 

1. แต่งตั้งคณะท างาน เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระทุกท่านได้ทราบถึง
หน้าท่ีของตนเอง และสามารถวางแผนการท างานได้อย่างถูกต้อง 

1 ช่ัวโมง  นายนิธิภัทร  พรมมา 

2 
 
 

 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือทดแทนวัสดุอุปกรณ์เดิมที่ช ารุด 
เสียหาย และท าให้ครูผู้สอนสามารถด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนได้ตามแผนและเต็มศักยภาพ 

5 วัน  นายนิธิภัทร  พรมมา 

3 
 
 

 3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตามที่หลักสูตรก าหนด และ    
                    ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพ่ือให้     
                                นกัเรียนทราบถึง                            
                                สมรรถภาพทางกายปัจจุบัน    
ของตนเองว่าอยู่ในเกณฑ์ไหน และจะต้องท าอย่างไร
เพ่ือที่จะคงหรือเพ่ิมสมรรถภาพตนเองไว้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

ตลอดปี
การศึกษา 

 นายนิธิภัทร  พรมมา 
นายชาติชาย  ไตรพิริยะ 

นายรวี  คิดอ่าน 
นายธวัชชัย  อุ่นกาศ 

4 
 
 

 

 
 
 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC เพ่ือช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนของครูแต่ละ
คนแล้วช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดในการแก้ไขปัญหาใน
ชั้นเรียนนั้นๆ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 นายนิธิภัทร  พรมมา 
นายชาติชาย  ไตรพิริยะ 

นายรวี  คิดอ่าน 
นายธวัชชัย  อุ่นกาศ 

แต่งตั้งคณะท ำงำนเกี่ยวข้องกับงำนกลุ่มสำระฯ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

วิชาสขุศึกษาและพลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิชาเพิ่มเติม 

PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนตำม



ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 
 

5. ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อน าไป
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้การเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา  รายวิชาเพิ่มเติมนัน้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัว
นักเรียนในปีต่อๆไป 

1 ช่ัวโมง  นายนิธิภัทร  พรมมา 
 

เอกสารอ้างอิง 
       1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
         2. ส านักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2539 

 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร : งานพัฒนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ปท่ีนําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางปติญา  สุวรรณรังษี 
หัวหนากลุมสาระ 

 
 

นางปติญา  สุวรรณรังษี 
นายกฤษณ  ณ ลําปาง 

นางนิติกานต  ฟองวาริน 
 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผูอํานวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  

งานพัฒนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
2. วัตถุประสงค  

เพ่ือจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระศิลปะ ให ไดมาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคลองกับระบบ  
ประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินจากหนวยงาน ภายนอกและสอดคลอง
กับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน   

 
3. ขอบเขตของงาน  

1. พิจารณาและคดัเลอืกหนงัสอืท่ีมีคณุภาพให้สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้  

2. ร่วมกบัฝ่ายวชิาการจดัครูเข้าเข้าสอนตามระดบัชัน้  

3. วิเคราะห์มาตรฐานการจดัการเรียนรู้ ออกแบบการจดัการเรียนการสอนและจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ตามท่ี 

    วิชาการกําหนด  

4. ร่วมกบัฝ่ายวชิาการ ประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของครูทกุคนภาคเรียนละ 1 ครัง้  

5. ออกข้อสอบกลางภาคและปลายภาค  

6. ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบข้อสอบ ประเมินผลคณุภาพของข้อสอบ ภาคเรียนละ2 ครัง้  

4. คําจํากัดความ  

- 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
1. แตง่ตัง้หน้าท่ีครูผู้สอนรับผิดชอบคาบสอน  

2. สํารวจหนงัสือแบบเรียน หนงัสืออา่นประกอบ ปรับปรุงอปุกรณ์การเรียนการสอน วิธีการสอน และการจดั  
    กิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีสําคญัสําหรับกลุม่สาระการเรียนรู้นัน้ๆ  

    3. จัดทําแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน  
    4. จัดทําขอสอบวัดผลระหวางภาคเรียนหรือปลายภาคเรียนใหเปนไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของ 

สถานศึกษา 

     5. ประเมินผลการเรียนการสอนภายในกลุมสาระ สรุปรายงานการปฏิบัติงานและนาํเสนอขอคิดเห็นของครู

ภายในกลุมสาระตอผูอํานวยการ หรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แตงตั้งหนาท่ีครูผูสอนรับผิดชอบคาบสอน 

สํารวจหนังสือแบบเรียนอุปกรณการเรียนการสอน 

จัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน 

ผลิตส่ือการสอนในรูปแบบตางๆ 

ออกแบบทดสอบ/สอบเพ่ือการวัดและประเมินผล 

ใบความรู ใบงาน บทเรียนสําเร็จรูป ส่ือในรูปแบบอ่ืน 

ไมอนุมัติ นักเรียนผานเกณฑหรือไม
ผานเกณฑ 

อนุมัติ 

ทําวิจัยช้ันเรียน 

สรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 



7. แบบฟอรมท่ีใช 
                - 

   
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห;งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545  
ฉบับ ท่ี 3 พ.ศ. 2553  
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
8.3 มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานพัฒนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพ่ือจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระศิลปะ ให ไดมาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคลองกับระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และการ
ประเมินจากหนวยงานภายนอกและสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน   

ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แตงตั้งหนาท่ีครูผูสอนเพ่ือรับผดิชอบคาบสอน 1 ช่ัวโมง  นางปติญา สุวรรณ
รังษ 

2 
 
 

 2. สํารวจหนังสือแบบเรยีนอุปกรณการเรียนการสอนเพ่ือใชใน
การเรยีนการสอน 
 

1 ช่ัวโมง  ครูทุกคนในกลุม
สาระ 

3 
 
 

 3. จัดทําแผนการจดัการเรียนการสอน 
 

30  วัน  ครูทุกคนในกลุทม
สาระ 

4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4. ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ 
 

1 - 10 วัน 
แลวแตรูปแบบ 

 ครูทุกคนในกลุมสาระ 

 

แตงตั้งหนาที่ครูผูสอนรับผิดชอบคาบสอน 

 

สํารวจหนังสือแบบเรยีนอุปกรณการเรยีนการสอน 

 

ผลิตสื่อการสอนในรูปแบบตางๆ 

ใบความรู ใบงาน สื่อในรูปแบบอ่ืน บทเรียนสาํเร็จรูป 

จัดทําแผนการจัดการเรยีนการสอน 



ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 
 

5. ออกแบบทดสอบและทําการสอบเพ่ือวัดและประเมินผล
การเรยีนกาสอน 

1 -2 สัปดาห  ครูทุกคนในกลุม
สาระ 

 

6 
 
 

 

 
 
 
 
 

6. นักเรียนท่ีผานเกณฑจะไดรับการอนุมัตผิลการเรยีน
นักเรียนท่ีไมผานเกณฑกลับไปดําเนินการสอบแกตัว 

1ภาคเรียน  ครูทุกคนในกลุม
สาระ 

 

7 
 
 

 
 
 
 
 

 
7. ทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือแกไขปญหาในการเรยีนการสอน 

1 ภาคเรียน  ครูทุกคนในกลุม
สาระ 

 

8  
 
 
 

8. สรุปรายงานผลการจดัการเรียนการสอน 2 สัปดาห  ครูทุกคนในกลุม
สาระ 

 

เอกสารอางอิง 

8.1 พระราชบัญญตัิการศึกษาแห;งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 ฉบับ ท่ี 3 พ.ศ. 2553  
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
8.3 มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 

ออกแบบทดสอบ/สอบเพ่ือการวัดและ

ประเมินผล 

 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 

สรุปรายงานผลการจัดการเรียน

 

 

นักเรียนผานเกณฑ
หรือไมผานเกณฑ 

 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานกลุมสาระการงานอาชีพ 
ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
หัวหนากลุมสาระการงานอาชีพ 

 
 

บุคลากรกลุมสาระการงานอาชีพ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผูอํานวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  
งานกลุมสาระการงานอาชีพ 
 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนางานกลุมสาระการงานอาชีพ โดยจัดทําหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับ 

วิสัยทัศน เปาหมาย และภารกิจของโรงเรียน สนับสนุน สงเสริมใหครูในกลุมสาระการเรียนรู จัดทํา แผนการ
เรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ ฝกทักษะ
กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณการเรียนรูจากประสบการณจริงการปฏบัิติจริง การสงเสริม
ผูเรียนรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง จัดทําเอกสาร ตําราส่ือนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อนํามาใชประกอบการ
เรียนการสอน  จัดอัตรากําลังครูเขาสอนแตละรายวิชา แตละระดับช้ัน ใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
และประสบการณ   นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนและจัดสอนแทนครูท่ี
ลาและไปราชการ  สนับสนุนใหบุคลากรในกลุมสาระการเรียนรูเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการของตนเองและ
นักเรียน 
 

 
3. ขอบเขตของงาน 
      3.1 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน จัดทําหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลอง 
กับวิสัยทัศน เปาหมาย และภารกิจของโรงเรียน 
      3.2 สนับสนุน สงเสริมใหครูในกลุมสาระการเรียนรู จัดทํา แผนการเรียนรู และจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ ฝกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณการเรียนรูจากประสบการณจริงการปฏิบัติจริง การสงเสริมผูเรียนรักการ
อานและใฝรูอยางตอเนื่อง 
     3.3 สนับสนุน สงเสริมใหครูในกลุมสาระการเรียนรู จัดหา และจัดทําเอกสาร ตําราส่ือนวัตกรรมตาง ๆ 
เพื่อนํามาใชประกอบการเรียนการสอน 
    3.4 จัดอัตรากําลังครูในกลุมสาระการเรียนรูเขาสอนแตละรายวิชา แตละระดับช้ัน ใหเหมาะสม 
กับความรูความสามารถ และประสบการณ 
    3.5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของครูในกลุมสาระการเรียนรู 
และจัดสอนแทนครูท่ีลาและไปราชการ 
    3.6 สนับสนุนใหบุคลากรในกลุมสาระการเรียนรูเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการของตนเอง 
และนักเรียน 
    3.7 ใหคําแนะนําปรึกษาครูในกลุมสาระการเรียนรูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 
    3.8 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลุมสาระ 

 
 
 
 
 
 



4. คําจํากัดความ 
          
          “การงานอาชีพ” หมายถึง การทํางาน  มีทักษะกระบวนการทํางาน  ความคิดสรางสรรค   การ

จัดการ กระบวนการแกปญหา  การทํางานรวมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู  มีคุณธรรม  และลักษณะ

นิสัยในการทํางาน  มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากร  และส่ิงแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว 

มีทักษะท่ีจําเปน มีประสบการณเห็นแนวทางในงานอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 จัดตําแหนงบุคลากร แตงต้ังคณะทํางานในกลุมสาระการงานอาชีพ 
5.2 ประชุมวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติงานในกลุมสาระการงานอาชีพ 
5.3 พัฒนาบุคลากรในกลุมสาระการงานอาชีพ 
5.4 นิเทศการปฏิบัติงานในกลุมสาระการงานอาชีพ 
5.5 บรรลุวัตถุประสงค 
5.6 แกไขปรับปรุงงานในกลุมสาระการงานอาชีพ 
5.7 ติดตามประเมินผลเพื่อสรุปงานในกลุมสาระการงานอาชีพ 
5.8 จัดทําขอมูลรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

จัดตําแหนงบุคลากร  

ประชุมวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 

      พัฒนาบุคลากร 
 

               นิเทศการปฏิบัติงาน 

ติดตามประเมินผลเพื่อสรุปงาน 
 

บรรลุวัตถุประสงค 

จัดทําขอมูลรายงาน 



7. แบบฟอรมท่ีใช 
7.1 แบบฟอรมกลุมบริหารวิชาการ  
 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
8.1 คําส่ังการปฏิบัติงาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
8.2 หนังสือราชการจากหนวยงานอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานสาระการงานอาชีพ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

เพื่อพัฒนางานกลุมสาระการงานอาชีพ 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1  1.จัดตําแหนงบุคลากร แตงต้ังคณะทํางานในกลุม
สาระการงานอาชีพ 

1 วัน  นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

2  2.ประชุมวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติงานในกลุม
สาระการงานอาชีพ 
 

1 วัน  บุคลากรกลุมสาระ
การงานอาชีพ 

3 
 

 3.พัฒนาบุคลากรในกลุมสาระการงานอาชีพ 
 

1/2563  บุคลากรกลุมสาระ
การงานอาชีพ 

4 
 

 
 
 

4.นิเทศการปฏิบัติงานในกลุมสาระการงานอาชีพ 
 

1/2563  บุคลากรกลุมสาระ
การงานอาชีพ 

5  5.บรรลุวัตถุประสงค 
 

1/2563  บุคลากรกลุมสาระ
การงานอาชีพ 

6  6.ติดตามประเมินผลเพื่อสรุปงานในกลุมสาระการ
งานอาชีพ 

1/2563  บุคลากรกลุมสาระ
การงานอาชีพ 

7  7.จัดทําขอมูลรายงาน 
 

5 วัน  บุคลากรกลุมสาระ
การงานอาชีพ 

เอกสารอางอิง 

1.  คําสั่งการปฏิบัติงาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
2. หนังสือราชการจากหนวยงานอ่ืนๆ  

   

บรรลุวัตถุประสงค 

 

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ

        จัดตําแหนงบุคลากร 

ประชุมวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 

 พัฒนาบุคลากร 
 

         นิเทศการปฏิบัติงาน 

ติดตามประเมินผลเพ่ือสรุปงาน 
 

จัดทําขอมูลรายงาน 



 
 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

 

ประเภทเอกสาร  : คูมือข้ันตอนการดำเนินงาน 

ช่ือเอกสาร : งานพัฒนากลุมสาระวิทยาศาสตรและ  

  เทคโนโลยี(เทคโนโลยี) 

ปท่ีนำไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทำ ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 

นายนิมิตร ไตรบุญรักษ 

หัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) 

 

คณะครูในกลุมสาระวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) 

 

นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  

งานพัฒนากลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) 

2. วัตถุประสงค 

ศึกษา วิเคราะห นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาในกลุมสาระฯ 

 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 วิเคราะหและพัฒนาการศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของโรงเรียน 

3.2 สงเสริม สนับสนุนบุคลากรในกลุมสาระไหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

3.3 แกปญหาอันเกิดจากผลการดำเนินการนโยบายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

4. คำจำกัดความ 

- 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ประชุมและแตงตั้งคณะทำงานภายในกลุมสาระ ฯ  

5.2 ประชุมเพ่ือศึกษาแนวโนบายของโรงเรียน และหาแนวทางปฏิบัติรวมกัน 

5.3 ดำเนินการตามผลการประชุม  

5.4 ตรวจสอบการดำเนินการเปนระยะ หากพบปญหาใหนำเขาสูท่ีประชุมเพ่ือหารือ 

5.5 ประเมินผลการดำเนินการ  

5.6 นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมและแตงตั้งคณะทำงานภายในกลุมสาระ ฯ 

 

ประชุมเพ่ือศึกษาแนวโนบายของโรงเรียน และหา

แนวทางปฏิบัติรวมกัน 

ดำเนินการตามผลการประชุม  

 

ไช่ 

พบปญหาขณะดำเนินการ 

ไม่พบ 

นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบ 

ประเมินผลการดำเนินการ 



7. แบบฟอรมท่ีใช 

- 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

8.1 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 

8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

8.3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

8.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

8.5 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 

ช่ืองาน : งานพัฒนากลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

ศึกษา วิเคราะห นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในกลุมสาระฯ 

ลำดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 

 

 

 

1. ประชุมเพ่ือแตงตั้งคณะทำงานภายในกลุมสาระ ฯ โดยการ

กระจายงานตามความเหมาะสม 

1 ช่ัวโมง  คณะครูในกลุม

สาระวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

(เทคโนโลย)ี 

2 

 

 2. หาแนวปฏิบัติและขอควรหลีกเลี่ยงในการดำเนินการ 2 ช่ัวโมง  

3 

 

 3. แยกกันดำเนินการตามผลการประชุม 

 

ตลอดภาค

เรียน 

 

4  

 

 

4. หากมีใครพบปญหาขณะดำเนินการท่ีตองการการตัดสินใจ

ในภาพรวม 

ตลอดภาคเรียน  

5  5. รวมกันประเมินผลการดำเนินการ ตลอดภาคเรียน  

6  6. นำเสนอผูอำนวยการทราบตอไป ตลอดภาคเรียน  

เอกสารอางอิง 

1. แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554                      2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564                   3. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

4. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                                                 5. แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

ไช่ 

ไม่ใช่ 

นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบ 

ประเมินผลการดำเนินการ 

ประชุมและแตงต้ังคณะทำงานภายในกลุมสาระ ฯ 

 

ประชุมเพื่อศึกษาแนวโนบายของโรงเรียน และหา

แนวทางปฏบิัติรวมกัน 

ดำเนินการตามผลการประชุม   

พบปญหาขณะ

ดำเนินการ 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

  (ภาษาจีน) 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางสาวรัชฎา  ตาใจ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 

 
นางสาวรัชฎา  ตาใจ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อบริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู ้เร ียนใช้ภาษาจีนในการเรียนรู้สิ ่งต่าง ๆ ที่อยู ่ใน

ชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาจีน
ร่วมกับผู้อื่นท้ังในสถานศึกษา และชุมชน ได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข   

 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 บริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู ้เรียนใช้ภาษาจีนในการเรียนรู้สิ ่งต่าง ๆ ที่อยู ่ใน 

                ชีวิตประจำวัน 
3.2 ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาจีนร่วมกับผู ้อื ่นทั้งในสถานศึกษา และชุมชน  

ได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข 
 

4. คำจำกัดความ 
“กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)” หมายถึง กลุ่มงานสังกัดกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ท่ีให้การบริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาษาจีนเป็นเป้าหมายหลักใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) และบริบทของสถานศึกษา 

“การสื่อสารภาษาจีน” หมายถึง กระบวนการแสดงออกของนักเรียนในบริบทต่าง ๆ โดยใช้ภาษาจีน
เป็นภาษาในการส่ือสารผ่านทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 

“ปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาจีน” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมการใช้ภาษาจีนเป็นภาษาในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันตรุษจีนหรือเทศกาลสำคัญต่าง ๆของประเทศจีน กิจกรรมเข้าค่าย
ภาษาจีน กิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ เป็นต้น  

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งต้ังคณะทำงานงานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง       

 และมอบหมายภาระงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5.3 จัดทำโครงการแผนการปฏิบัต ิงานกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน)  

                 ประจำปี 2563 
5.4 เสนอโครงการแผนการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.5 ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
5.6 ติดตามประเมินผลกิจกรรมตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้

- 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2563) 
8.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
8.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
8.5 หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 

แต่งต้ังคณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

ประชุมคณะกรรมการคณะทำงาน 

จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานกลุ่มสาระ 

ไม่อนุมัติ นำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อบริการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาจีนในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาจีนร่วมกับผู้อื่นท้ังในสถานศึกษา และชุมชน ได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข   
ลำดับ

ท่ี 
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งต ั ้ งคณะทำงานเพื ่อบร ิหารงานกล ุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ ่มสาระ  
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ เลขากลุ่มสาระ การเงินกลุ่มสาระ งานพัสดุ
กล ุ ่ มสาระ  ง านว ิ ช าการกล ุ ่ มสาระ  ง านปฏ ิคมกล ุ ่ มสาระ  
งานสารสนเทศกลุ่มสาระ งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ และงาน
ธุระการกลุ่มสาระ 

1 ชั่วโมง  นางสาวรัชฎา  ตาใจ 

2 
 
 

 

 
 

2. ประช ุมคณะกรรมการคณะทำงานกล ุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและมอบหมายภาระงานที่เกี่ยวข้อง 

4 ชั่วโมง  นางสาวรัชฎา  ตาใจ 
และคณะกรรมการ 

3 
 
 

 3. จัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานกลุ่มสาระ ได้แก่ 
    3.1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนวิชาภาษาจีน 
    3.2 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาจีน 
    3.3 กิจกรรมวันตรุษจีน 
    3.4 กิจกรรมค่ายภาษาจีน 
  
 

5 ชั่วโมง โครงการต้อง
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การ

พัฒนาองค์กร
ของโรงเรียน 

นางสาวรัชฎา  ตาใจ 
และคณะกรรมการ จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานกลุ่มสาระ 

แต่งต้ังคณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาจีน) 



ลำดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

4  

 
 
 

4. นำเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ สัปดาห์  นางสาวรัชฎา  ตาใจ 
และฝ่ายบริหาร 

5  5. ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
 
 

ปีการศึกษา 
2563 

 นางสาวรัชฎา  ตาใจ 
และคณะกรรมการ 

6  6. ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุง 
 
 

1 เดือน  นางสาวรัชฎา  ตาใจ 
และคณะกรรมการ 

เอกสาร/หลักฐานอา้งอิง 
     1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
     2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2563) 
     3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
     4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     5. หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 

 

ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางสายรุ้ง  รักษาดี 
หัวหน้างานแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 

 
 

นางสายรุ้ง  รักษาดี 
หัวหน้างานแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการ                 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น  กล้าแสดงออก  ภาคภูมิใจในผลงาน 

ของตนเอง 

2.3 เพื่อจัดใหม้ีกิจกรรมท่ีส่งเสริม พัฒนาทางด้านวิชาการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 

นักเรียนต่างสถาบัน  ระหว่างครูต่างโรงเรียน  ระหว่างชุมชน   

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1  สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

3.2  วิเคราะห์ข้อมูล และวางแนวทางในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ 

      กลุ่มสาระต่าง ๆ 

3.3  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ    

3.4  เข้าร่วมแข่งขันทักษะตามตารางการแข่งขัน 
 

4. คำจำกัดความ 
“การแข่งขันทักษะทางวิชาการ” หมายถึง การส่งเสริม พัฒนาทางด้านวิชาการ และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกนัระหว่างนักเรียนต่างสถาบัน  ระหวา่งครูต่างโรงเรียน  ระหว่างชุมชน   

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
5.2  จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 
5.3  สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
5.4  วิเคราะห์ข้อมูล และวางแนวทางในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ 

      กลุ่มสาระต่าง ๆ 

5.5  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
5.6  เข้าร่วมแข่งขันทักษะตามตารางการแข่งขัน 
5.7.  ติดตามประเมินผลการทำงานเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ 



 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้

- 

ประชุมวางแผนการทำงาน 

จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

สำรวจข้อมูลในการแข่งขัน 

วิเคราะห์ข้อมูล แนวทางในการฝึกซ้อม 

ไม่อนุมติั 

นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมติั 

เข้าร่วมแข่งขันทักษะตามตารางการแข่งขัน 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกซ้อม 



 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.2  นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 
8.3  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552- 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน  เพื่อส่งเสริม พัฒนาทางด้านวิชาการ สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
นักเรียน    ต่างสถาบัน  ระหว่างครูต่างโรงเรียน  ระหว่างชุมชน อีกท้ังส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น  กล้าแสดงออก  ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ลำดับ

ท่ี 
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน กำหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

2 ชั่วโมง  นางสายรุ้ง รักษาดี 

2 
 
 

2. จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 1 ชั่วโมง  นางสายรุ้ง รักษาดี 

3 
 
 
4 

3. สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล และวางแนวทางในการ
ฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่ม
สาระต่าง ๆ 
4. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกซ้อม เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ    

5 วัน  นางสายรุ้ง รักษาดี 
น.ส.อารีรัตน์ เชื้ออ้วน 

5 
 

 

5. เข้าร่วมแข่งขันทักษะตามตารางการแข่งขัน 
 

1 - 10 วัน 
แล้วแต่รูปแบบ 

 นางสายรุ้ง รักษาดี 
น.ส.อารีรัตน์ เชื้ออ้วน 

6 6. ติดตามประเมินผลการทำงานเพื ่อนำไปพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ 
 
 
 

ข้ึนอยู่กับ
ตารางการ
แข่งขัน 

 นางสายรุ้ง รักษาดี 
น.ส.อารีรัตน์ เชื้ออ้วน 

ประชุมวางแผนการทำงาน 

จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 
 

สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล แนวทางในการฝึกซ้อม 

    ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่อนุมติั 
นำเสนผู้อำนวยการ
ทราบ พิจารณา 

อนุมติั 
เข้าร่วมแข่งขันตามตารางการแข่งขัน 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนา



ชื่องาน (กระบวนงาน) งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน  เพื่อส่งเสริม พัฒนาทางด้านวิชาการ สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
นักเรียน    ต่างสถาบัน  ระหว่างครูต่างโรงเรียน  ระหว่างชุมชน อีกท้ังส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น  กล้าแสดงออก  ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ลำดับ

ท่ี 
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

เอกสารอ้างอิง 
9.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
9.2 นโยบายรัฐบาลเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 

      9.3  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552- 2559 

 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ปีที่น าไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นายนิธิภัทร  พรมมา 

หัวหน้างานกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 
นายนิธิภัทร  พรมมา 

หัวหน้างานกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนรักในการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬากันมากขึ้น เป็นการส่งเสริมสุขภาพและ

ทักษะความสามารถในด้านกีฬาของนักเรียน จะได้ใช้กีฬาเป็นใบเบิกทางในการเข้าศึกษาต่อ หรือเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูล ของบประมาณเพ่ือเตรียมและด าเนินการจัดกิจกรรม 
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล หาวิธีการในการจัดการแข่งขันเพ่ือให้นักเรียนได้สนุกสนานและท้าทายมากข้ึน

และสร้างแบบฝึกใหม่ๆ เพ่ือที่จะน าไปท าการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาเพ่ือพัฒนาทักษะและช่วยเพิ่ม
ศักยภาพให้กับตัวนักกีฬาและทีมมากข้ึน 

3.3 ด าเนินการจัดการแข่งขัน และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคม 

4. ค าจ ากัดความ 
“กีฬาภายในโรงเรียน” หมายถึง กีฬาสีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
“กีฬาภายนอกโรงเรียน”  

หมายถึง - กีฬา กรีฑา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
( เชียงราย – พะเยา ) สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย  

 - กีฬา กรีฑา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
( เชียงราย – พะเยา ) ระดับจังหวัด     
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ กฎกติกา ระเบียบการแข่งขัน แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการงานและกีฬาที่ตนเองรับผิดชอบ 

5.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
5.3 คณะท างานด าเนินการท าการวางแผนและฝึกซ้อมนักกีฬา 
5.4 คณะท างานเตรียมความพร้อมทุกอย่างก่อนด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน และส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 
5.5 คณะท างานกลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ ก่อน

ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก
โรงเรียน 

5.6 น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัติ 
5.7 ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน และส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาภายนอกโรงเรียน 
5.8 ติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ภายนอกโรงเรียนเพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข ให้กิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดการแข่งขัน
ขึ้นอีกและมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นในปีต่อๆไป 

 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวข้องกับงานกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

คณะท างานด าเนินการวางแผนและฝึกซ้อมนักกีฬา 

คณะท างานเตรียมความพร้อมทุกอย่าง 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ 

เอกสารต่างๆ หลักฐานต่างๆ อาหาร/น้ าดื่ม รถรับ – ส่งนักกีฬา นักกีฬา วัสดุอุปกรณ์ 

ไม่อนุมัติ น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

กีฬาสโีรงเรียน กีฬากลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย กีฬาจังหวัด 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข 



7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบฟอร์มเอกสารการเงินของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
7.2 แบบฟอร์มบันทึกข้อความของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
7.3 แบบฟอร์มแผงรายชื่อนักกีฬา ของกลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 
7.4 แบบฟอร์มแผงรายชื่อนักกีฬาของจังหวัด 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 แบบสรุปกิจกรรมกีฬาสีประจ าปีการศึกษา 2562 
8.2 แบบสรุปกิจกรรมกีฬา  กรีฑา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ( เชียงราย – พะเยา ) สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 
8.3 แบบสรุปกิจกรรมกีฬา  กรีฑา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ( เชียงราย – พะเยา ) ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพ่ือให้นักเรียนรักในการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬากันมากขึ้น เป็นการส่งเสริมสุขภาพและทักษะความสามารถในด้านกีฬาของนักเรียน จะได้ใช้กีฬาเป็น
ใบเบิกทางในการเข้าศึกษาต่อ หรือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ กฎ
กติกา ระเบยีบการแข่งขัน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการงาน
และกีฬาท่ีตนเองรับผดิชอบ 

1 วัน  นายนิธิภัทร  พรมมา   

2 
 
 

 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝกึซ้อมและการแข่งขัน 
เพื่อให้นักกีฬาได้มีความพร้อมทั้งรา่งกาย จิตใจ และมีคุ้นชิน
กับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแข่งขันวันจริง 

1 - 10 วัน 
แล้วแต่รูปแบบ 

 นายธวัชชัย  อุ่นกาศ 

3 
 
 

 3. คณะท างานด าเนินการท าการวางแผนและฝึกซ้อมนักกีฬา 
เพื่อเวลาได้แข่งขันจริงผูฝ้ึกสอนกบันักกีฬาสามารถสื่อสารกัน
ในระหว่างการแข่งขันได้ง่ายและเข้าใจกันเร็วขึ้น 

1 ช่ัวโมง  คณะด าเนินงานทุกท่าน 

4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

4. คณะท างานเตรียมความพร้อมทุกอย่าง และส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อพอถึงเวลาในการแข่งขันจริงผู้
ฝึกสอนและนักกีฬาจะไดม้ีสมาธิจดจ่ออยู่กับการแข่งขัน ซึ่ง
ไม่จะไดไ้มต่้องกังวลกับเอกสารหลกัฐานอะไรต่างๆ 

1 - 10 วัน 
แล้วแต่รูปแบบ 

 นายนิธิภัทร  พรมมา 
นายชาติชาย  ไตรพิริยะ 

นายรวี  คิดอ่าน 
นายธวัชชัย  อุ่นกาศ 

แต่งตั้งคณะท ำงำนเกี่ยวข้องกับงำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรฝึกซ้อมและกำรแข่งขัน 

คณะท างานเตรียมความพร้อมทุกอย่าง 

เอกสารต่างๆ หลักฐานต่างๆ อาหาร/น้ าดื่ม วัสดุอุปกรณ ์นักกีฬา รถรับ-ส่งนักกีฬา 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรวำงแผนและฝึกซ้อมนักกีฬำ 



ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 
 

5. คณะท างานกลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อไมเ่กิดความผิดพลาดและ
ติดขัดระหว่างการด าเนินการส่งเอกสารหลักฐาน 

5 วัน  นายนิธิภัทร  พรมมา 
นายชาติชาย  ไตรพิริยะ 

นายรวี  คิดอ่าน 
นายธวัชชัย  อุ่นกาศ 

6 
 
 

 

 
 
 
 
 

6. น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัต ิ 1 ช่ัวโมง  นายบุญเทพ พิศวง 
นายนิธิภัทร  พรมมา 

 

7 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน และ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

 คณะด าเนินงานทุกท่าน 

8  
 
 

8. ติดตามประเมินผลการประชาสมัพันธ์เพื่อน าไปพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ 

1 ช่ัวโมง  นายนิธิภัทร  พรมมา 
 

เอกสารอ้างอิง 
       1. แบบสรุปกจิกรรมกีฬาสีประจ าปีการศึกษา 2562 
         2. แบบสรุปกิจกรรมกีฬา  กรีฑา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ( เชียงราย – พะเยา ) สหวิทยาเขตสุดถิน่ไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 
         3. แบบสรุปกิจกรรมกีฬา  กรีฑา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ( เชียงราย – พะเยา ) ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องของ
เอกสารหลักฐานต่างๆ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

กีฬาสีโรงเรียน กีฬากลุ่มสหวิทยาเขตสดุถิ่นไทย กีฬาจังหวัด 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข 

น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัต ิ



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานวิจัยในช้ันเรียน 
ปีที่น าไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางสมศรี  สวัสดี 
หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียน 

นางสมศรี  สวัสดี 
นางนิภาวรรณ  วิชัย 

นายชาญวิทย์  ตาจันทร์อินทร์ 
คณะท างานวิจัยในชั้นเรียน 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

งานวิจัยในชั้นเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง  
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ท าการวิจัยในชั้นเรียน ในรายวิชาที่สอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
4. ค าจ ากัดความ 

“การวิจัยในชั้นเรียน” หมายถึง กระบวนการที่ครูผู้สอนจัดท าขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่
ครูรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ขอบเขตงานวิจัยในชั้นเรียนระชุม  
5.2 ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยในช้ันเรียน  
5.3 น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัติ 
5.4 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ55.455  
5.5 ครูผู้สอนท าการวิจัยในชั้นเรียน และจัดท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
5.6 หัวหน้ากลุ่มสาระ รวบรวมรายงานการวิจัยในชั้นเรียน  ส่งฝ่ายวิชาการ 
5.7 ตรวจรายงานและให้ค าเสนอแนะโดยคณะท างานงานวิจัยในชั้นเรียน 
5.8 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการต่อฝ่ายบริหาร. 
5.9  น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุม วางแผนระบบงานวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างานงานวิจัยในชั้นเรียน 

ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยในช้ันเรียน  
 

ไม่อนุมัติ 

น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ  
 

ท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

ส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

ประเมินผลการท าวิจัยในขั้นเรียน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
7.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
7.2 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
 

น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

ประเมินผลเพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา 

   รายงานผลการการด าเนินงาน 

 สรุปและรายงานการส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน  
 



8. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง  
ล าดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งตั้งคณะท างาน งานในชั้นเรียน 20-21 มี.ค. 

63 

 นางสมศรี  สวัสดี 

2 
 
 

 2.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจและวางแผนการด าเนินงาน  

26-28  

มี.ค. 63 

 นางสมศรี  สวัสดี 

3 
 
 

 3.ขออนุมัติโครงการและก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
 
 

1- 4 
เม.ย.63 

 นางสมศรี  สวัสดี 

4 ประชุม  
ท าวิจัยในชั้นเรียน 
ท าวิจัยในชั้นเรีย 

4.ประชุมหัวหน้าสาระเพ่ือสร้างความเข้าใจ วาง

แผนการด าเนินงาน 

15-30 

พค 63 

 คณะท างานการวิจยัในชั้น
เรียนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

5 เสนอชื่อเรื่อง/เค้าโครงการวิจัย 
เสนอชื่อเรื่อง/เค้าโครงการวิจัย 

5.ท าการวิจัยในชั้นเรียน 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 ครูประจ าวิชา 

6  6.หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ส่งฝ่ายวิชาการ 

หลังสอบปลาย
ภาค 1 สัปดาห ์

 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจยัในชั้นเรียน  
 

แต่งตั้งคณะท างานงานวิจยัในชั้นเรียน 

น าเสนอผู้อเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ท าวิจยัในชั้นเรียน 
 

ประชุมหัวหนา้กลุ่มสาระ  
 

ส่งรายงานการวจิัยในชั้นเรียน 



7  7.คณะท างาน ตรวจงานวิจัยในชั้นเรียน และให้
ข้อเสนอแนะ 

/ให้ข้อเสนอแน 

1 สัปดาห ์  นางสมศรี  สวัสดี 
นางนิภาวรรณ  วิชัย 
นายชาญวิทย ์ ตาจันทร์
อินทร์ 

8  8.สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการต่อฝ่ายบริหาร หลังการ
ประเมินผล  
1 สัปดาห ์

 นางสมศรี  สวัสดี 
 

9  9. น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป ปีการศึกษาต่อไป  นางสมศรี  สวัสดี 
 

เอกสารอ้างอิง 

1. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
7.2 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลการท าวจิัยในขั้นเรียน 

 

รายงานผลการการด าเนินงาน 

น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือข้ันตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานนิเทศภายในสถานศึกษา (วิชาการ) 
ปีที่น าไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

นางสมศรี สวัสด ี
หัวหน้างานนิเทศ 
ภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมการนิเทศ 
ภายในสถานศึกษา 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานนิเทศภายในสถานศึกษา (วิชาการ) 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
หลักสูตรและเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553  สามารถ
บริหารและจัดการเรียนรูไ้ด้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู ้ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สังคมทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาเพิม่พูนความรู้ 
ทักษะและประสบการณใ์นการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้และการปฏิบัติงาน   
 
ขอบเขตของงาน 

1. จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
2. นิเทศการจดัการเรียนการสอน 

 
ค าจ ากัดความ 

การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้
ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกจิหลัก ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการสร้าง
เสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดา้นทั้งทางด้านรา่งกาย สังคม อารมณ ์จติใจและสติปัญญา ให้เต็มตามวัยและ
ศักยภาพ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา (วิชาการ) 
2. ประชุมวางแผนการนิเทศ   
3. ศึกษาขอ้มูลและจัดท าเครื่องมือในการนิเทศ  
4. นิเทศการสอนตามที่ก าหนด 
5. บันทึกผลการสังเกตการสอน 
6. ประเมินผลการนิเทศ 
7. จัดท ารายงานผลการนิเทศเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
8. น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบฟอร์มการนิเทศภายใน  
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553   
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 

ประชุมวางแผนการนิเทศ 

ศึกษาข้อมูลและจัดท าเครื่องมือในการนิเทศ 
 

รายงานผลการนิเทศต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 
 

นิเทศการสอนตามที่ก าหนด 
 

บันทึกผลการสังเกตการสอน 
 

ประเมินผลการนิเทศ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปมาตรฐานของส านกังาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานนิเทศภายในสถานศึกษา (วิชาการ) โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน เพื่อให้สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ.2553  สามารถบริหารและจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน   

ล าดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษา (วิชาการ) 

 

 
1 วัน 

 นางสมศรี สวัสด ี

2 
 
 

2. ประชุมวางแผนการนิเทศ   
 

1 วัน  คณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ
ภายใน 

3 
 
 

3. ศึกษาข้อมูลและจัดท าเครื่องมือในการนิเทศ  
 

     7 วัน  คณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ
ภายใน 

4 
 
 
 
 

 
4. นิเทศการสอนตามที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศกึษา 

 คณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ
ภายใน 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 

ประชุมวางแผนการนิเทศ 

ศึกษาข้อมูลและจัดท าเคร่ืองมือในการนิเทศ 

 

รายงานผลการนิเทศ 
ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

นิเทศการสอนตามที่ก าหนด 

 
บันทึกผลการสังเกตการสอน 

 
ประเมินผลการนิเทศ 

 

น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาในคร้ังต่อไป 

 



ล าดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. บันทึกผลการสังเกตการสอน 
 

ครั้งละ  
10 นาที 

 คณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ

ภายใน 
6 
 
 
 

6. ประเมินผลการนิเทศ ครั้งละ  
10 นาที 

 คณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ

ภายใน 

7 
 
 

7. จัดท ารายงานผลการนิเทศเสนอต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 

7 วัน  คณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ

ภายใน 

8 8. น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนา          
ในครั้งต่อไป 
 

7 วัน  คณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ

ภายใน 

เอกสารอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 

ประชุมวางแผนการนิเทศ 

ศึกษาข้อมูลและจัดท าเคร่ืองมือในการนิเทศ 

 

รายงานผลการนิเทศ 
ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

นิเทศการสอนตามที่ก าหนด 

 
บันทึกผลการสังเกตการสอน 

 
ประเมินผลการนิเทศ 

 

น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาในคร้ังต่อไป 

 



 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานแหลง่เรียนรูต้ามกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางสายรุ้ง รักษาดี 
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

 
 

นางสายรุ้ง รักษาดี 
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1.  เพื่อจัดทำสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระให้เป็นระบบระเบียบ 

2.2   เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์และรวบรวมแหล่งเรียนรู้ท่ีมีในกลุ่มสาระ 

3.2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดพิมพ์ข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระและนำส่งต่อฝ่ายวิชาการ

ตามรูปแบบท่ีกำหนด 

3.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้โดยการเก็บสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง 

 
4. คำจำกัดความ 

4.1 “แหล่งเรียนรู้” หมายถึง การรวบรวมแหล่งเรียนรู้ท่ีมีในกลุ่มสาระต่างๆ ภายในโรงเรียน 

เชียงแสนวิทยาคม รวมทั้งการใช้แหล่งเรียนรู้โดยการเก็บสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
5.2 จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 
5.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์และรวบรวมแหล่งเรียนรู้ท่ีมีในกลุ่มสาระ 
5.4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดพิมพ์ข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ 
5.5 กล่ันกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และนำส่งต่อฝ่ายวิชาการตามรูปแบบท่ีกำหนด 
5.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้โดยการเก็บสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ 
5.7 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้

- 
 

แต่งต้ังคณะทำงานเก่ียวข้องกับการจัดทำแหล่งเรียนรู้ 

จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 
 

ทุกกลุ่มสาระวิเคราะห์ รวบรวม จัดพิมพ์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูล 

ไม่อนุมติั 

นำเสนอรองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการทราบและพิจารณา

อนุมัติ

อนุมติั 

ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้โดยการเก็บสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 



8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2552 - 2559 
8.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.3 นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ( พ.ศ. 2552 – 2561 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน   1.  เพื่อจัดทำสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระให้เป็นระบบระเบียบ  2.  เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ 

ลำดับที่ ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แต ่งต ั ้ งคณะทำงานเพ ื ่อประช ุมวางแผนการ
ดำเนินงาน  
2. จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

1 ชั่วโมง  นางสายรุ้ง รักษาดี 

 
3 

3. ทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิเคราะห์ รวบรวมและ
จัดพิมพ์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท่ีมีในกลุ่มสาระ 
 

2 เดือน  นางสายรุ้ง รักษาดี 

4 
 
 

4. กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ
นำส่งต่อฝ่ายวิชาการตามรูปแบบท่ีกำหนด 

10 วัน  นางสายรุ้ง รักษาดี 

5 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 

5. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
โดยการเก็บสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ 
6. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื ่อนำไป
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 เดือน 
 

1 เดือน 

 นางสายรุ้ง รักษาดี 

 

แต่งต้ังคณะทำงานเก่ียวข้องกับการจัดทำ 

จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 
 

ทุกกลุ่มสาระวิเคราะห์ รวบรวมจัดพิมพ ์

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง 

ไม่อนุมติั 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการทราบ 

อนุมติั 

ส่งเสริมการใช้แหลง่เรียนรู้รเก็บสถิติ 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนา

ปรับปรุง 



ชื่องาน (กระบวนงาน) งานแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน   1.  เพื่อจัดทำสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระให้เป็นระบบระเบียบ  2.  เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ 

ลำดับที่ ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสารอ้างอิง 
1.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   

      2.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
      3.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานห้องสมุด 
ปีที่น าไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางสาวรัชนี  วงค์ตะวัน 
หัวหน้างานห้องสมุด 

 
 

นางสาวรัชนี  วงค์ตะวัน 
หัวหน้างานห้องสมุด 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานห้องสมุด 

 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อการศึกษา  บริการส่งเสริม ครู นักเรียน สนับสนุน การเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
นโยบายของโรงเรียนให้ส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร  ส่งเสริมกระตุ้น จูงใจ ให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

3. เพื่อใช้ในการค้นคว้า ช่วยเหลือนักเรียนผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับประโยชน์
จากการศึกษาหาความรู้เพิ่ม 

4. เพื่อจรรโลงใจ ใช้เป็นแหล่งนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปลูกส านึกรักการอ่าน รู้จักอ่านหนังสือ อย่างมีวิจารณญาณ    

5. เพื่อน านักเรียนให้รู้จักกับการใช้ห้องสมุดเป็นเบื้องต้นก่อนท่ีจะก้าวไปสู่การใช้ห้องสมุดอื่น ๆ เช่น
ห้องสมุดวิทยาลัย 

6. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาบริการแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆ อย่าง
สมบูรณ์ 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 จัดหาทรัพยากรสารนิเทศเข้าห้องสมุดให้เหมาะสม สอดคล้องหลักสูตรการเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.2 ดูแลสถานท่ีของห้องสมุดให้มีบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ เหมาะส าหรับการส่งเสริมการเรียน 
      การสอน 
3.3 ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเพื่อให้การด าเนินงานของห้องสมุดมีประสิทธิภาพ 
3.4 ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด 
3.5 จัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ตามระบบการจัดหนังสือ เพื่อสะดวกต่อการค้นคว้า 
3.6 ดูแล รักษา ซ่อมแซมหนังสือ วารสารให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะให้บริการ 
3.7 บริการหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
3.8 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่าน 
3.9 ให้บริการยืม-คืน หนังสือแก่นักเรียนและครู 
3.10  จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานห้องสมุด 
3.11  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานห้องสมุด 
3.12  งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. ค าจ ากัดความ 

“ห้องสมุด” หมายถึง  ห้องสมุด คือแหล่งสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทป และโทรทัศน์ ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี โดยมีบรรณารักษ์ 
เป็นผู้ด าเนินงาน และบริหารงานต่าง ๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ และระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้
ผู้ใช้ห้องสมุดมีความสะดวกสืบค้นได้ง่ายและตรงกับความต้องการ 



ห้องสมุดในปัจจุบัน ท าหน้าท่ีเก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการส่ือสารนิเทศต่าง ๆ ตลอดจนถึง
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการส่ือสาร อีกท้ังยังมีเครื่องมือในการค้นหาและด าเนินการ
ให้บริการส่ือต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด 

“งานบริการห้องสมุด” หมายถึง คืองานท่ีห้องสมุดจัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้าน
การอ่าน การค้นคว้าหาความรู้และส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวางและท่ัวถึง เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศอย่าง
รวดเร็ว และตรงตามความต้องการมากท่ีสุด รวมถึงการจัดบรรยากาศท่ีดี เป็นระเบียบ ท าให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึก
ท่ีดีและประทับใจเมื่อเข้าใช้บริการ 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งต้ังคณะท างานเพื่อก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ /ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
5.2 ส ารวจทรัพยากรสารนิเทศและความต้องการของผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดจัดท าแผนการส ารวจ

ความต้องการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ ส ารวจราคาวัสดุ/อุปกรณ์  
5.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   
5.4 ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทิน 
5.5 ติดตามประเมินกิจกรรม สถิติ แบบสอบถาม รายงานผลด าเนินการ 

          5.6  สรุป น าปัญหาและข้อเสนอแนะมา วิเคราะห์หาแนวทางวิธีการปรับปรุงแก้ไข ปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาการด าเนินงานห้องสมุดในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะท างาน/ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

จัดท าแผนการโครงการห้องสมุด 

ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามปฏิบัติ 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง 

งานบริหาร งานบริการ งานเทคนิค 
งานเทคโนฯ 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

ไม่อนุมัติ น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ส่งเสริมการอ่าน 

 

บริการสืบค้น-ค้นคว้า
ข้อมุล 

บริการอ่าน ยืม-คืน 

 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง 

สร้างบรรยากาศภายในห้องสมุด 



7. แบบฟอร์มที่ใช ้
7.1 แบบฟอร์มเวิคซีด การลงรายการให้เลขหมู่หนังสือ 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  

2556 
8.2 ระเบียบมาตรฐานห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม 
      บรมราชกุมารี พ.ศ.2549  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานห้องสมุด โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

1. เพื่อการศึกษา  บริการส่งเสริม ครู นักเรียน สนับสนุน การเรียนการสอนตามหลักสูตร และนโยบายของโรงเรียนให้ส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร  ส่งเสริมกระตุ้น จูงใจ ให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. เพื่อใช้ในการค้นคว้า ช่วยเหลือนักเรียนผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้เพ่ิม 
4. เพื่อจรรโลงใจ ใช้เป็นแหล่งนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
    และปลูกส านึกรักการอ่าน รู้จักอ่านหนังสือ อย่างมีวิจารณญาณ    

ล าดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งต้ังคณะท างาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการ
ท างานห้องสมุด 

1 ชั่วโมง  นางสาวรัชนิ วงค์ตะวัน 

2 
 
 

 2. จัดระบบรูปแบบวางแผนการด าเนินงานห้องสมุด 1 ชั่วโมง  นางสาวรัชนิ วงค์ตะวัน 

3 
 
 

 3. จัดท าโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

1 ชั่วโมง  นางสาวรัชนิ วงค์ตะวัน 

4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. ด าเนินงานตามแผนงานบริการห้องสมุด 

ตลอดปี
การศึกษา/ 

แล้วแต่รูปแบบ 

 นางสาวรัชนิ วงค์ตะวัน 
นางสาวลัดดาวัลลิ์ วงค์ใหญ ่
นางสุนิสา  ศรีอินทร ์

แต่งต้ังคณะท ำงำนก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

ประชุมวำงแผนด ำเนินงำน 

ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามแผน/ปฏิทิน 

งานบริหาร งานบริการ งานเทคนิค งานเทคโนฯ ระบบห้องสมุดอตัโนมัต ิ

จัดท าแผนการโครงการงานห้องสมุด 



 
ล าดับ

ท่ี 
ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 
 

5. คณะท างานกลั่นกรอง ตรวจสอบโครงการ/งานบริการแก่
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 ชั่วโมง  นางสาวรัชนิ วงค์ตะวัน 
นางสาวลัดดาวัลลิ์ วงค์ใหญ ่

นางสุนิสา  ศรีอินทร ์

6 
 
 

 

 
 
 
 
 

6. น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมติั 1 ชั่วโมง  นายบุญเทพ พิศวง
นางสาวรัชนิ วงค์ตะวัน 

 
 

7 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. ด าเนินงานบริการตามแผนงานที่วางไว้ 

ตลอดปี
การศึกษา 
/แล้วแต่
รูปแบบ 

 นางสาวรัชนิ วงค์ตะวัน 
นางสาวลัดดาวัลลิ์ วงค์ใหญ ่
นางสุนิสา  ศรีอินทร ์

8  
 
 
 

8. ติดตามประเมินผลการท างานห้องสมุดเพ่ือน าไปพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานห้องสมุดในปี
การศึกษาต่อไป 
 

1 ชั่วโมง 
 

 นางสาวรัชนิ วงค์ตะวัน 
 

เอกสารอา้งอิง 
1.  มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2556 
2.  ระเบียบมาตรฐานห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2549 

 

 
       

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

สร้างบรรยากาศห้องสมดุ 
เอื้ออ านวยตอ่การเรียนรู ้ บริการสบืค้น-ค้นคว้า บริการอ่านยืม-คืน ส่งเสริมการอ่าน 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาปรบัปรุง 

น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัต ิ



 
 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานห้องมัลตมิีเดยี 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายวิธวินท์  จันทร์ลือ 
หัวหน้างานห้องมัลติมีเดีย 

 
 

นายวิธวินท์  จันทร์ลือ 
หัวหน้างานห้องมัลติมีเดีย 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

งานห้องมัลติมีเดีย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
ห้องสมุดมัลติมีเดีย จัดเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางของกลุ่มงาน งานพัฒนาและส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู้ เพื่อบริการเรียน และส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาใหกับผู้เรียน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ให้บริการครูผู้สอนท่ีมีความประสงค์ต้องการใช้ห้องมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
3.2  

4. คำจำกัดความ 
- 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1 ครูผู้ใช้ยื่นคำขอใช้ห้องมัลติมีเดียผ่านระบบออนไลน์ได้ท่ี 

http://www.csws.ac.th/mroom/ โดยมีข้อมูล และรายละเอียด ดังนี้ 1.ช่ือผู้ขอใช้ 2.วิชา 3.

