คานา
การจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อานวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ตาม
แนวทางการพัฒนาของ Thailand 4.0 ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2560 จากสานักพัฒนาสมรรถนะ
ครูแ ละบุค ลากรการอาชีวศึ กษา ส านัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา จ านวน 831,000 บาท โดย
ดาเนินการจัดประชุมระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี
การจั ด การประชุ ม ได้ ด าเนิ น การเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ทางชมรมรองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา
ขอขอบคุณผู้บริหารระดับสูงทุกท่านของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
และเป็ น วิ ท ยากรบรรยายให้ ค วามรู้ ประสบการณ์ กั บ สมาชิ ก ชมรมฯ นอกจากนี้ ค ณะกรรมการชม รมรอง
ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาขอขอบคุ ณ วิ ท ยากรทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ เ สี ย สละเวลามาให้ ค วามรู้ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ในครั้งนี้
รายงานการดาเนินการของชมรมรองผู้อ านวยการฯ ฉบับนี้ค งจะเป็นประโยชน์ต่ อผู้นาไปศึกษา และ
ประกอบกับการดาเนินการชมรมต่อไป
คณะกรรมการ
ชมรมรองผู้อานวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา

สารบัญ
หน้า
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานประชาสัมพันธ์
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัสดุ
- งานอาคารสถานที่
- งานทะเบียน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- งานความร่วมมือ
- งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
- งานฟาร์มและโรงงาน (เฉพาะสถานศึกษาที่เปิดทาการสอน)
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
- งานปกครอง
- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวิทยบริการและห้องสมุด
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- งานสื่อการเรียนการสอน
ภาคผนวก
- คณะกรรมการจัดทาคู่มือการบริหารสถานศึกษา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมรองผู้อานวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
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ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
.........................................................................
โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ไ ขปรับ ปรุ ง ระเบี ยบว่ าด้ วยการบริ หารสถานศึก ษา สัง กั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ง ชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบี ยบ
บริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และกฎหมายว่ า ด้ วยระเบี ย บข้ า ราชการครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษา
กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและภารกิจของสถานศึกษาในปัจจุบัน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 30 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิก ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ. 2549
ข้อ 4. ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับกับสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อ 5. ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัย ศูนย์ หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าวิทยาลัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
“ผู้อานวยการวิทยาลัย, หมายความรวมถึง ผู้อานวยการศูนย์ หรือหัวหน้า หน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย รวมทั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง หรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ดังกล่าว
ด้วย
“รองผู้อานวยการวิทยาลัย ” หมายความรวมถึง รองผู้อานวยการศูนย์หรือรองหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย รวมทั้งผู้รักษาการในตาแหน่งหรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
ดังกล่าวด้วย
“นักเรียน นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
“บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา” หมายความว่ า ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานศึกษา
“ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม” หมายความว่ า ผู้ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
“ผู้เรียน” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อ 6. ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด 1
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หน้าที่และการบริหารงานของสถานศึกษา
ข้อ 7. สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษา ฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้
เป็นตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้ วยการอาชีวศึ กษาและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้ อง ตาม
นโยบายของรัฐบาล และ แผลพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้สถานศึกษา
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดการศึกษาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการดาเนินชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจสังคม ท้องถิ่น วัฒนธรรม
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
(2) จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้งในด้านการ
จัดการวิชาการ การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน
(3) จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สินและบุคลากรทั้งจากรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบั น สั ง คมอื่ น รวมทั้ ง ความร่ ว มมื อ ในการจั ด กิ จ กรรม และการจั ด หาทุ น เพื่ อ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
(4) จัดการศึกษาให้ผู้ เรียนเป็นผู้ มีสมรรถนะทางวิ ชาชีพ สามารถประกอบอาชี พเป็ น
พลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้ วางแผนและพัฒนาตนเอง
(5) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น
(6) วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(7) ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัยและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
(8) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิง ธุรกิ จการรับงานการค้าและการรั บจัดทา รับบริการ
รับจ้าง ผลิตเพื่อจาหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
ข้อ 8 ให้สถานศึกษาแบ่งการบริหารงานออกเป็นฝุายดังนี้
(1) ฝุายบริหารทรัพยากร
(2) ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
(3) ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
(4) ฝุายวิชาการ
ข้อ 9 ฝุายบริหารทรัพยากร แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
(1) งานบริหารงานทั่วไป
(2) งานบุคลากร
(3) งานบัญชี
(4) งานการบัญชี
(5) งานพัสดุ
(6) งานอาคารสถานที่
(7) งานทะเบียน
(8) งานประชาสัมพันธ์
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ข้อ 10 ฝุายแผนงานและความร่วมมือแบ่งออกเป็นงานต่าง หๆ ดังนี้
(1) งานวางแผนและงบประมาณ
(2) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
(3) งานความร่วมมือ
(4) งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
(5) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(6) งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
(7) งานฟาร์มและโรงงาน (เฉพาะสถานศึกษาที่เปิดทาการสอน)
ข้อ 11 ฝุายพัฒนากิจการรักเรียนนักศึกษา แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้
(1) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(2) งานครูที่ปรึกษา
(3) งานปกครอง
(4) งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
(5) งานสวัสดิ์การนักเรียนนักศึกษา
(6) งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ข้อ 12 ฝุายวิชาการแบ่งออกเป็นแผนกและงานดังนี้
(1) แผนกวิชา
(2) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
(3) งานวัดผลและประเมินผล
(4) งานวิทยบริการและห้องสมุด
(5) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(6) งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชาชีพให้เปิดทาการสอนตามความต้องการของตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและผู้เรียน และตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนด ในกรณีที่แผนกวิชาชีพใด
ไม่มีความจาเป็นต้องเปิดทาการสอนในสถานศึกษาต่อไป ให้ดาเนินการยุบเลิกแผนกวิชาชีพนั้น
การเปิดสอนแผนกวิชาชีพใหม่ และการยุบเลิกแผนกวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้อานวยการวิทยาลัยโดยความเห็นขอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ข้อ 13 ผู้อานวยการวิทยาลัยอาจมอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อานวยการวิทยาลัยคนหนึ่งรับผิดชอบ
บริหารงานฝุายใดฝุายหนึ่งหรือหลายฝุายตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8 ก็ได้
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจาหรือว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทาหน้าที่ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก
และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ในสถานศึกษาได้ตามความจาเป็นและตามที่เห็นสมควร
การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลทาหน้าที่หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกตามวรรคสอง อาจ
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลคนหนึ่งทาหน้าที่หัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนกมากกว่าหนึ่งหน้าที่ก็ได้