ระดับช้ันของผู้เรียน 4.จำนวณนักเรียน 5.วันเวลา และ 6.วัตถุประสงค์ในการใช้ห้องมัลติมีเดีย โดย

จำเป็นต้องเขียนคำขอเข้าใช้งานก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 

 4.2 ผู้ดูแลระบบรับคำร้องของใช้ห้องมัลติมีเดีย และจัดตารางเวลาการใช้ห้องมัลติมีเดีย 

 4.3 ผู้ดูแลระบบแจ้งข้อมูลการเข้าใช้งานไปและแนวทางการปฏิบัติตนในการเข้าห้อง

มัลติมีเดีย 

 4.4 ครูผู้ขอใช้ห้องมัลติมีเดียเข้าใช้งานห้องมัลติมีเดีย 

 4.5 ติดตามและประเมินผลการใช้งานห้องมัลติมีเดีย 

 
 
 
 
 

http://www.csws.ac.th/mroom/


6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้

แบบฟอร์มออนไลน์ http://www.csws.ac.th/mroom/ 

 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 

เขียนคำขอเข้าใช้ห้องมัลติมีเดีย 

ผู้ดูแลระบบรับข้อมูล 

จัดตาราง 

และแจ้งผลการขอเข้าใช้ 

แ 

และแจ 

เข้าใช้งานห้องมัลติมีเดีย 

ติดตามแบะประเมินผลการใช้งาน 

สามรถเขา้ใชง้านได ้

ไม่สามรถเขา้ใชง้านได ้

http://www.csws.ac.th/mroom/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. 36 รหัสเอกสาร : ………………………… 

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนงาน 
           เพ่ือบริการเรียน และส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาใหกับผู้เรียน ตามแนวทางของกลุ่มงาน งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ 

ลำดับที่ ผังขั้นตอนการทำงาน  รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

1  

 

1. ครูผู้ใช้ย่ืนคำขอใช้ห้องมัลติมีเดียผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 
http://www.csws.ac.th/mroom/ โดยจำเป็นต้องเขียน
คำขอเข้าใช้งานก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 

1 สัปดาห์  กลุ่ม งานพัฒนา
และส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู ้

2 2. ผู้ดูแลระบบรับคำร้องของใช้ห้องมัลติมีเดีย และจัด
ตารางเวลาการใช้ห้องมัลติมีเดีย 

1 วัน  กลุ่ม งานพัฒนา
และส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู ้

3 3. ผู้ดูแลระบบแจ้งข้อมูลการเข้าใช้งานไปและแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการเข้าห้องมัลติมีเดีย 

1 วัน  กลุ่ม งานพัฒนา
และส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู ้

4 4. ครูผู้ขอใช้ห้องมัลติมีเดียเข้าใช้งานห้องมัลติมีเดีย 1 สัปดาห์  กลุ่ม งานพัฒนา
และส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู ้

5 5. ติดตามและประเมินผลการใช้งานห้องมัลติมีเดีย 1 เดือน  กลุ่ม งานพัฒนา
และส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู ้

เอกสารอ้างอิง :   1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
           2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 



 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 

 

นางรัตตินันท์  ทูลศิร ิ

หัวหน้างานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 

 

นางรัตตินันท์  ทูลศิร ิ

หัวหน้างานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 

 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  

งานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง และเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง 

3.2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

4. คำจำกัดความ 

“ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้” หมายถึง เป็นกระบวนการเรียนการสอน/วิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง การลงมือ
ปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเป็นเวลานาน และการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สำหรับใน
ประเทศไทยนั้นได้แบ่งการจัดทัศนศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบคือ การจัดทัศนศึกษาไม่ค้างคืน การจัดทัศนศึกษา
แบบค้างคืนและการจัดทัศนศึกษาภายนอกราชอาณาจักร 

 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งตั้งคณะทำงานงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

และมอบหมายภาระงานที่เกี่ยวข้อง 
5.3 จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
5.4 เสนอโครงการแผนการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.5 ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

5.6 ติดตามประเมินผลกิจกรรมตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

- 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

แต่งตั้งคณะทำงานทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงงานทัศนศกึษาแหล่งเรียนรู้ 

ไม่อนุมัติ นำเสนอฝ่ายบริหาร 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง และเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็น
คนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ลำดับ

ที่ 
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อบริหารงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้แก่  

− ผู้รับผิดชอบโครงการ 

− หัวหน้าระดับ 
 

1 ชั่วโมง  นางรัตตินันท์  ทูลศิร ิ

2 
 
 

 

 
 

2. ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ 
กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องและมอบหมายภาระงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 

3 ชั่วโมง  นางรัตตินันท์  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ 

3 
 
 

 3. จัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานแต่ละระดับชั้น ได้แก่ 
    3.1 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ นร.ชัน้ ม.1 
    3.2 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ นร.ชัน้ ม.2 
    3.3 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ นร.ชัน้ ม.3 
    3.4 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ นร.ชัน้ ม.4 
    3.5 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ นร.ชัน้ ม.5 
    3.6 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ นร.ชัน้ ม.6 

3 ชั่วโมง โครงการต้อง
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การ

พัฒนาองค์กร
ของโรงเรียน 

 

นางรัตตินันท์  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

แต่งตั้งคณะทำงานงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้



ลำดับ
ที่ 

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4  

 
 
 

4. นำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 1 สัปดาห์  นางรัตตินันท์  ทูลศิร ิ
และฝ่ายบริหาร 

5  5. ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
 
 

ปีการศึกษา 
2563 

 นางรัตตินันท์  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ 

6  6. ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 
 
 

1 เดือน  นางรัตตินันท์  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
  2. ระเบียบการทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
 

 

ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานลูกเสือ  เนตรนารี 
ปีที่น าไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นายนิธิภัทร  พรมมา 
หัวหน้างานลูกเสือ 

 
นายนิธิภัทร  พรมมา 
หัวหน้างานลูกเสือ 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานลูกเสือ  เนตรนารี 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กิจการลูกเสือของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม พัฒนาเจริญก้าวหน้า และปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
3. ขอบเขตของงาน 

1. จัดท าโครงสร้างลูกเสือโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
2. จัดท าการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/จัดท าการรับสมัครลูกเสือใหม่ของโรงเรียนเชียงแสน

วิทยาคม 
3. จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละระดับชั้น/กิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือของโรงเรียน

เชียงแสนวิทยาคม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. ค าจ ากัดความ 

“ลูกเสือ” หมายถึง เด็กและเยาวชนที่เป็นทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นผู้หญิงให้เรียกว่าเป็นเนตรนารี 

“ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ” หมายถึง ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน   รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน  

ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ   รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ   ผู้ก ากับกองลูกเสือ   รองผู้ก ากับกองลูกเสือ 
“ลูกเสือใหม่” หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ที่ท าการสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญ

รุ่นใหญ่ ของกองลูกเสือโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
“กิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ” หมายถึง กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับ

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี และ กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจข้อมูลจ านวน และวุฒิทางลูกเสือของครูผู้สอนวิชาลูกเสือ และจ านวนนักเรียนเพ่ือท าการ
จัดท าโครงสร้างลูกเสือโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม / แต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

2. จัดท าโครงสร้างลูกเสือโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
3. จัดตั้งกลุ่ม / กอง ลูกเสือโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
4. แต่งตั้งผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือ / รับสมัครลูกเสือใหม่ 
5. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือตั้งแต่ผู้ก ากับกลุ่มลงไปร่วมกันวางแผนการจัดท าหลักสูตรกิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาลูกเสือรวมถึงกิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของลูกเสือแต่ละ
ระดับชั้น 

6. กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องของโครงสร้าง / หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือ 

7. น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัติ 
8. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ 
9. ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เพ่ือน าไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 

ให้กิจการลูกเสือโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้มีการพัฒนา และเจริญรุ่งเรืองไปในทิศทางท่ีดีขึ้นต่อไป 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจข้อมูลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ / ลูกเสือ เนตรนาร ี

จัดท าโครงสร้างลูกเสือโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

จัดท าตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ / รับสมัครลูกเสือ เนตรนารีใหม่ 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมกันวางแผนจัดท าหลักสูตรกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ 

ไม่อนุมัติ 
น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน

ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

โครงสร้าง 
ลูกเสือโรงเรียน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
วิชาลูกเสือตามหลกัสูตร 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุง / แก้ไข 

รองผู้อ านวยการ 
ลูกเสือโรงเรียน 

 

ผู้ก ากับกลุ่ม
ลูกเสือ 

โรงเรียน 

รองผู้ก ากับกลุ่ม
ลูกเสือ 

โรงเรียน 

ผู้ก ากับกอง 
ลูกเสือ 

 

รองผู้ก ากับกอง
ลูกเสือ 

โรงเรียน 

ผู้อ านวยการ 
ลูกเสือโรงเรียน 

 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องของหลักสูตรและโครงสร้าง 

จัดต้ังกลุ่ม / กอง 
ลูกเสือโรงเรียน 

แต่งต้ังผู้บังคับ 
บัญชาลูกเสือ 



7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบฟอร์มต่างๆจากส านักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย / ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

- โครงสร้างลูกเสือโรงเรียน 
- หลักสูตร / แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือโลก 
- หลักสูตร / แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือชั้นพิเศษ 
- หลักสูตร / แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือหลวง 
- แบบ ลส.1 (ค าร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ) 
- แบบ ลส.2 (ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ) 
- แบบ ลส.3 (ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ) 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551 
2. กฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
3. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2528 
4. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

พ.ศ. 2553 
 



9. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานลูกเสือ โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม สพม.36 

รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 
เพ่ือให้กิจการลูกเสือของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม พัฒนาเจริญก้าวหน้า และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 

1. ส ารวจข้อมูลผู้บังคับบญัชาลูกเสือ และจ านวน
ลูกเสือ เนตรนารี เพื่อท่ีจะได้แบ่งกลุ่ม /กองลูกเสือ 
เนตรนารี และตรวจสอบวุฒิทางลกูเสือของ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อที่จะได้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือใหต้รงและถูกต้องตามข้อบงัคับว่าด้วยการ
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 

5 วัน  นายนิธิภัทร  พรมมา 

2 
 
 

 2. จัดท าโครงสร้างลูกเสือโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
เพื่อผู้ที่มาประเมินและตัวของผู้บรหิารผู้บังคับบญัชา
ลูกเสือ ตลอดจนตัวลูกเสือเนตรนารีเอง สามรถ
มองเห็นภาพรวมของกองลูกเสือโรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคมอย่างเข้าใจ 

1 วัน  นายนิธิภัทร  พรมมา 

3 
 
 

 3. จัดท าตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือโรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม เพื่อความเป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อย และ
ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน 5 วัน 

 นายบุญเทพ พิศวง 
นางอสมาภรณ์  อักษร 

ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
นายรวี  คิดอ่าน 

นายนิธิภัทร  พรมมา 
4  4. แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ / รับสมคัรลูกเสือ เนตร

นารีใหม่ เพื่อให้แตล่ะคนได้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนวิชาลูกเสือของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 นายบุญเทพ พิศวง 
นางอสมาภรณ์  อักษร 

ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
นายรวี  คิดอ่าน 

นายนิธิภัทร  พรมมา 
 

ส ารวจข้อมูลผู้บังคบับญัชาลูกเสือ  
/ ลูกเสือ เนตรนาร ี

จัดท าโครงสร้างลูกเสือโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

จัดท าตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ 
โรงเรียนเชยีงแสนวิทยาคม 

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ /  
รับสมัครลูกเสือ เนตรนารีใหม่ 



ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 

 4. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมกันวางแผนจัดท าหลักสูตร
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เพื่อให้
การการจดัการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนนั้น 
มีความเท่าทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง และไม่ล้าหลัง 
ท าให้ผู้เรียนมีความสุขสนุกและไมน่่าเบื่อ 

1 - 5 วัน 
แล้วแต่รูปแบบ 

 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ทุกท่าน 

6 
 
 

 5. ผู้รับผดิชอบกลั่นกรองเนื้อหาและความถูกต้องของ
หลักสตูรและโครงสร้าง เพื่อท าให้ขั้นตอนในการรับการ
พิจารณาอนุมัติ ของผู้บริหารเร็วขึน้ โดยไม่ต้อง
เสียเวลาแกไ้ขหลายรอบ 

1 วัน  นายนิธิภัทร  พรมมา 
 

7 
 

 6. น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณา
อนุมัต ิ
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง  นายนิธิภัทร  พรมมา 

8  
 
 
 
 

 
 
 
 
7. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ทุกท่าน 

9  8. ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือเพื่อน าไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
นายรวี  คิดอ่าน 

นายนิธิภัทร  พรมมา 
เอกสารอ้างอิง 
      1. พระราชบัญญัติลกูเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551 
      2. กฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
      3. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ วา่ด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบบัที่ 14) พ.ศ.2528 
      4. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมกันวางแผนจัดท า 
หลักสูตรกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง 
ของหลักสูตรและโครงสร้าง 

น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
ทราบและพิจารณาอนุมัต ิ

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

โครงสร้าง 
ลูกเสือโรงเรียน 

จัดตั้งกลุ่ม / กอง 
ลูกเสือโรงเรียน 

แต่งตั้งผู้บังคับ 
บัญชาลูกเสือ 

จัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
วิชาลูกเสือตามหลักสตูร 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไป 
พัฒนาและปรับปรุง / แก้ไข 



 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานนักศึกษาวิชาทหาร 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายณัฐกร  ทูลศิริ 
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 

 
 

นายณัฐกร  ทูลศิริ 
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานนักศึกษาวิชาทหาร 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารมีประสบการณ์ในวิชา

ทหาร ด้านระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ติดตามท่ีดี รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมให้บำเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม   

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ส่งเสริมประสบการณ์ในวิชาทหาร ด้านระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ติดตามที่ดี รู้จัก
ทำงานเป็นหมู่คณะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ส่งเสริมให้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม 
 

4. คำจำกัดความ 
“นักศึกษาวิชาทหาร” หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

สังกัดกองทัพบก ให้เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งนักเรียนท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหารศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4-6 มีอายุระหว่าง 16-21 ปีบริบูรณ์ 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งต้ังคณะทำงานนักศึกษาวิชาทหาร 
5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง

และมอบหมายภาระงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5.3 จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานนักศึกษาวิชาทหาร 
5.4 เสนอโครงการแผนการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.5 ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
5.6 ติดตามประเมินผลกิจกรรมตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้

- 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
8.2 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การเปิด - ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2561 
8.3 ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 

พ.ศ. 2563

แต่งต้ังคณะทำงานนักศึกษาวิชาทหาร 

ประชุมคณะกรรมการคณะทำงาน 

จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานงานนักศึกษาวิชาทหาร 

ไม่อนุมัติ นำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารมีประสบการณ์ในวิชาทหาร ด้านระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ติดตามที่ดี รู้จักทำงาน
เป็นหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมให้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม 
ลำดับ

ท่ี 
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งต้ังคณะทำงานเพ่ือบริหารงานนักศึกษาวิชาทหารได้แก่  

− ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ 

− ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 

− ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
 

1 ชั่วโมง  นายณัฐกร  ทูลศิร ิ

2 
 
 

 

 
 

2. ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานนักศึกษาวิชาทหารเพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและ
มอบหมายภาระงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3 ชั่วโมง  นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ 

3 
 
 

 3. จัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก ่
    3.1 โครงการฝึกพัฒนาประสบการณ์ในวิชาทหาร 
    3.2 โครงการ รด.จิตอาสา 

3 ชั่วโมง โครงการต้อง
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การ

พัฒนาองค์กร
ของโรงเรียน 

 

นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ 

จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานนักศึกษาวิชาทหาร 

แต่งต้ังคณะทำงานนักศึกษาวิชาทหาร 



ลำดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4  

 
 
 

4. นำเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ สัปดาห์  นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และฝ่ายบริหาร 

5  5. ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
 
 

ปีการศึกษา 
2563 

 นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ 

6  6. ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุง 
 
 

1 เดือน  นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ 

เอกสาร/หลักฐานอา้งอิง 
   1. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
   2. ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การเปิด - ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2561 
   3. ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2563 

 

ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานกิจกรรมชุมนมุ 
ปีที่นำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา 
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 

 
 

ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา 
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

งานกิจกรรมชุมนุม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ตามความสนใจ ความถนัด ตามความต้องการของตน ได้พัฒนาความรู้ 

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิด และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 สำรวจความต้องการของผู้เรียนจากความสนใจ ความถนัด หรือความต้องการอื่น ๆ ของผู้เรียน 
3.2 ลงทะเบียน และเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 

 
4. คำจำกัดความ 

“ชุมนุม” หมายถึง การรวมกลุ ่มของผู ้ เร ียนที ่ม ีความสนใจ ความถนัดในเรื ่องเดียวกันและ 
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุว ัตถุประสงค์ เพื ่อพัฒนาความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองให้เต็ม  
ตามศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

“ชมรม” หมายถึง การรวมกันของกลุ ่มผู ้ เร ียนที ่ม ีความมุ ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ ่งร ่วมกัน  
การจ ัดต ั ้ งม ีการกำหนดว ัตถ ุประสงค ์ ข ้อบ ังค ับ สมาช ิก โครงสร ้างของชมรม และบทบาทของ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานศึกษา 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 สำรวจความต้องการของนักเรียนตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถว่าสนใจกิจกรรม
ชุมนุมรูปแบบใด 

5.2 ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่จะเปิด ลักษณะรายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม และเงื่อนไขใน
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนรับทราบและลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ในสัปดาห์ที่  
2 - 3 ของการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 

5.3 ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมประชุมรายละเอียดการดำเนินงานของกิจกรรมชุมนุม  คัดเลือก
นักเรียนเพื่อเป็นคณะกรรมการของกิจกรรมชุมนุม และจัดทำแผนการดำเนินงานของกิจกรรมชุมนุม 



5.4 ดำเนินกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมนุม และบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
แต่ละครั้ง 

5.5 เปิดโอกาสให้ที่นักเรียนมีความประสงค์ขอย้ายชุมนุม สามารถดำเนินการได้ภายในสัปดาห์ที่  
2 - 4 ของการเปิดภาคเรียน โดยติดต่อขอแบบฟอร์มขอย้ายชุมนุมที่งานกิจกรรมชุมนุม และให้ครูที่ปรึกษา
ชุมนุมเซ็นรับรอง 

5.6 ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมชุมนุม และผลประเมินการ
เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนในชุมนุม  

5.7 งานกิจกรรมชุมนุมรวบรวมผลการดำเนินงานของแต่กิจกรรมชุมนุม และส่งให้งานทะเบียนวัดผล  
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ดำเนินการต่อไป 

5.8 นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมขอแก้ไขผลการประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ครูที่ปรึกษาชุมนุม และครูที่ปรึกษาชุมนุมส่งผลการประเมินที่แก้ไขแล้วให้งานทะเบียนวัดผล  กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ ดำเนินการต่อไป 

5.9 ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 
 

  



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สำรวจความตอ้งการความสนใจ ความถนดัของนักเรยีน 

ประกาศรายชือ่กจิกรรมชุมนมุทีจ่ะเปดิ 

นักเรยีนลงทะเบยีนผ่านระบบออนไลน ์สปัดาห์ที ่2 - 4 

จดัทำแผนการดำเนินงานของแตล่ะกจิกรรมชุมนมุ 

ติดตามประเมนิผลเพือ่นำไปพัฒนาปรับปรงุ 

ดำเนนิกจิกรรม ตามแผนการดำเนนิงาน 

นกัเรยีนมคีวามประสงคข์อยา้ยชมุนมุ สามารถดำเนินการไดภ้ายในสปัดาหท์ี ่2 - 4 

สรปุผลการดำเนนิงานของแตล่ะกจิกรรมชมุนมุ 

รวบรวมผล สง่ใหง้านทะเบยีนวดัผล 

มีนักเรียนที่ไม่ผ่าน

การประเมิน 
นร.ขอแก้ไขผลการประเมนิ 

มี 

ไม่มี 



7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบฟอร์มขอย้ายชุมนุม 
7.2 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุม  
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2554 
8.2 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ตามความสนใจ ความถนัด ตามความต้องการของตน ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิด 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

1. สำรวจความต้องการของนักเรียนตามความสนใจ ความถนัด
และความสามารถว่าสนใจกจิกรรมชุมนุมรูปแบบใด 

1 สัปดาห ์  ครูทุกคน 

2 
 2. ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนมุที่จะเปิด ลักษณะ

รายละเอียด และเงื่อนไข ให้นักเรยีนรับทราบและลงทะเบียน
ผ่านระบบลงทะเบยีนออนไลน์  

1 - 2 สัปดาห์  
ปฏิญญา  เมืองมา 

ณัฐชาพรรณ วงศ์ชัย 

3 
 3 ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมประชุมรายละเอียดการ

ดำเนินงาน คัดเลือกนักเรยีนเพื่อเป็นคณะกรรมการ และจัดทำ
แผนการดำเนินงานของกิจกรรมชมุนุม 

1 สัปดาห ์  ครูที่ปรึกษาชุมนุม 

  

สำรวจความตอ้งการความสนใจ ความถนดัของ

นกัเรยีน 

นกัเรยีนลงทะเบยีนผา่นระบบออนไลน ์สปัดาหท์ี ่2 - 4 

จดัทำแผนการดำเนนิงานของแตล่ะกจิกรรมชมุนมุ 



ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4 
 4. ดำเนินกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมนุม 

และบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมแต่ละครั้ง 
 

ตลอดภาค
เรียน 

 ครูที่ปรึกษาชุมนุม 

5 
 5. เปิดโอกาสให้ที่นักเรียนมีความประสงค์ขอย้ายชุมนุม 

สามารถดำเนินการโดยตดิต่อขอแบบฟอร์มขอย้ายชุมนุมที่งาน
กิจกรรมชุมนมุ และให้ครูที่ปรึกษาชุมนุมเซ็นรับรอง 

3 สัปดาห ์  
ปฏิญญา  เมืองมา 

ณัฐชาพรรณ วงศ์ชัย 

6 
 6. ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม สรปุผลการดำเนินงานของแต่ละ

กิจกรรมชุมนมุ และผลประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมชุมนุมของ
นักเรียนในชุมนุม 

1 สัปดาห ์  ครูที่ปรึกษาชุมนุม 

7 
 

7. งานกิจกรรมชุมนุมรวบรวมผลการดำเนินงานของแต่
กิจกรรมชุมนมุ และส่งให้งานทะเบียนวัดผล  กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ ดำเนินการต่อไป 
 

1 สัปดาห ์  
ปฏิญญา  เมืองมา 

ณัฐชาพรรณ วงศ์ชัย 

8 

 
8.กรณีที่มนีักเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมนุมขอแก้ไขผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมที่ครูที่
ปรึกษาชุมนุม 
 

ตลอดภาคเรียน  ครูที่ปรึกษาชุมนุม 

 

ดำเนินกจิกรรม ตามแผนการดำเนนิงาน 

นกัเรยีนมคีวามประสงคข์อยา้ยชมุนมุ สามารถดำเนนิการได้

ภายในสปัดาหท์ี ่2 - 4 

สรปุผลการดำเนนิงานของแตล่ะกจิกรรมชมุนุม 

รวบรวมผล ส่งใหง้านทะเบยีนวดัผล 

มีนักเรียนที่ไม่ผ่านการ

ประเมิน 

มี 

ไม่มี 



ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

9 
 
 

 9. ครูที่ปรึกษาชุมนุมส่งผลการประเมินที่แก้ไขแล้วให้งาน
ทะเบียนวัดผล  กลุม่บริหารงานวิชาการ ดำเนินการต่อไป 
 

3 สัปดาห ์  ครูที่ปรึกษาชุมนุม 

10  
 
 

10. ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 1 สัปดาห ์
 ปฏิญญา  เมืองมา 

ณัฐชาพรรณ วงศ์ชัย 

เอกสารอ้างอิง 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร ว่าดว้ยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2554 
2. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 

 

ตดิตามประเมนิผลเพือ่นำไปพฒันาปรบัปรุง 

รวบรวมผล ส่งใหง้านทะเบยีนวดัผล 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

 

ประเภทเอกสาร  : คู่มือข้ันตอนการดำเนินงาน 

ช่ือเอกสาร : งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

ป�ท่ีนำไปใช้ : ป�งบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 

 

นางศรีสุนีย์   กันทาเดช 

หัวหน้างานกิจกรรม 

สาธารณะประโยชน์ 

 

 

นางศรีสุนีย์   กันทาเดช 

หัวหน้างานกิจกรรม 

สาธารณะประโยชน์ 

 

 

นายบุญเทพ  พิศวง 

ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  

งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อดำเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทำโครงการกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ดำเนินงานตาม

ขั้นตอนที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร 

นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ดำเนินการวางแผน ประชุมเพ่ือจัดทำโครงการกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  

3.2 ดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 

3.3 ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร 

3.4 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  

 

4. คำจำกัดความ 

“กิจกรรมสาธารณะประโยชน์” หมายถึง กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับ

โรงเรียน ชุมชนและสังคม กิจกรรมสาธารณประโยชน์เป�นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา

ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยคำนึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทาง

สมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะ

จิตอาสา นักเรียนต้องได้รับการประเมินผลการเรียนจึงจะสำเร็จการศึกษา  

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 

5.2 คณะทำงานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์วางแผนการจัดกิจกรรม 

5.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการจัดกิจกรรม 

5.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

 5.5 ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนา 

 

 

 

 

 



 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

7.1 แบบบันทึกกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

7.2 แบบจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม 

  

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2542 

8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

แต่งตั้งคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุง 

คณะทำงานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์วางแผนการดำเนินกิจกรรม 

ผู้อำนวยการอนุมัติ 

การดำเนินกิจกรรม 

อนุมติั 

ไม่อนุมติั 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 

ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพ่ือดำเนินการวางแผน ประชุมเพ่ือจัดทำโครงการกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประเมินผลโครงการและสรุป

รายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

ลำดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

 

 

 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือศึกษาวิเคราะหร์ะเบียบ 

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 

1 ชั่วโมง  นางศรีสุนีย์  กันทาเดช 

2   

 

 

2. คณะทำงานกิจกรรมสาธารณะประโยชน ์วาง

แผนการจดักิจกรรม 

1 สัปดาห์  คณะทำงานกิจกรรม

สาธารณะประโยชน์ 

3  

 

 
 

3. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการจัดกิจกรรม 1 วัน  นางศรีสุนีย์  กันทาเดช 

4  

 

 

4. ดำเนินการจดักิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์  

1  

ภาคเรยีน 

 คณะทำงานกิจกรรม

สาธารณะประโยชน์ 

 

แต่งตั้งคณะทำงานที่เก่ียวข้อง 

ผู้อำนวยการอนุมัติ 

การดำเนินกิจกรรม 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 

คณะทำงานวางแผนการดำเนินกิจกรรม 



ลำดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5  

 

 

5. ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปปรบัปรุงและ

พัฒนา 

1 สัปดาห ์  นางศรีสุนีย์  กันทาเดช 

เอกสารอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2542 

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุง 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานประสานงานเกี่ยวกับวิชาการทั้งในและ

นอกสถานศึกษา 
ปีที่นำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
หัวหน้างานประสานงานน

เกี่ยวกับวิชาการท้ังใน 
และนอกสถานศึกษา 

 
 

ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 
หัวหน้างานประสานงานน

เกี่ยวกับวิชาการท้ังใน 
และนอกสถานศึกษา 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานประสานงานเกี่ยวกับวิชาการท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและบริการด้าน

วิชาการกับชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา ประเมินผลและรายงานผลการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานวิชาการแก่บุคคล องค์กร 
หน่วยงาน และสถานศึกษาอ่ืน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
3.2 ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและบริการด้านวิชาการกับชุมชน 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื ่นที ่จัด

การศึกษา 
3.4 ประเมินผลและรายงานผลการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานวิชาการแก่บุคคล องค์กร 

หน่วยงาน และสถานศึกษาอ่ืน 
3.5 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว  องค์กร หน่วยงาน และ

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
3.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั ้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
 
4. คำจำกัดความ 

- 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 
5.2 วางแผนการจัดกิจกรรมเมื่อมีการแสดงความประสงคจ์ากหน่วยงานภายนอก 
5.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการจัดกิจกรรม 
5.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน 

 5.5 ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนา 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 
  

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 

 

แต่งตั้งคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

วางแผนการดำเนินกิจกรรม 

ผู้อำนวยการอนุมัติ 
การดำเนินกิจกรรม 

อนุมติั 

ไมอ่นุมติั 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานประสานงานเกี่ยวกับวิชาการทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 
เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและบริการด้านวิชาการกับชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครวั องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ประเมินผลและรายงานผลการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานวิชาการแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน และ
สถานศึกษาอ่ืน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ลำดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

 
 

 
 
 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏบิัติที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

1 ชั่วโมง  ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  
ใจจุมปา 

2   
 
 

2. วางแผนการจัดกิจกรรมเมื่อมีการแสดงความ
ประสงค์จากหน่วยงานภายนอก 

1 สัปดาห์  ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  
ใจจุมปา 

3  
 
 

 
 

3. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการจัดกิจกรรม 1 วัน  ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ 
ใจจุมปา 

 

แต่งตั้งคณะทำงานที่เกีย่วข้อง 

ผู้อำนวยการอนุมัติ 
การดำเนินกิจกรรม 

วางแผนการดำเนินกิจกรรม 



ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

4  
 
 

4. ดำเนินการจดักิจกรรมตามแผนการ
ดำเนินงาน 

1 วัน  ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา 

นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

นายอนกุูล  วังเวียงทอง 

น.ส.อารีรัตน์  เชื้ออ้วน 
5  

 
 

5. ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปปรบัปรุงและ
พัฒนา 

1 สัปดาห ์  น.ส.อารีรัตน์  เชื้ออ้วน 

เอกสารอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 

 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ปีที่นำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
หัวหน้างานนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
หัวหน้างานนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อประสานกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดในการรับ-ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และดูแล

และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ประสานกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดในการรับ-ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
3.2 ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
4. คำจำกัดความ 

“นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์/
คณะศึกษาศาสตร์ที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

5.2 ประสานกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดในการรับตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
5.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 
5.4 ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสรรหาครูพี่เลี้ยง 
5.5 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่การสอนและปฏิบัติหน้าที่อื ่นตามที่ได้รับ

มอบหมายในโรงเรียน 
5.6 ครูพ่ีเลี้ยงและผู้บริหารประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษา 
5.7 ส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัยเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 5.8 ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนา 
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประสานกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัด 



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 
  

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

ผู้อำนวยการอนุมัติ 
การเข้าฝึกประสบการณ์ฯ 

อนุมติั 

ไมอ่นุมติั 

ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง 

นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 

ส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัยเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบตัิหน้าที่ 

ครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษา 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพ่ือประสานกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดในการรับ-ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ลำดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

 
 

 
 
 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏบิัติที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

1 ชั่วโมง  นายอนุกลู 
วังเวียงทอง 

2   
 
 

2. ประสานกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดในการรับ
ตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

1 สัปดาห ์  นายอนุกูล   
วังเวียงทอง 

3  
 
 

 
 

3. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 

1 วัน  นายอนุกูล   
วังเวียงทอง 

4  
 
 

4. ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสรร
หาครูพี่เลี้ยง 

3 วัน  นายอนุกูล   
วังเวียงทอง 

 

แต่งตั้งคณะทำงานที่เกีย่วข้อง 

ผู้อำนวยการอนุมัติ 
การเข้าฝึกประสบการณฯ์ 

ประสานกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัด 

ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง 



ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5  
 

5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติ
หน้าท่ีการสอนและปฏบิัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายในโรงเรียน 

2 ภาคเรียน  น.ส.อารีรัตน์  เชื้ออ้วน 
นางรัตตินันท์  ทูลศิร ิ

6  
 
 

6. ครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารประเมินการปฏิบัติ
หน้าท่ีของนักศึกษา 

1 สัปดาห ์  น.ส.อารีรัตน์  เชื้ออ้วน 

7  
 
 

7. ส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลยัเมื่อเสร็จสิ้น
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1 วัน  นายอนุกูล   
วังเวียงทอง 

5  
 
 

8. ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปปรบัปรุงและ
พัฒนา 

1 สัปดาห ์  นางรัตตินันท์  ทูลศิร ิ

เอกสารอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546 

 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 

ส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัยเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

ครูพ่ีเลี้ยงและผู้บริหารประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของนักศึกษา 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานแนะแนว 
ปีที่น าไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางวิภา   กันสีเวียง 
หัวหน้างานแนะแนว 

 
 

นางวิภา   กันสีเวียง 
หัวหน้างานแนะแนว 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานแนะแนว 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือให้นักเรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง 
2.2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ด้านการศึกษาและอาชีพเพ่ือน าไปวางแผนการศึกษาต่อ 
      และเลือกอาชีพที่เหมาะสม สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 
2.3. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและสามารถปรับตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.4. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมท่ีเป็นพื้นฐานแก่นักเรียน 
2.5. เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อสัมมาชีพ  
      ทุกประเภท 

3. ขอบเขตของงาน 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
3.1. การแนะแนวการศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนได้เต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาความรู้และวาง  
      แผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวด้านการเรียนและมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 3.2. การแนะแนวอาชีพ ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและโลกของงานอย่างหลากหลาย มีเจตคติและนิสัยที่ดี 
      ในการท างาน มีโอกาสได้รับประสบการณ์และฝึกงานตามความถนัด ความสนใจ 
3.3. การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมด้านมารยาทท่ีพึงปฏิบัติ ในการอยู่ในสังคมอย่างถูกต้อง 

เหมาะสมดีงาม ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีอารมณ์มั่นคง มี
มนษุยสัมพันธ์ที่ดีเข้าใจสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 3.4 การแนะแนวด้านทักษะชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิตและสามารถ
ปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
4. ค าจ ากัดความ 

- 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับ 

    งานแนะแนว 
5.2 จัดระบบรูปแบบการการให้บริการแนะแนวแก่นักเรียน 
5.3 ด าเนินการให้บริหารแนะแนวแก่นักเรียน 
5.4 ประเมินผลการให้บริหารแนะแนวแก่นักเรียนเพ่ือน าไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ 
5.5 รายงานผลการด าเนินงาน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อ

จัดระบบรูปแบบการให้บริการ 

ผู้ใช้บริกำรเกดิควำมพึงพอใจ 

พงึพอใจ 

ไมพ่งึพอใจ 

ให้บริกำรงำนแนะแนว 

ควำมพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริกำร 

 

กำรแนะแนวกำรศึกษำ . กำรแนะแนวอำชีพ 
กำรแนะแนวด้ำน

ทักษะชีวิต 

กำรแนะแนว 

เพื่อพัฒนำบุคลิกภำพ 



 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

1. แบบขอใช้บริกำรงำนแนะแนว 

2. แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

 
 
 
 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตำมและประเมินผลกำรให้บริกำร 



 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งำนแนะแนว โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. 36 รหัสเอกสาร : 

………………………… 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนงาน 
           เพื่อบริกำรเรียน และส่งเสรมิคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำใหกับผู้เรยีน ตำมแนวทำงของกลุ่มงำน งำนพัฒนำและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการท างาน  รายละเอียดงาน เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน
คุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

 

 
9.1 แตง่ตัง้คณะท ำงำนเพื่อศกึษำวิเครำะห์ ระเบียบ 
กฎหมำย หลกัเกณฑ์ แนวปฏิบตัทิี่เก่ียวข้องกบักำร
ประชำสมัพนัธ์เผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำร 

1 สัปดำห ์  งำนแนะแนว 

2 
 
 

9.2 จดัระบบรูปแบบกำรกำรให้บริกำรแนะแนวแก่
นกัเรียน 

1-5 วัน  งำนแนะแนว 

3 9.3 ด ำเนินกำรให้บริหำรแนะแนวแก่นกัเรียน 1 สัปดำห์ขึ้น
ไป 

 งำนแนะแนว 

4 
 

5.4 ประเมินผลกำรให้บริหำรแนะแนวแก่นกัเรียนเพื่อ
น ำไปพฒันำ ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ 

1 สัปดำห ์  งำนแนะแนว 

5 
 

5.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 สัปดำห ์  งำนแนะแนว 

เอกสารอ้างอิง :   1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
           2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 



 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางสายรุ้ง รักษาดี 
หัวหน้างานกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา 

 
 

นางสายรุ้ง  รักษาดี 
หัวหน้างานกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

และค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา 
 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 จัดทำและเก็บเอกสาร หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
3.2   ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้ แจ้งผลการคัดเลือก และจัดทำสัญญา 
3.3   จัดป้ายนิเทศเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภายใน 

                   โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

4 คำจำกัดความ 
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ม. 4 - ม. 6  
“การจัดป้ายนิเทศ” หมายถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

และข่าวสารอื่น ๆ ของงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 แต่งตั ้งคณะทำงานเพื่อศึกษา หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อ

การศึกษา 
5.2 จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
5.3 จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโรงเรียน

เชียงแสนวิทยาคมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินงาน
เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน 

5.4 นักเรียนยื่นความประสงค์ขอกุ้ผ่านระบบ e studentloan  

5.5 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติได้รับจัดสรรให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

5.6 จัดทำสัญญากู้ยืมเงินให้แก่ผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่า 
5.7 ส่งเอกสารสัญญาพร้อมหลักฐานประกอบให้ธนาคารกรุงไทยจำกัด มหาชน 
5.8 ติดตามประเมินผลการทำงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง 

แก้ไขเป็นระยะ ๆ 
 



6 Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะทำงานเกี่ยวข้องกับการทำงานกองทุน 

จัดประชุมวางแผนการทำงาน 

จัดทำแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกองทุน 

นักเรียนยื่นความประสงค์กู้ยืมเงินผ่านระบบ e studentloan 

กลั่นกรอง ตรวจสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติให้กู้ยืม 

ไม่

อนุมติั 
นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการกู้ยืมเงินทราบ

และพิจารณาอนุมัติ

อนุมติั 

จัดทำเอกสารสัญญาส่งธนาคารกรุงไทย 

ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 



7 แบบฟอร์มที่ใช ้
7.1 แบบฟอร์มการทำสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 
8 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 
8.2 พระราชบัญญัติเงนิคงคลัง พ.ศ. 2491 
8.3 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 
8.4 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา 
ลำดับ