๔
รองผู้อานวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อานวยการวิทยาลัย
โดยปฏิ บัติง านตามที่ได้รั บมอบหมายจากผู้อ านวยการวิ ทยาลั ยในการช่ว ยบริหารกิจการของสถานศึกษา การ
วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการงบประมาณ การบริการงานบุคคล
การบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อานวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติ
ราชการในเรื่องต่อไปนี้คือ
(1) บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
(2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
(3) จัดท าและพัฒ นาหลักสูต รสถานศึ กษา การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศและการวัดผลประเมินผล
(4) ส่งเสริมและจัดการศึกษาฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายทั้ง ในระบบนอก
ระบบ และตามอัธยาศัย
(5) จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(6) การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
(7) วางแผนการบริ ห ารงานบุ ค คล การสรรหา การบรรจุ แต่ ง ตั้ ง การเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
(8) จัด ทามาตรฐานและภาระงานของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ใน
สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(9) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(10) ประสานความร่วมมือกับชุม ชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
(11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
(12) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
2. จัดทาร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คาสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลาดับความสาคัญ
ของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการ
พิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญ ชา และจัดส่ง ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายใน และภายนอก
สถานศึกษา
4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวก
ในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง คาชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา
7. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
8. ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๖
แผนภูมิฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

การรับหนังสือ

การจัดส่งหนังสือ

การจัดเก็บหนังสือ

งานเอกสารการพิมพ์

การทาลายหนังสือ

๗
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
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หลักฐาน

1.ปฏิบัติงานตามระเบี14
ยบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

1.เอกสารเข้า – ออก
2. สมุดลงทะเบียนรับ – ส่ง
3. ระเบียบสานักนายก ฯ

2.จัดทาร่าง หนังสือราชการ
14 ประกาศ คาสั่ง ต่าง ๆ
และงานที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารการพิมพ์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

เอกสารต่าง ๆ ที่รับจาก
ภายนอกและจัดทาขึ้นเอง

ผู้อานวยการ
รองฯฝ่ายทุกฝ่าย
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

1.เอกสารเข้า – ออก
2. สาเนาเอกสารเข้า

4. แจ้ง – ส่14ง ผู้เกี่ยวข้อง

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

1. เอกสารเข้า
2.สาเนาเอกสารออก

5. จัดเก็บและจั14ดระบบเอกสาร

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

แฟ้มเอกสารเข้า – ออก

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

เอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่

7. ติดต่อประสานงานหน่
14 วยงานต่าง ๆ ทั้งใน
และภายนอกสถานศึกษา

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

1.รายชื่อหน่วยงานต่าง ๆ
2.เอกสารที่เผยแพร่

8. บริการเกี่ยวกับการรั
14 บส่งไปรษณีย์ของ
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

1.ใบนาส่งไปรษณีย์
2.เอกสารที่นาส่งไปรษณีย์

9.บารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยากร
ที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