ท่ี 
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งตั ้งคณะทำงานเพื ่อศึกษา หลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

1 ชั่วโมง  นางสายรุ้ง รักษาดี 

2 
 
 

 2. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

1 ชั่วโมง  นางสายรุ้ง รักษาดี 

3 
 
 

 3. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ข ้อมูลข่าวสาร ท่ี
เกี่ยวข้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3 ชั่วโมง  นางสายรุ้ง รักษาดี 

4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. นักเรียนยื่นความประสงค์ผ่านระบบE - studentloan 1 เดือน  นางสายรุ้ง รักษาดี 
น.ส.รัชฎา ตาใจ 

แต่งต้ังคณะทำงานเก่ียวข้องกับการทำงาน

กองทุน 

จัดประชุมวางแผนการทำงาน 

นักเรียนย่ืนความประสงค์กู้ยืมเงินผ่านระบบ  

e studentloan 

จัดทำแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

กองทุน



ลำดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 
 

5. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ
ได้รับจัดสรรให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
 

3 ชั่วโมง  นางสายรุ้ง รักษาดี 
น.ส.รัชฎา ตาใจ 

6 
 
 

 

 
 
 
 
 

6. นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการกู้ยืมเงินทราบและ
พิจารณาอนุมัติ 
 

1 วัน  นางสายรุ้ง รักษาดี 
น.ส.รัชฎา ตาใจ 

7 
 
8 

 
 
 

7..จัดทำสัญญากู้ยืมเงินให้แก่ผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่า 
8. ส่งเอกสารสัญญาพร้อมหลักฐานประกอบให้
ธนาคารกรุงไทยจำกัด มหาชน 
 

10 วัน  นางสายรุ้ง รักษาดี 
น.ส.รัชฎา ตาใจ 

9  
 
 
 

9. ติดตามประเมินผลการทำงานของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง  นางสายรุ้ง รักษาดี 
 

กลั่นกรอง ตรวจสอบคัดเลือกนักเรียนท่ีมี

คุณสมบัติให้กู้ยืม 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการกู้ยืมเงินทราบ

และพิจารณาอนุมัติ 

จัดทำเอกสารสัญญาส่งธนาคารกรุงไทย 



ลำดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสารอ้างอิง 
              1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 
              2. พระราชบัญญัติเงินคงคลงั พ.ศ. 2491 
              3. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 
             4. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 

 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ 
ปีที่นำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
หัวหน้างานส่งเสริม 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
หัวหน้างานส่งเสริม 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจเพ่ือต่อยอดเข้าสู่การศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาที่นักเรียนตั้งเป้าหมายไว้ และสนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนเสริม
นอกเวลา 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจเพ่ือต่อยอดเข้าสู่การศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาที่นักเรียนตั้งเป้าหมายไว้ 

3.2 สนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษาเพ่ือใช้ในการเรียนเสริมนอกเวลา 
 

4. คำจำกัดความ 
- 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 
5.2 คณะทำงานวางแผนการจัดกิจกรรม 
5.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการจัดกิจกรรม 
5.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน 

 5.5 ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนา 
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
  
  

แต่งตั้งคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะทำงานวางแผนการจัดกิจกรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 
  

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

ผู้อำนวยการอนุมัติ 
การดำเนินกิจกรรม 

อนุมติั 

ไมอ่นุมติั 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 



5 9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชือ่งาน (กระบวนงาน) งานกิจกรรมเชียงแสนวิชาการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อดำเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทำโครงการกิจกรรมเชียงแสนวิชาการ (Open House) ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินต่อฝ่ายบริหาร นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ลำดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

 
 

 
 
 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏบิัติที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

1 ชั่วโมง  นายอนุกูล   
วังเวียงทอง 

2   
 
 

2. คณะทำงานวางแผนการจัดกิจกรรม 1 สัปดาห ์  งานส่งเสรมิความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

3  
 
 

 
 

3. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการจัดกิจกรรม 1 วัน  นายอนุกูล 
วังเวียงทอง 

4  
 
 

4. ดำเนินการจดักิจกรรมตามแผนการ
ดำเนินงาน 

2 ภาคเรียน  นายอนกุูล  วังเวยีงทอง 
นางสายรุ้ง  รักษาด ี
นางรัตตนิันท์  ทูลศิร ิ

น.ส.อารีรตัน์  เชือ้อ้วน 

6  

แต่งตั้งคณะทำงานที่เกีย่วข้อง 

ผู้อำนวยการอนุมัติ 
การดำเนินกิจกรรม 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 

คณะทำงานวางแผนการจัดกิจกรรม 



ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5  
 
 

5. ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปปรบัปรุงและ
พัฒนา 

1 สัปดาห ์  นางสายรุ้ง  รักษาด ี

เอกสารอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

 

ประเภทเอกสาร  : คูมือข้ันตอนการดำเนินงาน 

ช่ือเอกสาร : การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา 

ปท่ีนำไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทำ ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 

นายสาธิต อิงอาน 

หัวหนางานทวิศึกษา 

 

คณะครูในกลุมงานทวิศึกษา 

 

นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  

การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา 

2. วัตถุประสงค 

2.1 ศึกษา วิเคราะห นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน และวิทยาลัยท่ีทำบันทึกขอตกลงรวมกัน        

    (MOU) เพ่ือพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมายของการจัดการศึกษา 

2.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนท่ีสนใจดานอาชีวศึกษาควบคูไปกับสายสามัญ 

 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 วิเคราะหและพัฒนาการศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยท่ีสอนรวม 

3.2 สงเสริม สนับสนุนบุคลากรในกลุมสาระไหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

3.3 แกปญหาอันเกิดจากผลการดำเนินการนโยบายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

4. คำจำกัดความ 

“ทวิศึกษา” หมายถึง การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ

ศึกษา) คือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหแกผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายที ่มีความประสงคจะเรียนในสายวิชาชีพ เมื ่อผู เร ียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะไดรับ

ประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา ท้ังในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพรอมกัน 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ประชุมและแตงตั้งคณะทำงานภายในกลุมงานทวิศึกษา 

5.2 ประชุมเพื่อศึกษาแนวโนบายของโรงเรียน และวิทยาลัยที่ทำขอตกลงรวมกัน เพื่อหาแนวทาง  

                ปฏิบัติรวมกัน 

5.3 ดำเนินการตามผลการประชุม  

5.4 ตรวจสอบการดำเนินการเปนระยะ หากพบปญหาใหนำเขาสูท่ีประชุมเพ่ือหารือ 

5.5 ประเมินผลการดำเนินการ  

5.6 นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบ 

 

 

 

 

 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมและแตงตั้งคณะทำงานภายในกลุมสาระ ฯ 

 

ประชุมเพ่ือศึกษาแนวโนบายของโรงเรียน และหา

แนวทางปฏิบัติรวมกัน 

ดำเนินการตามผลการประชุม  

 

ไช่ 

พบปญหาขณะดำเนินการ 

ไม่พบ 

นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบ 

ประเมินผลการดำเนินการ 



7. แบบฟอรมท่ีใช 

- 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

8.1 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 

8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

8.3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

8.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

8.5 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 

ช่ืองาน : การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

1.ศึกษา วิเคราะห นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน และวิทยาลัยท่ีทำบันทึกขอตกลงรวมกัน(MOU) เพ่ือพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมายของการจัดการศึกษา 

2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนท่ีสนใจดานอาชีวศึกษาควบคูไปกับสายสามัญ 

ลำดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 

 

 

 

1. ประชุมเพ่ือแตงตั้งคณะทำงานภายในกลุมงานทวิศึกษา โดย

การกระจายงานตามความเหมาะสม 

1 ช่ัวโมง  คณะครูในกลุม

งานทวิศึกษา 
2 

 

 2. หาแนวปฏิบัติและขอควรหลีกเลี่ยงในการดำเนินการ 2 ช่ัวโมง  

3 

 

 3. แยกกันดำเนินการตามผลการประชุม 

 

ตลอดภาค

เรียน 

 

4  

 

 

4. หากมีใครพบปญหาขณะดำเนินการท่ีตองการการตัดสินใจ

ในภาพรวม 

ตลอดภาคเรียน  

5  5. รวมกันประเมินผลการดำเนินการ ตลอดภาคเรียน  

6  6. นำเสนอผูอำนวยการทราบตอไป ตลอดภาคเรียน  

เอกสารอางอิง 

1. แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554                      2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564                   3. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

4. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                                                 5. แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ไช่ 

ไม่ใช่ 

นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบ 

ประเมินผลการดำเนินการ 

ประชุมและแตงต้ังคณะทำงานภายในกลุมสาระ ฯ 

 

ประชุมเพื่อศึกษาแนวโนบายของโรงเรียน และหา

แนวทางปฏบิัติรวมกัน 

ดำเนินการตามผลการประชุม   

พบปญหาขณะ

ดำเนินการ 



 

 

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

คู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกำรให้บริกำร
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 
ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

  หัวหนางานสํานักงาน 
กลุมบริหารบุคคล 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 
หัวหนางานสํานักงาน 

กลุมบริหารบุคคล 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอํานวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ืองาน (กระบวนการ) 
งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

 
2. วัตถุประสงค 
 เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารงานบุคคล จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมงาน จัดทํา

ทําเนียบบุคลากรกลุมบริหารงานบุคคลและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 จัดทําแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารงานบุคคล 

3.2 จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมงานอยางเปนระบบ 
3.3 จัดทําทําเนียบบุคลากรกลุมบริหารงานบุคคล 
3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

 
4. คําจัดกัดความ 

งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล หมายถึง งานเอกสารท่ีเกี่ยวของกับกลุมบริหารงานบุคคล 
 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

5.2 ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 
5.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.4 รายงานผลการดําเนินงาน 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายงานผลการดําเนินงาน 



7. แบบฟอรมท่ีใช 
 7.1 แบบฟอรมแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1 แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา 
 

 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36  

กลุม บริหารงานบุคคล 
รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารงานบุคคล จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมงาน จัดทําทําเนียบบุคลากรกลุมบริหารงานบุคคลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 

1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 2 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

2 
 
 

 2. ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว ตลอดป
การศึกษา 

 กลุมบริหารงานบุคคล 

3 
 
 

 3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

3 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

4  
 
 

4. รายงานผลการดําเนินงาน 1 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

เอกสารอางอิง 

1. แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา 

 

ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

รายงานผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตาํแหนง 
ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

หัวหนางานวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

หัวหนางานวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอํานวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 
 

 
 
 
 
 
  



1. ช่ืองาน (กระบวนการ) 
งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

 
2. วัตถุประสงค 

เพื่อวิเคราะหตําแหนงและอัตรากําลังตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามแผนของโรงเรียนใหสอดคลองกับสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รายงานเรื่องอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตาม
นโยบาย  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับการขอปรับวุฒิทางการศึกษา ดําเนินการ
เกี่ยวกับการขอมี/ตออายุ บัตรประจําตัวพนักงานของรัฐ 
 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 วิเคราะหตําแหนงและอัตรากําลังตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
3.2 ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามแผนของโรงเรียนใหสอดคลอง                     

กับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3.3 รายงานเรื่องอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามนโยบาย  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอปรับวุฒทิางการศึกษา 
3.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ตออายุ บัตรประจําตัวพนักงานของรัฐ 

 
4. คําจัดกัดความ 

วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง หมายถึง การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคนตามเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
 1. วิเคราะหขอมูลของบุคลากรท้ังดานปริมาณและความสามารถ 
 2. จัดทําแผนอัตรากําลัง 
 3. สถานศึกษาจัดหาอัตรากําลัง/เสนอแผนอัตรากําลังตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

4. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 5.2 งานการขอปรับวุฒิทางการศึกษา/ขอทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

1. รับคําขอและเอกสารประกอบ 
2. ตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบ 
3. สงคําขอและเอกสารประกอบไปยังงานธุรการ 
4. งานธุรการจัดสงคําขอไปยัง สพม.36 
5. ติดตามผลการขอปรับวุฒิ/การขอทําบัตร  
6. จัดสงบัตรใหผูทําคําขอ 
7. ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

6.1 งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

วิเคราะหขอมูลของบุคลากร 

จัดทําแผนอัตรากําลัง 

สถานศึกษาจัดหาอัตรากําลัง/ 

เสนอแผนอัตรากําลังตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

 



 
 6.2 งานการขอปรับวุฒิทางการศึกษา/ขอทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

 
 
   

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 

 
 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
 7.1 แบบคําขอปรับวุฒิทางการศึกษา 
 7.2 แบบคําขอทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

 
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1 เกณฑอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 

รับคําขอและเอกสารประกอบท้ังดานปริมาณและความสามารถ 

ไมถูกตอง แจงแกไข 

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ประกอบ 

ติดตามผลการขอปรับวุฒิ/การขอทําบัตร 

สงคําขอและเอกสารประกอบไปยังงานธุรการ 

งานธุรการจัดสงคําขอไปยัง สพม.36 

จัดสงบัตรใหผูทําคําขอ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

 



9. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36  

กลุม บริหารงานบุคคล 
รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อวิเคราะหตําแหนงและอัตรากําลังตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามแผน

ของโรงเรียนใหสอดคลองกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รายงานเรื่องอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามนโยบาย  
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับการขอปรับวุฒิทางการศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ตออายุ บัตรประจําตัวพนักงานของรัฐ 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 
 

 
 

1. วิเคราะหขอมูลของบุคลากรท้ังดานปริมาณและ
ความสามารถ 

3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

2 
 
 

 2. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

3 
 
 

 
 
 
 

3. สถานศึกษาจัดหาอัตรากําลัง/เสนอแผนอัตรากําลังตอ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

4  
 
 
 

4. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

เอกสารอางอิง 
1. เกณฑอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิเคราะหขอมูลของบุคลากร 

จัดทําแผนอัตรากําลัง 

สถานศึกษาจัดหาอัตรากําลัง/ 

เสนอแผนอัตรากําลังตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 



ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานการขอปรับวุฒิทางการศึกษา/ขอทําบัตร
ประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36  
กลุม บริหารงานบุคคล 

รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อวิเคราะหตําแหนงและอัตรากําลังตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามแผน

ของโรงเรียนใหสอดคลองกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รายงานเรื่องอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามนโยบาย  
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับการขอปรับวุฒิทางการศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ตออายุ บัตรประจําตัวพนักงานของรัฐ 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 
 

 
 
 

1. รับคําขอและเอกสารประกอบ 30 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

2 
 
 
 
 

 2. ตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบ 20 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. สงคําขอและเอกสารประกอบไปยังงานธุรการ 10 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

 
 
 

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ประกอบ 

ไมถูกตอง แจงแกไข 

สงคําขอและเอกสารประกอบไปยังงานธุรการ 

รับคําขอและเอกสารประกอบ 



ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

4 
 

 
 
 
 

4. งานธุรการจัดสงคําขอไปยัง สพม.36 1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงาน
บุคคล 

5 
 

 
 

5. ติดตามผลการขอปรับวุฒิ/การขอทําบัตร 3-5 วัน  กลุมบริหารงาน
บุคคล 

6  
 
 
 

6. จัดสงบัตรใหผูทําคําขอ 30 นาที  กลุมบริหารงาน
บุคคล 

7  
 
 
 

7. ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงาน
บุคคล 

เอกสารอางอิง 
1. เกณฑอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

งานธุรการจัดสงคําขอไปยัง สพม.36 

ติดตามผลการขอปรับวุฒิ/การขอทําบัตร 

จัดสงบัตรใหผูทําคําขอ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานสรรหา บรรจุแตงตั้ง การยายและ     

การออกจากราชการ 
ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

หัวหนางานสรรหา บรรจุแตงต้ัง 
การยายและการออกจากราชการ 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

หัวหนางานสรรหา บรรจุแตงต้ัง 
การยายและการออกจากราชการ 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอํานวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 
 

 
 
 
 
  



1. ช่ืองาน (กระบวนการ) 
งานสรรหา บรรจุแตงต้ัง การยายและการออกจากราชการ 

 
2. วัตถุประสงค 
 เพื่อดําเนินการตามระเบียบการสรรหา บรรจุแตงต้ังและการยาย ตามอํานาจของโรงเรียน                           
ท่ีไดรับมอบหมาย จัดทําประกาศ  รับสมัคร  การสรรหา  และเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา รับรายงาน
ตัว  ทําสัญญา  บรรจุแตงต้ัง  สงตัว  ใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อปฏิบัติงานตอไป ดําเนินการเกี่ยวกับขอยาย
ของครูและบุคลากร  ท้ังการยายเขาและยายออก ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการตามระเบียบของ
ทางราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการออกราชการตามระเบียบ
ราชการ ในกรณีท่ีมีผูกระทําผิดวินัย 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ดําเนินการตามระเบียบการสรรหา  บรรจุแตงต้ังและการโยกยาย  ตามอํานาจของโรงเรียน                           
ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2 จัดทําประกาศ  รับสมัคร  การสรรหา  และเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา 
3.3 รับรายงานตัว  ทําสัญญา  บรรจุแตงต้ัง  สงตัว  ใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อปฏิบัติงานตอไป 
3.4 ดําเนินการเกี่ยวกับขอยายของครูและบุคลากร  ท้ังการยายเขาและยายออก 
3.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการตามระเบียบของทางราชการ 
3.6 ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการท้ังกอนกําหนดและตามกําหนด 
3.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการออกราชการตามระเบียบราชการ ในกรณีท่ีมีผูกระทําผิดวินัย 

 
4. คําจัดกัดความ 

สรรหา บรรจุแตงต้ัง การยายและการออกจากราชการ หมายถึง การสรรหา การบรรจุแตงต้ัง การ
ยาย การออกจากราชการ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบของทางราชการ 

 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 งานบรรจุ แตงต้ัง 
 1. รับรายงานตัวผูไดรับการบรรจุแตงต้ัง 
 2. แจงผลการมารายงานตัวตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3. สงตัวใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
 4. ปฐมนิเทศ  

5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 5.2 งานสรรหาลูกจางช่ัวคราว 

1. วางแผนการสรรหาลูกจางช่ัวคราว 
2. ขออนุมัติการสรรหาลูกจางช่ัวคราวตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ดําเนินการสรรหาตามระเบียบราชการ 
4. แจงผลการสรรหาลูกจางช่ัวคราวตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 5. รับรายงานตัว/ปฐมนิเทศ  



6. สงตัวใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
7. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 5.3 งานการยายของขาราชการครู 
       5.3.1 การขอยายออก 
  1. รับแบบฟอรมการขอยาย 
  2. ตรวจสอบเอกสาร 
  3. เสนอการขอยายตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4. เสนอการขอยายผูอํานวยการสถานศึกษา 
  5. สงคําขอไปยังงานธุรการ 
  6. งานธุรการสงคําขอไปยัง สพม.36 
  7. ติดตามผลการขอยาย 
  8. แจงผลการขอยาย 
       5.3.1 การขอยายเขา 
  1. รับเอกสารสรุปขอมูลผูขอยายเขาจากสพม.36 

2. เสนอการขอยายเขาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. แจงผลการเสนอความเห็นไปยัง สพม.36 

  4. รับรายงานตัวผูไดรับคําส่ังการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. แจงผลการมารายงานตัวตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  6. ปฐมนิเทศ 
  7. สงตัวใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
  
 5.4 งานเกษียณอายุราชการ 
  1. รายงานขอมูลผูเกษียณอายุราชการไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2. รับหนังสือประกาศรายช่ือผูเกษียณอายุราชการจากเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  3. แจง ประกาศรายช่ือผูเกษียณอายุราชการ ใหแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
  4. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดทํา/ขอ ขอมูลผูเกษียณอายุราชการ 
  5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
  
 5.5 งานขอลาออกจากราชการ 
  1. รับหนังสือ/คําขอ ออกจากราชการ 
  2. ตรวจสอบเอกสาร/คําขอ ออกจากราชการ 
  3. เสนอเอกสาร/คําขอ ออกจากราชการ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
  4. แจงผลการขอออกจากราชการ 
 
  



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

6.1 งานบรรจุ แตงต้ัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 

                                            
 

6.2 งานสรรหาลูกจางช่ัวคราว 

 
 
 
 
 
 

                              
 

 
 
 
 
                                                                          

                         
 
                       
 

รับรายงานตัวผูไดรับการบรรจุแตงต้ัง 

แจงผลการมารายงานตัวตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

สงตัวใหกลุมงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

ปฐมนิเทศ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

วางแผนการสรรหาลูกจางช่ัวคราว 

ดําเนินการสรรหาตามระเบียบราชการ 

ขออนุมัติการสรรหาลูกจาง
ช่ัวคราว 

                                 

ไมอนุมัติ 

แจงผลการสรรหาลูกจางช่ัวคราวตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 



 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 

                           
6.3 งานการยายของขาราชการครู 

       6.3.1 การขอยายออก 
 
 
 

 
                              
 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
                                                                          
                       
 
 
 
 

                                   
 
 
 

                               
 

รับรายงานตัว/ปฐมนิเทศ 

สงตัวใหกลุมงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

รับแบบฟอรมการขอยาย 

เสนอการขอยายตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ตรวจสอบเอกสาร                                 

ไมถูกตอง 

เสนอการขอยายผูอํานวยการสถานศึกษา 

สงคําขอไปยังงานธุรการ 

งานธุรการสงคําขอไปยัง สพม.36 



 
                                   
 

 
 
 

 
                          

      6.3.2 การขอยายเขา 
 

 
 
 
 

                           
 

 
                                                                                   

                               
 

 
 
 
 
                                                                                                   

                           
                       

 
                                                                          

                    
                       
 
 
 
 

                                              
 

 

ติดตามผลการขอยาย 

แจงผลการขอยาย 

รับเอกสารสรุปขอมูลผูขอยายเขาจาก สพม.36 

เสนอการขอยายเขาตอ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

เห็นชอบ/ไมเห็นชอบ 

แจงผลการเสนอความเห็นไปยัง สพม.36 

รับรายงานตัวผูไดรับคําสั่งการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

แจงผลการมารายงานตัวตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ปฐมนิเทศ 

สงตัวใหกลุมงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 



6.4 งานเกษียณอายุราชการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                              
 
 
 

                               
 

 
 
 

 6.5 งานออกจากราชการ 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

                               
 

 

รายงานขอมูลผูเกษียณอายุราชการไปยังเขตพื้นท่ี

รับหนังสือประกาศรายช่ือผูเกษียณอายุราชการจากเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

แจง ประกาศรายช่ือผูเกษียณอายุราชการ ใหแกบุคลากรท่ี

เก่ียวของ 

ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดทํา/        

ขอขอมูลผูเกษียณอายุราชการ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

รับหนังสือ/คําขอ ออกจากราชการ 

ไมถูกตอง 

ตรวจสอบเอกสาร/คําขอ  
ออกจากราชการ 

เสนอเอกสาร/คําขอ ออกจากราชการ ตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับช้ัน 

แจงผลการขอออกจากราชการ 



7. แบบฟอรมท่ีใช 
 7.1 แบบคําขอยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1 ระเบียบราชการวาดวยการสรรหา การบรรจุ แตงต้ัง การออกจากราชการ



9. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานบรรจุ แตงต้ัง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36  

กลุม บริหารงานบุคคล 
รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อดําเนินการตามระเบียบการสรรหา บรรจุแตงต้ังและการยาย ตามอํานาจของโรงเรียนท่ีไดรับมอบหมาย จัดทําประกาศ  รับสมัคร  การสรรหา  และเสนอ

แตงต้ังคณะกรรมการสรรหา รับรายงานตัว  ทําสัญญา  บรรจุแตงต้ัง  สงตัว  ใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อปฏิบัติงานตอไป ดําเนินการเกี่ยวกับขอยายของครูและบุคลากร  
ท้ังการยายเขาและยายออก ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการตามระเบียบของทางราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการออก
ราชการตามระเบียบราชการ ในกรณีท่ีมีผูกระทําผิดวินัย 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 1. รับรายงานตัวผูไดรับการบรรจุแตงต้ัง 30 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

2 
 
 

 2. แจงผลการมารายงานตัวตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

3  
 
 

3. สงตัวใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 30 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

4 
 

 
 

4. ปฐมนิเทศ 3 ชั่วโมง 
 

 กลุมบริหารงานบุคคล 

5  
 
 

5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

เอกสารอางอิง 
1. ระเบียบราชการวาดวยการสรรหา การบรรจุ แตงต้ัง การออกจากราชการ 

รับรายงานตัวผูไดรับการบรรจุแตงต้ัง 

แจงผลการมารายงานตัวตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงตัวใหกลุมงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

ปฐมนิเทศ 



ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานสรรหาลูกจางช่ัวคราว โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36  
กลุม บริหารงานบุคคล 

รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อดําเนินการตามระเบียบการสรรหา บรรจุแตงต้ังและการยาย ตามอํานาจของโรงเรียนท่ีไดรับมอบหมาย จัดทําประกาศ  รับสมัคร  การสรรหา  และเสนอ

แตงต้ังคณะกรรมการสรรหา รับรายงานตัว  ทําสัญญา  บรรจุแตงต้ัง  สงตัว  ใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อปฏิบัติงานตอไป ดําเนินการเกี่ยวกับขอยายของครูและบุคลากร  
ท้ังการยายเขาและยายออก ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการตามระเบียบของทางราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการออก
ราชการตามระเบียบราชการ ในกรณีท่ีมีผูกระทําผิดวินัย 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. วางแผนการสรรหาลกูจางชั่วคราว 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

2 
 
 
 
 

 2. ขออนุมัติการสรรหาลูกจางชั่วคราวตอเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

3-5 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

3 
 
 
 

 
 

3. ดําเนินการสรรหาตามระเบียบราชการ 15 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

4  
 
 

4. แจงผลการสรรหาลูกจางชั่วคราวตอเขตพ้ืนท่ี 1 ชั่วโมง   

 
 

วางแผนการสรรหาลูกจางชั่วคราว 

ขออนุมตัิการสรรหาลูกจาง
ชั่วคราว 

ไมอนุมัติ 

ดําเนินการสรรหาตามระเบียบราชการ 

แจงผลการสรรหาลูกจางชั่วคราวตอเขตพื้นท่ี



ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 
 

5. รับรายงานตัว/ปฐมนิเทศ 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงาน
บุคคล 

6 
 

 
 
 
 

6. สงตัวใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 30 นาที  กลุมบริหารงาน
บุคคล 

7  
 
 
 

7. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงาน
บุคคล 

เอกสารอางอิง 
1. ระเบียบราชการวาดวยการสรรหา การบรรจุ แตงต้ัง การออกจากราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรายงานตัว/ปฐมนิเทศ 

สงตัวใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 



ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานการยายของขาราชการครู 
                   การขอยายออก 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36  
กลุม บริหารงานบุคคล 

รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อดําเนินการตามระเบียบการสรรหา บรรจุแตงต้ังและการยาย ตามอํานาจของโรงเรียนท่ีไดรับมอบหมาย จัดทําประกาศ  รับสมัคร  การสรรหา  และเสนอ

แตงต้ังคณะกรรมการสรรหา รับรายงานตัว  ทําสัญญา  บรรจุแตงต้ัง  สงตัว  ใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อปฏิบัติงานตอไป ดําเนินการเกี่ยวกับขอยายของครูและบุคลากร  
ท้ังการยายเขาและยายออก ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการตามระเบียบของทางราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการออก
ราชการตามระเบียบราชการ ในกรณีท่ีมีผูกระทําผิดวินัย 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 1. รับแบบฟอรมการขอยาย 7 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

2 
 
 
 
 
 

 2. ตรวจสอบเอกสาร 1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

3  
 
 

3. เสนอการขอยายตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

4 
 

 
 

4. เสนอการขอยายผูอํานวยการสถานศึกษา 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

5 
 
 

 5. สงคําขอไปงานธุรการ 1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

รับแบบฟอรมการขอยาย 

เสนอการขอยายตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เสนอการขอยายผูอํานวยการสถานศึกษา 

ตรวจสอบเอกสาร                                  

ไมถูกตอง 

สงคําขอไปงานธุรการ 



ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

6 
 
 

 
 
 

6. งานธุรการสงคําขอไปยัง สพม.36 1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

7 
 
 

 7. ติดตามผลการขอยาย 3 เดือน  กลุมบริหารงานบุคคล 

8 
 
 

 
 

8. แจงผลการขอยาย 1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

เอกสารอางอิง 
           1. ระเบียบราชการวาดวยการสรรหา การบรรจุ แตงต้ัง การออกจากราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามผลการขอยาย 

งานธุรการสงคําขอไปยัง สพม.36 

แจงผลการขอยาย 



ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานการยายของขาราชการครู 
                   การขอยายเขา 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36  
กลุม บริหารงานบุคคล 

รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อดําเนินการตามระเบียบการสรรหา บรรจุแตงต้ังและการยาย ตามอํานาจของโรงเรียนท่ีไดรับมอบหมาย จัดทําประกาศ  รับสมัคร  การสรรหา  และเสนอ

แตงต้ังคณะกรรมการสรรหา รับรายงานตัว  ทําสัญญา  บรรจุแตงต้ัง  สงตัว  ใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อปฏิบัติงานตอไป ดําเนินการเกี่ยวกับขอยายของครูและบุคลากร  
ท้ังการยายเขาและยายออก ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการตามระเบียบของทางราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการออก
ราชการตามระเบียบราชการ ในกรณีท่ีมีผูกระทําผิดวินัย 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 1. รับเอกสารสรุปขอมูลผูขอยายเขาจาก สพม.36 1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

2 
 
 
 
 
 
 

 2. เสนอการขอยายเขาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

3  
 
 

3. แจงผลการเสนอความเห็นไปยัง สพม.36 1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

4 
 
 

 
 

4. รับรายงานตัวผูไดรับคําสั่งการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

รับเอกสารสรุปขอมูลผูขอยายเขาจาก สพม.36 

แจงผลการเสนอความเห็นไปยัง สพม.36 

รับรายงานตัวผูไดรับคําสั่งการยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

เสนอการขอยายเขาตอ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

เห็นชอบ/ไมเห็นชอบ 



ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 

5. แจงผลการมารายงานตัวตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

6 
 
 

 6. ปฐมนิเทศ 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

7 
 
 

 
 

7. สงตัวใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 30 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

เอกสารอางอิง 
           1. ระเบียบราชการวาดวยการสรรหา การบรรจุ แตงต้ัง การออกจากราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฐมนิเทศ 

แจงผลการมารายงานตัวตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สงตัวใหกลุมงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 



ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36  
กลุม บริหารงานบุคคล 

รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อดําเนินการตามระเบียบการสรรหา บรรจุแตงต้ังและการยาย ตามอํานาจของโรงเรียนท่ีไดรับมอบหมาย จัดทําประกาศ  รับสมัคร  การสรรหา  และเสนอ

แตงต้ังคณะกรรมการสรรหา รับรายงานตัว  ทําสัญญา  บรรจุแตงต้ัง  สงตัว  ใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อปฏิบัติงานตอไป ดําเนินการเกี่ยวกับขอยายของครูและบุคลากร  
ท้ังการยายเขาและยายออก ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการตามระเบียบของทางราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการออก
ราชการตามระเบียบราชการ ในกรณีท่ีมีผูกระทําผิดวินัย 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 1. รายงานขอมูลผูเกษียณอายุราชการไปยังเขต 1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

2 
 
 
 

 2. รับหนังสือประกาศรายชื่อผูเกษียณอายุราชการจาก
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

3 
 
 
 

 
 
 

3. แจง ประกาศรายชื่อผูเกษียณอายุราชการ ใหแก
บุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

30 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

4 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดทํา/ 
ขอขอมูลผูเกษียณอายุราชการ 

1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

รายงานขอมูลผูเกษียณอายุราชการไปยังเขต 

แจง ประกาศรายชื่อผูเกษียณอายุราชการ ใหแกบุคลากรท่ี

เก่ียวของ 

ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดทํา/ ขอขอมูลผู

เกษียณอายุราชการ 

รับหนังสือประกาศรายชื่อผูเกษียณอายุราชการจากเขตพื้นท่ี

การศึกษา 



ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 

5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

เอกสารอางอิง 
           1. ระเบียบราชการวาดวยการสรรหา การบรรจุ แตงต้ัง การออกจากราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 



ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานออกจากราชการ 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36  
กลุม บริหารงานบุคคล 

รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อดําเนินการตามระเบียบการสรรหา บรรจุแตงต้ังและการยาย ตามอํานาจของโรงเรียนท่ีไดรับมอบหมาย จัดทําประกาศ  รับสมัคร  การสรรหา  และเสนอ

แตงต้ังคณะกรรมการสรรหา รับรายงานตัว  ทําสัญญา  บรรจุแตงต้ัง  สงตัว  ใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อปฏิบัติงานตอไป ดําเนินการเกี่ยวกับขอยายของครูและบุคลากร  
ท้ังการยายเขาและยายออก ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการตามระเบียบของทางราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับการออก
ราชการตามระเบียบราชการ ในกรณีท่ีมีผูกระทําผิดวินัย 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 1. รับหนังสือ/คําขอ ออกจากราชการ 1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

2 
 
 
 
 
 

 2. ตรวจสอบเอกสาร/คาํขอออกจากราชการ 30 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

3  
 
 

3. เสนอเอกสาร/คําขอ ออกจากราชการ ตอ
ผูบังคับบัญชา 

1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

4  4. แจงผลการขอออกจากราชการ 1-7 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

เอกสารอางอิง 
           1. ระเบียบราชการวาดวยการสรรหา การบรรจุ แตงต้ัง การออกจากราชการ 

รับหนังสือ/คําขอ ออกจากราชการ 

เสนอเอกสาร/คําขอ ออกจากราชการ ตอผูบังคับบัญชา

 

ไมถูกตอง 
ตรวจสอบเอกสาร/คําขอ  

ออกจากราชการ 

แจงผลการขอออกจากราชการ 



 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานเลื่อนเงินเดือน 

ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

หัวหนางานเล่ือนเงินเดือน 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

หัวหนางานเล่ือนเงินเดือน 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอํานวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 
 
 
 
  



1. ช่ืองาน (กระบวนการ) 
งานเล่ือนเงินเดือน 

 
2. วัตถุประสงค 
 เพื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
เพื่อใชในการประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ดําเนินการจัดทําบัญชีเสนอขอพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 เตรียมการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา เพื่อใชในการประกอบการเล่ือนเงินเดือน 
3.2 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติติงานและพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
3.3 สรุปและรายงานผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
3.4 ดําเนินการจัดทําบัญชีเสนอขอพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

 
4. คําจัดกัดความ 

เล่ือนเงินเดือน หมายถึง การใหขาราชการไดรับการเล่ือนเงินเดือน โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบครึ่งปท่ีผานมา 

  
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ประชุมวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. จัดทําคําส่ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4. สรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน จัดทําบัญชีเสนอขอเล่ือนเงินเดือน 
6. สงบันทึกการประชุมคณะกรรมการและบัญชีเสนอขอเล่ือนเงินเดือนไปยัง สพม.36 
7. แจงผลการเล่ือนเงินเดือนแกขาราชการครู 

 
 

  



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
  

ประชุมวางแผนการประเมินผลการปฏิบติังาน 

จัดทําคําสั่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณา

เลื่อนเงินเดือน 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  

จัดทําบัญชีเสนอขอเลือ่นเงินเดือน 

สงบันทึกการประชุมคณะกรรมการ 

และบัญชีเสนอขอเลือ่นเงินเดือนไปยัง สพม.36 

แจงผลการเลื่อนเงินเดือนแกขาราชการครู 



 
7. แบบฟอรมท่ีใช 
 7.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1 กฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
 



9. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานเลือ่นเงินเดือน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36  

กลุม บริหารงานบุคคล 
รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อใชในการประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

ดําเนินการจัดทําบัญชีเสนอขอพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 1. ประชุมวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

2 
 
 
 

 2. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

3  
 
 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

4 
 
 

 
 

4. สรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน 

2 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

 
5 
 

 5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จัดทําบัญชี
เสนอขอเลื่อนเงินเดือน.  

1 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

 
 

ประชุมวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดทําคําสั่งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณา

เลื่อนเงินเดือน 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  

จัดทําบัญชีเสนอขอเลื่อนเงินเดือน 



ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

6 
 
 
 
 

 6. สงบันทึกการประชุมคณะกรรมการและบัญชีเสนอขอเลื่อน
เงินเดือนไปยัง สพม.36 

1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

7.  
 
 

7. แจงผลการเลื่อนเงินเดือนแกขาราชการคร ู 1 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

เอกสารอางอิง 
1. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 

 

 

แจงผลการเลื่อนเงินเดือนแกขาราชการคร ู

สงบันทึกการประชุมคณะกรรมการ 

และบัญชีเสนอขอเลื่อนเงินเดือนไปยัง สพม.36 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานจัดทาํขอมูลสารสนเทศ  

  รายงานการมาปฏบิัติราชการและการลา 
ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

หัวหนางานจัดทําขอมูล
สารสนเทศ รายงานการมาปฏิบัติ

ราชการและการลา 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

หัวหนางานจัดทําขอมูล
สารสนเทศ รายงานการมาปฏิบัติ

ราชการและการลา 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอํานวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 
 
 
 
 
  



1. ช่ืองาน (กระบวนการ) 
งานจัดทําขอมูลสารสนเทศ รายงานการมาปฏิบัติราชการและการลา 

 
2. วัตถุประสงค 

เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครูและบุคลากร จัดทําทําเนียบบุคลากรของโรงเรียน ดําเนินการ
เกี่ยวกับการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ สรุปการมาปฏิบัติราชการของบุคลากร ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุก
ประเภทและรายงานสรปุวันลาประจําปงบประมาณ 
 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครูและบุคลากร รายงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
3.2 จัดทําทําเนียบบุคลากรของโรงเรียน 
3.3 ดูแลระบบเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรและดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกเวลา

ปฏิบัติราชการ สรุปการลงเวลามาปฏิบัติหนาท่ีราชการของบุคลากร 
3.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท 

 
4. คําจัดกัดความ 

จัดทําขอมูลสารสนเทศ หมายถึง การดําเนินการรวบรวมขอมูลของบุคลากร อยางเปนระบบมีความ
ถูกตองและเปนปจจุบัน  

รายงานการมาปฏิบัติราชการ หมายถึง รายงานการมาปฏิบัติราชการ เวลามาและเวลากลับของ
บุคลากร  

การลา หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการลาของบุคลากรตามระเบียบราชการ 
 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 งานจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
 1. เก็บรวบรวมขอมูลของบุคลากร 
 2. ตรวจสอบขอมูลของบุคลากร 
 3. ประมวลผลขอมูล  
 4. จัดเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟลขอมูล 

5. สงตอขอมูลใหกับกลุมงาน/หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ 
6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

 5.2 งานรายงานการมาปฏิบัติราชการ 
1. ตรวจสอบผลการลงเวลา มาปฏิบัติราชการของบุคลากร จากเครื่องบันทึกเวลาอัตโนมัติ 
2. สรุปผลการมาปฏิบัติราชการเสนอตอผูบริหาร 
3. ตรวจสอบผลการลงเวลากลับ ของบุคลากร จากเครื่องบันทึกเวลาอัตโนมัติ 
4. สรุปผลเวลากลับ ของบุคลากรเสนอตอผูบริหาร 
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 



 5.3 งานการลา 
1. รับใบลา 
2. ตรวจสอบสถิติการลา บันทึกสถิติการลา ของบุคลากร 
3. เสนอใบลาของบุคลากรตอผูบริหาร 
4. แจงผลการขออนุญาตลาแกบุคลากร 
5. จัดเก็บใบลาในแฟมใบลา 
6. สรุปสถิติการลาทุกรอบครึ่งปงบประมาณ รายงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
7. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

6.1 งานจัดทําขอมูลสารสนเทศ 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 

เก็บรวบรวมขอมูลของบุคลากร 

ตรวจสอบขอมูลของบุคลากร                                 

ไมถูกตอง 

ประมวลผลขอมูล 

จัดเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสาร 

และรูปแบบไฟลขอมูล 

สงตอขอมูลใหกับกลุมงาน/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 



6.2 งานรายงานการมาปฏิบัติราชการ 
 
 
 

 
 
 

                                                                      
 

                     
 
 
                       
 
 
 
 
 

6.3 งานการลา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
  
 
                       
 
 
 

ตรวจสอบผลการลงเวลามาปฏิบัติราชการของบุคลากร  

จากเคร่ืองบันทึกเวลาอัตโนมัติ 

สรุปผลการมาปฏิบัติราชการเสนอตอผูบริหาร 

ตรวจสอบผลการลงเวลากลบัของบุคลากร  

จากเคร่ืองบันทึกเวลาอัตโนมัติ 

สรุปผลเวลากลับ ของบุคลากรเสนอตอผูบริหาร 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

รับใบลา 

ตรวจสอบสถิติการลา บันทึกสถิติการลา  

ของบุคลากร 

เสนอใบลาของบุคลากรตอ
ผูบริหาร 

อนุญาต/ไมอนุญาต 

แจงผลการขออนุญาตลาแกบุคลากร 



 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 

 
7. แบบฟอรมท่ีใช 
 7.1 แบบรายงานการมาปฏิบัติราชการประจําวัน 
 7.2 แบบใบลา 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1 ระเบียบการลงเวลาปฏิบัติงานของขาราชการท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2555 
 

จัดเก็บใบลาในแฟมใบลา 

สรุปสถิติการลาทุกรอบคร่ึงปงบประมาณ

รายงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 



ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานจัดทําขอมูลสารสนเทศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36  
กลุม บริหารงานบุคคล 

รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครูและบุคลากร จัดทําทําเนียบบุคลากรของโรงเรียน ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ สรปุการมาปฏิบัติ

ราชการของบุคลากร ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและรายงานสรุปวันลาประจําปงบประมาณ 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 1. เก็บรวบรวมขอมูลของบุคลากร 3 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

2 
 
 
 
 
 

 2. ตรวจสอบขอมูลของบุคลากร 1 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

3  
 
 

3. ประมวลผลขอมูล 1 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

4 
 
 
 
 

 
 

4. จัดเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟลขอมูล 3 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

5 
 
 

 5. สงตอขอมูลใหกับกลุมงาน/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

เก็บรวบรวมขอมูลของบุคลากร 

ประมวลผลขอมูล 

จัดเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสาร 

และรูปแบบไฟลขอมูล 

ตรวจสอบขอมูลของบุคลากร                                 

ไมถูกตอง 

สงตอขอมูลใหกับกลุมงาน/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 



ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

6 
 
 

 
 

6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

เอกสารอางอิง 
            1. ระเบียบการลงเวลาปฏิบัติงานของขาราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
            2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 



ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานรายงานการมาปฏิบติัราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36  
กลุม บริหารงานบุคคล 

รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครูและบุคลากร จัดทําทําเนียบบุคลากรของโรงเรียน ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ สรปุการมาปฏิบัติ

ราชการของบุคลากร ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและรายงานสรุปวันลาประจําปงบประมาณ 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 1. ตรวจสอบผลการลงเวลามาปฏิบัติราชการของ
บุคลากร 

30 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

2 
 
 
 

 2. สรุปผลการมาปฏิบัติราชการเสนอตอผูบริหาร 30 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

3 
 
 
 

 
 
 

3. ตรวจสอบผลการลงเวลากลับของบุคลากร  
จากเครื่องบันทึกเวลาอัตโนมัติ 

30 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

4 
 

 

 
 
 

4. สรุปผลเวลากลับ ของบุคลากรเสนอตอผูบริหาร 30 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

5 
 
 

 
 
 

5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

เอกสารอางอิง 
            1. ระเบียบการลงเวลาปฏิบัติงานของขาราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
            2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2555 

ตรวจสอบผลการลงเวลามาปฏิบัติราชการของบุคลากร  

ตรวจสอบผลการลงเวลากลับของบุคลากร  

จากเครื่องบันทึกเวลาอัตโนมัติ 

สรุปผลเวลากลับ ของบุคลากรเสนอตอผูบริหาร 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

สรุปผลการมาปฏิบัติราชการเสนอตอผูบริหาร 



ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานการลา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36  
กลุม บริหารงานบุคคล 

รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครูและบุคลากร จัดทําทําเนียบบุคลากรของโรงเรียน ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ สรุปการมาปฏิบัติ

ราชการของบุคลากร ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและรายงานสรุปวันลาประจําปงบประมาณ 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 1. รับใบลา 1 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

2 
 
 
 

 2. ตรวจสอบสถิติการลา บันทึกสถิติการลา  
ของบุคลากร 

10 นาที   

3 
 
 
 
 
 

 3. เสนอใบลาของบุคลากรตอผูบริหาร 30 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

4  
 
 

4. แจงผลการขออนุญาตลาแกบุคลากร 10 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

5 
 
 
 

 
 

5. จัดเก็บใบลาในแฟมใบลา 10 นาที  กลุมบริหารงานบุคคล 

รับใบลา 

แจงผลการขออนุญาตลาแกบุคลากร 

จัดเก็บใบลาในแฟมใบลา 

เสนอใบลาของบุคลากรตอ
ผูบริหาร 

อนุญาต/ไมอนุญาต 

ตรวจสอบสถิติการลา บันทึกสถิติการลา  

ของบุคลากร 



ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

6 
 
 
 

 6. สรุปสถิติการลาทุกรอบครึง่ปงบประมาณรายงาน
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

7 
 
 

 
 

7. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

เอกสารอางอิง 
            1. ระเบียบการลงเวลาปฏิบัติงานของขาราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
            2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2555 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

สรุปสถิติการลาทุกรอบครึ่งปงบประมาณรายงาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานวินัยและเรื่องรองเรียน 
ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางสาวศิรประภา บัวคอม 
หัวหนางานวินัยและเรื่อง

รองเรียน 

 
นางสาวศิรประภา บัวคอม 
หัวหนางานวินัยและเรื่อง

รองเรียน 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอํานวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 
 
 
 
 
  



1. ช่ืองาน (กระบวนการ) 
งานวินัยและเรื่องรองเรียน 

 
2. วัตถุประสงค 

เพื่อดําเนินการดานและการรักษาวินัยดําเนินการตามระเบียบของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองเรียน รองทุกข สรุปและรายงานขอเท็จจริง  เสนอตอ
ผูบริหารเพื่อดําเนินการตอไป 
 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ดําเนินการสงเสริมดานวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.2 ดําเนินการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3.3 แตงต้ังและสรรหา คณะกรรมการดานวินัยและการรักษาวินัย 
3.4 ดําเนินการตามระเบียบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานงานวินัยและการรักษา

วินัยเมื่อมีผูถูกลงโทษ 
3.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองเรียน รองทุกข 
3.6 สรุปและรายงานขอเท็จจริง  เสนอตอผูบริหารเพื่อดําเนินการตอไป 

 
4. คําจัดกัดความ 

วินัย หมายถึง ระเบียบแบบแผนความประพฤติท่ีบัญญัติไวให ขาราชการปฏิบัติและหามมิให
ขาราชการปฏิบัติ เพื่อขาราชการใชควบคุมตนเอง ผูบังคับบัญชาใช ควบคุมผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหขาราชการ
มีความประพฤติดี ละเวนความประพฤติมิชอบ 
 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
5.2 ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว 
5.3 รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับวินัยขาราชการครู  
5.4 ดําเนินการตามระเบียบ 
5.5 สรุปและรายงานขอเท็จจริง เสนอตอผูบริหาร 
5.6 แจงผลการดําเนินการทางวินัยแกผูท่ีเกี่ยวของ 

 
 

  



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
7. แบบฟอรมท่ีใช 
 7.1 แบบบันทึก/ทะเบียนการรองเรียน 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1 พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ พ.ศ.2551 

รับเร่ืองรองเรียนท่ีเก่ียวของกับวินัยขาราชการครู 

ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว 

ดําเนินการตามระเบียบ 

สรุปรายงานขอเท็จจริง เสนอตอ
ผูบริหาร 

แจงผลการดําเนินการทางวินัยแกผูท่ีเก่ียวของ 



9. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานวินัยและเร่ืองรองเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36  

กลุม บริหารงานบุคคล 
รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อดําเนินการดานและการรักษาวินัยดําเนินการตามระเบียบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองเรียน รอง

ทุกข สรุปและรายงานขอเท็จจริง  เสนอตอผูบริหารเพื่อดําเนินการตอไป 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง  กลุมบริหารงานบุคคล 

2 
 
 

 2. ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว ตลอดป
การศึกษา 

 กลุมบริหารงานบุคคล 

3  
 

3. รับเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับวินัยขาราชการคร ู 1 ชั่วโมง   

4  
 
 

4. ดําเนินการตามระเบียบ 5-10 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

5 
 
 

 
 

 
 
 
 

5. สรุปรายงานขอเท็จจริง เสนอตอผูบริหาร 3 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

6  
 
 

6. แจงผลการดําเนินการทางวินัยแกผูท่ีเกี่ยวของ 1 วัน  กลุมบริหารงานบุคคล 

สรุปรายงานขอเท็จจริง 
เสนอตอผูบริหาร 

รับเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับวินัยขาราชการครู 

ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว 

ดําเนินการตามระเบียบ 

แจงผลการดําเนินการทางวินัยแกผูท่ีเกี่ยวของ 



เอกสารอางอิง 
1. พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ พ.ศ.2551 

 



 
 

 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานสวัสดิการ สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางสาวรัชนี วงคตะวัน 
หัวหนางานสวัสดิการ สงเสริม

และยกยองเชิดชูเกียรติ 

 
 

นางสาวรัชนี วงคตะวัน 
หัวหนางานสวัสดิการ สงเสริม

และยกยองเชิดชูเกียรติ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผูอํานวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1. ช่ืองาน (กระบวนการ) 

งานสวัสดิการ สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อเบิกจายเงินสวัสดิการตามระเบียบงานสวัสดิการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ดําเนินการสรางขวัญ  

กําลังใจ  แกครูและบุคลากรในสถานศึกษา เนื่องในโอกาสบุคลากรยายเขา ยายออก เกษียณอายุราชการและ
ไดรับการเล่ือนวิทยฐานะ 
 
3. ขอบเขตของงาน 

1.  ควบคุมดูแลเงินสวัสดิการคร-ูบุคลากร ใหใชจายเงินสวัสดิการตามวัตถุประสงค ตลอดจนจัดทํา
บัญชีและจัดเก็บเอกสารอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ดําเนินการสรางขวัญ  กําลังใจ  แกครูและบุคลากรในสถานศึกษา  เนื่องในโอกาสบุคลากรยายเขา 
ยายออก เกษียณอายุราชการและไดรับการเล่ือนวิทยฐานะ 
 
4. คําจัดกัดความ 

งานสวัสดิการ หมายถึง งานบริหารหรือกิจกรรมท่ีเปนการสรางขวัญ กําลังใจ แกบุคลากรในโรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคม 
 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. แตงต้ังคณะทํางาน/กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการจัดหาเงินสวัสดิการตามระเบียบ 
4. เบิกจายเงินสวัสดิการตามระเบียบเนื่องในโอกาสตาง ๆ 
5. กล่ันกรองและตรวจสอบเนื้อหาความถูกตอง 
5. ประเมิน สรปุผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 

  



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แตงต้ังคณะทํางาน/กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

ดําเนินการจัดหาเงินสวัสดิการตามระเบียบ 

เบิกจายเงินสวัสดิการตามระเบียบเนื่องในโอกาสตางๆ 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกตอง 

ของขวัญ/ดอกไม/

กระเชาเยี่ยมไข 
เยี่ยมคลอดบุตร พวงหรีด/ทําบุญงานศพ

 

งานสาธารณะกุศล/

เบ็ดเตล็ด 

ไมอนุมัติ 
นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน

ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ชุมชน/องคกรภายนอก

 

 

นักเรียน ผูปกครองนักเรียน 

 

ติดตามประเมินผลเพื่อนาํไปพัฒนาปรับปรุง 

ครู/บุคลากรทางการศึกษา 



7. แบบฟอรมท่ีใช 
 7.1 แบบบันทึกขอเบิกเงินสวัสดิการ 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1 ระเบียบงานสวัสดิการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานสวัสดิการ สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
เพื่อเบิกจายเงินสวัสดิการตามระเบียบงานสวัสดิการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ดําเนินการสรางขวัญ  กําลังใจ  แกครูและบุคลากรในสถานศึกษา เนื่องใน

โอกาสบุคลากรยายเขา ยายออก เกษียณอายุราชการและไดรับการเล่ือนวิทยฐานะ 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษา ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ 
แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับงานสวัสดิการ สงเสริมและยกยองเชิด
ชูเกียรติโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
 

1 ชั่วโมง   นางสาวรัชนี วงคตะวัน 

2 
 
 

 2. จัดระบบรูปแบบวางแผนงานสวัสดิการ สงเสริมและยกยอง
เชิดชูเกียรติโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

1 ชั่วโมง  นางสาวรัชนี วงคตะวัน 

3 
 
 

 3. จัดทําแผน จัดหา/เก็บเงินสวัสดิการตามระเบียบโรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคม ใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
 

1 ชั่วโมง  นางสาวรัชนี วงคตะวัน 
นางภัทรียา   ชาวดร 

4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4. เบิกจายเงินตามวาระโอกาสตางๆ 
 

1 - 7 วัน 
แลวแตรูปแบบ 

 นางสาวรัชนี วงคตะวัน 
นางภัทรียา   ชาวดร 

แตงต้ังคณะทํางาน/กําหนดเปาหมายความรับผิดชอบ 

ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

เบิกจายเงินสวัสดิการตามระเบียบเนื่องในโอกาสตางๆ 

ดําเนินการจัดหาเงินสวัสดิการตามระเบียบ 

ของขวัญ/ดอกไม/

กระเชาเย่ียมไข 
เย่ียมคลอดบุตร พวงหรีด/ทําบุญงานศพ 

งานสาธารณะ

กุศล/เบ็ดเตล็ด 



 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 
 

5. คณะทํางานกลั่นกรอง ตรวจสอบเน้ือหาและความถูกตอง
ของโอกาสวาระงานสงเสริมงานสวัสดิการ สงเสริมและยก
ยองเชิดชูเกียรติ 
 

1 ชั่วโมง  นางสาวรัชนี วงคตะวัน 
 

6 
 
 

 

 
 
 
 
 

6. นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมติั 1 ชั่วโมง  นายบญุเทพ พิศวงนาย
นางสาวรัชนี วงคตะวัน 

 
 

7 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. ดําเนินการประสานงาน สงเสริมสวัสดิการแกครู นักเรยีน 
ผูปกครอง บุคคล/องคกรภายนอก 

2 ชั่วโมง  นางสาวรัชนี วงคตะวัน 
นางภัทรียา   ชาวดร 

8  
 
 
 

8. ติดตามประเมินผลการเพ่ือนําไปพัฒนา ปรับปรุง แกไข
เปนระยะ ๆ 

1 ชั่วโมง  นางสาวรัชนี วงคตะวัน 
 

เอกสารอางอิง 

1.  ระเบียบงานสวัสดิการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 
 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกตอง 

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ติดตามประเมินผลเพื่อนําไปพัฒนาปรบัปรุง 

นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัต ิ

ชุมชน/องคกรภายนอก นักเรียน ผูปกครองนกัเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา 



 
 

 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานพัฒนาขาราชการครู 

  และบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ 

 
ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน 
หัวหนางานพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
และวิทยฐานะ 

นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน 
หัวหนางานพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
และวิทยฐานะ 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผูอํานวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 

 
  



1. ช่ืองาน (กระบวนการ) 
งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ 

 
2. วัตถุประสงค 

เพื่อดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู และ
พัฒนาตนเอง และดําเนินการเกี่ยวกับการขอเล่ือนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
3. ขอบเขตของงาน 

1. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู และ
พัฒนาตนเอง 

2. จัดทําสถิตขอมูลการอบรมพัฒนาของบุคลากร 
       3. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเล่ือนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
4. คําจัดกัดความ 

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหนําความรูท่ีไดรับมาใชในการพัฒนาวิชาชีพ 

วิทยฐานะ หมายถึง วิทยฐานะของขาราชการครู ไดแก ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ  
ครูเช่ียวชาญและครูเช่ียวชาญพิเศษ 
 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 งานพัฒนาขาราชการครู 
 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
 2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 3. ดําเนินการตามแผนการพัฒนาขาราชการครู  

4. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
 5.2 งานวิทยฐานะ 

1. สํารวจความตองการในการขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ 
2. ใหคําปรึกษาแกผูท่ีตองการขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ 
3. รับคําขอประเมินเพื่อมี/เล่ือนวิทยฐานะ 
4. ตรวจสอบเอกสารคําขอประเมินเพื่อมี/เล่ือนวิทยฐานะ 
5. จัดสงเอกสารคําขอไปยังงานธุรการ 
6. งานธุรการจัดสงคําขอไปยัง สพม.36 
7. แจงหนังสือจาก สพม.36 เกี่ยวกับการประเมินเพื่อขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ  
8. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรับการประเมินเพื่อขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ 
9. จัดสงเอกสารสรุปผลการประเมินเพื่อขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ ไปท่ีงานธุรการ 
10. งานธุรการสงเอกสารสรุปผลการประเมินไปยัง สพม.36 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

6.1 งานพัฒนาขาราชการครู 

 
 

ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 
 
 

                         ดําเนินการตามแผนการพัฒนาขาราชการคร ู 
 
 
 

                        ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
  



 
6.2 งานวิทยฐานะ 
 

สํารวจความตองการในการขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ 
                                                                              

                                                                         
 

ใหคําปรึกษาแกผูท่ีตองการขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ 
                       
 

รับคําขอประเมินเพื่อขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ 
 
 

                                   ตรวจสอบเอกสารคําขอ                            ไมถูกตอง 
                                           ประเมินเพื่อขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ 

 
 
 

                                    จัดสงเอกสารคําขอไปยังงานธุรการ 
 

 
         งานธุรการจัดสงคําขอไปยัง สพม.36 

 
 
 

แจงหนังสือจาก สพม.36 เกี่ยวกับการประเมิน 
เพื่อขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ 

 
 

                             ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรับการประเมิน 
 
 

                         จัดสงเอกสารสรุปผลการประเมิน ไปท่ีงานธุรการ 
 
 
 

                                          งานธุรการสงเอกสารสรุปผลการประเมินไปยัง สพม.36 
 



 
7. แบบฟอรมท่ีใช 
 7.1 บันทึกขอความขอรับการประเมินเพื่อมี/เล่ือนวิทยฐานะ 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 
 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานพัฒนาขาราชการครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
           เพื่อดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู และพัฒนาตนเอง  
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอบขายของงาน
พัฒนาขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

1 ชั่วโมง  นางสาวอารีรัตน  
เชื้ออวน 

2 
 
 

 2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน งานพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

1 ชั่วโมง  นางสาวอารีรัตน  
เชื้ออวน 

3 
 
 

 3. ดําเนินการตามแผนพัฒนาขาราชการคร ู
     3.1 สํารวจขอมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     3.2  ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3 ชั่วโมง  นางสาวอารีรัตน  
เชื้ออวน 

4  
 
 

4. ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือนําผล
การพัฒนาไปใชใหเกิดประโยชน 
 
 
 

1 ชั่วโมง  นางสาวอารีรัตน  
เชื้ออวน 

 
 
 

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

ดําเนินการตามแผนการพัฒนา 

ขาราชการคร ู

ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

ประเมินผล สรุปและรายงานผล

การดําเนินงาน 



สํารวจความตองการในการขอมี/
เลื่อนวิทยฐานะ 

ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานวิทยฐานะ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
            เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการขอเล่ือนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. สํารวจความตองการในการขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวอารีรัตน  
เช้ืออวน 

2 
 
 

 2. ใหคําปรึกษาแกครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ตองการขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ 
 
 

2 ช่ัวโมง  นางสาวอารีรัตน  
เช้ืออวน 

3 
 
 

 3. รับคําขอประเมินเพื่อขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ 
 
 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวอารีรัตน  
เช้ืออวน 

4  
                                             ไมถูกตอง 
 

4. ตรวจสอบเอกสารคําขอประเมินเพื่อขอมี/เล่ือน                
วิทยฐานะ                    
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวอารีรัตน  
เช้ืออวน 

ใหคําปรึกษาแกผูที่ตองการ 

ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ 

รับคําขอประเมินเพือ่ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ 

ตรวจสอบเอกสารคํา
ขอประเมินเพ่ือขอมี/

เลื่อนวิทยฐานะ 



ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

5  5. จัดสงเอกสารคําขอประเมิน เพื่อขอมี/เล่ือน                 
วิทยฐานะไปยังงานธรุการของโรงเรยีน 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวอารีรัตน  
เช้ืออวน 

6  6. งานธุรการจัดสงคําขอประเมิน เพื่อขอมี/เล่ือน         
วิทยฐานะไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 

1 ช่ัวโมง  นางสาวอารีรัตน  
เช้ืออวน 

 
7 

 7. แจงหนังสือจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 เกี่ยวกับการประเมินเพื่อขอมี/
เล่ือนวิทยฐานะ ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 

1 ช่ัวโมง  นางสาวอารีรัตน  
เช้ืออวน 

8  8. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรับการประเมินเพื่อขอมี/
เล่ือนวิทยฐานะ 
 

2 ช่ัวโมง  นางสาวอารีรัตน  
เช้ืออวน 

9  9. จัดสงเอกสารสรุปผลการประเมิน ไปท่ีงานธุรการ
ของโรงเรียน 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวอารีรัตน  
เช้ืออวน 

10 
 

 10. งานธุรการของโรงเรียนจัดสงเอกสารสรุปผลการ
ประเมินไปยัง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวอารีรัตน  
เช้ืออวน 

เอกสารอางอิง 

1. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 
 

จัดสงเอกสารคําขอไปยังงานธุรการ 

งานธุรการจัดสงคําขอไปยัง สพม.36 

แจงหนังสือจาก สพม.36 เก่ียวกับการ

ประเมินเพื่อขอมี/เลือ่นวิทยฐานะ 

ใหคําแนะนําเก่ียวกับการรับการ

ประเมิน 

จัดสงเอกสารสรุปผลการประเมิน ไปที่

งานธุรการ 

งานธุรการสงเอกสารสรุปผล

การประเมินไปยัง สพม.36 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานเครื่องราชอิสรยิาภรณ 

  และใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

นางสาวศิรประภา บัวคอม 
หัวหนางานเครื่องราชอิสริยาภรณ
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

นางสาวศิรประภา บัวคอม 
หัวหนางานเครื่องราชอิสริยาภรณ
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผูอํานวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



1. ช่ืองาน (กระบวนการ) 

งานเครื่องราชอิสริยาภรณและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และดําเนินการเกี่ยวกับการขอมี

หรือตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
 
3. ขอบเขตของงาน 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
2. จัดทําบัญชีผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ตออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
4. คําจัดกัดความ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ หมายถึง เหรียญหรือตราอันเปนเครื่องประดับยศท่ีพระมหากษัตริย
พระราชทานแกขาราชการ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายถึง ใบอนุญาตท่ีออกใหแกครูซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพหลักทางดาน
การเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษา 
 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
 1. ตรวจสอบผูท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฎในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 

อิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 2. แจงผูท่ีมีคุณสมบัติสามารถเขียนรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชเครื่องราช 

อิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 3. รับแบบรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

4. ตรวจสอบแบบรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิ
มาลา 

5. เสนอแบบแบบรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิ
มาลาใหผูบังคับบัญชาลงนาม 

6. สงเอกสารแบบรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิ
มาลาใหงานธุรการเพื่อสงไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา 

7. แจงประกาศรายช่ือผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
และข้ันตอนการดําเนินการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาใหบุคคล
ท่ีเกี่ยวของทราบ 

8. ดําเนินการบันทึกประวัติผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเและเหรียญจักรพรรดิ
มาลาในแฟมประวัติ 

 



 5.2 งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
1. รับคําขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
2. ตรวจสอบเอกสารขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
3. กรอกคําขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในระบบ KSP School 
4. ติดตามสถานะการขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในระบบ KSP School 
5. รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีจัดสงทางไปรษณียจากงานธุรการ 
6. สงมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแกบุคลากร 
7. บันทึกประวัติการขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วัน เดือน ปท่ีไดรับใบอนุญาต

ในแฟมเอกสาร 
 

  



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
6.1 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

 
ตรวจสอบผูท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ 

ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา 

 
 

แจงผูท่ีมีคุณสมบัติสามารถ 
เขียนรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 

 
 

                     รับแบบรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ 
                                 และเหรียญจักรพรรดิมาลาครู  

 
 
 

                           ตรวจสอบแบบรายงาน                       ไมถูกตอง 
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 

 
 
 

เสนอแบบรายงานเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชฯใหผูบังคับบัญชา 

 
     
 

                      สงเอกสารแบบรายงานเสนอขอพระราชทาน 
               เครื่องราชอิสริยาภรณฯใหงานธุรการเพื่อสงไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 

แจงประกาศรายช่ือผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯและข้ันตอนการ 
ดําเนินการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ใหบุคคลท่ีเกี่ยวของทราบ 

 
 
 

                         ดําเนินการบันทึกประวัติผูไดรับพระราชทาน 
                           เครื่องราชอิสริยาภรณฯ ในแฟมประวัติ 



6.2 งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 
 
 

                                         รับคําขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  
                                                                            

                                                                         
                                  ตรวจสอบเอกสารขอมี/ตออาย ุ                       ไมถูกตอง 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
 
 
 
                 

กรอกคําขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในระบบ KSP School 
  
 

                 ติดตามสถานะการขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
                               ในระบบ KSP School 

 
 

            รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีจัดสงทางไปรษณียจากงานธุรการ 
 

 
                                       สงมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแกบุคลากร 

 
 

 
                                          บันทึกประวัติการขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
                                                                  ในแฟมเอกสาร 
 
 
7. แบบฟอรมท่ีใช 

1. แบบรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
2. คําขอมี/ตออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 
 
 



8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
8.1 หลักเกณฑในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
8.2 ขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 

 
 
 
 
 
 



ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
          เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. ตรวจสอบผูท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ 
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา 
 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

2 
 
 

 2. แจงผูท่ีมีคุณสมบัติสามารถเขียนรายงานเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ 

1 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

3 
 
 

 3. รับแบบรายงานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

 
4 
 

 
                                                            ไมถูกตอง                     

4. ตรวจสอบแบบรายงาน เสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

แจงผูที่มีคุณสมบัติสามารถ 

เขียนรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 

รับแบบรายงานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ 

 

ตรวจสอบผูท่ีมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑฯ 

ตรวจสอบแบบรายงาน
เสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชฯ 



5  5.  เสนอแบบรายงานเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาให
ผูบังคับบัญชา 
 
 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

6  6. สงเอกสารแบบรายงานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาให
งานธุรการเพื่อสงไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

7  7. แจงประกาศรายช่ือผูไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาและ
ข้ันตอนการดําเนินการรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาให
บุคคลท่ีเกี่ยวของทราบ 
 

2 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

8  8. ดําเนินการบันทึกประวัติผูไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา  
ในแฟมประวัติ 
 
 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

เอกสารอางอิง 
1. หลักเกณฑในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

สงเอกสารแบบรายงานเสนอขอ

พระราชทานเคร่ืองราชฯใหงานธุรการ

เพ่ือสงไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

แจงประกาศรายชื่อผูไดรับพระราชทาน
เคร่ืองราชฯและขั้นตอนการดําเนินการ
รับพระราชทานเคร่ืองราชฯ ใหบุคคลท่ี

เก่ียวของทราบ 

เสนอแบบรายงานเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชฯให

ผูบังคบับัญชา 

ดําเนินการบันทึกประวัติผูไดรับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณฯ 

ในแฟมประวัติ 



ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
             ดําเนินการเกี่ยวกับการขอมีหรือตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 1. รับคําขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 
 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

 
2 
 

 
                                             ไมถูกตอง                            

2. ตรวจสอบเอกสารขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ                     
 
 
 
 
 
 

2 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

3  3.  กรอกคําขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ในระบบ KSP School 
 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

4  4. ติดตามสถานะการขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  ในระบบ KSP School 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

กรอกคําขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ในระบบ KSP School 

 ติดตามสถานะการขอมี/ตออายุใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ  ในระบบ KSP School 

รับคําขอมี/ตออายุ

ใบอนุญาตประกอบ

 

ตรวจสอบเอกสารขอมี/
ตออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 



ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

5  5. รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีจัดสงทางไปรษณีย
จากงานธุรการของโรงเรยีน 
 
 

2 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

6  6. สงมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

1 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

7 
 
 

 7. บันทึกประวัติการขอมี/ตออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในแฟมเอกสาร 
 
 
 

2 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา  
บัวคอม 

เอกสารอางอิง 
1. ขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จัดสง
ทางไปรษณียจากงานธุรการ 

สงมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแก
บุคลากร 

บันทึกประวัติการขอมี/ตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน
แฟมเอกสาร 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

คู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกำรให้บริกำร
กลุ่มนโยบำยและแผนงำน



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานสำนักงานกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
ปีที่นำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง 
หัวหน้างานสำนักงาน 

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 

 
 

นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง  
หัวหน้างานสำนักงาน 

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานสำนักงานกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับงานเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มงานกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน และการติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 จัดทำทะเบียนคุมเอกสารเขา-ออกของกลุ่มกลุ่มงานนโยบายและแผนงานและจัดเก็บเอกสารให

เป็นระเบียบอย่างมีระบบ 
 3.2 ประสานข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ เสนอหัวหนากลมุเพ่ือ

พิจารณาดำเนินการตอไป 
 3.3 จัดทำแบบบันทึกและแบบฟอรมต่าง ๆ ของกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน รวมทั้งการจัดระบบ

การเก็บและการใหบริการอย่างมีคุณภาพ 
 3.4 ประสานงานและจัดทำหนังสือ คำสั่ง การปฏิบัติต่าง ๆ ของกลุ่มงานนโยบายและแผนงานและ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 3.5 จัดทำและใหบริการใบรับรองความประพฤตินักเรียน 
 3.6 จัดทำปฏิทินของกลุ่มงานนโยบายและแผนงานและกำกับดูแล ใหการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

ปฏิทินกำหนด 
 3.7 ควบคุมและรับผิดชอบการใชงบประมาณในการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่าย จัดทำทะเบียน

ควบคุมอย่างถูกตอง 
 3.8 รวบรวมแผนงาน โครงการ และจัดทำงบประมาณประจำปของกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
 

4. คำจำกัดความ 
“หนังสือราชการ” หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วน

ราชการ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก หนังสือที่
หน่วยงานอื่นใดท่ีไม่ใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ เอกสารที่ทางราชการจัดทำข้ึนเพ่ือ
เป็นหลักฐานในราชการ เอกสารที่ทางราชการจัดทำข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลข่าวสาร 
หรือหนังสือที่ได้รับเข้าจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 งานรับหนังสือราชการ 
(1) รับหนังสือราชการ/เอกสาร จากงานธุรการโรงเรียน 



(2) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร 
- กรณีไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการส่งคืนงานธุรการโรงเรียนเพ่ือประสานงาน 
- กรณีถูกต้อง ให้นำเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 

(3) หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อมอบหมายให้กับงานที่เก่ียวข้อง 
(4) บันทึกลงรับหนังสือราชการ/เอกสาร ในทะเบียนคุมเอกสารเขา-ออกของกลุ่มงานนโยบาย

และแผนงาน 
(5) ส่งเรื่องให้กับงานที่เก่ียวข้อง 

 
5.2 งานจัดทำหนังสือราชการ 

(1) ดำเนินการร่างหนังสือราชการ/เอกสาร และจัดพิมพตามรูปแบบหนังสือรูปแบบหนังสือใน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยการนํา
ระบบเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดพิมพหนังสือ 

(2) ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ/เอกสาร ในเบื้องต้น 
(3) หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน พิจารณาหนังสือราชการ/เอกสาร  

- กรณีไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไข  
- กรณีถูกต้องให้เสนอผู้หารพิจารณาต่อไปเสนอผู้บริหารพิจารณา 

(4) เมื่อผู้บริหารเห็นชอบแล้วให้ส่งต่อเอกสารและจัดเก็บสำเนาหนังสือราชการ/เอกสาร ให้เรียบร้อย 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
6.1 งานรับหนังสือราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือราชการ/เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต้องของ

หนังสือราชการ/เอกสาร 

ไม่ถูกต้อง 

ส่งคืนงานธุรการโรงเรียน 

หน.กลุ่มงานฯ ระบุ

งานที่รับผิดชอบ 

ถูกต้อง 

ไม่สามารถระบุงานท่ี

รับผิดชอบได ้

ผอ.พิจารณาระบุ 

งานที่รับผิดชอบ 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

6.2 งานจัดทำหนังสือราชการ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

บันทึกลงรับหนังสือราชการ/

เอกสาร ในทะเบียนคุมฯ 

ส่งเรื่องให้กับงานที่เกี่ยวข้อง 

ร่างหนังสือราชการ/เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต้องของ

หนังสือราชการ/เอกสาร  

หน.กลุ่มงานฯ 

พิจารณาลงนาม 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

เสนอผู้บริหารพิจารณา 

ส่งต่อและจัดเก็บสำเนาหนังสือราชการ/เอกสาร 



7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 ทะเบียนคุมเอกสารเขา-ออกของกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 

7.2 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน 
7.3 แบบฟอร์มระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 

 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานรับหนังสือราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพ่ือให้การดำเนินการ การรับหนังสือราชการ/เอกสาร ของกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน เป็นไปอย่างเป็นระบบ 

ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

1. รับหนังสือราชการ/เอกสาร จากงานธุรการโรงเรียน 5 นาที  นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง 

2 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร กรณี
ไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการส่งคืนงานธุรการโรงเรียนเพื่อ
ประสานงาน กรณีถูกตอ้ง ให้นำเสนอตอ่หัวหนา้กลุ่มงาน
นโยบายและแผนงาน 

10 นาที  นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง 

3 
3. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน วิเคราะห์เนื้อหา
เพื่อมอบหมายให้กบังานที่เกี่ยวข้อง 

10 นาที  นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง 

4 
4. บันทึกลงรับหนังสือราชการ/เอกสาร ในทะเบียนคุม
เอกสารเขา-ออกของกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 

5 นาท ี  นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง 

5 5. ส่งเร่ืองให้กับงานที่เกี่ยวข้อง 10 นาที  นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง 

เอกสารอ้างอิง 
1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 

  



ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทำหนังสือราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพ่ือให้การดำเนินการ การจัดทำหนังสือราชการ/เอกสาร ของกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน เป็นไปอย่างเป็นระบบ 

ลำดับ
ที ่

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

1. ดำเนินการร่างหนังสือราชการ/เอกสาร และจัดพิมพตาม
รูปแบบหนังสือรูปแบบหนังสือในระเบียบ 

10 นาที  นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง 

2 
2. ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ/เอกสาร ใน
เบื้องต้น 

5 นาที  นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง 

3 
3. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงานพิจารณาหนังสือ
ราชการ/เอกสาร กรณีไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไข กรณี
ถูกต้องให้เสนอผู้หารพิจารณาต่อไป 

10 นาที  นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง 

4 4. เสนอผู้บริหารพิจารณา 10 นาที  นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง 

5 
5. เมื่อผู้บริหารเห็นชอบแลว้ให้ส่งต่อเอกสารและจัดเก็บ
สำเนาหนังสือราชการ/เอกสาร ให้เรียบร้อย 

10 นาที  นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง 

เอกสารอ้างอิง 
1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานนโยบายและแผนงาน 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางรุ่งสุรีย์ ช่างปรุง 
หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

 
 

นางรุ่งสุรีย์ ช่างปรุง 
หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานนโยบายและแผนงาน 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ
พื้นท่ีและนโยบายของหน่วยเหนือ 
2.เพื่อให้บุคลากรการศึกษาในสังกัดทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนและใช้เป็น
กรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงาน 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับกรอบนโยบานการศึกษาแห่งชาติ 

4. คำจำกัดความ 
นโยบาย หมายถึง แนวทางกว้างๆ ในการปฎิบัติงาน ซึ่งในความหมายนี้จะไม่แยกแยะว่าจะเป็นนโยบาย
ของเอกชนหรือของรัฐ ก็เป็นแนวทางกว้างๆ ในการปฎิบัติงานท้ังส้ิน 
แผนงาน หมายถึง กรอบการทำงานท่ีระบุถึงวิธีการและงานท่ีจะต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. นําผลการประกันคุณภาพภายใน และผลประเมินคุณภาพภายนอก วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง 

โอกาส และอุปสรรค รายมาตรฐานเพื่อกําหนดแนวทางรักษา หรือปรับปรุง / พัฒนา โดยเช่ือมโยง 
ใหเห็น จุดปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสรางของสถานศึกษาเช่ือมโยงประเด็นกลยุทธจาก
แผนพัฒนาสถานศึกษาและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทบทวน
ภารกิจตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสรางของสถานศึกษา 

2. กําหนดกิจกรรมสําคัญ (โครงการ/กิจกรรม) เพื่อรักษาปรับปรุง และพัฒนากําหนดวงเงินของกิจกรรม
สําคัญ จากเกณฑตนทุนตอหนวย และเปนไปตามกรอบวงเงิน กําหนดหนวยงานรับผิดชอบ ตามโครงสร
างและมาตรฐานการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ 

3. จัดทําแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
4. เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
5. ติดตามรวมรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฎิบัติงาน 
6. รายงานผลประจำปี 

 
 
 
 
 
 



5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมา 

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏบิัติการประจำปี 

ไม่อนุมติั 
เสนอขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

อนุมติั 

รายงานผลประจำป ี

กำหนด โครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินงานตามแผน 

ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผล และประเมินผลการปฏิบัติงาน 



6. แบบฟอร์มที่ใช ้
6.1 แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน  เพื่อเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  สถานภาพทางการศึกษา และ การจบการศึกษา   
ลำดับ

ท่ี 
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. นําผลการประกันคุณภาพภายใน และผลประเมิน
คุณภาพภายนอก วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค รายมาตรฐานเพ่ือกําหนด
แนวทางรักษา หรือปรับปรุง / พัฒนา โดยเชื่อมโยง 
ใหเห็น จุดปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครง
สรางของสถานศึกษาเชื่อมโยงประเด็นกลยุทธจาก
แผนพัฒนาสถานศึกษาและกลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือทบทวน
ภารกิจตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสราง
ของสถานศึกษา 

7-14 วัน  นางสาวจันทร์เพ็ญ 
สุขสุเมฆ 

2 
 
 

 1. กําหนดกิจกรรมสําคัญ (โครงการ/กิจกรรม) เพ่ือ
รักษาปรับปรุง และพัฒนากําหนดวงเงินของกิจกรรม
สําคัญ จากเกณฑตนทุนตอหนวย และเปนไปตาม
กรอบวงเงิน กําหนดหนวยงานรับผิดชอบ ตามโครง
สรางและมาตรฐานการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 

5 วัน  นางสาวจันทร์เพ็ญ 
สุขสุเมฆ 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ก ำหนด โครงกำร/กิจกรรม 



3 
 
 

 1.  จัดทําแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

 

1 ชั่วโมง  นางสาวจันทร์เพ็ญ 
สุขสุเมฆ 

4 
 
 

 
 

 1. เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

30นาที 
 

 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขสุ
เมฆ 

  1. เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

1วัน  นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขสุ
เมฆ 

  2. ติดตามรวมรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการ
ปฎิบัติงาน 

   

  1. รายงานผลประจำปีต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 

   

 

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจำปี 

เสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา

รายงานผลประจำปี 

ไม่ผ่าน

อนุมติั 

ผ่าน 

ดำเนินงานตามแผน 

ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผล  

และประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานประกันคุณภาพภายใน 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางวิจิตรา  ฤาชา 

หัวหน้างานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 
นางวิจิตรา  ฤาชา 

หัวหน้างานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานประกนัคุณภาพภายใน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และผลการปฏบิตังิานของโรงเรยีน ตามมาตรฐานคุณภาพ

การศกึษา 
                ขัน้พืน้ฐาน 

2. เพื่อน าผลการประเมนิมาจดัท าขอ้มูลพืน้ฐานเกีย่วกบัคุณภาพการจดัการศกึษาของ
โรงเรยีน  

                 และน ามาใชใ้นการตดัสนิใจวางแผนพฒันา และปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 
3. เพื่อรายงานผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

และ 
                สาธารณชน 

4.  เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการรบัการประเมนิจากองคก์รภายนอก เพื่อน าไปสูก่ารรบัรอง
คุณภาพ         
การศกึษา 
 

3. ขอบเขตของงาน 
1. วเิคราะหส์าเหตุและให้ค าแนะน าแนวทางการพฒันาการจดัการศกึษาในโรงเรยีนเชยีงแสน

วทิยาคมใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนเชยีงแสนวทิยาคม 
2. ร่วมวางแผนเพื่อการพฒันาในส่วนการจดัการศกึษาของโรงเรยีนเชยีงแสนวทิยาคมเพื่อให้

บรรลุนโยบายและวสิยัทศัน์ของโรงเรยีนเชยีงแสนวทิยาคม 
3. จดัตัง้ระบบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาให้เป็นไปตามระบบ หลกัเกณฑ ์

และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของกระทรวงศกึษาธกิาร 
4. รบัผิดชอบในการดูแลควบคุมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานติดตาม

ตรวจสอบ คุณภาพการศกึษางานการประเมนิคุณภาพการศกึษา 
5. รบัผดิชอบในการประสานงาน ระหว่างฝ่ายประกนัคุณภาพกบัฝ่ายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

และผู้ตรวจสอบภายนอก หรือจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา( สมศ. ) 
 

4. คำจำกัดความ 
“การประกนัคุณภาพการศกึษา (Quality Assurance)” หมายถงึ การท ากิจกรรมหรอืการปฏบิตัิ

ภารกิจหลกัอย่างเป็นระบบตามแบบแผนทีก่ าหนดไว้ โดยมกีารควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ



ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนท าให้เกิด
ความมัน่ใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดชันีชีว้ดัระบบและกระบวนการผลติ ผลผลติและผลลพัธข์อง
การจดัการศกึษา 

 
“การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (Internal Quality Assurance)” หมายถึง การ
ประเมนิผล 

และการตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถาบนัการศกึษาจากภายใน โดยวงจร 
PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นการปฏบิตัิโดยบุคลากรของสถาบนัการศกึษาหรอืโดยหน่วยงานต้น
สงักดั ทีม่หีน้าทีก่ ากบัดูแลสถาบนัการศกึษานัน้ๆ 

“การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance)” หมายถึง การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจาก
ภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดงักล่าวรบัรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและเป็นการพฒันาให้ มี
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถาบนัการศกึษานัน้ๆ 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน 

2. แต่งต้ังคณะทำงาน 

3. จัดทำโครงการ 

4. นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัติ 

5. ดำเนินกิจกรรมในโครงการ 

6. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

7. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 

8. รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนการดำเนินงานเก่ียวกับงานประกันคุณภาพภายใน 

แต่งต้ังคณะทำงาน 

จัดทำโครงการ 

ไม่

อนุมติั 
นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน

ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมติั 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ดำเนินกิจกรรมในโครงการ 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 



7. แบบฟอร์มที่ใช ้
1. -  
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ 
3. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วตัถปุระสงคข์องกระบวนงาน 
1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และผลการปฏบิตังิานของโรงเรยีนตามมาตรฐานคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     2.   เพื่อน าผลการประเมนิมาจดัท าขอ้มูลพืน้ฐานเกีย่วกบัคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนและน ามาใชใ้นการตดัสนิใจวางแผนพฒันา  
          และปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 
     3.   เพื่อรายงานผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสาธารณชน 

4. เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการรบัการประเมนิจากองคก์รภายนอก เพื่อน าไปสู่การรบัรองคุณภาพการศกึษา 
ลำดับ

ท่ี 
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 
 

1. วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

ต้นปี
การศึกษา 

 นางวิจิตรา  ฤาชา 

2 
 
 

 
 
 
 

2. ผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินงานแต่งต้ังคณะทำงาน 
 

ต้นปี
การศึกษา 

 นางวิจิตรา  ฤาชา 

3 
 

 
 
 
 

3. จัดทำโครงการ 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

 นางวิจิตรา  ฤาชา 

ลำดับ ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน 

แต่งตั้งคณะทำงาน 

จัดทำโครงการ 



ท่ี ดำเนินการ คุณภาพงาน 
4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทราบและพิจารณา
อนุมัติ 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

 นายบุญเทพ พิศวง 
นางวิจิตรา  ฤาชา 

5 
 
 

 

 
 
 
 

5. ดำเนินกิจกรรมในโครงการ 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

 นางวิจิตรา  ฤาชา
และคณะ 

 
 

6 
 
 

 6. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 นางวิจิตรา  ฤาชา 

7  
 
 
 

7. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 

 

ปีละ 1 ครั้ง  นางวิจิตรา  ฤาชา 

8  
 

8. รายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นปี
การศึกษา 

 นางวิจิตรา  ฤาชา 

เอกสารอ้างอิง 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

นำเสนอผู้อำนวยการ
โรงเรียนทราบและ
พิจารณาอนุมัต ิ

ดำเนินกิจกรรมในโครงการ 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 

รายงานผลการดำเนินงาน 



1. มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ 
3. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง 

หัวหน้างานควบคุมภายใน 
และตรวจสอบภายใน 

 
นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง 

หัวหน้างานควบคุมภายใน 
และตรวจสอบภายใน 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของการดำเนินงาน รวมทั้งบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านการเงิน การใช้ทรัพยากร การดูแล

รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลืองหรือ

การทุจริตในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

2. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ท่ี

ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือ

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของทางราชการ 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ 

 

3. ขอบเขตของงาน 
ขอบเขตของงานควบคุมภายใน 
1. วางแผนพัฒนา จัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 

สถานศึกษาท้ังด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม 

สารสนเทศและการส่ือสาร การติดตามและประเมินผล 

2. วิเคราะห์ ประเมินความเส่ียง ของกิจกรรมภายในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

 3.   จัดทำรายงานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  นำเสนอฝ่ายบริหาร และหน่วยงาน 

               ต้นสังกัด 

ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน 
1. การสอบทานความเช่ือถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชีการเงินและ 

การดำเนินงาน  

2. การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบท่ีใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานท่ีองค์กร 

กำหนดไว้ และควรแสดงผลกระทบสำคัญท่ีเกิดขึ้น  

3. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของ 

ทรัพย์สินเหล่านั้นได้  



4. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ  

5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีระดับต่าง ๆว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ 

   และ เป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานท่ีกำหนดไว้  

6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ 

   องค์กร 

4. คำจำกัดความ 
คณะกรรมการ  หมายความว่า  คณะกรรมการทำหน้าท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 ผู้ตรวจสอบภายใน หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
หรือดำรงตำแหน่งอื่นท่ีทำหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
 การควบคุมภายใน หมายความว่า “กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้กำกับดูแล หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ฝ่าย
บริหารและบุคลากรของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจัดให้มีขึ ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 
ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ” 

การตรวจสอบภายใน หมายความว่า  กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่หน่วยรับ
ตรวจจัดให้มีข้ึนเพื่อให้เกิดความมั่นใจและให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน  การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเส่ียง  การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผนท่ี
ดี  
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

2. ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

3. ระบุปัจจัยเส่ียง 

4. วิเคราะห์ความเส่ียง 

5. กำหนดวิธีการควบคุมความเส่ียง 

6. ดำเนินการควบคุมความเส่ียง 

7. ประเมินผลการควบคุมความเส่ียง 

8. จัดทำรายงานผลการควบคุมความเส่ียง 

9. เสนอรายงานผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในต่อผู้บังคับบัญชา 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 

จัดทำรายงานผลการควบคุมความเสี่ยง 

ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 

แต่งต้ังคณะกรรมการงานควบคุมภายในและตรวจสอบ

ภายใน 

ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

วิเคราะห์ความเสี่ยง 

ดำเนินการควบคุมความเสี่ยง 

กำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 

ประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง 



7. แบบฟอร์มที่ใช ้
1. แบบ ปค. 1 
2. แบบ ปค. 4 
3. แบบ ปค. 5 
4. แบบติดตาม ปค. 5 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

1. ด้านการดำเนินงาน เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมทั้งบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านการเงิน การใช้ทรัพยากร การ

ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลืองหรือการทุจริตในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

ลำดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการงานควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน 

ต้นปี
การศึกษา 

 นางรุ่งสรุีย์  ช่างปรงุ  

2 
 
 

 
 
 

ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

ต้นปี
การศึกษา 

 นางรุ่งสรุีย์  ช่างปรงุ  

3 
 

 
 

วิเคราะห์ความเส่ียง 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 นางรุ่งสรุีย์  ช่างปรงุ  

4.  กำหนดวิธีการควบคุมความเส่ียง 
 
 

   

แต่งต้ังคณะกรรมการงานควบคุมภายใน

และตรวจสอบภายใน 

ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

กำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 

วิเคราะห์ความเสี่ยง 



ลำดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

4 
 
 

 
 
 

ดำเนินการควบคุมความเส่ียง ตลอดปี
การศึกษา 

 นายบุญเทพ พิศวง 
นางรุ่งสรุีย์  ช่างปรงุ 

5 
 
 

 

 
 
 
 

ประเมินผลการควบคุมความเส่ียง ตลอดปี
การศึกษา 

 นางรุ่งสรุีย์  ช่างปรงุ 
และคณะ 

 
 

6 
 
 

 

จัดทำรายงานผลการควบคุมความเส่ียง 

 

ตลอดปี
การศึกษา 

 นางรุ่งสรุีย์  ช่างปรงุ  

7  
 
 
 

ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 

 

ปีละ 1 ครั้ง  นางรุ่งสรุีย์  ช่างปรงุ  

8  
 

รายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นปี
การศึกษา 

 นางรุ่งสรุีย์  ช่างปรงุ  

เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ 
3. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดำเนินการควบคุมความเสี่ยง 

ประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง 

จัดทำรายงานผลการควบคุมความเสี่ยง 

ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 

รายงานผลการดำเนินงาน 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 
ปีที่น าไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางนิภาวรรณ  วิชัย 

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 

 
นางนิภาวรรณ  วิชัย 

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กร 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
2. เพ่ือให้โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้รับการพัฒนาให้มีระบบการด าเนินงานในสถานศึกษาที่มี

คุณภาพ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

4. ค าจ ากัดความ 
“การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร” หมายความว่า การด าเนินการศึกษารูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ส่งผลต่อ

การด าเนินงานของสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบการด าเนินงานในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานในสถานศึกษา 
  1.1  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการด าเนินงานใน
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  1.2  ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจ าเป็น การด าเนินงานใน
สถานศึกษา 
  1.3  จัดท าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
การด าเนินงานในสถานศึกษา 
  1.4  ด าเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่ก าหนด 
  1.5  สรุปรายงานผลการวิจัย 
 2.  ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการพัฒนาระบบการด าเนินงานในสถานศึกษา 
  2.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เก่ียวกับรูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการด าเนินงานในสถานศึกษา 
  2.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจากรายงานผลการด าเนินงาน
ในสถานศึกษา 
  2.3  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการด าเนินงานใน
สถานศึกษา 
  2.4  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาการด าเนินงานใน
สถานศึกษา 



 3.  นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานใน
สถานศึกษา 
  3.1  นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการด าเนินงานในสถานศึกษา 
  3.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานใน
สถานศึกษา 
 4.  ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบการด าเนินงานในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  4.1  วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการด าเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ในการด าเนินงาน 
เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบการด าเนินงานในสถานศึกษา 
  4.2  พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
 5.  สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินงานในสถานศึกษา 
  5.1  สรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัย 
  5.2  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
  5.3  เผยแพร่รายงานผลการวิจัย 
  5.4  น าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือการพัฒนาระบบการด าเนินงานในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน  
และพัฒนาระบบการด าเนินงานในสถานศึกษา 

 
 
 

        ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ 
พัฒนาระบบการด าเนินงานในสถานศึกษา 

 
 

 
นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจัย 

และการน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการด าเนินงานในสถานศึกษา 
 
 

 
 

          ประเมินผลการด าเนินงาน 
        เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ 

 
 

 
 

              สรุป/น าเสนอผลงานวิจัย/เผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 



7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบสังเคราะห์งานวิจับ 
2. แบบเก็บข้อมูลงานวิจัย 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
3. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. เอกสารงานวิจัยด้านการพัฒนาระบบการด าเนินงานในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร โรงเรียนเชยีงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคข์องกระบวนงาน 
1. เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในสถานศึกษา   2. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีระบบการด าเนินงานในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

 
ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธกีาร 

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการด าเนินงาน 
ในสถานศึกษา 

 

ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษา
ด าเนินการวิจยั เกีย่วกับ รูปแบบ เทคนคิ และวธิีการ 

พัฒนาระบบการด าเนินงานในสถานศึกษา 
 
 

นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจยั 
 
 

ประเมินผลการด าเนินงาน 
เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธกีาร 

 
 

สรุป/น าเสนอผลงานวิจัย/เผยแพร ่
 

1.1  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวธิีการด าเนินงานในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
1.2  ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจ าเป็น การด าเนนิงานในสถานศึกษา 
1.3  จัดท าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจยั รูปแบบ เทคนิค และวธิีการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการด าเนินงานใน
สถานศึกษา 
1.4  ด าเนินการศึกษา วจิัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจยัที่ก าหนด 

ตลอดปี
การศึกษา 

มีข้อมูลพื้นฐานใน
การด าเนนิงาน 

นางนิภาวรรณ  วิชัย 

2 
 
 
 
 

2.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมทีเ่กี่ยวกบัรูปแบบ เทคนิค และวธิีการ
ด าเนินงานในสถานศึกษา 
2.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วเิคราะห์ผลการด าเนินงานจากรายงานผลการด าเนินงานในสถานศึกษา 
2.3  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการศึกษาวิจยั เกีย่วกับการด าเนินงานในสถานศึกษา 
2.4  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับ การพัฒนาการด าเนินงานในสถานศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา   

มีการ่วมมือในการ
ด าเนินงานวิจัย 

นางนิภาวรรณ  วิชัย 

3 
 

3.1  นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินการวิจัยเกีย่วกับการพัฒนาการด าเนินงานในสถานศึกษา 
3.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการศึกษาวิจยัมาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานในสถานศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

สถานศึกษามีระบบ
การด าเนินงานท่ีมี

คุณภาพ 

นางนิภาวรรณ  วิชัย 

4 
4.1  วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการด าเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธกีาร ในการด าเนินงาน เพื่อคัดเลือก
รูปแบบ เทคนิค วธิีการที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบการด าเนินงานในสถานศึกษา 
4.2  พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ตลอดปี
การศึกษา 

มีรูปแบบเทคนคิ
วิธีการการพฒันาที่

มีคุณภาพ 

นางนิภาวรรณ  วิชัย 

5 5.1  สรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัยน าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  เผยแพร่รายงานผลการวจิัย 
น าผลการวจิัยไปใช้เพื่อการพัฒนาระบบการด าเนินงานในสถานศึกษา 
  

ตลอดปี
การศึกษา 

มีเอกสารายงาน
วิจัย ในการน าไปใช้

พัฒนาคุณภาพ 

นางนิภาวรรณ  วิชัย 

เอกสารอ้างอิง   1. มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปัจจุบัน    2. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ   3. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   4. เอกสารงานวิจยัด้านการพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานในสถานศึกษา 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ 



 

 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 
 

นางอลิศลา ริยะสาร 
งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
นางอลิศลา  ริยะสาร 

งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  ชื่องาน (กระบวนงาน)  

งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. วัตถุประสงค์ 

      เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ขอบเขตของงาน 

1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีจะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. สนับสนุนข้อมูลรับทราบหรือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ดำเนินงานด้านธุรการโรงเรียนในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 

5. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต  ส่ังการ  เร่งรัด  การดำเนินการ  และรายงาน

ผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทรา 

4.  คำจำกัดความ 

    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีทุก
โรงเรียน โดยให้มีจำนวนแตกต่างกันไปตามขนาดท่ีนับจากจำนวนนักเรียนในโรงเรียนนัน้ และกำหนดให้มีการประชุมอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามี
บทบาทหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.จัดทำแผน/โครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

2. กำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ คำส่ัง และนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการฯ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆของสถานศึกษาฯ 

4. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีจะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. สนับสนุนข้อมูล  รับทราบ หรือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

6. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7. จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งมติท่ีประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัดการดำเนนิการและรายงานผล

การดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ 

 

 

 
 

 

 

 

 



วางแผนจัดทำแผน/โครงการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 

จัดทำแผน/โครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

     สนับสนุนข้อมูล รับทราบ ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 

จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งมติท่ีประชุม ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
 

ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผล และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

              
 
 
               
 

 

           
 
 
 
 

      
 
 

                            
 
 
 
 
 
 

           

 

 

 

 

 
 

จัดการประชุมเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

 

ไม่อนุมติั
อนุมติั 

อนุมติั 



 

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน  
         เพื่อดำเนินงานด้านธุรการโรงเรียนในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลำดับที่ ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

 

วางแผนจัดทำแผน/โครงการ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
กฎระเบียบ คำส่ัง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการฯ 

1 สัปดาห ์  
นางอลิศลา   ริยะสาร 

2 
จัดทำแผน/โครงการ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
กฎระเบียบ คำส่ัง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการฯ 1 สัปดาห ์

 
นางอลิศลา   ริยะสาร 

3 

 

ประชุมขอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
1วัน 

 
นางอลิศลา   ริยะสาร 

4 

 

 

จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งมติท่ีประชุม ให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องรับทราบ ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

1วัน 

 
นางอลิศลา   ริยะสาร 

5 สนับสนุนข้อมูล การดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 1 สัปดาห ์

 
นางอลิศลา   ริยะสาร 

6 

 

 

ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผล และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี ตลอด 1 ปี

การศึกษา 

 
นางอลิศลา   ริยะสาร 

7 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 

 1 สัปดาห ์

 
นางอลิศลา   ริยะสาร 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานสารสนเทศโรงเรียน 
ปีท่ีนำไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางสุวภัทร  ด้วงแดง 
หัวหน้างานสารสนเทศ 

 
 

นางสุวภัทร  ด้วงแดง 
หัวหน้างานสารสนเทศ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานสารสนเทศ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารต่าง ๆ ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยจัดทำข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียนและติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงาน
ผลงานประจำปี 

 
3. ขอบเขตของงาน 

1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานสารสนเทศโรงเรียน 
2. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ

ผู้เกี่ยวข้อง 
4. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่ม

บริหารต่าง ๆ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5. รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงใน Sesa และ EMIS และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
7. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน 
8. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นปัจจจุบัน 
9. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. คำจำกัดความ 

“สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์
สรุปผลด้วยวิธีการต่างๆแล้วเก็บรวบรวมไว้เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ตามต้องการการประมวล (Data Processing)
เป็นการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการต่างๆเพ่ือแปรสภาพข้อมูลให้เป็นระบบ
และอยู่ในรูปแบบที่ต้องการ  
  “เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน”  หมายถึง  การจัดเก็บบัยทึกข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นของ โรงเรียน คร ู
นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
ประวัติการศึกษา เป็นต้น 

“Sesa” หมายถึง  เว็บไซต์ที่เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา สำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งมี URL คือ sesa.obec.go.th/ 
  “EMIS”  หมายถึง  เว็บไซต์ที่เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ  สำนักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งมี URL คือ https://data.bopp-obec.info/emis/index.php 
 “รายงานผลงานประจำปี” หมายถึง หนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานราชการ องค์การ สถาบันต่าง ๆ 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือองค์กรบริหารอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน และเพ่ือเผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรม

https://data.bopp-obec.info/emis/index.php


ขององค์กรในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านไปแก่บุคคลทั่วไป ในรายงานประจำปีจะมีเรื่องเก่ียวกับผลการ
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านไปขององค์การ  งบประมาณและการใช้จ่าย รายนามผู้บริหารหรือบุคลากร อาจมี
การเปรียบเทียบกับผลงานในปีก่อน ๆ และการคาดคะเนผลงานในปีต่อ ๆ ไปด้วย 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

5.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของข้อมูลสารสนเทศ 
5.2 จัดเก็บรวมรวบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู นักเรียน บุคลาการทางการศึกษา อาคารสถานที่ 

วัสดุครุภัณฑ์และสถิติข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูลการดำเนินงานของฝ่ายงานอ่ืนๆภายในโรงเรียน 
5.3 นำข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาประมวลผลหรือวิเคราะห์ข้อมูล  
5.4 ตรวจสอบข้อมูลจากการการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของข้อมูล 
5.5 จัดทำข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน 
5.6 นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

หรือการนำไปใช้งานของหน่วยงานอื่นๆ 
5.7 จัดเก็บบันทึก สำรองข้ออมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
5.8 รายงานผลระบบสารสนเทศต่อผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
      
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

7.1 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7.2 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายงาน 

 
 
 

แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ 

ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลสารสนเทศ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

นำข้อมูลไปประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

แฟ้มข้อมูลสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน 

กรอกข้อมูลเว็บไซต์ 
Sesa.obec.go.th 

กรอกข้อมูลเว็บไซต์ 
EMIS 

รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียน 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

ตรวจสอบ 



 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
8.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525 และ  

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานสารสนเทศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องแล้วนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงาน
กับงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารต่าง ๆ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยจัดทำข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียนและติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 

 
ลำดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
ของข้อมูลสารสนเทศ 
 

1 ชั่วโมง  นางสุวภัทร  ด้วง
แดง 

2 
 
 

 2. จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ บุคคล หน่วยงาน และ
สาธารณชน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
รูปแบบอื่น 

1 สัปดาห์  นางสุวภัทร  ด้วง
แดง 

3 
 
 

 3. จ ัดเก็บรวมรวบข้อมูลพื ้นฐานของโรงเร ียน ครู 
นักเรียน บุคลาการทางการศึกษา อาคารสถานที่ วัสดุ
ครุภัณฑ์และสถิติข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูลการ
ดำเนินงานของฝ่ายงานอ่ืนๆภายในโรงเรียน 

1 ภาคเรียน  นางสุวภัทร  ด้วง
แดง 

4  
 
 
 

4.นำข ้อม ูลท ี ่ ได ้ เก ็บรวบรวมมาประมวลผลหรือ
วิเคราะห์ข้อมูล  
 

1-2 สัปดาห์  นางสุวภัทร  ด้วง
แดง 

แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ 

ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการข้อมลู

สารสนเทศ 

เก็บรวมรวมข้อมูล 

นำข้อมูลไปประมวลผลหรือวิเคราะหข์อ้มูล 



5  
 
 
 

5.กลั่นกรองเนื้อหาความถูกต้องจากการะประมวลผล 
ของโปรแกรมท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ 

1 วัน   

6 
 
 

 

 
 
 
 
 

6. ตรวจสอบข้อมูลจากการการวิเคราะห์และประเมิน
คุณภาพของข้อมลู 
 

1 ชั่วโมง  นายบุญเทพ  
พิศวง 

นางสุวภัทร  ด้วง
แดง 

7 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
7. นำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลสร้าง
แฟ้มข้อมูลสารสนเทศตามาตรฐานตัวชี้วัด / สร้าง
รายงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชา/นำไปใช้งานในเว็บไซต์อ่ืนๆเพ่ือเป็น
ระบบฐานข้อมูลในการช่วยตัดสินใจของหน่วยบริหาร
การศึกษาต่อไป 
 

1 ภาคเรียน  นางสุวภัทร  ด้วงแดง 

 
 

กลั่นกรอง เนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูล

สารสนเทศ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 



 
 
 
ลำดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

8  
 
 
 

8. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อนำไป
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ 

1 วัน  นางสุวภัทร  ด้วง
แดง 

เอกสารอ้างอิง 
1.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   
2.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรบัปรุง 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานระบบจัดเกบ็ข้อมูลนักเรยีนรายบคุคล    

  Data Management Center : DMC 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายอรรณพ คำมีสว่าง 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 
 

นายอรรณพ  คำมีสว่าง 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อกำรจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อประกอบการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณ ต่าง ๆ สำหรับสถานศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 

กรอกข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน/ห้องเรียน ข้อมูลจบการศึกษาและการเลื่อนชั้น จัด
ห้องเรียนและเปลี่ยนห้องเรียน เพิ่มนักเรียนใหม่ในชั้นปัจจุบันของปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ 
เพื่อยืนยันข้อมูลของโรงเรียน 
4. คำจำกัดความ 

DMC หมายถึง ระบบการจัดข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียน 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนร้ายบุคคล 
5.2 กรอกข้อมูลในระบบ DMC 
5.3 ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันข้อมูล 

 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะทำงานกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

DMC 

กรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC 

ไม่
ถกูต้อง ตรวจสอบข้อมูล 

ถกูต้อง 

ยินยันข้อมูล 



 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้

7.1 แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน  
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 คู่มือการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียนรายบุคคล    
  Data Management Center : DMC 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 
เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนลงระบบ DMC 

ลำดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 
 
 

1. แต่งต้ังคณะทำงานเพ่ือกรอกข้อมูลนักเรียน 1 ชั่วโมง  นายอรรณพ  คำมีสว่าง 

2 
 
 

 2. กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ DMC 10 วัน  นายอรรณพ  คำมีสว่าง 
นายธีรยุทธ มาถา 

3 
 
 

 
 

3. ดูความถูกต้องข้อข้อมูล 
 

1 ชั่วโมง  นายอรรณพ  คำมีสว่าง 
นายธีรยุทธ มาถา 

4 
 
 

 
 

 
 
 

4. ยืนยันข้อมูล 
 

1 นาที  นายอรรณพ  คำมีสว่าง 
 

แต่งต้ังคณะทำงานกรอกข้อมูล

นักเรียนรายบุคคล DMC 

กรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC 

ตรวจสอบข้อมูล 

ยืนยันข้อมูล 



เอกสารอ้างอิง 
1.  คู่มือการกรอกข้อมูลระบบ DMC 

 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

คู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกำรให้บริกำร
กลุ่มบริหำรทั่วไป



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

 

ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดำเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานสำนักงานกลุมบริหารทั่วไป 

ปที่นำไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทำ ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 

 

นางสาวพัชรา  เจตบุตร 

หัวหนางานสำนักงาน 

กลุมบริหารท่ัวไป 

 

 

นางสาวพัชรา  เจตบุตร 

หัวหนางานสำนักงาน 

กลุมบริหารท่ัวไป 

 

 

นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  

งานสำนักงานกลุมบริหารท่ัวไป 

 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานเอกสารตาง ๆ ของกลุมงานบริหารทั่วไป และการติดตอประสานงานกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก  

 

3. ขอบเขตของงาน 

 3.1 จัดทำทะเบียนคุมเอกสารเขา-ออกของกลุมบริหารท่ัวไปและจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบอยางมี

ระบบ 

 3.2 ประสานขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ตามเอกสารกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เสนอหัวหนากลุมเพื่อ

พิจารณาดำเนินการตอไป 

 3.3 จัดทำแบบบันทึกและแบบฟอรมตาง ๆ ของกลุมบริหารทั่วไป รวมทั้งการจัดระบบการเก็บและ

การใหบริการอยางมีคุณภาพ 

 3.4 ประสานงานและจัดทำหนังสือ คำสั่ง การปฏิบัติตาง ๆ ของกลุมบริหารทั่วไปและจัดเก็บอยาง

เปนระบบ 

 3.5 จัดทำและใหบริการใบรับรองความประพฤตินักเรียน 

 3.6 จัดทำปฏิทินของกลุมหารท่ัวไปและกำกับดูแล ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามปฏิทินกำหนด 

 3.7 ควบคุมและรับผิดชอบการใชงบประมาณในการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑของฝาย จัดทำทะเบียน

ควบคุมอยางถูกตอง 

 3.8 รวบรวมแผนงาน โครงการ และจัดทำงบประมาณประจำปของกลุมบริหารท่ัวไป 

 

4. คำจำกัดความ 

“หนังสือราชการ” หมายถึง เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวน

ราชการ หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอืน่ใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก หนังสือท่ี

หนวยงานอื่นใดท่ีไมใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ เอกสารท่ีทางราชการจัดทำข้ึนเพื่อ

เปนหลักฐานในราชการ เอกสารท่ีทางราชการจัดทำข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และขอมูลขาวสาร 

หรือหนังสือท่ีไดรับเขาจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 งานรับหนังสือราชการ 

(1) รับหนังสือราชการ/เอกสาร จากงานธุรการโรงเรียน 

(2) ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ/เอกสาร 



- กรณีไมถูกตอง ใหดำเนินการสงคืนงานธุรการโรงเรียนเพื่อประสานงาน 

- กรณีถูกตอง ใหนำเสนอตอหัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

(3) หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป วิเคราะหเนื้อหาเพื่อมอบหมายใหกับงานท่ีเกี่ยวของ 

(4) บันทึกลงรับหนังสือราชการ/เอกสาร ในทะเบียนคุมเอกสารเขา-ออกของกลุมบริหารท่ัวไป 

(5) สงเรื่องใหกับงานท่ีเกี่ยวของ 

5.2 งานจัดทำหนังสือราชการ 

(1) ดำเนินการรางหนังสือราชการ/เอกสาร และจัดพิมพตามรูปแบบหนังสือรูปแบบหนังสือใน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยการนํา

ระบบเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดพิมพหนังสือ 

(2) ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ/เอกสาร ในเบ้ืองตน 

(3) หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป พิจารณาหนังสือราชการ/เอกสาร  

- กรณีไมถูกตองใหดำเนินการแกไข  

- กรณีถูกตองใหเสนอผูหารพิจารณาตอไปเสนอผูบริหารพิจารณา 

(4) เมื่อผูบริหารเห็นชอบแลวใหสงตอเอกสารและจัดเก็บสำเนาหนังสือราชการ/เอกสาร ใหเรียบรอย 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

6.1 งานรับหนังสือราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รับหนังสือราชการ/เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของ

หนังสือราชการ/เอกสาร 

ไมถูกตอง 

สงคืนงานธุรการโรงเรียน 

หน.กลุมงานฯ ระบุ

งานท่ีรับผิดชอบ 

ถูกตอง 

ไมสามารถระบุงานท่ี

รับผิดชอบได 

ผอ.พิจารณาระบ ุ

งานท่ีรับผิดชอบ 

บันทึกลงรับหนังสือราชการ/

เอกสาร ในทะเบียนคุมฯ 

สงเร่ืองใหกับงานท่ีเก่ียวของ 



6.2 งานจัดทำหนังสือราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

7.1 ทะเบียนคุมเอกสารเขา-ออกของกลุมบริหารท่ัวไป 

7.2 แบบฟอรมหนังสือราชการภายใน 

7.3 แบบฟอรมระเบียบ ประกาศ คำส่ัง 

 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

8.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 

 

 

รางหนังสือราชการ/เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของ

หนังสือราชการ/เอกสาร  

หน.กลุมงานฯ 

พิจารณาลงนาม 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

เสนอผูบริหารพิจารณา 

สงตอและจัดเก็บสำเนาหนังสือราชการ/เอกสาร 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 

ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานรับหนังสือราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

เพื่อใหการดำเนินการ การรับหนังสือราชการ/เอกสาร ของกลุมงานบริหารงานท่ัวไป เปนไปอยางเปนระบบ 

ลำดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพ

งาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 

 
 

1. รับหนังสือราชการ/เอกสาร จากงานธุรการโรงเรียน 5 นาที  นางสาวพัชรา เจตบุตร 

2 

2. ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ/เอกสาร กรณี

ไมถูกตอง ใหดำเนินการสงคืนงานธุรการโรงเรียนเพื่อ

ประสานงาน กรณีถูกตอง ใหนำเสนอตอหัวหนากลุมงาน

บริหารทั่วไป 

10 นาที  นางสาวพัชรา เจตบุตร 

3 
3. หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป วิเคราะหเน้ือหาเพื่อ

มอบหมายใหกับงานที่เก่ียวของ 
10 นาที  นางสาวพัชรา เจตบุตร 

4 
4. บันทึกลงรับหนังสือราชการ/เอกสาร ในทะเบียนคุม

เอกสารเขา-ออกของกลุมบริหารทั่วไป 
5 นาที  นางสาวพัชรา เจตบุตร 

5 5. สงเร่ืองใหกับงานที่เก่ียวของ 10 นาที  นางสาวพัชรา เจตบุตร 

เอกสารอางองิ 

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 



ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานจัดทำหนังสือราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

เพื่อใหการดำเนินการ การจัดทำหนังสือราชการ/เอกสาร ของกลุมงานบริหารงานท่ัวไป เปนไปอยางเปนระบบ 

ลำดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพ

งาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 

 
 

1. ดำเนินการรางหนังสือราชการ/เอกสาร และจัดพิมพตาม

รูปแบบหนังสือรูปแบบหนังสือในระเบียบ 
10 นาที  นางสาวพัชรา เจตบุตร 

2 
2. ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ/เอกสาร ใน

เบื้องตน 
5 นาที  นางสาวพัชรา เจตบุตร 

3 
3. หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป พิจารณาหนังสือราชการ/

เอกสาร กรณีไมถูกตองใหดำเนินการแกไข กรณีถูกตองให

เสนอผูหารพิจารณาตอไป 

10 นาที  นางสาวพัชรา เจตบุตร 

4 4. เสนอผูบริหารพิจารณา 10 นาที  นางสาวพัชรา เจตบุตร 

5 
5. เมื่อผูบริหารเห็นชอบแลวใหสงตอเอกสารและจัดเก็บ

สำเนาหนังสือราชการ/เอกสาร ใหเรียบรอย 
10 นาที  นางสาวพัชรา เจตบุตร 

เอกสารอางองิ 

1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานอาคารสถานที ่
ปีที่น าไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายจักรินทร์  ชาวดร 
หัวหน้างานอาคารสถานท่ี  

 
 

นายจักรินทร์  ชาวดร 
หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานอาคารสถานท่ี  
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน  าโรงอาหาร ห้อง

ประชุม ครบทุกแห่งสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดีทุกครั ง 
 
3. ขอบเขตของงาน 

สถานศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน  าโรงอาหาร ห้องประชุม ครบ
ทุกแห่งสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย รวมถึงมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดี 

 
4. ค าจ ากัดความ 

“คณะท างาน” หมายถึง ทีมงานท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนให้รับผิดชอบ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายแต่งตั ง 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
“บุคลากร” หมายถึง บุคลากรทุกคนท่ีปฏิบัติราชการในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
“พนักงานท าความสะอาด” หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผิดชอบ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท าความ

สะอาดในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการ 
5.2 จัดท าค าส่ังมอบหมายคณะท างานผู้รับผิดชอบในงานอาคารสถานท่ี 
5.3 ส ารวจรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนา

สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
5.4 จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและพัฒนา

สภาพแวดล้อมและห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
5.5 น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัติ 
5.6 ด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ี และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมตามแผน

และมาตรการท่ีก าหนด 
5.7 ติดตามประเมินผลการงาน 
5.8 สรุปผลการด าเนินงาน/น าเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 
 
 
 
 
 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติการ 

 

จัดท าค าส่ังมอบหมายคณะท างานผู้รับผิดชอบใน
งานอาคารสถานท่ี 

จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

 

น าเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนทราบและ

พิจารณาอนุมัติ 
 

ด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ีพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมตามแผนและ

มาตรการท่ีก าหนด 
 

ติดตามประเมินผลการงาน 
 

สรุปผลการด าเนินงาน/น าเสนอแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนา 

 



7. แบบฟอร์มที่ใช ้
7.1 บันทึกขอปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานอาคารสถานที ่ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษามสีภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน  าโรงอาหาร ห้องประชุม ครบทุกแห่งสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดีทุกครั ง 

ล าดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศกึษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการ 
 

1 วัน  นายจักรินทร์  ชาวดร 

2 
 
 

2. จัดท าค าสั่งมอบหมายคณะท างานผูร้ับผิดชอบในงานอาคาร
สถานที่  
3.  ส ารวจรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับความ
ต้องการในการปรับปรงุภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
4.  จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 

1 วัน  นายจักรินทร์  ชาวดร 
น.ส.พัชรา เจตบุตร 

3 
 
 

5. น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมติั 
 
 
 

5 วัน  นายจักรินทร์  ชาวดร 
น.ส.พัชรา เจตบุตร 

4 
 
 

 
 

6.  ด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมตามแผนและมาตรการที่
ก าหนด 
 
 

1 - 10 วัน 
แล้วแต่รูปแบบ 

 นายจักรินทร์  ชาวดร 
น.ส.พัชรา เจตบุตร 

น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 

ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติการ 

 
จัดท าค าสั่งมอบหมายคณะท างานผู้รับผิดชอบในงาน

อาคารสถานที่ 
จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

ด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมตามแผนและ

มาตรการที่ก าหนด 
 



 

ล าดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. ติดตามประเมินความพึงพอใจ ผลการงานด าเนินงานการ
พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ 

2 วัน  นายจักรินทร์  ชาวดร 
น.ส.พัชรา เจตบุตร 

6 
 
 

 

8. สรุปผลการด าเนินงาน/น าเสนอแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนา 

2 วัน  นายจักรินทร์  ชาวดร 
น.ส.พัชรา เจตบุตร 

เอกสารอ้างอิง 
1.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

 

ติดตามประเมินผลการงาน 
 

สรุปผลการด าเนินงาน/น าเสนอแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนา 

 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร : งานตกแตงสถานท่ี 
ปท่ีนําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางนภัสร   พันพิงค 
หัวหนางานตกแตงสถานท่ี 

 
 

   นางนภัสร         พันพิงค 
   นางสาวลดวัลลิ ์ วงคใหญ 
   นายเมธิชัย       ชัยมินทร 
 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผูอํานวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  
งานตกแตงสถานท่ี 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือตกแตงอาคารสถานท่ี ใหมีความเหมาะสม สวยงาม เปนระเบียบเอ้ือตอการปฏิบัติและเอ้ือตอ  

การเรียนรู 
3. ขอบเขตของงาน 

บริการตกแตงสถานท่ีภายในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

4. คําจํากัดความ 
ตกแตงสถานท่ี หมายถึง  การจัดประดับเพ่ือความงามของอาคารสถานท่ีท้ังภายในและภายนอก 

ของโรงเรียนเชยีงแสนวิทยาคม 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ 
 5.2 จัดหาทรัพยากรในการดําเนินงาน 
 5.3 นิเทศ/ติดตาม 
 5.4 สรุปผล รายงาน 
 5.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
 5.6 ประชุมสะทอนปญหา 
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมวางแผนการดําเนนิงาน ขออนุมัติโครงการ และกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ 

จัดหาทรัพยากรในการดําเนินงาน 

ไมอนุมัติ นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ตกแตงสถานท่ี ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 

ติดตาม รายงานประเมินผลเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุง 

รอการอนุมัติจากงานแผนงานฯและพัสดุ 



7. แบบฟอรมท่ีใช 
- 

 
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานตกแตงสถานท่ี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

เพ่ือตกแตงอาคารสถานท่ี ใหมีความเหมาะสม สวยงาม เปนระเบยีบเอ้ือตอการปฏิบัติและเอ้ือตอการเรียนรู 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกําหนด
หนาท่ีรับผดิชอบ 

 

 
1 ช่ัวโมง 

 นางนภัสร         พันพิงค 
นางสาวลดวัลลิ์  วงคใหญ 
นายเมธิชัย       ชัยมินทร 

2 
 
 

  
จัดหาทรัพยากรในการดําเนินงาน 
  

 
1 วัน 

 นางนภัสร         พันพิงค 
นางสาวลดวัลลิ์  วงคใหญ 
นายเมธิชัย       ชัยมินทร 

3 
 
 

  
สงแบบคําขอจัดซื้อท่ีกลุมนโยบายและแผนฯ  

 
1 วัน 

  
นางนภัสร         พันพิงค 

 
4 
 

 

 
                                                    ไมผาน 
  

 
นําเสนอผูอํานวยการโรงเรยีนทราบและพิจารณาอนุมัต ิ

 
1 วัน 

  
 

นางนภัสร         พันพิงค 
 

5              ผาน  
จัดและตกแตงสถานท่ี ตามรูปแบบท่ีไดวางแผน 

 
1-2 วัน 

หรือข้ึนอยูกับ
กิจกรรม 

  
นางนภัสร         พันพิงค 
นางสาวลดวัลลิ์  วงคใหญ 
นายเมธิชัย       ชัยมินทร 

จัดหาทรัพยากรในการดําเนินงาน 

รอการอนุมัติจากงานแผนงานฯและ

 

นําเสนอผูอํานวยการ
โรงเรียน 

ประชุมวางแผนการดําเนนิงาน  

ตกแตงสถานท่ี  



ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

6   

ติดตาม รายงานประเมินผลเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุง 
 

 
1 วัน 

  
นางนภัสร พันพิงค 

 

ติดตาม รายงานประเมินผล 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ปีที่น าไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นายทัตเทพ จงอมรรัตน ์

 
 

 
นายทัตเทพ จงอมรรัตน ์

 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา  
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถานท่ี และทรัพย์สินของทางราชการพ้น

จากการจารกรรม โจรกรรม ก่อวินาศกรรม การบ่อนท าลาย อัคคีภัยและเหตุอื่น ๆ ท่ีเป็นอันตราย  
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 รักษาความปลอดภัยและพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถานท่ี และทรัพย์สินของทางราชการพ้นจากการ
จารกรรม โจรกรรม ก่อวินาศกรรม การบ่อนท าลาย อัคคีภัยและเหตุอื่น ๆ ท่ีเป็นอันตราย  

3.2 สร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้ท่ีรับผิดชอบและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.1 แต่งต้ังคณะท ารักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
4.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง

และมอบหมายภาระงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4.3 จัดท าโครงการแผนการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2563 
4.4 เสนอโครงการและแผนการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
4.5 ด าเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
4.6 ติดตามประเมินผลกิจกรรมตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. แบบฟอร์มที่ใช ้

- 
7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

7.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
7.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2563) 
7.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
7.4 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ท่ี 109/2560 

แต่งต้ังคณะท างานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 

ประชุมคณะกรรมการคณะท างาน 

จัดท าโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

ไม่อนุมัติ น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง 

ด าเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 



8. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานรกษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถานท่ี และทรัพย์สินของทางราชการพ้นจากการจารกรรม โจรกรรม ก่อวินาศกรรม การบ่อนท าลาย อัคคีภัยและ
เหตุอื่น ๆ ท่ีเป็นอันตราย  

 

ล าดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งต้ังคณะท างานเพ่ือบริหารงานรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

1 ช่ัวโมง  นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 

2 
 
 

 

 
 

2. ประชุมคณะกรรมการคณะท างานกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและมอบหมายภาระงานที่เกี่ยวข้อง 

3 ช่ัวโมง  นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 
และคณะกรรมการ 

3 
 
 

 3. จัดท าโครงการแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
- มอบหมายหน้าท่ีปฏิบัติเวรยามกลางคืนและวันหยุดราชการ 
     

1 ช่ัวโมง โครงการต้อง
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การ

พัฒนาองค์กร
ของโรงเรียน 

 
 
 

นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 
 

จัดท าโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

แต่งต้ังคณะท างานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 



ล าดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4  

 
 
 

4. น าเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ สัปดาห์  นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 
และคณะกรรมการ 

5  5. ด าเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
 
 

ปีการศึกษา 
2563 

 นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 
และคณะกรรมการ 

6  6. ติดตามประเมินผลเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุง 
 
 

1 เดือน  นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 
และคณะกรรมการ 

เอกสาร/หลักฐานอา้งอิง 
     1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
     2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2563) 
     3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
     4. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 109/2560 
 

 

ด าเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง 



 

 

 

คูมือปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

 

ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดำเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานโสตทัศนูปกรณ 

ปที่นำไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทำ ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 

 

นายกฤษณ  ณ  ลำปาง 

หัวหนางานโสตนทัศนูปกรณ 

 

 

1.นายกฤษณ  ณ  ลำปาง 

หัวหนางานโสตนทัศนูปกรณ 

2.นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี 

คณะทำงาน 

3.นายธวัชชัย  พานแกว 

คณะทำงาน 

4.นายสาธิต  อิงอาน 

เลขานุการ 

 

 

นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  

งานโสตทัศนปูกรณ 

 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อบริการงานโสตทัศนูปกรณ วิเคราะหขอมูล ผลิตและพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ และเสริมสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับ การดำเนินงานของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมใหหนวยงาน บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง 

ผูมีสวนเกี่ยวของ ชุมชน และประชาชนท่ัวไปไดทราบหลักการงานโสตทัศนูปกรณ โดยท่ัวกัน 

 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 วิเคราะหขอมูล และพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ 

3.2 จัดทำแบบการฟอรมใหบริการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

4. คำจำกัดความ 

ทำหนาท่ีเปนคณะกรรมการ ฝายบริหารท่ัวไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ ดำเนินการ 

วางแผน ควบคุมและดูแล และใหบริการงานโสตทัศนูปกรณ แกบุคลากร นักเรียน และหนวยงานอืน่ ท่ีขอใช

บริการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 จัดทำแผน และดำเนินการเพื่อพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ 

5.2 จัดทำระบบการใหบริการโสตทัศนูปกรณ ใหบริการติดต้ัง ยืม คืน อุปกรณโสตทัศนแกบุคลากร

และหนวยงานท่ีขอใชบริการใหไดรับความสะดวก 

5.3 บริการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

5.4 ใหบริการระบบภาพและเสียงภายในโรงเรียน 

5.5 ดำเนินการติดต้ัง เครื่องเสียง, ไมค และอุปกรณอื่น ๆ ภายในโรงเรียน 

5.6 ซอมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ โสตทัศน 

5.7 ดูแลระบบ อุปกรณ เครื่องเสียงภายในโรงเรียน 

5.8 ใหบริการหองประชุม (หองโสตทัศนูปกรณ) ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและซอมแซมใหพรอมใชงาน 

5.9 ดูแล ซอมแซม และปรับปรุง ระบบโทรศัพทภายในโรงเรียน ระบบเคเบิลทีวี ระบบวงจรปด 

5.10  เผยแพรผลงานและภาพกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

5.11  รายงานผลการดำเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการทำงานท่ีเกี่ยวของ 

5.12  ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงคืนวัสดุโสตทัศนูปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด:วัสดุโสตทัศนูปกรณท่ีใหบริการยืม-คืน เพื่อใชในการเรียนการสอนมีดังนี้ ไมโครโฟน อุปกรณ

ชวยสอน(ลำโพง) สาย VGA ขนาด 5 เมตร สายAVและปลั๊กสามตา 

 

 

 

 

 

 

 

แตงต้ังคณะทำงานเก่ียวของกับงานโสตนทัศนูปกรณ 

ผูมาใชบริการกรอกแบบฟอรมอยางละเอียด 

ตรวจสอบวัสดุ กอนนำไปใช 

สงคืนวัสดุโสตทัศนูปกรณ 

จัดเก็บวัสดุโสตทัศนูปกรณท่ีนำมาสงคืน 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

เขียนคืนลงในแบบฟอรม 



7. แบบฟอรมท่ีใช 

7.1 แบบฟอรมขอใช บรกิารโสตทัศนูปกรณ ฝายโสตทัศนูปกรณโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

8.1 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

8.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 

และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.2525 และ 

ท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 

 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 

ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานโสตทัศนูปกรณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

เพื่อบริการประชาสัมพันธ วิเคราะหขอมูล งานโสตทัศนูปกรณ การดำเนินงานของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมใหหนวยงาน บุคลากร นักเรียน 

ผูปกครอง ผูมีสวนเกี่ยวของ ชุมชน และประชาชนท่ัวไปไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

ลำดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพ

งาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 

 

 

 

 

 

1. แตงต้ังคณะทำงานเพ่ือศึกษาวิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย 

หลักเกณฑ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับงานโสตทัศนูปกรณ 

1 ชั่วโมง  นายกฤษณ  ณ  ลำปาง 

หัวหนางาน

โสตทศันูปกรณ 

2 

 

 

 2. จัดระบบรูปแบบการใชงานโสตทัศนูปกรณ 1 ชั่วโมง  นายกฤษณ  ณ  ลำปาง 

หัวหนางาน

โสตทศันูปกรณ 

3 

 

 

 3. จัดทำแผนงานโสตทัศนูปกรณและผลงานของโรงเรียน

เชียงแสนวิทยาคมใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

 

1 ชั่วโมง  นายกฤษณ  ณ  ลำปาง 

หัวหนางาน

โสตทศันูปกรณ 

4  

 

 

4. จัดทำรูปแบบการการสงคืนอุปกรณ 1 ชั่วโมง  นายกฤษณ  ณ  ลำปาง 

หัวหนางาน

โสตทศันูปกรณ 

5  

 

 

5. คณะทำงานกลั่นกรอง ตรวจสอบเน้ือหาและความถูกตอง

ของแบบฟอรม กอนนำออกมาใช 

1 ชั่วโมง  นายกฤษณ  ณ  ลำปาง 

หัวหนางาน

โสตทศันูปกรณ 

แต่งตัง้คณะทาํงานเก่ียวข้องกบัการ

 

ผูมาใชบริการกรอกแบบฟอรม

 

 

สงคืนวัสดุโสตทัศนูปกรณ 

ตรวจสอบวัสดุกอนำไปใช 

 

เขียนคืนลงในแบบฟอรม 

 



ลำดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพ

งาน 

ผูรับผิดชอบ 

6 

 

 

 

 

6. นำเสนอกรรมการแตละทาน ในการจัดเก็บอุปกรณ 1 ชั่วโมง  นายกฤษณ  ณ  ลำปาง 

หัวหนางาน

โสตทศันูปกรณ 

7 

 

 

 

 

 

7.ติดตามประเมินผลงานโสตทัศนูปกรณ เพ่ือนำไปพัฒนา 

ปรับปรุง แกไขเปนระยะ ๆ 

2 ชั่วโมง  นายกฤษณ  ณ  ลำปาง 

หัวหนางาน

โสตทศันูปกรณ 

เอกสารอางอิง 

1.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540   

2.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และที่แกไขเพิ่มเติม 

3.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.2525 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 

จัดเก็บวัสดุโสตทัศนูปกรณท่ีนำมา

 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

 

ประเภทเอกสาร  : คูมือข้ันตอนการดำเนินงาน 

ช่ือเอกสาร : งานเทคโนโลยี 

ปท่ีนำไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทำ ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 

นายนิมิตร ไตรบุญรักษ 

หัวหนางานเทคโนโลย ี

 

คณะครูในกลุมงานเทคโนโลยี 

 

นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  

งานเทคโนโลย ี

2. วัตถุประสงค 

บำรุงรักษา และพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 พัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในโรงเรียน ใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ 

3.2 สงเสริม สนับสนุนบุคลากรในกลุมสาระไหมีการพัฒนาตนเอง 

3.3 บำรุงรักษา และแกปญหาในระบบเครือขาย  

 

4. คำจำกัดความ 

- 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ประชุมและแตงตั้งคณะทำงาน 

5.2 ประชุมเพ่ือศึกษาแนวโนบายของโรงเรียน และหาแนวทางปฏิบัติรวมกัน 

5.3 ดำเนินการตามผลการประชุม  

5.4 ตรวจสอบการดำเนินการเปนระยะ หากพบปญหาใหนำเขาสูท่ีประชุมเพ่ือหารือ 

5.5 ประเมินผลการดำเนินการ  

5.6 นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมและแตงตั้งคณะทำงาน 

 

ประชุมเพ่ือศึกษาแนวโนบายของโรงเรียน และหา

แนวทางปฏิบัติรวมกัน 

  ดำเนินการตามผลการประชุม  

 

ไช่ 

พบปญหาขณะดำเนินการ 

ไม่พบ 

นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบ 

ประเมินผลการดำเนินการ 



7. แบบฟอรมท่ีใช 

- 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

8.1 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 

8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

8.3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

8.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

8.5 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 

ช่ืองาน : งานพัฒนากลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 

วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

ศึกษา วิเคราะห นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในกลุมสาระฯ 

ลำดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 

 

 

 

1. ประชุมเพ่ือแตงตั้งคณะทำงาน โดยการกระจายงานตาม

ความเหมาะสม 

1 ช่ัวโมง   

 

 

 

 

คณะครูในกลุม

งานเทคโนโลยี 

2 

 

 2. หาแนวปฏิบัติและขอควรหลีกเลี่ยงในการดำเนินการ 2 ช่ัวโมง  

3 

 

 3. แยกกันดำเนินการตามผลการประชุม 

 

ตลอดภาค

เรียน 

 

4  

 

 

4. หากมีใครพบปญหาขณะดำเนินการท่ีตองการการตัดสินใจ

ในภาพรวม 

ตลอดภาคเรียน  

5  5. รวมกันประเมินผลการดำเนินการ ตลอดภาคเรียน  

6  6. นำเสนอผูอำนวยการทราบตอไป ตลอดภาคเรียน  

เอกสารอางอิง 

1. แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554                      2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564                   3. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

4. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                                                 5. แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

ไช่ 

ไม่ใช่ 

นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบ 

ประเมินผลการดำเนินการ 

ประชุมและแตงต้ังคณะทำงานภายในกลุมสาระ ฯ 

 

ประชุมเพื่อศึกษาแนวโนบายของโรงเรียน และหา

แนวทางปฏบิัติรวมกัน 

ดำเนินการตามผลการประชุม   

พบปญหาขณะ

ดำเนินการ 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานธนาคารโรงเรยีน 
ปีที่น าไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายทัตเทพ จงอมรรัตน ์
หัวหน้าธนาคารโรงเรียน 

 
 

นายทัตเทพ จงอมรรัตน ์
หัวหน้าธนาคารโรงเรียน 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานธนาคารโรงเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมและบริการให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายท่ีชัดเจนใน การ
ออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและส่ิงของ มีวิธี
คิดท่ีจะ พิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถน ากระบวนการต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้นไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 บริการให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถฝาก-ถอนเงินได้อย่างสม่ าเสมอในวันเปิดท า

การโรงเรียน 

3.2 ส่งเสริมและเสริมสร้างให้นักเรียนมีนิสัยรักการออมอย่างสม่ าเสมอ 
3.3 ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการท่ีถูกต้อง 
 

4. ค าจ ากัดความ 
“ธนาคารโรงเรียน” หมายถึง กลุ่มงานสังกัดกลุ่มบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ท่ีให้

การบริการด้านการเงิน เป็นธนาคารจ าลอง ท่ีด าเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีครู-เจ้าหน้าท่ี และพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย เป็นท่ีปรึกษา นักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน มีท้ังนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น และตอนปลาย ท่ีมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด ถี่ถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ได้รับ
การสนับสนุน จากผู้ปกครองและครูท่ีปรึกษา 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 แต่งต้ังคณะท างานพัฒนางานธนาคารโรงเรียน 
5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง

และมอบหมายภาระงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5.3 จัดท าโครงการแผนการปฏิบัติงานกลุ่มงานธนาคารโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
5.4 เสนอโครงการและแผนการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.5 ด าเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
5.6 ติดตามประเมินผลกิจกรรมตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้

- 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2563) 
8.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
8.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

แต่งต้ังคณะท างานกลุ่มงานธนาคารโรงเรียน 

ประชุมคณะกรรมการคณะท างาน 

จัดท าโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

ไม่อนุมัติ น าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง 

ด าเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 



9. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานกลุ่มงานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อส่งเสริมและบริการให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายท่ีชัดเจนใน การออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้ จัก
คุณค่าของเงินและส่ิงของ มีวิธีคิดท่ีจะ พิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถน ากระบวนการต่างๆดังกล่าวข้างต้นไป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

ล าดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งต้ังคณะท างานเพ่ือบริหารงานกลุ่มงานธนาคารโรงเรียน 
ประกอบด้วย หัวหน้า รองหัวหน้าเลขาการเงินกลุ่มงาน 

1 ช่ัวโมง  นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 

2 
 
 

 

 
 

2. ประชุมคณะกรรมการคณะท างานกลุ่มงานธนาคารโรงเรียน เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
และมอบหมายภาระงานที่เกี่ยวข้อง 

3 ช่ัวโมง  นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 
และคณะกรรมการ 

3 
 
 

 3. จัดท าโครงการแผนปฏิบัติงานกลุ่มงานธนาคารโรงเรียน ได้แก่ 
    3.1 กิจกรรมการให้บริการฝาก-ถอนเงินของนักเรียนและบุคลกร
ในโรงเรียน 
    3.2 กิจกรรมส่งเสริมการออม 
     

3 ช่ัวโมง โครงการต้อง
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การ

พัฒนาองค์กร
ของโรงเรียน 

 
 

นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 
และคณะกรรมการ 

จัดท าโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

แต่งต้ังคณะท างานกลุ่มงานธนาคารโรงเรียน 



ล าดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4  

 
 
 

4. น าเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ สัปดาห์  นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 
และคณะกรรมการ 

5  5. ด าเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
 
 

ปีการศึกษา 
2563 

 นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 
และคณะกรรมการ 

6  6. ติดตามประเมินผลเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุง 
 
 

1 เดือน  นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 
และคณะกรรมการ 

เอกสาร/หลักฐานอา้งอิง 
     1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
     2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2563) 
     3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
     4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ด าเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานสงเสรมิสุขภาพอนามัย 
ปที่นำไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทำ ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางเสาวณิต   ศรีไพศาลเจริญ 

หัวหนางานสงเสริมสุขภาพอนามัย 

 
นางเสาวณิต   ศรีไพศาลเจริญ

หัวหนางานสงเสริมสุขภาพอนามัย 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอำนวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  
งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพใหแกนักเรียน นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี      

มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน ของกรมอนามัย  รวมทั้งจัดเครื่องมือ      
เคร ื ่องใช อ ุปกรณการปฐมพยาบาล จัดหายา ปฐมพยาบาลเบื ้องตนใหแกน ักเร ียนและบุคลากร                   
ในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมท่ีมาใชบริการ 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 จัดหาเวชภัณฑ ยา เครื่องมือ เครื่องใชที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความตองการใชไวใหบริการ
แกนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

3.2 ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหแกนักเรียนและบุคลากรท่ีมาใชบริการ 
3.3 ช่ังน้ำหนัก วัดสวนสูง นักเรียนตามเกณฑมาตรฐาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3.4 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานดานภาวะโภชนาการของนักเรียน 

4. คำจำกัดความ 
 “การสงเสริมสุขภาพ” หมายถึง งานบริการของบุคลากรสาธารณสุขเพื่อทำใหบุคคลมีสุขภาพดี

ไดแกการโภชนาการการใหสุขศึกษาการใหคำปรึกษา แนะนำ งานอนามัยโรงเรียน มุงบริการแกนักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

“สุขภาพ” หมายถึง ความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
อยางแบงแยกไมไดซึ่งการขาดสมดุลในองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งยอมสงผลตอองคประกอบอื่น ๆเสมอ
การดำรงภาวะสุขภาพแบบองครวมจึงตองคำนึงถึงการผสมผสานกลยุทธที่คงความสมดุลในทุกองคประกอบ 
โดยจะครอบคลุมถึงการดำเนินชีวิตท่ีเหมาะสมของบุคคลเปนสำคัญ 

“อนามัย” หมายถึง การบริโภค อุปโภคอยางถูกตองสุขลักษณะ 
“ภาวะการเจริญเติบโต” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางรางกายที่มีความเกี่ยวของกับ

ขนาด ร ูปร าง น ้ำหนัก สวนสูง ที ่ เหมาะสมตามตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยของนักเร ียน            
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แตงต้ังคณะทำงานตามแผนโครงการ เพื่อรวมกันประชุมวางแผน กำหนดเปาหมาย วัตถุประสงค 
จำนวนกลุมเปาหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการ 

5.2 ติดตอประสานงานหนวยงาน/ผูท่ีเกี่ยวของเพื่อรวมกันดำเนินงาน 
5.3 เขียนโครงการตามแผนท่ีวางไว 

5.4 คณะทำงานกล่ันกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกตองของโครงการ 

5.5 นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัติ 

5.6 ดำเนินการตามแผนท่ีวางไว 
5.7 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อนำปญหาและขอเสนอแนะมาวิเคราะห

ปญหา แนวทางวิธีการปรับปรุง แกไข พัฒนาการดำเนินโครงการในปการศึกษาตอไป 
 
 



 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตงต้ังคณะทำงานตามแผนโครงการ 

ติดตอประสานงานหนวยงาน/ผูท่ีเก่ียวของ 

เขียนโครงการตามแผนท่ีวางไว 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกตองของโครงการ 

ไมอนุมัติ นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ

และเวชภัณฑยา 
ช่ังน้ำหนัก  วัดสวนสูง 

รณรงคฟนสะอาด

เหงือกแข็งแรง 

ตรวจสุขภาพประจำปคณะครู

และบุคลากร 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 



7. แบบฟอรมท่ีใช 
7.1 แบบบันทึกการใชบริการหองพยาบาล 

7.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

7.3 โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ ตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
8.1 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 

8.2 คูมือการดำเนินการโครงการสงเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

8.3 คูมือแนวทางการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคเด็กวัยเรียนและเยาวชน พ.ศ. 2554 สำนักสงเสริม

สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานสงเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพใหแกนักเรียน นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน
ของกรมอนามัย รวมท้ังจัดเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณการปฐมพยาบาล จัดหายา ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหแกนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมท่ีมาใชบริการ 
ลำดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แตงต้ังคณะทำงานตามแผนโครงการ เพ่ือรวมกันประชุม
วางแผน กำหนดเปาหมาย วัตถุประสงค จำนวนกลุมเปาหมาย 
เน้ือหาและรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการ 

มีนาคม 2563  นางเสาวณิต   ศรีไพศาลเจริญ 
และคณะกรรมการดำเนินงาน 

2 
 
 

 2. ติดตอประสานงานหนวยงาน/ผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือรวมกัน
ดำเนินงาน 

มีนาคม 2563  นางเสาวณิต   ศรีไพศาลเจริญ 
และคณะกรรมการดำเนินงาน 

3 
 
 

 3. เขียนโครงการตามแผนท่ีวางไว 
 

มีนาคม 2563  นางเสาวณิต   ศรีไพศาลเจริญ 
และคณะกรรมการดำเนินงาน 

4  
 
 
 

4. คณะทำงานกลั่นกรอง ตรวจสอบเน้ือหาและความถูกตอง
ของโครงการ 

มีนาคม 2563  นางเสาวณิต   ศรีไพศาลเจริญ 
และคณะกรรมการดำเนินงาน 

5  
 
 
 
 

5. นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมติั มีนาคม 2563  นายบุญเทพ พิศวง 
นางเสาวณิต   ศรีไพศาลเจริญ 
และคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

แตงต้ังคณะทำงานตามแผนโครงการ 

ติดตอประสานงานหนวยงาน/ผูท่ีเก่ียวของ 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกตอง

ของโครงการ 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

เขียนโครงการตามแผนท่ีวางไว 

นำเสนอผูอำนวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 



ลำดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. ดำเนินการตามแผนท่ีวางไว ดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณและเวชภัณฑยา 
กิจกรรมท่ี 2 ชั่งน้ำหนัก  วัดสวนสูง 
กิจกรรมท่ี 3 รณรงคฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง 
กิจกรรมท่ี 4 ตรวจสุขภาพประจำปคณะครูและบคุลากร 

 
 
 
 
 
 
พ.ค. – มิ.ย. 63 
ก.ค. – ส.ค. 63 
ก.ย. – ต.ค. 63 
ม.ค. – มี.ค. 63 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ขอท่ี  
มาตรฐาน/ตัว
บงชี้ท่ี  1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6 

นางเสาวณิต   ศรีไพศาลเจริญ 
และคณะกรรมการดำเนินงาน 

7  
 
 
 

7. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  

เพ่ือนำปญหาและขอเสนอแนะมาวิเคราะหปญหา 
แนวทางวิธีการปรับปรุง แกไข พัฒนาการดำเนินโครงการ
ในปการศึกษาตอไป 

ก.พ. – มี.ค. 64  นางเสาวณิต   ศรีไพศาลเจริญ 
และคณะกรรมการดำเนินงาน 

เอกสารอางอิง 
1.  พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550   
2.  คูมือการดำเนินการโครงการสงเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
3.  คูมือแนวทางการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคเด็กวัยเรียนและเยาวชน พ.ศ. 2554 สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ

และเวชภัณฑยา 

ชั่งน้ำหนัก          

วัดสวนสูง 

รณรงคฟนสะอาด

เหงือกแข็งแรง 

ตรวจสุขภาพประจำปคณะครู

และบุคลากร 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

คู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกำรให้บริกำร
กลุ่มกิจกำรนักเรียน



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร : งานสํานักงานกลุมกิจการนักเรียน 
ปท่ีนําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางนภัสร       พันพิงค 

             นางสาวรัชฎา   ตาใจ 
งานสํานักงานกลุมกิจการนักเรียน 

 
นางนภัสร       พันพิงค 

            นางสาวรัชฎา   ตาใจ 
งานสํานักงานกลุมกิจการนักเรียน 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอํานวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  
งานสํานักงานกลุมกิจการนักเรียน 
 

2. วัตถุประสงค 
          2.1  เพ่ือใหมีวัสดุ ครุภัณฑ และของใชสําหรับกลุม/งานอยางเพียงพอ 

2.2  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภาระงานกลุมกิจการนักเรียนใหบรรลุเปาหมาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ครูในกลุม/งาน มีวัสดุอุปกรณสํานักงานไวใชในการปฏิบัติงาน 
3.2 ผูปฏิบัติงาน ไดปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลของงาน 

 
4. คําจํากัดความ 

งานสํานักงาน หมายถึง กลุมกิจการนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1. วางแผนการปฏิบัติงานของสํานักงานกลุมกิจการนักเรียน 
 2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมกิจการนักเรียนและงานท่ีผูอํานวยการสถานศึกษา
มอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมกิจการนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม   กํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมกิจการนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมกิจการนักเรียนและรวมพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 6. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของกลุมกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไมอนุมัติ 
 
 
 
 อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. แบบฟอรมท่ีใช 

4.1 แบบคํารองขอใบรบัรองความประพฤติ 
4.2 คํารองขออนุญาตนําโทรศัพทมือถือมาโรงเรียน 
4.3 ใบลา 
4.4 บัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
4.5 หนังสือเชิญผูปกครอง 
4.6 บันทึกขอมูลการพบผูปกครอง 
4.7 บันทึกคําใหการ 
4.8 บันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ 

วางแผนการปฏิบัติงานของสํานักงานกลุมกิจการนักเรียน 

จัดทําทะเบียนคุมเอกสารเขา-ออกของกลุม
กิจการนกัเรียนและจัดเกบ็เอกสารใหเปน
ระเบียบอยางมีระบบ  

 

 
 

ประสานขอมูลและรายละเอียดตางๆ ตาม
เอกสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของเสนอหัวหนา
กลุมเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป  
 

จัดทําแบบบันทกึและแบบฟอรมตางๆ ของกลุม
กิจการนกัเรียน รวมทั้งการจัดระบบการเก็บ
และการใหบริการอยางมีคุณภาพ  
 

ประสานงานและจัดทาํหนังสือ คําส่ัง การ
ปฏิบัติตางๆของกลุมกิจการนักเรียนและ
จัดเก็บอยางเปนระบบคุณภาพ 
 

จัดทําและใหบริการใบรับรองความประพฤติ
นักเรียน  
 

ควบคุมและรับผิดชอบการใชงบประมาณในการ

เบิกจายวัสดุ ครุภัณฑของฝาย จัดทาํทะเบียน

ควบคุมอยางถูกตอง 

นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 

ดําเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดรับอนุมัติอยางมีคุณภาพ 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 



4.9  บันทึกการวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
4.10 บันทึกการทํากิจกรรมเพ่ือปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 
4.11 บันทึกทัณฑบน 
  

5. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
5.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
5.2 ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานสํานักงานกลุมกิจการนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
          1. เพ่ือใหมีวัสดุ ครุภัณฑ และของใชสําหรับกลุม/งานอยางเพียงพอ 

2. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภาระงานกลุมกิจการนักเรียนใหบรรลุเปาหมาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานของ
สํานักงานกลุมกิจการนักเรียน 

2 ช่ัวโมง  นายปรเมษฐ  อินเขียว 
นางนภัสร     พันพิงค 
น.ส.รัชฎา     ตาใจ 

2 
 
 

 2. จัดทําทะเบียนคุมเอกสารเขา-ออกของกลุมกิจการนักเรยีน
และจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบอยางมีระบบ 
3. ประสานขอมลูและรายละเอียดตางๆ ตามเอกสารกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเสนอหัวหนากลุมเพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตอไป  
4. จัดทําแบบบันทึกและแบบฟอรมตางๆ ของกลุมกิจการ
นักเรียน รวมท้ังการจัดระบบการเก็บและการใหบริการอยางมี
คุณภาพ  
5. ประสานงานและจัดทําหนังสือ คําสั่ง การปฏิบัติตางๆของ
กลุมกิจการนักเรียนและจัดเก็บอยางเปนระบบคณุภาพ 
6. จัดทําและใหบริการใบรับรองความประพฤตินักเรียน  
7. ควบคุมและรับผดิชอบการใชงบประมาณในการเบิกจาย
วัสดุ ครภุัณฑของฝาย จัดทําทะเบียนควบคุมอยางถูกตอง 
 
 
 
 

2 วัน    
นางนภัสร     พันพิงค 
น.ส.รัชฎา     ตาใจ 

วางแผนการปฏิบัติงานของสํานักงานกลุมกิจการนักเรียน 

จัดทําทะเบียนคุมเอกสารเขา-ออก 

ประสานขอมูลและรายละเอียดตางๆ ตาม
เอกสารกับหนวยงาน 

 

จัดทําแบบบันทึกและแบบฟอรมตางๆ ของกลุม
กิจการนักเรียน  

 

ประสานงานและจัดทําหนังสือ คาํสั่ง  
การปฏิบัติตางๆ 

 

จัดทําและใหบริการใบรับรองความประพฤติ
นักเรียน  

 
ควบคุมและรับผิดชอบการใชงบประมาณในการ

เบิกจายวัสดุ  



ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

3 
 
 

 
                    W,                       ไมอนุมัติ 

 
    อนุมัต ิ

 
นําเสนอผูอํานวยการโรงเรยีนทราบและพิจารณาอนุมัต ิ
 
 

 
1 ช่ัวโมง 

 นางนภัสร     พันพิงค 
น.ส.รัชฎา     ตาใจ 

4 
 

 

 
 
 

 
ดําเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดรับอนุมัติอยางมีคุณภาพ 

 
 

1 วัน  นางนภัสร     พันพิงค 
 น.ส.รัชฎา     ตาใจ 

5   
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

 
2 วัน 

 นางนภัสร     พันพิงค 
น.ส.รัชฎา     ตาใจ 

เอกสารอางอิง 
   1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
   2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

 
 

นําเสนอผูอํานวยการ
โรงเรียนทราบและพิจารณา

 

 

ดําเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดรับอนุมัติอยาง
มีคุณภาพ 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล            

การดําเนินงาน 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร : งานสงเสริมวินัยนักเรยีน 
ปท่ีนําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
             นายมนัส       ทองคํา 
             นายชาติชาย   ไตรพิริยะ 
             นายนิธิภัทร    พรมมา 

งานสงเสริมวินัยนักเรียน 

 
             นายมนัส       ทองคํา 
             นายชาติชาย   ไตรพิริยะ 
             นายนิธิภัทร    พรมมา 
             หัวหนาระดับ 
             ครูท่ีปรึกษา 
 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอํานวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  

งานสงเสริมวินัยนักเรียน 
 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ครบท้ัง 8 ประการ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
สงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ไดแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครบท้ัง 8 ประการ 
 

4. คําจํากัดความ 
นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ประชุม วางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนการดําเนินการและเอกสารตางๆในการสงเสริม
พัฒนาวินัยและความประพฤติของนักเรียน0  

2. ควบคุม ดูแล กํากับ นิเทศติดตามและประสานงานกับบุคลากรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการ
สงเสริม พัฒนาวินัยและความประพฤติของนักเรียน0  

3. รวมประชุม ปรึกษาหารือ กับคณะกรรมการฝายตางๆเพ่ือวางแผนการปองกัน แกไข สงเสริม 
พัฒนาวินัยและความประพฤติของนักเรียน0  

4. ดําเนินการสงเสริม พัฒนาวินัยใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียน รวมท้ังจัดทําขอมูล สถิติ ผลการ
ดําเนินการ และจัดเก็บใหเปนระเบียบเรียบรอยเปนปจจุบัน0  

5. ติดตาม สอดสอง ดูแลเหตุการณตางๆอันกอใหเกิดปญหาและความเรียบรอยข้ึนภายในโรงเรียน 
6. รายงานผลการดําเนินการตอผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหนวยงานตน

สังกัด0  
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ไมเห็นชอบ 
 
 
 
 เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุม วางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนการดําเนินการและเอกสารตางๆในการ

สงเสริมพัฒนาวนิัยและความประพฤติของนักเรียน 

ควบคุม ดูแล กาํกับ นิเทศติดตามและประสานงานกับบุคลากรหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ ในการสงเสริม พัฒนาวินยัและความประพฤติของนักเรียน 

 

 

 

ครูท่ีปรึกษา/หัวหนาระดับ/
หัวหนากลุมกิจการนักเรียน 

 

ดําเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

รวมประชุม ปรึกษาหารือ กับคณะกรรมการฝายตางๆเพื่อวางแผนการปองกัน 

แกไข สงเสริม พัฒนาวินยัและความประพฤติของนักเรียน 

     * การมาโรงเรียน 
     * การเขาแถวเคารพธงชาติ 
     * การปฏิบัติตนเมื่ออยูโรงเรียน/ความประพฤติ 
     * เคร่ืองแบบและการแตงกาย 
     * การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 
 

 

 



Flow Chart การปฏิบัติงานในการแกปญหานักเรียนมาสาย 
 

          (เวลาเขาเรียน  คือ  08.30 น.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พฤติกรรมไมดีข้ึน 
 
               

 พฤติกรรมดีข้ึน             
             พฤติกรรมไมดีข้ึน 

           
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูที่ปรึกษาบันทึกชื่อนักเรียนลงในแบบบันทึกกิจกรรมหนาเสาธง 

 

สงบันทึกการมาสายประจําวันใหงานกิจการนักเรียน 
(ทุกวันศุกร) 

 
 
 

 

งานกิจการนักเรียนจัดทําสถิติขอมลู 

 

 

ครั้งท่ี  1  วากลาวตักเตือน  ใหทํา

กิจกรรมและสงขอมูลใหครูท่ีปรึกษา

ทราบเพ่ือทําการแกไข 

สายเกิน  3  ครั้งใน  1  สัปดาหแจงผูปกครองมาพบ 

สายเกิน  5  ครั้งใน  1  เดือนแจงผูปกครองมาพบ 

                    เพ่ือทําการแกไขรวมกับครูท่ีปรึกษา 

 

ประชุมปรึกษารายกรณี 

 

สงเสริมและพัฒนาใหครูท่ี
ปรึกษาเปนผูดูแลตอไป  

 

สงตอใหผูเชี่ยวชาญภายนอก 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

พฤติกรรมดขีึน้                    



Flow Chart การปฏิบัติงานในการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. แบบฟอรมท่ีใช 

4.1 แบบคํารองขอใบรบัรองความประพฤติ 
4.2 คํารองขออนุญาตนําโทรศัพทมือถือมาโรงเรียน 
4.3 ใบลา 
4.4 บัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
4.5 หนังสือเชิญผูปกครอง 
4.6 บันทึกขอมูลการพบผูปกครอง 
4.7 บันทึกคําใหการ 
4.8 บันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ 
4.9  บันทึกการวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

กรอกขอมูลท้ัง  2  สวนใหเรียบรอย 

ได้รับอนญุาต ไมไ่ด้รับอนญุาต 

นําไปขออนุญาตครูประจําวชิาที่สอนใน
ชวงเวลาที่ขอ/ครูเวรประจําวัน/ครูที่ปรึกษา 

กลับไปเรียนตามปกติ 

กลับมาสงแบบขออนุญาตสวนท่ี  2  คืน  
ท่ียามรักษาการณ 

นําแบบขออนุญาตสงท่ียามรักษาการณ 

รับแบบขออนุญาตท่ีหองกิจการนักเรียน 



4.10 บันทึกการทํากิจกรรมเพ่ือปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 
4.11 บันทึกทัณฑบน 
  

5. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานประชาสัมพันธ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

เพ่ือบริการประชาสัมพันธ วิเคราะหขอมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรม  
การดําเนินงานของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมใหหนวยงาน บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง ผูมีสวนเก่ียวของ ชุมชน และประชาชนท่ัวไปไดรับทราบโดยท่ัวกัน 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

ประชุม วางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนการดําเนินการ
และเอกสารตางๆในการสงเสริมพัฒนาวินัยและความประพฤติ
ของนักเรียน 
 

1 วัน  นายมนัส       ทองคํา 
นายชาติชาย   ไตรพิริยะ 
นายนิธิภัทร    พรมมา 
หัวหนาระดับ 
ครูท่ีปรึกษา 

2 
 
 

 ควบคุม ดูแล กํากับ นิเทศติดตามและประสานงานกับบุคลากร
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการสงเสริม พัฒนาวินัยและความ
ประพฤติของนักเรียน 
 

1 ช่ัวโมง  นายมนัส       ทองคํา 
นายชาติชาย   ไตรพิริยะ 
นายนิธิภัทร    พรมมา 
หัวหนาระดับ 
ครูท่ีปรึกษา 

3 
 
 

 รวมประชุม ปรึกษาหารือ กับคณะกรรมการฝายตางๆเพ่ือวาง
แผนการปองกัน แกไข สงเสรมิ พัฒนาวินัยและความประพฤติ
ของนักเรียน 
     * การมาโรงเรียน 
     * การเขาแถวเคารพธงชาติ 
     * การปฏิบัติตนเมื่ออยูโรงเรียน/ความประพฤต ิ
     * เครื่องแบบและการแตงกาย 
     * การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 

1 ช่ัวโมง   
นายมนัส       ทองคํา 
นายชาติชาย   ไตรพิริยะ 
นายนิธิภัทร    พรมมา 
หัวหนาระดับ 
ครูท่ีปรึกษา 

 
 

แตงตั้งคณะทาํงานเก่ียวของกับการประชาสัมพันธ 

ควบคุม ดแูล กํากับ นิเทศติดตามและ

ประสานงานกับบุคลากร 

รวมประชุม ปรึกษาหารอื กับคณะกรรมการฝาย

ตางๆเพ่ือวางแผนการปองกัน แกไข สงเสริม 

พัฒนาวินัยและความประพฤติของนักเรียน 



 
 
 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

6 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ดําเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดพิจารณาอนุมตั ิ

 
1 วัน 

 นายมนัส       ทองคํา 
นายนิธิภัทร    พรมมา 
หัวหนาระดับ 
ครูท่ีปรึกษา 

8   
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

 

   
นายมนัส       ทองคํา 
นายชาติชาย   ไตรพิริยะ 
นายนิธิภัทร    พรมมา 
หัวหนาระดับ 
ครูท่ีปรึกษา 
 

เอกสารอางอิง 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ครูที่ปรึกษา/หัวหนาระดบั/
หัวหนากลุมกิจการนักเรียน 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 

นายปรเมษฐ    อินเขียว   

นางปติญา สุวรรณรังษี 

นายณัฐกร ทูลศิริ 
 

 

นายปรเมษฐ    อินเขียว   

นางปติญา สุวรรณรังษี 

นายณัฐกร ทูลศิริ 
 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผูอํานวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  
งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อจัดกิจกรรม สงเสริม พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม สอดแทรก ในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนการดําเนินการและเอกสารตางๆในการสงเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน 
3.2 ค ว บ คุ ม  ดู แ ล  กํ า กั บ  นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ บุ ค ล า ก ร ห รื อ ห น ว ย ง า น ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง ใ น ก า ร 

                  สงเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน  
3.3 สรางเครือขายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
3.4 รวมประชุม ปรึกษาหารือกับคณะกรรการฝายตางๆเพื่อการวางแผนการปองกัน แกไข สงเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน 

 
4. คําจํากัดความ 

“การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม” หมายถึง การวิเคราะหขอมูลของนักเรียนการศึกษานักเรียนเปนรายกรณี กิจกรรมการพัฒนา สงเสริม เสริมสรางนักเรียนให
เปนนักเรียนคุณภาพ และแกไขปญหา เพื่อนําไปสูการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

“เครือขายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม” หมายถึง โรงเรียนหรือกลุมเครือขายโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 หรือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รวมถึงบุคลากร นักเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ 

“เครือขายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายนอกโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม” หมายถึง หนวยงานองคกรภาครัฐ เอกชน ทองถ่ิน องคกรชุมชน วัด หรือ สถานท่ี
ทางศาสนาอื่นๆ และผูมีสวนเกี่ยวของ 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 แตงต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทําแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
5.2 จัดทําแผนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
5.3 นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัติ 
5.4 ดําเนินการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
5.5 ติดตามประเมินผลการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนําไปพัฒนา ปรับปรุง แกไขเปนระยะ ๆ 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตงต้ังคณะทํางาน 

จัดทําแผนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ติดตามประเมินผลเพื่อนาํไปพัฒนาปรับปรุง 

ดําเนินกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 



7. แบบฟอรมท่ีใช 
7.1 คูมือครู โรงเรียนคุณธรรม 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
8.1 เอกสารคูมือโรงเรียนคุณธรรม 
8.2 แผนปฏิบัติการประจําปโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 



 
9. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

เพื่อจัดกิจกรรม สงเสริม พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม สอดแทรก ในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษา หลักเกณฑ แนวปฏิบัติท่ี
เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

1 ชั่วโมง  นายปรเมษฐ    อินเขียว   

นางปติญา สุวรรณรังษี 

นายณัฐกร ทูลศิริ 
2 
 
 

 2. วางแผนการดําเนินการ งบประมาณ บุคคล หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

1 ชั่วโมง  นายปรเมษฐ    อินเขียว   

นางปติญา สุวรรณรังษี 

นายณัฐกร ทูลศิริ 
3 
 
 

 

 
 
 
 
 

3. นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมติั 
 

 

1 ชั่วโมง  นายปรเมษฐ    อินเขียว   

นางปติญา สุวรรณรังษี 

นายณัฐกร ทูลศิริ 

4  
 
 

4. ดําเนินกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม ตลอดปการศึกษา 1 ปการศึกษา  นายปรเมษฐ    อินเขียว   

นางปติญา สุวรรณรังษี 

นายณัฐกร ทูลศิริ 
5  

 
 
 

5. ติดตามประเมินผลการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือนําไป
พัฒนา ปรับปรุง แกไขเปนระยะ ๆ 

1 ชั่วโมง   นายปรเมษฐ    อินเขียว   

นางปติญา สุวรรณรังษี 

นายณัฐกร ทูลศิริ 

เอกสารอางอิง 
1.  เอกสารคูมือโรงเรียนคุณธรรม  
2.  แผนปฏิบัติการประจําป โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

แตงต้ังคณะทํางาน 

อนุมัต ิ

ติดตามประเมินผลเพื่อนําไปพัฒนาปรบัปรุง 

นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน

ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

จัดทําแผนการสงเสริมคุณธรรม

 

ดําเนินกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม

 

 



 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานป้องกันและแก้ไขปญัหาสิง่เสพตดิและอบายมขุ 
ปีที่นำไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายณัฐกร  ทูลศิริ 
งานป้องกันและแกไ้ขปัญหาส่ิง

เสพติดและอบายมุข 

 
 

นายณัฐกร  ทูลศิริ 
งานป้องกันและแกไ้ขปัญหาส่ิง

เสพติดและอบายมุข 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานป้องกันและแกไ้ขปัญหาส่ิงเสพติดและอบายมุข 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้โรงเรียน ชุมชน ครอบครัว  และนักเรียนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมทำ รณรงค์ ป้องกัน ส่ิงเสพติด

ในโรงเรียนอนันำไปสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตท่ีสงบสุขแบบยั่งยืน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงาน แผนการดำเนินการ มาตรการข้อปฏิบัติและเอกสารต่างๆ ใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติด และอบายมุข  
3.2 จัดกิจกรรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด เอดส์ และอบายมุข การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพ

ติด และอบายมุข ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  
3.3 วางมาตรการในการป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในโรงเรียน  
3.4 ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม บำบัด ฟื้นฟู 

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อมิให้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด  
3.5 จัดกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกในการป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ให้กับนักเรียน

และบุคลากรของโรงเรียน  
3.6 จัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียน บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้เป็นปัจจุบัน  
3.7 รายงานผลการดำเนินการต่อ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด  
3.8 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. คำจำกัดความ 

“สิ่งเสพติด” หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารท่ีสังเคราะห์ข้ึนเมี่อนำเข้าสู่ร่างกาย 
ไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้
ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง 

“อบายมุข” หมายถึง ทางแห่งความเสื่อม ทางแห่งความพินาศ หรือเหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ เป็น
สาเหตุให้เส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติยศและเสียทรัพย์สิน หรืออาจเป็นต้นเหตุให้สูญเสียชีวิตได้ 

 
 
 
 
 
 



5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 แต่งต้ังคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติดและอบายมุข 
5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง

และมอบหมายภาระงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5.3 จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติดและอบายมุข 
5.4 เสนอโครงการแผนการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.5 ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
5.6 ติดตามประเมินผลกิจกรรมตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 

ประชุมคณะกรรมการคณะทำงาน 

จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

ไม่อนุมัติ นำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 



7. แบบฟอร์มที่ใช ้
- 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนกัเรียนและนำศึกษา  พ.ศ.2558 
8.4 พระราชบัญญัติฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

 



9. สรุปมาตรฐานของสำนักงาน 
9.1 ชื่องาน (กระบวนงาน) งานป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อให้โรงเรียน ชุมชน ครอบครัว  และนักเรียนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมทำ รณรงค์ ป้องกัน ส่ิงเสพติดในโรงเรียนอันนำไปสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตท่ีสงบสุขแบบ
ยั่งยืน 
ลำดับ

ท่ี 
ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งต้ังคณะทำงานเพ่ือบริหารงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาส่ิง
เสพติดและอบายมุข 

1 ชั่วโมง  นายณัฐกร  ทูลศิร ิ

2 
 
 

 

 
 

2. ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานนักศึกษาวิชาทหารเพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและ
มอบหมายภาระงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3 ชั่วโมง  นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ 

3 
 
 

 3. จัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพ
ติดและอบายมุข ได้แก่ 

    3.1 กิจกกรมห้องเรียนสีขาว 
    3.2 กิจกรรมวันต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 
    3.3 กิจกรรม Re X-Ray 
    3.4 กิจกรรมปลอดควัน ปอดสะอาด 
    3.5 กิจกรรมสื่อบูรณาการต้านยาเสพติด 

3 ชั่วโมง โครงการต้อง
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์การ

พัฒนาองค์กร
ของโรงเรียน 

 

นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ จัดทำโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

แต่งต้ังคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 



ลำดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4  

 
 
 

4. นำเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ สัปดาห์  นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และฝ่ายบริหาร 

5  5. ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 
 
 

ปีการศึกษา 
2563 

 นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ 

6  6. ติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุง 
 
 

1 เดือน  นายณัฐกร  ทูลศิร ิ
และคณะกรรมการ 

เอกสาร/หลักฐานอา้งอิง 
    1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
    2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
    3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนำศึกษา พ.ศ.2558 
    4. พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

 

ดำเนินงานตามโครงการแผนการปฏิบัติงาน 

ติดตามประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร : งานสงเสริมศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม 
ปท่ีนําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
นางปติญา  สุวรรณรังษี 

หัวหนางาน 

 
นางปติญา  สุวรรณรังสี 

      นางนิติกานต  ฟองวาริน 
 
 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอํานวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  
งานสงเสริมศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม 

2. วัตถุประสงค  
           เพ่ือใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีสวนรวมในการดํารงไวซ่ึงประเพณีท่ีดีงาม รักความ 
     เปนไทยและสรางจิตสํานึกในการรักทองถ่ินและประเทศชาติ 
3. ขอบเขตของงาน  

1. จัดทําแผนงาน  โครงการและปฏทิินปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ือจดัสรรงบประมาณ 
2. ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษดานศิลปะ การแสดงตางๆ สงเสริมสนับสนุน

ความสามารถของนักเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 
         3.  สงเสริม สนับสนุนการศึกษาเรียนรูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ใหกับผูเรียน โดยใหสอดคลองกับ
หลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา 
         4.  ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดทําขอมูลแหลงเรียนรู วิทยากร ปราชญ ภูมิปญญา
เก่ียวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 
         5.  จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินเชียงแสนท้ังในและนอกสถานศึกษา 
         6.  รายงานผลการดําเนินการตอ ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหนวยงานตน
สังกัด  
         7.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
  
4. คําจํากัดความ  

- 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
      1. แตงตั้งคณะทํางานเก่ียวของกับสงเสริมศิลปะประเพณี  และวัฒนธรรม 
        2. คัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษดานศิลปะ การแสดงตางๆ สงเสริมสนับสนุนความสามารถของ

นักเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 
         3. กําหนดปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมร่วมกบัครูภายในกลุม่งาน 

       4. เขารวมกิจกรรมงานประเพณีตางๆท่ีชุมชนจัด 

       5.ใหบริการ อุปกรณของสถานศึกษา ตามความเหมาะสม 
   6. ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม  สรุปรายงานการปฏิบัตงิานและนาํเสนอขอคิดเห็นของครูภายในกลุมงาน

ตอผูอํานวยการ หรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอรมท่ีใช 
 

- 
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

แผนงานโครงการของโรงเรียน 

แตงต้ังคณะทํางานเกี่ยวของกับสงเสริมศลิปะประเพณี  
และวัฒนธรรม 

 

วางแผนรูปแบบการทํางานคัดเลือกนักเรียน 

จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน 

เขารวมกิจกรรมงานประเพณีของชุมชน 

ไมอนุมัติ 
นําเสนอรูปแบบการเขา
รวมงานใหผูอํานวยการ

โรงเรียนทราบและพิจารณา
อนุมัติ 

อนุมัติ 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เตรียมชุดการแสดง ขออนุญาตผูปกครอง 

 

ดําเนนิงานตามกิจกรรม 

ติดตามประเมินผลเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานสงเสริมศิลปะประเพณี และวัฒนธรรม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 
           เพ่ือใหครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีสวนรวมในการดํารงไวซ่ึงประเพณีท่ีดีงาม รักความ 
     เปนไทยและสรางจิตสํานึกในการรักทองถ่ินและประเทศชาติ 

 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แตงตั้งคณะทํางานเก่ียวของกับกิจกรรมสงเสริมศลิปะ
ประเพณีและวัฒนธรรม 

1 ช่ัวโมง  ปติญา สุวรรณรังษี 

2 
 
 

 2วางแผนรูปแบบการทํางาน 1 ช่ัวโมง  ปติญา สุวรรณรังษี 
นางนิติกานต ฟองวาริน 

3 
 
 

 3. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

1 ช่ัวโมง  ปติญา สุวรรณรังษี 
นางนิติกานต ฟองวาริน 

4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
             4. เขารวมกิจกรรมงานประเพณีของชุมชน  
                      - งานแหเทียน 
                      - งานกฐิน 
                      - งานลอยกระทง 
                      - งานอ่ืน ๆท่ีชุมชนรองขอ 
                      ( การแสดงศิลปวัฒนธรรม) 

แลวแตรูปแบบ
ของงาน 

 ปติญา สุวรรณรังษี 
นางนิติกานต ฟองวาริน 

 

แตงต้ังคณะทํางานเกี่ยวของกับสงเสริมศิลปะประเพณ ี และ
วัฒนธรรม 

 

วางแผนรูปแบบการทาํงานคัดเลือกนกัเรียน 

 

เขารวมกิจกรรมงานประเพณีของชุมชน 

 

จัดทําปฏิทินปฏิบตัิงาน 



ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. . นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 
 
 
 
 

  ปติญา สุวรรณรังษี 
นางนิติกานต ฟองวาริน 

6 
 
 

 

 
 
 
 
 

6 
 
 
ดําเนินงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เตรียมการแสดงขอ
อนุญาตผูปกครอง  ดําเนินงานตามกิจกรรม 
    
                    

  ปติญา สุวรรณรังษี 
นางนิติกานต ฟองวาริน 

7 
 
 

 
 
 
 
 

7. . ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธเพ่ือนําไปพัฒนา 
ปรับปรุง แกไขเปนระยะ ๆ 
 
 
 
 

2 ช่ัวโมง  ปติญา สุวรรณรังษี 
นางนิติกานต ฟองวาริน 

เอกสารอางอิง 
แผนงานโครงการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 

 

เตรียมชุดการแสดง ขออนุญาตผูปกครอง ดําเนินงานตามกิจกรรม 

ติดตามประเมินผลเพ่ือนําไปพัฒนาปรบัปรุง 

นําเสนอรูปแบบการเขารวมงาน
ใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบ

และพิจารณาอนุมัติ 
 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

             นายอรรณพ  คํามีสวาง 
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

นายอรรณพ  คํามีสวาง 
            นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี 

นายธีรยุทธ  มาถา 
นายปยะพงศ  ไมมีเหตุ 

นางสาวชัญญานุช  อิ่นคํา 
งานสํานักงานกลุมกิจการนักเรียน 

 
นายบุญเทพ  พิศวง 

ผูอํานวยการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  

งานสํานักงานกลุมกิจการนักเรียน 
 

2. วัตถุประสงค 
          2.1  เพื่อควบคุม กํากับ นิเทศ ติดตาม ประสานงานและชวยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากร ตาม
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ผูปฏิบัติงาน ไดปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลของงาน 
 

4. คําจํากัดความ 
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง ดูแลชวยเหลือนักเรียนตามกระบวนการของระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ดานรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริม ปองกันและแกไขปญหา และสง
ตอนักเรียนท่ีมีปญหา 
 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงาน แผนการดําเนินการและเอกสารตางๆ ตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

2. ออกเยี่ยมบานนักเรียน 
3. กรอกขอมูลทุนเสมอภาคสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  
4. ควบคุม กํากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ประสานงานและชวยเหลือการปฏบัิติงานของบุคลากรตามระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน   
5. รวมประชุมปรึกษาหารือรวมกันในระดับช้ัน เพื่อการวางแผนการปองกัน แกไข การสงเสริมนักเรียน 

ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
6. บริการใหคําปรึกษานักเรียนท่ีมีปญหา เรื่องการเรียน ปญหาสวนตัว และการเลือกอาชีพ 
7. ติดตอกับผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางครอบครัว และดําเนินการใหความชวยเหลือ 

รวมท้ังเพื่อรวมกนัปองกนั แกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนและการสงเสริม พัฒนา
นักเรียน  

8. ใหคําปรึกษา แนะนําชวยเหลือนักเรียน ท้ังในดานความประพฤติ การเรียน การรวมกิจกรรมและอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม  

9. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในช่ัวโมงแนะแนว หรือจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน สนับสนุนและเปนแกนหลักใหกับครูท่ีปรึกษาในการชวยเหลือนักเรียน 

10. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อรวมพิจารณานักเรียนท่ีขอรับทุนเสมอภาร รวมท้ัง 
รายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการ ผูบริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

11. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
 



 
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
4. แบบฟอรมท่ีใช 

4.1 แบบเยี่ยมบานนักเรียน 
4.2 แบบขอทุนเสมอภาค  
 

5. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานสํานักงานกลุมกิจการนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

1. เพื่อควบคุม กํากับ นิเทศ ติดตาม ประสานงานและชวยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 
ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 
 
 

1. วางแผนดูแล ชวยเหลือ ปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา
นักเรียนในระดับชั้นรวมกับฝายบริหารและครูท่ีปรึกษา 

 

2 ชั่วโมง  นายอรรณพ  คํามีสวาง
นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี 

นายธีรยุทธ  มาถา 
นายปยะพงศ  ไมมีเหตุ 
 

2 
 
 

 1. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 
1 ชั่วโมง  นายอรรณพ  คํามีสวาง

นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี 
นายธีรยุทธ  มาถา 

นายปยะพงศ  ไมมีเหตุ 
3   

 

1.ประสานงานกับงานกิจการนักเรียน และรวมมือกับครูท่ี
ปรึกษาในการควบคุม ดูแล พัฒนานักเรียนใน ระดับชั้นท่ี
รับผิดชอบใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม และ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 ชั่วโมง  นายอรรณพ  คํามีสวาง
นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี 

นายธีรยุทธ  มาถา 
นายปยะพงศ  ไมมีเหตุ 

4 
 
 

 
 
 
 

1. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

1 ชั่วโมง  นายอรรณพ  คํามีสวาง
นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี 

นายธีรยุทธ  มาถา 
นายปยะพงศ  ไมมีเหตุ 

ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน
คุณภาพ

ผูรับผิดชอบ 

รับนักเรยีนตอครูทีป่รกึษา 

การใหคําปรึกษาชวยเหลือ 

พฤติกรรมดีขึ้นหรือไม 

ประชุมปรึกษารายกรณี 

พฤติกรรมดีขึ้นหรือไม 



งาน 
4 
 

 

 
 
 

 

กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1 วัน 

 
 นายอรรณพ  คํามีสวาง 

เอกสารอางอิง 
 

 
 

 

สงตอผูเชียวชาญภายนอก 
 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร : งานสภานักเรียน 
ปท่ีนําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

นายเมธิชัย  ชัยมินทร 
นางสาวลดาวัลลิ์  วงศใหญ 
หัวหนางานสภานักเรียน 

นายเมธิชัย  ชัยมินทร 
นางสาวลดาวัลลิ์  วงศใหญ 
หัวหนางานสภานักเรียน 

คณะกรรมการสภานักเรียน 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผูอํานวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  
งานสภานักเรียน 

2. วัตถุประสงค 
2.1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหคณะกรรมการสภานักเรียนไดมีความพรอมในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
2.2. เพ่ือเปดโอกาสใหคณะกรรมการสภานักเรียนมีการวางแผนและปฏิบัติงานจากนโยบายของพรรค 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 วิเคราะหและพัฒนานโยบาย โครงการ และแนวทางสงเสริมกิจการนักเรียน 
3.2 สงเสริมสนับสนุนการนําเอานโยบาย ไปสูการปฏิบัติและบริการสถานศึกษา 

4. คําจํากัดความ 
“สภานักเรียน” หมายถึง องคกรหนึ่งของเยาวชนนักเรียนในสถานศึกษาท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการเปนผูนํานักเรียนรวมพัฒนาเยาวชนนักเรียนในโรงเรียนใหมี
ระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมรักประเทศชาติและทองถ่ิน ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคของเยาวชนไทยและ
นักเรียนในยุคปจจุบนั 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาและวิเคราะหแผนการสงเสริมศักยภาพความเปนผูนําและการบริการของสภานักเรียน

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
5.2 ศึกษาผลการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสงเสริมสภานักเรียน  
5.3 วิเคราะหนโยบายหรือระบบการทํางานของสภานักเรียน 
5.4 จัดทําแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงาน แผนการดําเนินงานของงานสงเสริมประชาธิปไตย 
5.5 ดําเนินใหมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน สมาชิก และการบริหารสภานักเรียนตามบัญญัติ

สภานกัเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
5.6 เสนอฝายบริหารพิจารณานโยบาย โครงของสภานักเรียน  
5.7 ควบคุม ดูแลนักเรียนใหประพฤติปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตยในการดํารงชีวิตรวมกับเพ่ือน 

ชุมชนและสังคม 
5.8 สงเสริมใหนักเรียนจัดกิจกรรมและเขารรวมกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ / ศาสนา / 

พระมหากษัตริยและความเปนไทย เพ่ือแสดงออกในดานประชาธิปไตยชุมชน 
5.9 จัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปละ 1 ครั้ง 
5.10 สงเสริม ใหคําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับการทํากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนใหอยูใน

ขอบขายท่ีเหมาะสม และไมขัดตอระเบียบของโรงเรียน  
5.11 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานสภานักเรียน  

 
 
 
 
 



 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาและวิเคราะหแผนการสงเสริมศักยภาพนักเรียน ผลการ

ดําเนินงานโครงการท่ีเกี่ยวของ กับการพัฒนาสงเสริมกิจการนักเรียน 

และนโยบายหรือระบบการทํางานของสภานักเรียน 

 

จัดทําแผนการปฏิบัติการ ปฏิทินงาน และดําเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน 

เสนอฝายบริหาร พิจารณานโยบาย 

โครงการของสภานักเรียน 

 

ควบคุมและดูแลนักเรียนในการสงเสริมประชาธิปไตย สงเสริมกิจกรรมสําคัญ

ทางศาสนา มีการดําเนินการเลือกตั้ง และสงเสริมใหคําปรึกษาในการทํา

กิจกรรมหรือปฏิบัติตามกฏใหเหมาะสม 

 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานของสภานักเรียน  

 

อนุมัติ 



7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
7.1 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
7.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
7.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.2525 และ 

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานสภานักเรยน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหคณะกรรมการสภานักเรียนไดมีความพรอมในการปฏิบัติงานในโรงเรียน และเพ่ือเปดโอกาสใหคณะกรรมการสภานักเรียนมีการวางแผนและ
ปฏิบัติงานจากนโยบายของพรรค 
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 
 
 

1. ศึกษาและวิเคราะหแผนการสงเสริมศักยภาพความเปนผูนํา
และการบริการของสภานักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
2. ศึกษาผลการดําเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
สงเสริมสภานักเรียน  
3. วิเคราะหนโยบายหรือระบบการทํางานของสภานักเรียน 

1 - 10 วัน  นายเมธิชัย  ชัยมินทร 
นางสาวลดาวัลลิ์ วงศใหญ 

2 
 
 

 
 
 
 

4. จัดทําแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงาน แผนการดําเนินงาน
ของงานสงเสริมประชาธิปไตย 
5. ดําเนินใหมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน สมาชิก และ
การบรหิารสภานักเรียนตามบัญญัติสภานักเรียนโรงเรียนเชียง
แสนวิทยาคม  

1 เดือน  นายเมธิชัย  ชัยมินทร 
นางสาวลดาวัลลิ์ วงศใหญ 

3 
 
 

 
 
 
 

6. เสนอฝายบริหารพิจารณานโยบาย โครงของสภานักเรียน  
 
 
 
 

15 วัน  นายเมธิชัย  ชัยมินทร 
นางสาวลดาวัลลิ์ วงศใหญ 

ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

ศึกษาและวิเคราะหแผนการสงเสริมศกัยภาพนกัเรยีน 

ผลการดําเนนิงานโครงการทีเ่กี่ยวของ กบัการพัฒนาสงเสริมกิจการ

นักเรียน และนโยบายหรอืระบบการทํางานของสภานักเรียน  

 

จัดทําแผนการปฏิบัติการ ปฏิทินงาน และดําเนินการ

เลือกตั้งสภานักเรียน 

เสนอฝายบริหาร พิจารณา

นโยบาย โครงการของสภา

 

 



4 
 
 

 
 

 7. ควบคุม ดูแลนักเรียนใหประพฤติปฏิ บัติตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยในการดํารงชีวิตรวมกับเพ่ือน ชุมชน และสังคม 
8. สงเสริมใหนักเรียนจัดกิจกรรมและเขารรวมกิจกรรมในวัน
สําคัญของชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริยและความเปนไทย 
เพ่ือแสดงออกในดานประชาธิปไตยชุมชน 
9. จัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปละ 1 ครั้ง 
10. สงเสริม ใหคําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับการทํากิจกรรมของ
คณะกรรมการนักเรียนใหอยูในขอบขายท่ีเหมาะสม และไมขัด
ตอระเบียบของโรงเรียน  
 

1 ปการศึกษา  นายเมธิชัย  ชัยมินทร 
นางสาวลดาวัลลิ์ วงศใหญ 
คณะกรรมการสภานักเรียน 

5  11. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานสภา
นักเรียน  
 

1 ปการศึกษา  นายเมธิชัย  ชัยมินทร 
นางสาวลดาวัลลิ์ วงศใหญ 

เอกสารอางอิง 
1.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540   
2.  ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และที่แกไขเพิ่มเติม 
3.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.2525 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 
 

ควบคุมและดูแลนักเรียนในการสงเสริมประชาธิปไตย 

สงเสริมกิจกรรมสําคัญทางศาสนา มีการดําเนินการเลือกตั้ง และ

สงเสริมให คําปรึกษาในการทํากิจกรรมหรือปฏิบัติตามกฏให

เหมาะสม  

 

ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

ผลการดําเนินงานของสภานักเรียน 

 

อนุมัติ 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

คู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกำรให้บริกำร
กลุ่มอ ำนวยกำร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 

 

ประเภทเอกสาร : คูมือข้ันตอนการดําเนนิงาน 

   ช่ือเอกสาร      : กลุมอํานวยการ / งานธุรการ 

   ปทีน่ําไปใช      :  ปงบประมาณ 2563 

 

 

ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 
 
 

นางมยุรัตน ตาใจ 
หัวหนางานกลุมอํานวยการ/ 

งานธุรการ 

 
 

นางสาวจิราภรณ บุญณะ 
เจาหนาท่ีธุรการ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผูอํานวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



1.ช่ืองาน (กระบวนงาน)  

 กลุมอํานวยการ / งานธุรการ  

2.วัตถุประสงค 

  2.1 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของงานธุรการและสารบรรณ สําหรับบุคลากรท่ี เกี่ยวของ  

2.2 เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานธุรการและสารบรรณ ของหนวยงาน

ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

2.3 เพื่อกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพและให ผูปฏิบัติงานได

รับทราบขอบเขตหนาท่ีงานท่ีชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร 

3. ขอบเขตของาน 

3.1 จัดทําแผนงาน/โครงการและกํากับติดตามใหเปนไปตามแผน 
3.2 ประสานงานกับผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
3.3 รับเอกสาร/จัดสงเอกสารท่ีเกี่ยวของและจัดหมวดหมูเอกสารเขาแฟม 
3.4 จัดทําแบบฟอรม และรวบรวมเอกสารงานท่ีเกี่ยวของ 
3.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

4. คําจํากัดความ 
        มาตรฐาน หมายถึง ส่ิงท่ีเอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ท้ังในดานปริมาณ และ คุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)  
         มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน เกณฑท่ีนา
พอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด มาตรฐานหลาย ๆ ดาน 
อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตอง              
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ ลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ ดวย  
          งานธุรการ หมายถึง งานท่ีเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในเรื่องการตาง ๆ เชน งาน พิมพ จัดทํา
เอกสาร รางโตตอบหนังสือราชการ การติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
          งานสารบรรณ หมายถึง งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มต้ังแต การวิเคราะห เอกสารตางๆ 
การจัดทําการรับ-สง การเก็บและสืบคน การยืม จนถึงการทํางาน  
         ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หมายถึง งานรับสงขอมูลขาวสาร หรือหนังสือ ราชการ                     
ผานระบบส่ือสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
           ระบบ E-office หมายถึง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 36 ไดพัฒนาข้ึน เพื่อใชภายในโรงเรียนในสังกัด 
           สําเนา หมายถึง คัดหรือถายขอความหรือภาพเปนตนจากตนแบบหรือตนฉบับ  
            โทรสาร หมายถึง ระบบส่ือสารท่ีใชสงและรับรูปภาพหรือขอความในรูปของคล่ืน สัญญาณไฟฟาผาน          
ระบบโทรคมนาคม ระบบออนไลนหมายถึง ระบบการท างานบนอินเตอรเน็ต 
            ระบบออนไลน หมายถึง ระบบการทํางานบนอินเตอรเน็ต 
 
 
 



5.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
หนังสือรับ รับเขามาจากภายนอก 

1. การรับหนังสือจากไปรษณีย และหนวยงานภายนอก ท้ังหนังสือราชการและหนังสืออื่นๆ 

2. จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือ เพื่อดําเนินการกอนหลัง และใหผูเปด

ซองตรวจเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอราชการเจาของเรื่อง หนวยงานท่ีเกี่ยวของ แลว

จึงดําเนินการตอ 

3. ประทับตราหนังสือ ท่ีมุมบนดานขวา กรอกรายละเอียด เลขท่ีรับ วันท่ี เวลา 

4. เสนอตอหัวหนางานใหความเห็น แลวจึงเสนอตอผูบริหาร พิจารณาส่ังการ 

5. สงมอบงานใหผูท่ีเกี่ยวของ ตามท่ีผูบริหารส่ังการ 

6. ติดตามงานตามมอบหมาย / ผูเกี่ยวของเซ็นตรับหนังสือคืนธุรการ 

หนังสือสง สงออกไปภายนอก 

1. ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ 

2. ลงทะเบียนในหนังสือสง 

3. บรรจุซองและจาหนาซอง 

4. นําสงหนังสือ 

5. จัดเก็บสําเนา 
 

หนังสือภายใน 

1. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานรางหนังสือ 

2. ตรวจสอบความถูกตอง 

3. เสนอหัวหนางานใหความเห็น แลวจึงเสนอตอผูอํานวยการอนุมัติ 

4. สงมอบหนังสือราชการใหผูเกี่ยวของ 

5. จัดเก็บสําเนา 
 

หนังสือสั่งการ 

1. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานรางหนังสือ 

2. เจาหนาท่ีตรวจทานความถูกตองหนังสือส่ังการ 

3. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานลงเลขทะเบียน 

4. เสนอตอผูอํานวยการลงนามอนุมัติ 

5. สงมอบหนังสือใหผูเกี่ยวของ 

6. จัดเก็บสําเนา 

 

 

 

 

 

 
 



 หนังสือรับ รับเขามาจากภายนอก 

6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
  

 

  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหนังสือจากหนวยงานภายนอกเอกสาร

ทั่วไป เอกสารจากไปรษณีย และอื่นๆ 

ตรวจสอบ คัดแยกจัด

หมวดหมูหนังสือและสิ่งพิมพ 

ลงทะเบียนเลขรับหนังสือในทะเบียนรับ 
ไมตองลงทะเบียน เชน เอกสาร

ประชาสัมพันธ จดหมายสวนบุคคล 

เสนอหัวหนางานใหความเห็น แลวจึงเสนอตอ

ผูบริหารลงนามพิจารณาสั่งการ 

สงมอบงานใหผูที่เก่ียวของ ตามที่ผูบริหารสั่งการ 

 

ติดตามงานตามมอบหมาย / ผูเก่ียวของเซ็นตรับ

หนังสือคืนธุรการ 
 

เสนอผูเก่ียวของโดยตรง 

เสร็จสิ้น 

ไมถูกตอง แจงหนวยงาน

เจาของเร่ือง 



 หนังสือสง สงออกไปภายนอก 

  

 

  

ตรวจสอบความถูกตอง 

 

ลงทะเบียนหนังสือสง 

 
 

 

บรรจุซองและจาหนาซอง 

 
 

 

นําสงหนังสือ 

 
 

จัดเก็บสําเนา 



          การทําหนังสือภายใน 
 

  

เจาหนาที่ปฏิบัติงานรางหนังสือ 

  

   สงมอบหนังสือราชการใหผูเก่ียวของ 

 
 

จัดเก็บสําเนา 

    

ไมถูกตอง 

    

ตรวจสอบความถูกตอง 

เสนอหัวหนางานใหความเห็น แลวจึงเสนอตอ

ผูบริหารลงนามพิจารณาสั่งการ 



 

 

 

 

  

เจาหนาที่ปฏิบัติงานรางหนังสือ 

 

ลงเลขทะเบียนคําสั่ง 

 
 

 

เสนอตอผูอาํนวยการลงนามอนุมัติ 

 
 

 

       สงมอบหนังสือใหผูเก่ียวของ 

 

 
 

จัดเก็บสําเนา 

    

ไมถูกตอง 

    

ตรวจทานความถูกตอง 

การจัดทําหนังสือสั่งการ 



 

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526  

8.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

8.3พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
          8.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และ   
               ท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 หนังสือราชการ ท้ัง 6 ชนิด 

• หนังสือภายนอก  

• หนังสือภายใน 

• หนังสือประทับตรา  

• หนังสือส่ังการ  

• หนังสือประชาสัมพันธ 

• หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 

ช่ืองาน (กระบาวนงาน) อาํนวยการ / งานธุรการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานธุรการและสารบรรณ ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

 

ลําดับท่ี 
 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

 

รายละเอียดงาน 
เวลาดําเนนิ มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. หนังสือรับ รับเขามาจากภายนอก 
 

1.การรับหนังสือจากไปรษณีย และหนวยงานภายนอก ท้ัง
หนังสือราชการและหนังสืออ่ืนๆ 

1 นาที  จิราภรณ บุญณะ 

2. 
 

 2.จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือ          
เพ่ือดําเนินการกอนหลัง และใหผูเปดซองตรวจเอกสาร 
หากไมถูกตองใหติดตอราชการเจาของเรื่อง หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ แลวจึงดําเนินการตอ 

2 นาที  จิราภรณ บุญณะ 

3.  3.ประทับตราหนังสือ ท่ีมุมบนดานขวา กรอกรายละเอียด 
เลขท่ีรับ วันท่ี เวลา สวนเอกสารท่ีไมตองลงทะเบียนรับให
มอบใหผูเกี่ยวของโดยตรง 
 

1 นาที  จิราภรณ บุญณะ 

4.      4. เสนอตอหัวหนางานใหความเห็น แลวจึงเสนอตอ    
        ผูบริหาร พิจารณาสั่งการ  

1 ช่ัวโมง  นายบุญเทพ พิศวง 
นางมยุรัตน ตาใจ 

5.  
 
 
 
 
 

5.สงมอบงานใหผูท่ีเกี่ยวของ ตามท่ีผูบริหารสั่งการ 1 ชั่วโมง  จิราภรณ บุญณะ 

รับหนังสือจากไปรษณียแ์ละหน่วยงาน

 

ตรวจสอบความถูกตอง 

/คัดแยกเปนหมวดหมู 

ไมถูกตอง  

แจงหนวยงาน

เจาของเร่ือง 

ลงทะเบียนเลขรับหนังสือใน

ทะเบียนรับ 

 

ไมตองลงทะเบียน เชน เอกสาร

ประชาสัมพันธ จดหมายสวนบุคคล 

เสนอหัวหนางานใหความเห็น แลวจึงเสนอ

ตอผูบริหารลงนามพิจารณาสั่งการ เสนอผูเก่ียวของโดยตรง 

สงมอบงานใหผูที่เก่ียวของ ตามที่

ผูบริหารสั่งการ 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

6.  
 
 
 

6.ติดตามงาน/ผูเกี่ยวของเซ็นตรับหนังสือคืน 1 ชั่วโมง  จิราภรณ บุญณะ 

7.  
 
 
 

7.เสร็จสิ้น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดตามงานตามมอบหมาย / ผูเกี่ยวของ

เซ็นตรับหนังสือคืนธุรการ 

 

เสร็จสิ้น 



 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. การลงทะเบียนหนังสือสง 
 
 
 

1.ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือสง  
(ภายนอก/ภายใน) 

1 ชั่วโมง  จิราภรณ บุญณะ 

2.  
 
 
 

2.ลงทะเบียนเลขท่ีหนังสือสง  2 นาที  จิราภรณ บุญณะ 

3.  
 
 
 
 

3.บรรจุซองและจาหนาซอง 5 นาที   จิราภรณ บุญณะ 

4.  
 
 
 

4. นําสงหนังสือ 2 ชั่วโมง  จิราภรณ บุญณะ 
นายธงชาติ จันทาพูล 

5.  
 
 
 

5.จัดเก็บสําเนา เพ่ืองายตอการคนหา 1 ชั่วโมง  จิราภรณ บุญณะ 

ตรวจสอบความถูกตอง 

 

ลงทะเบียนหนังสือสง 

 
 

 

บรรจุซองและจาหนาซอง 

 
 

 

นําสงหนังสือ 

 
 

จัดเก็บสําเนา 



ลําดับท่ี ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียด เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. หนังสือภายใน 
 
 
 

1.เจาหนาท่ีปฏิบัติงานรางหนังสือ 1 ชั่วโมง  จิราภรณ บุญณะ 

2.  
 
 
 

2.ตรวจสอบความถูกตอง 1 ชั่วโมง  จิราภรณ บุญณะ 

3.  
 
 
 

3.เสนอหัวหนางานใหความเห็น แลวจึงเสนอตอ
ผูอํานวยการลงนามอนุมัติ 

1 ชั่วโมง  นายบุญเทพ พิศวง 
นางมยุรัตน ตาใจ 

4. 
 
 
 

 4.สงมอบหนังสือราชการใหผูเกี่ยวของ 2 ชั่วโมง  จิราภรณ บุญณะ 

5. 
 
 
 

 5.จัดเก็บสําเนา  30 นาที  จิราภรณ บุญณะ 

 

  

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานรางหนังสือ 

ตรวจสอบความถูกตอง 

เสนอหัวหนางานใหความเห็น แลวจึงเสนอตอ

ผูอํานวยการลงนามอนุมัติ 

  

   สงมอบหนังสือราชการใหผูเกี่ยวของ 

 
 

จัดเก็บสําเนา 

ไมถูกตอง 



ลําดับท่ี ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. การจัดทําหนังสือสั่งการ 
 
 
 

1.เจาหนาท่ีปฏิบัติงานรางหนังสือ 
 

1 ชั่วโมง  จิราภรณ บุญณะ 
หรือผูเกี่ยวของ 

2.  
 
 
 
 

2.เจาหนาท่ีตรวจทานความถูกตองหนังสือส่ังการ 
(คําสั่ง ระเบียน ขอบังคับ) 

1 ชั่วโมง  จิราภรณ บุญณะ 

3.  
 
 
 
 

3.เจาหนาท่ีปฏิบัติงานลงเลขทะเบียน 
 
 
 

2 นาที  จิราภรณ บุญณะ 

4.  
 
 
 
 

4.เสนอตอผูอํานวยการลงนามอนุมัติ 
 
 

1 ชั่วโมง  ผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือ 
รองผูอํานวยการ
โรงเรียน 

5.  
 
 
 

5.สงมอบหนังสือใหผูเกี่ยวของ 
 
 
 

1 ชั่วโมง  จิราภรณ บุญณะ 

6.  
 
 

6.จัดเก็บสําเนา 
 
 

30 นาที  จิราภรณ บุญณะ 

เอกสารอางอิง 
    1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
    2.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
    3.พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
    4.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และ ที่แกไขเพิ่มเติม 

 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานรางหนังสือ 

ตรวจทานความถูกตอง ไมถูกตอง 

 

ลงเลขทะเบียนคําสั่ง 

 
 

 

เสนอตอผูอาํนวยการลงนามอนุมัติ 

 
 

 

       สงมอบหนังสือใหผูเก่ียวของ 

 

 
 

จัดเก็บสําเนา 



 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานพัสดุและสินทรัพย 

ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
1. นางมยุรัตน  ตาใจ 

หัวหนางานพัสดุ 
2. นายเกรียงไกร  อภิธนัง 

เจาหนาท่ีพัสดุ 
3. นางนิชาภา  จันทาพูน 

เจาหนาท่ีสํานักงาน
ปฏิบัติงานดานพัสดุฯ 

 
 

 
1. นางมยุรัตน  ตาใจ 

หัวหนางานพัสดุ 
2. นายเกรียงไกร  อภิธนัง 

เจาหนาท่ีพัสดุ 
3. นางนิชาภา  จันทาพูน 

เจาหนาท่ีสํานักงาน
ปฏิบัติงานดานพัสดุฯ 

 
 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผูอํานวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. งาน  (กระบวนการ) 

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 

2. วัตถุประสงค 

            2.1 เพื่อใหการใชงานพัสดุถูกตองและเปนปจจุบัน 

   2.2 เพื่อใหการเบิกจาย การใชพัสดุเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

  2.3 เพื่อใหมีหองพัสดุเปนระเบียบ สะดวกตอการใหบริการ 

  2.4 เพื่อใหการตรวจสอบพัสดุมีระบบ งานแกการตรวจสอบ 
 

    3.  ขอบเขตของงาน 

3.1  ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรสํารวจวัสดุ  ครุภัณฑ  ท่ีดิน  อาคาร และส่ิงกอสราง     ท้ังหมดเพื่อทราบสภาพ
การใชงาน   
 3.2  จําหนาย  บริจาค  หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของทางราชการใหเปนไปตามระเบียบฯ ในกรณีท่ีหมดสภาพ
หรือไมไดใชประโยชน 
 3.3  จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินท่ีเปนวัสดุ  ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน 
 3.4  จดทะเบียนเปนท่ีราชพัสดุสําหรับท่ีดิน  อาคาร  และส่ิงกอสรางในกรณีท่ียังไมไดดําเนินการ  และท่ียังไม
สมบูรณโดยประสานกับสํานักงานธนารักษจังหวัด  เพื่อดําเนินการใหเปนปจจุบัน  และจัดทําทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียน
ใหเปนปจจุบัน 
 3.5 จัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษา   
 3.6 จัดทําระเบียบการใชทรัพยสินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

4.   คําจํากัดความ 

4.1 การพัสดุ หมายถึง การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบ และการควบคุม

งาน การแลกเปล่ียน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่นๆ ท่ีกําหนดไวในระเบียบ 

  4.2 พัสดุ หมายถึง วัสดุ-ครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสราง ท่ีกําหนดไวในหนังสือ การจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 

  4.3 การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดต้ังทดลองและบริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ แตไมรวมถึงการ

จัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

  4.4 การจาง หมายถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การจางเขามา

บริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจาง ของสวนราชการตามระเบียบ ของกระทรวง การคลังการรับขนในการเดินทางไปราชการ 

การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบการควบคุมงาน และการจางงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  4.5 หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ หมายถึง เจาหนาท่ีซึ่งดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการพัสดุหรือผูท่ีไดรับการ

แตงต้ังจากหัวหนาสถานศึกษาใหมีหนาท่ีเกี่ยวกับการพัสดุ 

  4.6 เจาหนาท่ีพัสดุ หมายถึง เจาหนาท่ีซึ่งดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการพัสดุ หรือผูท่ีไดรับการแตงต้ัง

จากหัวหนาสถานศึกษาใหมีหนาท่ีเกี่ยวกับการพัสดุ 

  4.7 เจาหนาท่ีพัสดุกลุมสาระฯ หมายถึง เจาหนาท่ีจาก หมวด/ฝาย/งาน ท่ีไดรับการแตงต้ังจากหัวหนา

สถานศึกษาใหปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานพัสดุของกลุมสาระฯ/ฝาย/งาน  โดยประสานงานกับเจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียน 



  4.8 กรรมการการจัดซื้อ-จัดจาง หมายถึง เจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียน เจาหนาท่ีพัสดุฝาย/งาน/กลุมสาระฯ ตางๆ 

และกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจากหัวหนาสถานศึกษาใหจัดซื้อ-จัดจาง 

  4.9 กรรมการตรวจรับพัสดุ/กรรมการตรวจการจาง หมายถึง กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจากหัวหนา

สถานศึกษาใหปฏิบัติงาน 

  4.10 วัสดุส้ินเปลือง หมายถึง ส่ิงของซึ่งโดยสภาพยอมส้ินเปลือง เปล่ียนหรือสลายตัวในระยะเวลาอันส้ัน 

รวมท้ังส่ิงของท่ีสวนราชการซื้อมาเพื่อการบํารุง รกัษาซอมแซม 

  4.11 วัสดุถาวร หมายถึง ส่ิงของซึ่งตามปกติมีอายุการใชยืนนานแตมีราคาหนวยละไมเกิน 5,000 บาท 

หรือไมเกินตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด 

  4.12 ครุภัณฑ หมายถึง ส่ิงของซึ่งตามปกติมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชยืนนานตามตัวอยางส่ิงของซึง่

เปนครุภัณฑ รวมท้ังส่ิงของท่ีเกิดข้ึนจาการประกอบ ดัดแปลง หรือตอเติม ส่ิงของดังกลาวและใหหมายรวมถึงวัสดุถาวรท่ีมี

ราคาหนวยละเกิน 5,000 บาท หรือเกินวงเงินตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด 

  4.13 การควบคุม หมายถึง การจัดทําบัญชีวัสดุ การจัดทําทะเบียนครภุัณฑ การเบิก การจาย การยืม การ

บํารุงดูแลรักษา การตรวจสอบและการรายงาน 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑมาใชในโรงเรียน ตามท่ีโรงเรียนมีความจําเปนท่ีตองใช 

5.2. จัดทําทะเบียนวัสดุครุภัณฑ 

5.3. ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑและการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบการซื้อการจาง วัสดุครุภัณฑ 

5.4. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางวัสดุ ครุภัณฑ 

5.5. รักษา ตรวจสอบและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑใหคงสภาพท่ีใชการไดเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หัวหนากลุมสาระ/หัวหนางานบันทึก 

  ขออนุญาต  ดําเนินงานตามโครงการ  

    (ตามแบบฟอรมงานแผนงาน) 

  - แนบรายการขอซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ  

    (ระบุรายการคุณลักษณะเฉพาะของสินคา) 

เสนอผานงานแผนงาน 

เสนอผูอํานวยการ 

อนุมัติ 

เจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจัดซื้อ - จัดจาง

ตามระเบียบพัสดุ 

ไมอนุมัติ 

    ขอจดัซ้ือ/จดัจา้ง 

สงคืนหัวหนากลุมสาระฯ/

หัวหนางาน/เจาของโครงการ 

(ทราบ/แกไข) 

เจาหนาท่ีการเงินจายเงินใหเจาหน้ี 

(ตาระเบียบการเบิกจาย) 
 



7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. เอกสาร / หลักฐานอิง 

  8.1  พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 8.2  ภาระงานกลุมงานอํานวยการ  ป 2563 

 

 

 

 

 

 

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงาน ของ สพฐ. 

ช่ืองาน (กระบวนการ)    งานพัสดุและสินทรัพย                กลุม อํานวยการ         

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลําดับ
ท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลาดําเนนิ 

งาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1. ใหหัวหนากลุมสาระฯหรือกลุมงานเขียน
แบบฟอรมขอซื้อขอจาง (ตามท่ีกลุม
แผนงานฯไดจัดทําแบบฟอรมไว) 
 ตามโครงการท่ีไดจัดทําแผนไว 

 
 
 

 
2. นําแบบฟอรมเสนอหัวหนากลุมแผนงาน

และงบประมาณและผูอํานวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

3. จนท.พัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุฯ 

 
 

 
 
 
 
 

2  วัน 
 
 
 
 
 
 
 

1  วัน 
 
 
 
 
 
 
 

7   วัน 
 
 
 

  
 
 
 
หัวหนากลุม
สาระฯหรือ
หัวหนา 
กลุมงาน 
 
 
 
 
กลุมนโยบาย
และแผนฯ 
 
 
 
 
 
กลุมงาน 
พัสดุฯ 
 

- หัวหนากลุมสาระ/หัวหนางานบันทึก 

  ขออนุญาต  ดําเนินงานตามโครงการ  

    (ตามแบบฟอรมงานแผนงาน) 

  - แนบรายการขอซ้ือวัสดุ – ครุภัณฑ  

    (ระบุรายการคุณลักษณะเฉพาะของสินคา) 

เสนอผานงานแผนงาน 

เสนอผูอํานวยการ 

อนุมัติ 

เจาหนาที่พัสดุดําเนินการจัดซ้ือ – จัดจาง 

ตามระเบียบพัสดุ 

ไมอนุมัติ 

สงคืนหัวหนากลุมสาระฯ/ 

หัวหนางาน/เจาของโครงการ 

(ทราบ/แกไข) 

ขอจัดซ้ือ/จัดจาง 



 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
4. สงเอกสารจัดซื้อจัดจางใหกับ จนท.

การเงินและบัญชี เพ่ือเบิกจายเงินใหกับ
เจาหน้ีตอไป 

 
 
 

7   วัน 

 
 
 
 
กลุมงาน
การเงินฯ 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่การเงินจายเงินใหเจาหน้ี 

(ตาระเบียบการเบิกจาย) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร     : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

               ชื่อเอกสาร        :        งานการเงิน และบญัช ี

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางสายบัว วรภ ู
หัวหนางานการเงินและบัญชี 

 

 
นางสายบัว วรภ ู

หัวหนางานการเงินและบัญชี 
 

นางสาวโปรดปราน คําเปลว 
เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 

 

นางสาวสุณิษา แสนจันทร 
เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผูอํานวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ืองาน (กระบวนการงาน) 

 งานการเงินและบัญชี 

 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 การรับเงิน การเบิกจายเงิน การรวบรวมขอมูล และการจัดทํารายงานทางการเงินท้ังงบประมาณ

แผนดินและเงินรายไดของสถานศึกษาใหถูกตอง ครบถวน ทันตามกําหนดระยะเวลา เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีระบบควบคุมภายในเพื่อชวยลดความเส่ียง

ในการดําเนินงานตามระเบียบขอบังคับของกระทรวงการคลังมีการรายงานขอมูลสถิติทางดานการเงินท่ีมี

ประโยชนตอการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหาร 

 2.2 เพื่อใหกระบวนการดานการเงินและบัญชีมีความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 

และเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

2.3 เพื่อใหผูบริหารมีขอมูลในการตัดสินใจ 

 

3. ขอบเขตของงาน 

 3.1 การควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน – บัญชี 

 3.2 การปฏิบัติการรับเงิน 

 3.3 การปฏิบัติการจายเงิน 

 3.4 การจัดทําบัญชีรับ – จายและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  (เงินนอกงบประมาณ / เงินรายได   

      แผนดิน) 

 3.5 การรับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ 

 3.6 การจัดทํารายงานการเงิน 

 3.7 การจัดเก็บเอกสารงานการเงิน 

 3.8 การจัดทํา / นําสงเงินรายไดแผนดิน – เงินนอกงบประมาณ 

 3.9 การปฏิบัติงานเงินสวัสดิการ (คารักษาพยาบาล / การศึกษาบุตร / คาเชาบาน) 

 3.10 การดําเนินงานจายเงินคาจางลูกจางช่ัวคราว 

 

4. คําจํากัดความ 

 การเงิน หมายถึง การศึกษาและกําหนดวิธีการท่ีบุคคล หนวยงาน และองคกรตางๆจะจัดหา แบงสรร 

และใชทรัพยากรเงิน โดยมีการคํานึงถึงความเส่ียงตางๆ อันอาจจะเกิดผลกระทบกับโครงการได 

การบัญชี หมายถึง การจดบันทึก การจําแนกใหเปนหมวดหมู และการสรุปผลส่ิงสําคัญในรูปตัวเงิน 

รายการ และเหตุการณตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับทางดานการเงิน  

 

  



5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 การควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน – บัญชี 

  การปฏิบัติงาน 

  5.1.1 ศึกษาหาความรู ระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับงานการเงิน – บัญชี ตามคูมือ / หนังสือส่ังการ  

เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลง โดยสม่ําเสมอ 

5.1.2 งานประสานงานเขตพื้นท่ีฯ หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อการปฏิบัติงานถูกตองเปน
ปจจุบัน  และมีประสิทธิภาพ 

          5.1.3 งานบริหารงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานประจําป  โดยจัดทําประมาณการ  
รายรับ – รายจาย  นําเสนอฝายบริหาร  เพื่อวางการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 

         5.1.4 ควบคุมบริหารงบประมาณ ตามระเบียบปฏิบัติการรับ – จายเงินแตละประเภทอยาง
ถูกตอง 

-   เงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
-   เงินนอกงบประมาณ   
-   เงินรายไดแผนดิน 
5.2 การปฏิบัติการรับเงิน 
  การปฏิบัติงาน 

   5.2.1 เงินงบประมาณ 
1)  รับแจงจัดสรรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
2)  ลงทะเบียนคุมเงินท่ีไดรับจัดสรร 
3)  รับแจงอนุมัติเงินงวด / ตรวจสอบ / ศึกษาแนวปฏิบัติการขอเบิกเงิน /    
   ประสานงานผูเกี่ยวของ  เพื่อดําเนินการตามโครงการ   รวบรวมเอกสาร    
   ขอเบิกเงิน                     

4) จัดทําหนังสือขอเบิกเงิน / พรอมแนบเอกสารขอเบิกสงไปยังหนวยงานท่ี    
    เกี่ยวของ 

5.2.2 เงินรายไดแผนดิน 
       -   เมื่อส้ินงวดครึ่งปธนาคาร / ตรวจสอบยอดรับดอกเบ้ียธนาคาร 

1)  เงินอุดหนุนรายหัว 
2) เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน  
3)  เงินอุดหนุนทองถ่ิน 
4) เงินนอกงบประมาณอื่น 
5)  จัดทําบัญชีรับเงินรายไดแผนดิน, ดอกเบ้ียรับเงินตามประเภทบัญชี 

           5.2.3 การรับเงินนอกงบประมาณ ตามประเภทดังนี.้- 
1)  เงินรายไดสถานศึกษา 
2)  เงินอุดหนุนรายหัว 
3)  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป  
4)  เงนิระดมทรัพยากร 
5)  เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ฯลฯ 

     ดําเนินการดังนี้.- 
      



         (1)  ออกใบเสร็จรับเงิน / นําสงใบเสร็จไปยังหนวยงานหรือผูที     
      เกี่ยวของ (กรณีสงเขตฯ จัดทําหนังสือนําสง) 
      (2)  สลักหลังใบเสร็จรับเงินนําสงขอมูลเพื่อจัดทําบัญชีและ 
       ทะเบียนคุมเงินท่ีเกี่ยวของ 

 5.3 การปฏิบัติการจายเงิน 
  การปฏิบัติงาน 

- เมื่อมีการอนุมัติใหจายเงินตามกรณี ดังนี้ 
     1)  การจัดซื้อ – จัดจาง 
              2)  การขอยืมเงินไปราชการ / จัดซื้อจัดจาง 
                     การดําเนินงาน 

1)  สรุปรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอขอมูลส่ังจายเช็คใหแกเจาหนาท่ีแตละราย 
2)  จัดทําการเขียนเช็คส่ังจายใหแกเจาหนี้รายบุคคล (หลังหักภาษี ณ ท่ีจาย) 
3)  นําเสนอขออนุมัติลงนามส่ังจายเช็ค 
4)  จายเช็คใหแกเจาหนี้ 
5)  รับหลักฐานการจายเงินจากเจาหนี้ / ตรวจสอบความถูกตองของใบเสร็จ 
6)  นําสงหลักฐานการจาย เพื่อจัดทําบัญชี 

 5.4 การจัดทําบัญชีรับ – จายและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  (เงินนอกงบประมาณ / เงินรายได   

      แผนดิน) 

  การปฏิบัติงาน 

 5.4.1 รับขอมูลสรุปการรับจายเงินพรอมเอกสารการจาย (ตามประเภทของเงิน) 
5.4.2 ลงบัญชีรับ – จาย ในทะเบียนคุมตามประเภทเงินท่ีรับ - จาย 
5.4.3  จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน  เสนอกรรมการเก็บรักษาเงิน  เพื่อตรวจสอบ

ยอดเงินคงเหลือประจําวัน และเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน   
5.4.4 นําเสนอรายงานผูบริหารเพื่อทราบ และลงนาม 

5.5  การรับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ  
 การปฏิบัติงาน 

5.5.1 รับเอกสารรายงานจัดซื้อ – จัดจาง จากงานพัสดุ 
5.5.2 ตรวจสอบความถูกตองของยอดเงินตามใบสงของ, ขอมูลการหักภาษีฯ, กรรมการตรวจ

รับ  
5.5.3  กรณีมีการหักภาษีเงินได จัดทําใบรับรองการหักภาษี เสนอผูอํานวยการลงนามใน

ใบรับรองการหักภาษี 
5.5.4 นําเสนอขออนุมัติจายเงิน 

5.6   การจัดทํารายงานการเงิน 
 การปฏิบัติงาน 

5.6.1 รายงานประเภทเงินคงเหลือ ภายในวันท่ี  15  ของเดือนถัดไป 
5.6.2 รายงานคาสาธารณูปโภค แบบท่ี 1, 2 (หลังส้ินเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, 

กันยายน) 
5.6.3 รายงานไตรมาสเงินอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรร (หลังส้ินเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, 

กันยายน) 



5.6.4 รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน (ไมเกินวันท่ี 15 ของเดือนตุลาคม) 
5.7 การจัดเก็บเอกสารงานการเงิน 
 การปฏิบัติงาน 

5.7.1 ทุกวันท่ีมีการรับ – จาย เงินแตละประเภทตองมีการจัดเก็บเอกสารแยกประเภท   
รายจาย  และเรียงลําดับเอกสารการจาย  ตามรหัสเอกสารการจายในทะเบียนคุมฯ 

5.7.2  ทุกวันส้ินเดือนเมื่อปดงบบัญชีเรียบรอยแลว  ตองจัดทํางบหนาเอกสารการจาย  และ
จัดเก็บเอกสารเรียงลําดับเอกสารการจายของเดือนนั้น ๆ โดยแยกประเภทของเงนิ 

5.7.3 ในรอบ  1  ปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน)  ตองจัดเก็บสมุดบัญชี / 
ทะเบียนคุมเงินประเภทตาง ๆ ท่ีปรากฎตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน (จัดทําใบปะหนา)  และ
จัดเก็บเอกสารการจายเงินแยกตามประเภท  ในรอบ  1  ปงบประมาณ  เพื่อรอการตรวจสอบ 

5.7.4  สรุปขอมูลการใชใบเสร็จรับเงินในรอบ  1  ปงบประมาณ  และจัดเก็บใบเสร็จท่ีใชแลว     
ฉบับท่ีไมไดใชประทับตรายกเลิก (ตามทะเบียนคุมการใชใบเสร็จ) 
5.8  การจัดทํา / นําสงเงินรายไดแผนดิน – เงินนอกงบประมาณ 

การปฏิบัติงาน 
5.8.1 การรับ – นําสงเงินสมทบประกันสังคม  

-  หลังวนัส้ินเดือนภายใน  15  วัน ทําการของเดือนถัดไป  จัดทําใบนําสงเงินสมทบ   
   ประกันสังคม  (สปส. 1-10) 
-  นําเสนอลงนามในแบบ สปส.1-10 เสนอเช็คส่ังจาย 
-  นําสงเงินสมทบประกันสังคม 

5.8.2 กรณีรับเงินรายไดแผนดิน (รายไดเบ็ดเตล็ด – ดอกเบี้ยรับ ฯลฯ) 
     -  จัดทําใบนําสงเงินรายไดแผนดิน 

        -  นําเสนอลงนามเอกสารพรอมเสนอขอเบิกเงิน 
        -  นําสงเงินรายไดแผนดินไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

5.8.3 การรับเงินภาษีเงินไดหัก  ณ  ท่ีจาย 
      -  หลังส้ินเดือนภายในวันท่ี  7  ของเดือนถัดไป  สรุปขอมูลรับเงินภาษีหัก  ณ  ท่ีจาย       
         แยกตาม  ภงด. 53  หรือ ภงด.3 
      -  จัดทําใบนําสงเงิน ภงด. 53, ภงด.3 
      -  นําเสนอลงนามใบนําสง / ใบเบิกถอน / ส่ังจายเช็ค 
      -  นําเงินภาษีสงสรรพากร 

5.9  การปฏิบัติงานเงินสวัสดิการ (คารักษาพยาบาล / การศึกษาบุตร / คาเชาบาน) 
 การปฏิบัติงาน 
 5.9.1 รับเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการจากขาราชการครู  - ลูกจางประจํา  
 5.9.2  ตรวจสอบใบเบิกสวัสดิการสิทธิผูขอเบิก, บุคคลในครอบครัว, ความถูกตองของ 

        ใบเสร็จ, ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการประเภทนั้น ๆ  พรอมเอกสารประกอบ 
  5.9.3 รวบรวมเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการแยกประเภทเงินฯ สรุปเพื่อนําสงเบิกภายในวันท่ี 25 

        ของเดือน 
        5.9.4 จัดพิมพงบหนา และหนังสือนําสง 
        5.9.5 นําสงเอกสารขอเบิกเงินไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

  



5.10 การดําเนินงานจายเงินคาจางลูกจางช่ัวคราว 
  การปฏิบัติงาน 

5.10.1 กอนวันส้ินเดือน 1 วันทําการสรุปขอมูลการมาปฏิบัติงานของลูกจางฯ / สรุปคาจาง   
 รายคน     

  5.10.2 จัดทําใบนําสงเงินคาจางช่ัวคราว ตลอดจนเอกสารขออนุมัติจายท่ีเกี่ยวของ 
  5.10.3 จัดทําใบแจงการโอนเงินโดยใชโปรแกรม Giro Data Entry  
  5.10.4 นําเสนอลงนามพรอมขออนุมัติส่ังจายเช็ค 
  5.10.5 นําสงขอมูลเงินเดือนคาจางประจําเดือนไปยังธนาคาร 

      5.14 งานประกันสังคมลูกจาง 

การปฏิบัติงาน  

5.14.1 ข้ึนทะเบียนผูประกันตน 

  5.14.2 แจงลาออกผูประกันตน 

  5.14.3 แจงเปล่ียนแปลงขอมูล 

  5.14.4 จัดทําทะเบียนคุมประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

  5.14.5 นําสงเงินประกันสังคม 

   



 6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 

 

ขั้นตอนการรับเงิน 

 

       ข้ันตอนการรับเงิน 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เงินงบประมาณ  เงินรายไดแผนดิน  เงินนอกงบประมาณ 

รับแจงจัดสรรจาก 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ออกใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนคุมเงิน 

  ท่ีไดรับจัดสรร 

         รับแจงอนุมัติเงิน/ตรวจสอบ/ศึกษา 

        แนวปฏิบัติการขอเบิกเงิน/ประสาน 

    งานผูเกี่ยวของ รวบรวมเอกสารขอเบิกเงิน 

          จัดทําหนังสือขอเบิกเงิน 

/แนบเอกสารขอเบิกเงินไปยังหนวยงานท่ี      

                 เกี่ยวของ 

เมื่อส้ินงวดครึ่งปธนาคาร/

ตรวจสอบดอกเบ้ียธนาคาร 

จัดทําบัญชีรับ 

          ดอกเบ้ียรับเงิน 

          รายไดแผนดิน 

         

ดอกเบ้ียรับอื่นๆลงรับตาม     

       ประเภทบัญชี 

         นําสงใบเสร็จรับเงิน 

       ไปยังหนวยงานผูเกี่ยวของ 
       (สงเขตฯ ตองทําหนังสือนําสง) 

       รวบรวมขอมูลเพื่อ 

           บันทึกบัญชี 



                ขั้นตอนการจายเงิน 

 

        ข้ันตอนการจายเงิน 

 

รับเอกสารงานจัดซื้อ – จัดจาง 

  

                                                  

                     ตรวจสอบความถูกตองของยอดเงิน                           

            ตามใบสงของ,ขอมูลภาษี,กรรมการตรวจรับ                  

 

                           

   
    

 

  

           จัดทําการเขียนเช็คส่ังจายใหแกเจาหนี้รายบุคคล 

  (หลังหักภาษี ณ ท่ีจาย) 

 

 

 

        นําเสนอขออนุมัติลงนาม 

      ส่ังจายเช็ค 

 

 

      จายเช็คใหแกเจาหนี้ 

 

 

  รับหลักฐานการจาย/ตรวจสอบ 

      ความถูกตองของใบเสร็จรับเงิน 

 

 

        นําสงหลักฐานการจาเพื่อจัดทําบัญชี 

 รวบรวมขอมูลเพื่อเสนอส่ังจายเช็ค   

       ใหแกเจาหนี้แตละราย 
          เสนอผูบริหารลงนาม 

         ในใบรับรองการหักภาษี 

  กรณีมีการหักภาษีเงินได 

ใหจัดทําใบรับรองการหักภาษีฯ 



 

    การจัดทําบัญชีรับ – จาย และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

(เงินนอกงบประมาณ/เงินรายไดแผนดนิ) 

 

     การจัดทําบัญชีรับ – จาย และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
       (เงินนอกงบประมาณ/เงินรายไดแผนดิน) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

     เสนอกรรมการเก็บรักษาเงิน 

            เพื่อตรวจสอบ และเก็บรักษาเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

        นําเสนอผูบริหาร 

      เพ่ือทราบและลงนาม 

 

รับขอมูลสรุปการรับ – จายเงิน 

      พรอมเอกสารการจาย 

 

ลงบัญชีรับ – จาย ในสมุดเงินสด 

และลงแยกไปตามทะเบียนคุมแตละประเภทเงิน 

 



การจัดทํารายงานการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        การจัดทํารายงานการเงิน 

 

 

รายงานประเภทเงินคงเหลือ 

    จัดทําและนําสงภายในวันท่ี 15    

    ของเดือนถัดไป 

 

      รายงานคาสาธารณูปโภค แบบ1,2 และ 

       รายไตรมาสเงนิอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรร 

         (หลังส้ินเดือน ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) 

 



 

     การจัดเก็บเอกสารงานการเงนิ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การจัดเก็บเอกสาร 

งานการเงิน 

 

 
ทุกวันท่ีมีการรับ – จาย 

ตองมีการจัดเก็บเอกสาร 

แยกประเภทรายจาย และ

เรียงลําดับเอกสาร ตามรหัส

เอกสารในทะเบียนคุมฯ 

 

 

ทุกสิ้นเดือนตองมีการ 

ปดงบ ตองจัดทํางบหนา

เอกสาร และจัดเอกสารเรียง

เอกสารของเดือนน้ันๆ โดยแยก

ประเภทของเงิน 

 

 

  ในรอบ 1 ปงบประมาณ 

    ตองจัดเก็บสมุดบัญชี/

ทะเบียนคุมเงินประเภทตางๆ

ท่ีปรากฏในรายงานประเภท   

    เงินคงเหลือเพื่อรอการ   

          ตรวจสอบ 

 

สรุปการใชใบเสร็จรับเงิน    

และจัดเก็บใบเสร็จท่ีใชแลวท่ี

ไมไดประทับตรายกเลิก       

ในรอบ 1 ปงบประมาณ 

 

 



  

                  การจัดทํา/นําสงเงนิรายไดแผนดนิ – เงินนอกงบประมาณ 

 

         การจัดทํา/นําสงเงินรายไดแผนดิน – เงินนอกงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        การรับ – นําสง 

   เงินสบทบประกันสังคม 

 

        การนําสงเงินรายไดแผนดิน 

  (รายไดเบ็ดเตล็ด – ดอกเบ้ียรับ ฯลฯ) 

 

 การนําสงเงินภาษีเงินได      

      หัก ณ ท่ีจาย 

 

  จัดทําใบนําสงเงินสมทบฯ    

         (สปส. 1-10)  

 

 

นําเสนอลงนามในเอกสาร

พรอมเสนอขอเบิกเงิน 

 

  นําสงเงินสมทบฯ ภายในวันท่ี 15 ของ   

                 เดือนถัดไป 

 

        นําเสนอลงนาม 

   พรอมเสนอขอเบิกเงิน         

 นําสงเงินฯ ไปยังหนวยงานท่ี   

             เกี่ยวของ 

         

เมื่อถึงส้ินเดือน ทําการสรุป

การรับเงินภาษีฯ แยกตาม    

          ภงด.3, 53 

         

 

    จัดทําใบนําสงเงินฯ 

         

   นําเสนอลงนามใบนําสง/ 

   ใบเบิกถอน/ส่ังจายเช็ค 

         

   นําเงินภาษีสงสรรพากร 

         

จัดทําใบนําสงเงินรายไดแผนดิน         



ขั้นตอนการเบิกเงนิสวัสดิการ 

          (คารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           รับเอกสารการขอเบิกจากขาราชการครู - ลูกจางประจํา 

         

รวบรวมเอกสารตามประเภทเงินฯและตรวจสอบ

ใบเบิกสวัสดิการฯ สิทธิผูขอเบิก,บุคคลใครอบครัว,

ความถูกตองของใบเสร็จ พรอมเอกสารประกอบ 

         

       นําเสนอผูบริหารลงนาม         

     นําสงเอกสารขอเบิกเงินไปยังหนวยงานท่ี   

     เกี่ยวของ ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

         

จัดพิมพงบหนา และหนังสือ  

            นําสง 

         



ขั้นตอนการจายเงินคาจางลูกจางชัว่คราว 

 
 

กอนวันส้ินเดือน 1 วันทําการ สรุปขอมูลการมาปฏิบัติงานของลูกจาง/ 

สรุปคาจางรายคน และหักเงินสมทบประกันสังคม 

 

 

 

 

จัดทําใบนําสงเงินคาจางฯ ตลอดจนเอกสาร 

ขออนุมัติท่ีเกี่ยวของ  

 

 

 

        จัดทําใบแจงการโอนเงินโดย 

        ใชโปรแกรม Giro Data Entry 

 

 

 

             นําเสนอลงนามพรอมขออนุมัติส่ังจายเช็ค 

            นําสงขอมูลเงินเดือนคาจางประจําเดือนไปยังธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การขออนุมัติจัดอบรม/คายวิชาการ 

 
 
 
                                    ขออนุมัติจัดอบรม/คายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
                                          

               เสนอผานแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       สงหลักฐานลางหน้ีสัญญายืมเงิน 
                            ภายใน 30 วัน 
 
 

หัวหนากลุมสาระ/หัวหนางานบันทึกขออนุญาตดําเนินงานตาม

โครงการตามแบบฟอรมงานแผนงาน  แนบเอกสาร 

   1. โครงการอบรมพรอมประมาณการใชจายเงิน 

   2. รายชื่อผูเขารับการอบรม  และครูผูควบคุม 

   3. รายชื่อวิทยากร/ยศ, ตําแหนง, สถานท่ีทํางาน 

   4. ตารางการอบรม 

 

 เสนอผูอํานวยการ

 

สงคืน 

หัวหนากลุมสาระ/

หัวหนางาน/

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

                   วัสดุ – ครุภัณฑ 

   (พัสดุดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ) 

         

    คาตอบแทนวิทยากร, คาอาหาร ฯลฯ  

         จัดทําสัญญายืมเงิน 

         



          ขั้นตอนการเบิกเงินโครงการเรงดวน (ไมมีในแผนปฏิบตัิการประจําป) 

 
 

 
                  เบิกเงินโครงการเรงดวน  (ไมมีในแผนปฏิบัติการประจําป) 

 

 
             
  
 
   

 
 
 
                                                         

 
      
 
 

     เสนอผานแผน 

 
 
 
          ไมอนุมัติ 

                         เสนอผูอํานวยการ 
 
 
 
                  
                     อนุมัติ 
 

    
 

                          คาวัสดุ – ครภุัณฑ                                              จัดทําสัญญายืมเงิน                                                      

   เจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจัดซื้อ  /จัดจาง                               (คาตอบแทน, คาอาหาร ฯลฯ) 
                        ตามระเบียบพัสดุฯ 

 
 
 
 
 
           เจาหนาท่ีการเงินจายเงินใหเจาหนาท่ี           

                     (ตามระเบียบการเบิกจาย)                   
 
 
 

      เจาหนาท่ีการเงินจายเงินยืม 

             ใหเจาของโครงการ 

            สงหลักฐานลางหน้ีสัญญายืมเงิน 
                    ภายใน 30 วัน 

 

หัวหนาหมวด/หัวหนางานบันทึกขออนุญาตดําเนินการ 

1.  แนบโครงการ   

2.  ประมาณการคาใชจาย  
 

               

               สงคืน 

   /หัวหนาหมวด/หัวหนางาน 

            เจาของโครงการ 

             ทราบ/แกไข 



ขั้นตอนการเบิกเงนิคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 
 
 
 

กรณีไดรับสั่งการใหพิจารณาเสนอช่ือผูเขารับ 
การอบรม / ไปราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
           ไมอนุมัติ 
 
 
 
 
       
 
 
                 
 
        อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         สงแบบขอเบิกเงินไปราชการ  เพื่อสงใชสัญญา-ยืมเงิน 
       หลังกลับจากราชการภายใน  15  วัน 

ผูไดรับคําส่ังไปราชการจัดทําสัญญายืมเงิน 

สงคืน 

/หัวหนาหมวด/หัวหนางาน

เจาของโครงการ   

 

บันทึกเสนอช่ือเพื่อขออนุญาตไปราชการพรอม

แนบประมาณการใชจาย  (ตามแบบฟอรมธุรการ) 

ธุรการจัดทําคําส่ังไปราชการ 

  เสนอผูอํานวยการ 



7. แบบฟอรมที่ใช 
 7.1 แบบฟอรมงานการเงิน และบัญชี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1 เอกสารมอบหมายภาระงาน (ร.ร.เชียงแสนวอทยาคม) 
 8.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การนําสงเงินสงคลัง พ.ศ.2562 
 8.3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 
 8.4 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล พ.ศ.2545 
 8.5 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2551 
 8.6 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

 
 

   
  

    
 

 



9.สรุปมาตรฐานของสาํนักงาน 

ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เปนขั้นตอนวิธีปฏิบัติการรับเงินงบประมาณ เงินรายไดแผนดิน และเงินนอก
งบประมาณ 

  
- 

2 
 2. คือเงินที่รัฐบาลจัดสรรมาใหแกสวนราชการ สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานที่ไดจัดทําไวเฉพาะ 
  
 

  

- 

3 
 3. รับแจงจัดสรรเงินงบประมาณจากหนวยงานที่เก่ียวของ(ตนสังกัด) 

  
น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

4 

 4. เมื่อมีการแจงจัดสรรเขามา เราจะทําการลงทะเบียนคุมเงิน 

10 นาท ี

 

นางสายบัว  วรภู 

5 

   5.  เมื่อมีการลงทะเบียนคุมเรียบรอย ทําการตรวจสอบ,ทําการขอเบิกเงินตามแนว
ปฏิบัติ, ประสานงานผูที่เก่ียวของ และรวบรวมเอกสารเพื่อขอเบิกเงิน 

 

   

5 วัน 

 

นางสายบัว  วรภู 

6   6. เมื่อตรวจสอบและไดทําการรวบรวมเอกสารครบแลว ใหจัดทําหนังสือขอเบิกเงิน 
และเอกสารตางๆที่เก่ียวของไปยังหนวยงานที่แจงจัดสรรตอไป 

   
5 วัน 

 

นางสายบัว  วรภู 



 

ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1. เปนขั้นตอนวิธีปฏิบัติการรับเงินงบประมาณ เงินรายไดแผนดิน และเงินนอก 
งบประมาณ 

  
- 

2 
 2. เปนเงินที่สวนราชการจัดเก็บ เปนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ตองนําสงคลังเสมอ 
 

  

- 

3 
3. เมื่อถึงสิ้นป (ธ.ค.) และคร่ึงป (มิ.ย. ) จะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนจะ
เรียกวาเงินรายไดแผนดิน 
  

  
น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

4 

  
4. จัดทําบัญชีรับเงินดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น 

 

  

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

5 

5. เมื่อมีการจัดทําบัญชีรับเรียบรอยแลว เงินรายไดแผนดินจะตองจัดเตรียมเพื่อทํา
ขั้นตอนการนําสงตอไป  
 6. ดอกเบี้ยตัวอ่ืนใหลงไปยังทะเบียนคุมแยกตัวเงินของแตละประเภท 

 

  

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

 

 

 

 

 



ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1.เปนขั้นตอนวิธีปฏิบัติการรับเงินงบประมาณ เงินรายไดแผนดิน และเงินนอก
งบประมาณ 

  
- 

2 
2.  เงินนอกงบประมาณจะหมายถึงเงินรายไดฯ,อุดหนุนรายหัว,เรียนฟรีฯ และอ่ืน ฯลฯ 

  

- 

3  3. ทําการออกใบเสร็จรับเงินงบประมาณ 
10 นาท ี

 

น.ส.โปรดปราน คําเปลว 

4 

  4. เมื่อออกใบเสร็จเรียบรอยแลวใหดําเนินการนําสงใบเสร็จไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ
ไดเลย ในกรณีที่นําสงใบเสร็จไปยังเขตฯ ใหทาํใบนําสงและผูบริหารลงนามดวย 
 3 วัน 

 

น.ส.โปรดปราน คําเปลว 

5 

  5. เมื่อทําการนําสงใบเสร็จเรียบรอยแลว ใหรวบรวมขอมูลเพื่อทําบัญชีตอไป 

1 วัน 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

 



ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
  

1.เปนขั้นตอนวิธีปฏิบัติการจายเงินกรณีตามการจัดซ้ือ – จัดจาง  
  

งานการเงินและบัญช ี

2 
2. รับเอกสารที่ผานการอนุมัติเรียนรอยแลว จากพัสดุ 

  
นางสายบัว วรภู 

3 
3. ทําการตรวจสอบความถูกตองของยอดเงินในใบสงของ,ยอดภาษี,เอกสารที่ตองแนบ
ของหาง/ราน/บริษัทฯ ที่มีการซ้ือ – ขาย รวมทั้งรายเซ็นของกรรมการตรวจรับ 
กรณีมีการหักภาษีเงินได ใหจัดทําใบรับรองการหักภาษีเงินไดและเสนอผูบริหารลงนาม
ดวย 

1 วัน 

 

นางสายบัว วรภู 

4 
4. เมื่อตรวจเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว รวบรวมขอมูลเพื่อเสนอสั่งจายเช็คใหแก
เจาหน้ีแตละราย 

1 วัน 
 

นางสายบัว วรภู 

5 
5. จัดทําการเขียนเช็คใหแกเจาหน้ี ยอดเงินจะเปนยอดที่หักภาษี ณ ที่จายไวแลว กรณี
ไมไดหักภาษีเงินไดก็จายเต็มจํานวนไดเลย 

1 วัน 
 

นางสายบัว วรภู 

6 6. นําเสนอผูบริหารลงนามเพ่ือสั่งจายเชค็ 1 วัน 
 

นางสายบัว วรภู 

7 7. จายเช็คใหแกเจาหน้ีแตละรายไดเลย 1 วัน 
 

นางสายบัว วรภู 

8 8. รับหลักฐานการจาย มีการลงนามผูรับเงิน ใบเสร็จถูกตองครบถวนตรง
ตามใบสงของหรือไม 

1 วัน 
 

นางสายบัว วรภู 

9 

9. นําสงหลักฐานการจายเพ่ือทําการจัดทําบัญชีตอไป 
1 วัน 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1.ขั้นตอนการรับ – จาย และขั้นตอนการจัดทํารายงานประเภทเงินคงเหลือประจําวัน ที่
เปนเงินนอกงบประมาณ และเงินรายไดแผนดิน 

  
- 

2 
 2. รับขอมูลที่ทําการสรุปการรับ – จายเงินไวแลว  พรอมเอกสารการจายเงินเพื่อ
เตรียมการทําบัญชี 

1 วัน 
 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

3 
3. นําขอมูลที่จัดเตรียมไวแลว ทําการลงบัญชีรับ – จาย ลงในสมุดเงินสด และลงแยกไป
ตามทะเบียนคุมแตละประเภท 2 วัน 

 
น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

4 

 4. เมื่อทําการลงบัญชี และแยกไปตามทะเบียนคุมแตละประเภทเรียบรอยแลว ใหจัดทํา
รายงานประเภทเงินคงเหลือ ลําเสนอกรรมการเก็บรักษาเงิน เพื่อทําการตรวจสอบ และ
เก็บรักษาเงิน ขั้นตอนตอไปคือนําเสนอผูบริหารเพื่อทราบและลงนามตอไป 2 วัน 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1.เปนขั้นตอนในการจัดทํารายงานทางการเงินที่เปนรายงานประเภทเงินคงเหลือ และ
การรายงานคาสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 

  
น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

2 
 2. ทุกสิ้นเดือนจะมีการจัดทํารายงานประเภทเงินคงเหลือเพื่อนําสงตนสังกัดตรวจสอบ 

ไมเกินวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

3 
 3. การรายงานคาสาธารณูปโภคจะมีอยู 2 กรณี คือ 1. เปนการรายงานแบบ 1,2 คือ
การรายงานการใชคาสาธารณปูโภคของสถานศึกษา และการรายงานหน้ีคางชําระคา
สาธารณูปโภคของสถานศึกษา 2. เปนการรายงานคาสาธารณูปโภคแบบรายไตรมาส มี
ทั้งหมด 4 ไตรมาส รายงานใหตนสังหัดทราบและครวจสอบ 

ไมเกินวันที่ 20 
ของเดือนที่มี
การนําสง 

 
น.ส.สุณิษา แสนจันทร 



ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1.เปนขั้นตอนวิธีการจัดเก็บเอกเอกสารใหเปนประเภท เรียงลําดับจากกอนไปหลัง 
  

- 

2 
2. ทุกวันที่มีการรับ – จาย จะมีการแยกประเภทเงิน และเรียงตามรหัสของเอกสารให
เปนระเบียบ และเปนระบบตอการคนหาเอกสารน้ันๆ 

3 ชั่วโมง 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

3 

 3. ทุกสิ้นเดือนจะมีการปดงบทุกคร้ัง และจัดเก็บเอกสารแยกตามประเภทเงิน  มีการทํา
งบหนาแยกประเภทเงินแตละประเภทดวย 

3 ชั่วโมง 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

4 

  4. ในรอบหน่ึงปงบประมาณ หรือสิ้นสุดปงบประมาณ จะมีการเก็บสมุดบัญชี ทะเบียน
คุมเงินตางๆ รวมทั้งหลักฐานการจายตางๆ ที่ปรากฏในรายงานเงินคงเหลือ  ไวตาม
ปงบประมาณน้ันๆ เพื่อรอการตรวจสอบ 
 

1 วัน 

 

 นางสายบัว วรภู 
น.ส.โปรดปราน คําเปลว 

 น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

5 

  5. เมื่อสิ้นปงบประมาณ จะมีการสรุปใบเสร็จรับเงิน ,จัดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ใชแลว
และที่ยังไมไดประทับตรายกเลิก และสรุปใบเสร็จที่ยกไปใชในปงบประมาณตอไปใน
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

1 วัน 

 

น.ส.โปรดปราน คําเปลว 

 



ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1.เปนขั้นตอนการรับ และนําสงเงินประกันสังคม 
  

- 

2 
2. จะมีการรับเงินสมทบฯ ของลูกจางทุกๆสิ้นเดือนกอนเงินเดือนจะออกเพื่อนํามาสมทบ
กับสวนของนายจาง  

  

- 

3  3. จัดทําใบนําสงเงินสมทบฯ (สปส. 1 – 10 ) เปนใบนําสงที่สรุป รวบรวมขอมูลขอมูล
ลูกจางแตละราย  รายละก่ีบาท และสวนนายจางก่ีบาทไว  1 ชั่วโมง 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

4 

  4. นําเสนอใบนําสงเงินสมทบฯ ใหผูบริหารทราบและลงนาม พรอมเสนอขอเบิกเงิน
เพื่อนําเงินสบทบฯ สงไปยังสํานักงานประกันสังคมตอไป 
 1 วัน 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

5 

  5. เมื่อมีการอนุมัติลงนาม สามารถนําเงินไปชําระที่ธนาคารไดเลย 
นําสงภายใน
วันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

 



ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1.เปนขั้นตอนการนําสงเงินรายไดแผนดิน (เปนเงินรายไดเบ็ดเตล็ด และดอกเบี้ยรับ 
ฯลฯ) 

  
- 

2 
2. เปนการนําสงเงินไปยังคลัง เมื่อมีดอกเบี้ยเงินอุดหนุนเกิดขึ้น 

1 ชั่วโมง 

 

น.ส.โปรดปราน คําเปลว 

3 
 3. จัดทําใบนําสงเงินรายไดแผนดิน ตามแบบฟอรมจากหนวยงานตนสังกัด ที่เก่ียวของ 

1 ชั่วโมง 
 

น.ส.โปรดปราน คําเปลว 

4 

  4. นําเสนอผูบริหารทราบ และลงนาม พรอมเสนอขอเบิกเงิน 
 

1 วัน 

 

น.ส.โปรดปราน คําเปลว 

5 

  5. นําสงเงินฯ ที่ธนาคาร จัดทําใบนําสงหลักฐานการนําเงินเขาคลัง สงไปยังหนวยงาน
ตนสังกัดที่เก่ียวของ 

1 วัน 

 

น.ส.โปรดปราน คําเปลว 



ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1.เปนขั้นตอนการนําสงเงินภาษีเงินไดฯ 
  

- 

2 
2. เปนการนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ของบุคคลที่มีการซ้ือ – ขาย กับทาง
สถานศึกษา  

  

- 

3  3. เมื่อถึงสิ้นเดือน จะมีการรวบรวมขอมูลภาษีเงินไดต้ังแตตนเดือนถึงสิ้นเดือนน้ันๆ 
เพื่อทําการสรุปแยกตาม ภงด. 

3 ชั่วโมง 
 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

4 

  4. เมื่อทําการสรุปไดออกมาตาม ภงด.แลว จะจัดทําใบนํ้าสงขึ้นมา 
 3 ชั่วโมง 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

5 

  5. นําเสนอผูบริหารทราบ และลงนามในใบนําสง และเสนอสั่งจายเช็ค 
1 วัน 

 

นางสายบัว วรภู 

6 

 6. นําสงเงินภาษีเงินไดฯ ไปยังกรมสรรพากร 
สงแบบออนไลนไม
เกินวันที่ 15 ของ

เดือนถัดไป 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 



ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1.เปนขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการของขาราชการครู และลูกจางประจํา 
  

- 

2 
2. มีการรวบรวมเอกสาร และทําการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารน้ันๆตาม
ระเบียบการเบิกจาย ความถูกตองของใบเสร็จรับเงิน และเอกสารตางๆที่เก่ียวของ   1 วัน 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

3 
 3. จัดทํางบหนา และหนังสือนําสง 

1 วัน 
 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

4 

  4. นําเสนอผูบริหารทราบ และลงนาม  
 1 วัน 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

5 

  5. นําสงเงินเอกสารการเบิกฯ ไปยังหนวยงานตนสังกัดที่เก่ียวของ 
สงภายในวันที่ 
10 ของเดือน

ถัดไป 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

 

 



ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1. เปนขั้นตอนการขออนุมัติจายเงินลูกจางชั่วคราว และจางเหมาบริการ กอนวันสิ้น
เดือน 1 วันทําการ ตองสรุปรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานของลูกจาง พรอมทั้งหักเงิน
สมทบประกันสังคม (ลูกจางชั่วคราว) 

  
- 

2 
2. จัดทําใบนําสงเงินคาจางฯ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวของ ตรวจสอบความถูกตอง พรอม
ขออนุมัติ 2 ชั่วโมง 

 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

3 
3. จัดทําใบแจงการโอนโดยใชโปรแกรม Giro Data Entry เปนโปรแกรมการจัดทํา
เงินเดือนของธนาคารกรุงไทย  

2 ชั่วโมง 
 

น.ส.สุณิษา แสนจันทร 

4 

4. นําเสนอผูบริหารลงนาม พรอมขออนุมัติสั่งจายเช็คนําสงขอมูลเงินเดือนฯ ไปยัง
ธนาคารกรุงไทยตอไป 

1 วัน 

 

นางสายบัว วรภู 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1. เปนการขออนุมัติจัดอบรมหรือจัดคายวิชาการตางๆ ตามแผนปฏิบัติงาน หรือตาม
โครงการที่จัดทําขึ้นมา 

  
- 

2 
2. หัวหนากลุมสาระ หรือผูที่ไดรับมอบทําหนาทีบ่ันทึกขออนุญาตดําเนินโครงการ หรือ
ตามแผนปฏิบัติงาน ตองแนบเอกสารตางๆที่ระเบียบกําหนด  

  

หัวหนากลุมสาระ หรือ
ผูที่ไดรับมอบทําหนาที ่

3 
3. เมื่อทําการบันทึก เอกสารถูกตองครบถวนแลว ขั้นตอนตอไปคือนําเสนอผานแผน วา
เอกสารมีความถูกตองตามหลักของแผนปฏิบัติงาน พรอมทั้งขออนุมัติ 

  
นางรุงสุรีย ชางปรุง 

4 

4. เมื่อผานแผนมาแลว นําเสนอผูบริหารทราบและลงนามขออนุมัติดําเนินโครงการ 
กรณีผูบริหารไมอนุมัติ จะทําการสงคืนเอกสารไปใหหัวหนากลุมสาระหรือผูที่ไดรับมอบ
ทําหนาที ่

  

นางรุงสุรีย ชางปรุง 

5 5. เมื่อมีการอนุมัติจากผูบริหาร ขั้นตอนตอไปคือการจายคาตอบแทนวิทยากร, 
คาอาหาร ฯลฯ จัดทําสัญญายืมเงิน  
6. พัสดุดําเนินการจัดซ้ือ – จัดจางตามระเบียบพัสดุ 

1 อาทิตย 

 
นางสายบัว วรภู 

นางนิชาภา จันทาพูน 

6 7. เมื่อทําการจัดอบรมตามโครงการเรียบรอยแลว ใหทําการรวบรวมขอมูลเพื่อทําการสง
ขอมูลหลักฐานมาลางหน้ีสัญญายืมเงิน 

นําสงภายใน 30 
วัน หลังเสร็จ
การอบรม
โครงการฯ 

 
นางสายบัว วรภู 

 

 

 

 



 สงหลักฐานลางหนี้สัญญายืมเงิน 

          ภายใน 30 วัน 

 

ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1. เปนการเบิกเงินโครงดารเรงดวนที่ไมอยูในแผนปฏิบัติงานฯ 
  

- 

2 
2. หัวหนาหมวด หรือหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ บนัทึกขอความขอ
อนุญาตดําเนินโครงการ เอกสารที่แนบ คือ โครงการ และประมาณการคาใชจายๆตางๆ
ที่ใชในการดําเนินโครงการฯ 

1 วัน 

 

หัวหนาหมวด หรือ
หัวหนางานที่ไดรับ
มอบหมายใหทํา 

3 
3. นําเสนอผานแผน วาเอกสารมีความถูกตองตามหลักของแผนปฏิบัติงาน พรอมทั้งขอ
อนุมัติ 1 วัน 

 
หัวหนาหมวด หรือ
หัวหนางานที่ไดรับ
มอบหมายใหทํา 

4 

4. เมื่อผานแผนมาแลว นําเสนอผูบริหารทราบและลงนามขออนุมัติดําเนินโครงการ 
กรณีผูบริหารไมอนุมัติ จะทําการสงคืนเอกสารไปใหหัวหนากลุมสาระหรือผูที่ไดรับมอบ
ทําหนาที ่

1 วัน 

 

นางรุงสุรีย ชางปรุง 

5 5. พัสดุดําเนินการจัดซ้ือ – จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ 
6. เมื่อมีการอนุมัติจากผูบริหาร ขั้นตอนตอไปคือการจายคาตอบแทนวิทยากร, 
คาอาหาร ฯลฯ จัดทําสัญญายืมเงิน 2 วัน 

 
นางนิชาภา จันทาพูน 

นางสายบัว วรภู 

6 7. เจาหนาที่การเงินจายเงินใหกับเจาหน้ี ตามระเบียบการเบิกจาย 
และจายเงินยืมใหกับเจาของโครงการ 
 
 
8. เมื่อทําการจัดอบรมตามโครงการเรียบรอยแลว ใหทําการรวบรวมขอมูลเพื่อทําการสง
ขอมูลหลักฐานมาลางหน้ีสัญญายืมเงิน 

 
2 วัน 

 

นําสงภายใน 30 
วัน หลังเสร็จ
การอบรม
โครงการฯ 

 
นางสายบัว วรภู 

 
 

นางสายบัว วรภู 
 

 

  เจาหนาที่การเงินจายเงินยืม 

        ใหเจาของโครงการ 



เอกสารอางอิง : 
1 เอกสารมอบหมายภาระงาน (ร.ร.เชียงแสนวอทยาคม)  , 2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําสงเงินสงคลัง พ.ศ.2562  , 3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ 
พ.ศ.2562 ,   4 ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล พ.ศ.2545  , 5 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2551  ,                                                     
6 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

ช่ืองาน (กระบาวนงาน) การเงิน และบัญชี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร...................... 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน  
         เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงานการเงิน และบัญชี ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

ลําดับที่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 

1. เปนขั้นตอนกรณีที่ไดรับคําสั่งการพิจารณาเสนอรายชื่อผูเขารับการอบรมหรือไป
รายการ 

  
- 

2 
2.  ทําจัดบันทึกเสนอชื่อเพื่ออนุญาตไปราชการพรอมทั้งแนบประมาณการคาใชจาย
ทั้งหมดที่เดินทางไปราชการ ต้ังแตเดินทางจนถึงกลับจากราชการ 

  

หัวหนางาน หรือ
หัวหนากลุมสาระฯ 

3 
3. เสนอผูบริหารทราบและขออนุมัติ กรณีผูบริหารไมอนุมัติใหทําการสงคืนไปใหหัวหนา
หมวด หรือหัวหนาเจาของโครงการ 

  
นางอสมาภรณ อักษร 

4 

4. ผูบริหารอนุมัติใหไปราชการ ธุรการจัดทําคําสั่งไปราชการ 
  

นางอสมาภรณ อักษร 

5 5. เมื่อไดรับคําสั่งอนุญาตใหไปราชการ พรอมทั้งจัดทําสัญญายืมเงิน   

นางสายบัว วรภู 

6 6. เมื่อกลับจากไปราชการ จัดทําเอกสารขอเบิกเงินไปราชการ เพื่อสงเปนหลักฐานลาง
หน้ีสัญญายืมเงิน 

นําสงภายใน 
15 วันหลัง

กลับมาจากไป
ราชการ 

 
นางสายบัว วรภู 



 



 
 

คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานปฏิคม 
ปที่นําไปใช : ปงบประมาณ 2563 

 
ผูจัดทํา ผูปฏิบัติ ผูเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
หัวหนางานปฏิคม 

 
 

นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
หัวหนางานปฏิคม 

 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผูอํานวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  
งานปฏิคม 
 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อใหบริการอํานวยความสะดวก ใหการตอนรับ การจัดเตรียม จัดหา ประสานสานการบริการ 

รับรองผูมาเยี่ยมโรงเรียน และ หนวยงานอื่นๆ ตลอดจนบุคลากรท่ีจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนตามวาระอยาง
เหมาะสมแกโอกาส   

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ใหบริการอํานวยความสะดวก ใหการตอนรับผูมาเยี่ยมโรงเรียน และ หนวยงานอื่นๆ ตลอดจน
บุคลากรท่ีจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนตามวาระอยางเหมาะสมแกโอกาส   

3.2 การจัดเตรียม จัดหา ประสานสานการบริการ รับรองผูมาเยี่ยมโรงเรียน และ หนวยงานอื่นๆ 
 

4. คําจํากัดความ 
“ปฏิคม” หมายถึง ผูตอนรับ, ผูรับแขก, ผูดูแลตอนรับ ผูมาเยี่ยมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 “กิจกรรม” หมายถึง การเขาเยี่ยม การศึกษาดูงาน การประชุม การอบรม 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 แตงต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะห ระเบียบ  แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานปฏิคม 
5.2 จัดเตรียม จัดหาวัสดุ อุปกรณ ประสานงาน ดานปฏิคมกับผูท่ีมาขอใชบริการของโรงเรียนเชียง

แสนวิทยาคมใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
5.3 คณะทํางานกล่ันกรอง ตรวจสอบความถูกตอง 
5.4 นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัติ 
5.5 ดําเนินการ 
5.6 ติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตงต้ังคณะทํางานเก่ียวของกับงานปฏิคม 

จัดเตรียม จัดหาวัสดุ อุปกรณ ประสานงาน 

 

กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตอง 

 

ไมอนุมัติ 

นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

ดําเนินการ 

ติดตามประเมินผล 



 
7. แบบฟอรมท่ีใช 

7.1 แบบฟอรมงานปฏิคม  
 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
8.1 คําส่ังการปฏิบัติงานกิจกรรมตางๆ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
8.2 หนังสือราชการการศึกษาดูงาน จากหนวยงานอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของสํานักงาน 
ช่ืองาน (กระบวนงาน) งานปฏิคม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงคของกระบวนงาน 

เพื่อใหบริการอํานวยความสะดวก ใหการตอนรับ การจัดเตรียม จัดหา ประสานสานการบริการ รับรองผูมาเย่ียมโรงเรียน และ หนวยงานอื่นๆ ตลอดจน
บุคลากรท่ีจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนตามวาระอยางเหมาะสมแกโอกาส   
ลําดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1.แตงต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะห ระเบียบ  
แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานปฏิคม 

1 ชั่วโมง  นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

2 
 
 

 2. จัดเตรียม จัดหาวัสดุ อุปกรณ ประสานงาน ดาน
ปฏิคมกับผูท่ีมาขอใชบริการของโรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคมใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

1 ชั่วโมง  นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

3 
 

 3.คณะทํางานกล่ันกรอง ตรวจสอบความถูกตอง 1 ชั่วโมง  นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

4 
 

 

 
 
 

4. นําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนทราบและพิจารณา
อนุมัติ 

1 วัน  
 

 นายบุญเทพ พิศวง 
นางสินีนาฎ  ชัยเขต 

  5. ดําเนินการ 1 วัน  นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
คณะทํางาน 

  6..ติดตามประเมินผล 
 

1 ชั่วโมง  นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
คณะทํางาน 

เอกสารอางอิง 

1.  คําสั่งการปฏิบัติงานกิจกรรมตางๆ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
2.หนังสือราชการการศึกษาดูงาน จากหนวยงานอ่ืนๆ  

   

แตงต้ังคณะทํางานเก่ียวของกับงานปฏิคม 

 

จัดเตรียม จัดหาวัสดุ อุปกรณ ประสานงาน 

 

กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตอง 

 

นําเสนอผูอํานวยการ
โรงเรียนทราบและพิจารณา

 

ดําเนินการ 

ติดตามประเมินผล 

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ



   



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร : งานยานพาหนะ 
ปีที่น าไปใช ้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายจักรินทร์  ชาวดร 
หัวหน้างานยานพาหนะ  

 
 

นายจักรินทร์  ชาวดร 
หัวหน้างานยานพาหนะ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานยานพาหนะ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพื่อยานพาหนะส่วนกลางมีการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสมและสภาพ

พร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 
 
3. ขอบเขตของงาน 

การวิเคราะห์ภารกิจของโรงเรียน ภารกิจท่ีจ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัด
พลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง การเตรียมความพร้อมการให้บริการ ส าหรับ
ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน ท่ีแจ้งความประสงค์ มีการควบคุมตรวจสอบสภาพ บ ารุงรักษายานพาหนะ 
สรุปและรายงานผล 

 
4. ค าจ ากัดความ 

“คณะท างาน” หมายถึง ทีมงานท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนให้รับผิดชอบ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายแต่งต้ัง 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
“บุคลากร” หมายถึง บุคลากรทุกคนท่ีปฏิบัติราชการในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
“พนักงานขับรถ” หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผิดชอบ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานขับยานพาหนะของ

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
5.2 จัดท าค าส่ังมอบหมายคณะท างานผู้รับผิดชอบในงานยานพาหนะ การดูแลบ ารุงรักษา

ยานพาหนะ และติดตามช าระภาษีรถยนต์ 
5.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลางและพนักงานขับรถ 
5.4 น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัติ 
5.5 ด าเนินการตามแผนและมาตรการท่ีก าหนด 
5.6 ติดตามประเมินผลการงาน 
5.7 สรุปผลการด าเนินงาน/น าเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 
 
 
 
 
 

 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติการ 

 

-จัดท าค าส่ังมอบหมายคณะท างานผู้รับผิดชอบใน
งานยานพาหนะ การดูแลบ ารุงรักษายานพาหนะ 

-ก าหนดหลักเกณฑ์  วิ ธี การขอใช้ยานพาหนะ
ส่วนกลางและพนักงานขับรถ 

 

เจ้าหน้าท่ี/หัวหน้า
งานวิเคราะห์ 

น าเสนอผู้อ านวยการ
พิจารณาอนุมัติ 

 

ด าเนินการตามแผนและมาตรการท่ีก าหนด 
 

ติดตามประเมินผลการงาน 
 

สรุปผลการด าเนินงาน/น าเสนอแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนา 

 



7. แบบฟอร์มที่ใช ้
7.1 บันทึกขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานอาคารสถานที ่ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษามสีภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ าโรงอาหาร ห้องประชุม ครบทุกแห่งสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง 

ล าดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

1 วัน  นายจักรินทร์  ชาวดร 

2 
 
 

2. จัดท าค าสั่งมอบหมายคณะท างานผู้รับผิดชอบในงาน
ยานพาหนะ การดูแลบ ารุงรักษายานพาหนะ และติดตามช าระ
ภาษีรถยนต์ 
3.  บุคลากรบันทึกขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง  

1 วัน  นายจักรินทร์  ชาวดร 
และเจ้าหน้าท่ี 

3 
 
 

4.  เจ้าหน้าท่ี/หัวหน้างานวิเคราะห์ภาระกิจความจ าเป็นของ
การขอใช้ยานพาหนะ 
5. น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมติั 
  
 
 

1 วัน  นายจักรินทร์  ชาวดร 
และเจ้าหน้าท่ี 

4 
 
 

 
 

6.  แจ้งพนักงานขับรถด าเนินการตามแผนและมาตรการที่
ก าหนด 
 
 
 

1 - 10 วัน 
แล้วแต่รูปแบบ 

 นายจักรินทร์  ชาวดร 
และเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าที่/หัวหน้างานวิเคราะห์ 
น าเสนอผู้อ านวยการ 

ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติการ 

 
-จัดท าค าสั่งมอบหมายคณะท างานผู้รับผิดชอบในงาน
ยานพาหนะ การดูแลบ ารุงรักษายานพาหนะ 

-ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลางและ
พนักงานขับรถ 

 

ด าเนินการตามแผนและมาตรการที่ก าหนด 



 

ล าดับ
ท่ี 

ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. ติดตามประเมินผลการงาน 1 วัน  นายจักรินทร์  ชาวดร 
และเจ้าหน้าท่ี 

6 
 
 

 

8. สรุปผลการด าเนินงาน/น าเสนอแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนา 

2 วัน  นายจักรินทร์  ชาวดร 
และเจ้าหน้าท่ี 

เอกสารอ้างอิง 
1.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

 

ติดตามประเมินผลการงาน 
 

สรุปผลการด าเนินงาน/น าเสนอแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนา 

 



 
 

คู่มือปฏิบตัิงาน 
(Work Manual) 

 
ประเภทเอกสาร  : คูม่ือขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร : งานประชาสมัพันธ ์
ปีที่น าไปใช้ : ปีงบประมาณ 2563 

 
ผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 

นายอนุชิต  โปราหา 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 
 

นายอนุชิต  โปราหา 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 
 

นายบุญเทพ  พิศวง 
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานประชาสัมพันธ์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือบริการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม การด าเนินงานของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมให้
หน่วยงาน บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ 
3.2 จัดท าข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
3.3 สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
4. ค าจ ากัดความ 

“การบริการประชาสัมพันธ์” หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูล ความเคลื่อนไหว กิจกรรมทางการศึกษา 
ทรัพยากรและกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่ข่าวสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

“ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการ
สื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร 
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร การบันทึกภาพ หรือเสียงการ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

“เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม” หมายถึง โรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 รวมถึงบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

“เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม” หมายถึง หน่วยงานองค์กรภาครัฐ 
เอกชน ท้องถิ่น องค์กรชุมชน สถานประกอบการ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

“การเผยแพร่กิจกรรม ผลงาน และการด าเนินงาน” หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการศึกษา 
และผลงานอื่น ๆ ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

5.2 จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ บุคคล หน่วยงาน และ
สาธารณชน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบอ่ืน 

5.3 จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5.4 ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ประกาศ และสื่อในรูปแบบอื่น 



5.5 คณะท างานกลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องของสื่อข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ประกาศ และสื่อในรูปแบบอื่น ก่อนน าออกเผยแพร่ 

5.6 น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัติ 
5.7 ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
5.8 ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อน าไปพัฒนา ปรับปรงุ แก้ไขเป็นระยะ ๆ 

 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 

จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

จัดท าแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องของสื่อข้อมูลข่าวสาร 

ข่าวสาร บทความวารสาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ประกาศ สื่อในรูปแบบอ่ืน 

ไม่อนุมัติ น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติ 

เว็บไซต์โรงเรียน เฟซบุ๊กโรงเรียน เว็บไซต์ สพม.36 โรงเรียนในเครือข่าย สพม.36 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง 



7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบฟอร์มการส่งข่าว  
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
8.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. สรุปมาตรฐานของส านักงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36 รหัสเอกสาร............................ 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 

เพ่ือบริการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม  
การด าเนินงานของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมให้หน่วยงาน บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน 
ล าดับ

ที ่
ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร 

1 ช่ัวโมง  นายอนุชิต โปราหา 

2 
 
 

 2. จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารกับเครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ บุคคล หน่วยงาน และสาธารณชน ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบอื่น 

1 ช่ัวโมง  นายอนุชิต โปราหา 

3 
 
 

 3. จัดท าแผนการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมให้ครอบคลุมทุกกลุม่เป้าหมาย 
 

1 ช่ัวโมง  นายอนุชิต โปราหา 

4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว ประกาศ และสื่อในรูปแบบอ่ืน 
 

1 - 10 วัน 
แล้วแต่รูปแบบ 

 นายอนุชิต โปราหา 
นายวิธวินท์ จันทร์ลือ 

นางสาวจินตนา  
รัตนชัย 

 

แต่งตั้งคณะท ำงำนเกี่ยวข้องกับกำรประชำสัมพันธ ์

จัดระบบรูปแบบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 

ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบตา่ง ๆ 

ข่าวสาร บทความวารสาร ภาพน่ิง สื่อในรูปแบบอ่ืน ประกาศ ภาพเคลื่อนไหว 

จัดท ำแผนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 



ล าดับ
ที ่

ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 

 
 
 
 

5. คณะท างานกลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง
ของสื่อข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว ประกาศ และสื่อในรูปแบบอ่ืน ก่อนน าออก
เผยแพร ่

1 ช่ัวโมง  นางสาวศิรประภา 
บัวคอม 

นายอนุชิต โปราหา 
 

6 
 
 

 

 
 
 
 
 

6. น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและพิจารณาอนุมัต ิ 1 ช่ัวโมง  นายบุญเทพ พิศวง
นายอนุชิต โปราหา 

 

7 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. ด าเนินการประชาสมัพันธ์โดยผา่นสื่อต่าง ๆ และ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ 

2 ช่ัวโมง  นายอนุชิต โปราหา 
นายวิธวินท์ จันทร์ลือ 
 

8  
 
 
 

8. ติดตามประเมินผลการประชาสมัพันธ์เพื่อน าไปพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะ ๆ 

1 ช่ัวโมง  นายอนุชิต โปราหา 
 

เอกสารอ้างอิง 
1.  พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   
2.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการให้ข่าวและบรกิารข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการประชาสัมพันธ์และการให้ขา่วราชการ พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องของ
สื่อข้อมูลข่าวสาร 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

เว็บไซต์โรงเรยีน เฟซบุ๊กโรงเรียน เว็บไซต์ สพม.36 โรงเรียนในเครือข่าย สพม.36 

ติดตามประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง 

น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน
ทราบและพิจารณาอนุมัต ิ
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