1.ใบเบิกสี่สี
2.บันทึกรายงานการใช้วัสดุ
อุปกรณ์

10.เสนอรายงานการปฏิบัติหน้าที่
ตามลาดับชั้น

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

บันทึกรายงานผลการปฏิบัติ
หน้าที่

ไม่ผ่าน
3.เสนอผู้บังคับบัญชา
ผ่าน

6.รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร ระเบียบ
นโยบาย ฯ ลฯ
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๘
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ปฏิบัติงานสารบรรณ ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คาสั่ง ต่าง ๆ และงานที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารการพิมพ์ ร่าง
หนังสือราชการ จัดพิมพ์หนังสือราชการประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและทาการตรวจสอบและจัดแยก
ลาดับความสาคัญและเร่งด่วนทุกครั้งก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
3. เสนอผู้บังคับบัญชา นาหนังสือหรือเอกสารที่ได้จัดทาขึ้นมา หรือหนังสือรับมาจากภายนอก เสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาสั่งการ
4. แจ้ง-ส่ง ผู้เกี่ยวข้อง นาหนังสือที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการแล้ว แจ้งผู้เกี่ยวข้องกับหนังสือ หรือผู้ที่นา
หนังสือที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ โดยทาสาเนาหนังสือ และให้ลงชื่อรับหนังสือ ในสมุดลงทะเบียนรับ
5. จัดเก็บและจัดระบบเอกสาร เมื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องกับหนังสือแล้ว หรือหนังสือที่ได้ดาเนินการแล้ว
ให้จัดเก็บโดยทาการจัดเก็บตามแฟูมเอกสารที่จัดเตรียมไว้ และบันทึกชื่อแฟูมที่ทาการจัดเก็บลงในช่องหมายเหตุใน
สมุดทะเบียนหนังสือรับ หรือหนังสือส่ง เพื่อให้การค้นหาหนังสือได้สะดวก และเพื่อรอการทาลาย
6. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร ระเบียบ นโยบาย รวบรวมหนังสือ ระเบียบ นโยบาย หรือข่าวสารที่
สาคัญ และขอข้อมูลจากงานหรือฝุายต่าง ๆ เพื่อนามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7. ติดต่อต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการที่จะ
ประชาสัมพันธ์งานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
8. บารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของงาน
บริหารงานทั่วไป ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี
9. เสนอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามลาดับขั้น รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตามลาดับขั้น

๙
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานสารบรรณ รับหนังสือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับเอกสาร การรับหนังสือเข้า จากหน่วยงานภายนอก หรือภายในสถานศึกษา
2. จัดลาดับความสาคัญ และความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลัง
3. ลงทะเบียนรับหนังสือ ประทับตราลงรับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือและลงทะเบียนในสมุด
ลงทะเบียนรับโดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
4. เสนอผู้บังคับบัญชา จัดเอกสารใส่แฟูมเสนอเซ็นต์ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น โดย
จัดเรียงเอกสารตามลาดับความสาคัญและเร่งด่วน
5. แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เมื่อผู้อานวยการสั่งการในหนังสือแล้ว ให้นาหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการทา
สาเนาหนังสือนั้นให้ผู้เกี่ยวข้อง ต้นฉบับเก็บที่งานบริหารทั่วไป
6. จัดส่งหนังสือออก รับหนังสือที่งานหรือฝุายต่าง ๆ ต้องการจัดส่งหนังสือออกเพื่อแจ้งข่าวสารต่าง ๆ
หรือโต้ตอบหนังสือ โดยทาการลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหนังสือส่ง โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ให้ถูกต้อง และนาส่งไปรษณีย์
7. จัดเก็บหนังสือ หนังสือที่ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเก็บให้เรียบร้อย โดยให้บันทึกในทะเบียนรับ
หรือส่งหนังสือ ในช่องหมายเหตุ ว่าจัดเก็บไว้ในแฟูมใดตรวจสอบที่จะทาลาย ก่อน 60 วันหลัง จากวันสิ้นปี
ปฏิทิน สารวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บ ในปีนั้นเพื่อจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย โดยปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
8. ทาลาย ดาเนินการทาลายเอกสารหรือหนังสือที่ได้รับการอนุมัติ ตามขั้นตอนแล้ว

๑๐
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ รับหนังสือ
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

1.

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมา

2.

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมา

3.

4.

5.

6.

7.

8.

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

1.ตรายางลงทะเบียน วัน เดือน ปี
2. สมุดลงทะเบียนรับเอกสาร

ผู้อานวยการ
รอง ฯ ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

แฟ้มเสนอเซ็น

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

1.แฟ้มเสนอเซ็น
2. สมุดลงทะเบียนรับเอกสาร

1.แฟ้มเสนอเซ็น
2. สมุดลงทะเบียนรับเอกสาร

๑๑
ขั้นตอนการรับหนังสือ
1. รับหนังสือหรือเอกสาร หน่วยงานภายใน และภายนอกที่ได้รับ
2. จัดลาดับความสาคัญของเอกสาร และความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลัง
3. หนังสือที่ต้องดาเนินการก่อน คือหนังสือ ที่ประทับตราว่า ด่วน ด่วนมาก หรือด่วนที่สุด และ
หนังสือที่มีการกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ ให้รีบดาเนินก่อน
4. หนังสือปกติ ให้ดาเนินการตามลาดับขั้น
5. ประทับตราและลงทะเบียนรับ
5.1 ประทับตราลงรับหนังสือที่มุมด้านขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
5.1.1 เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในสมุดทะเบียนรับ
5.1.2 วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ
5.1.3 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
5.2. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
5.2.1 ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนรับ
5.2.2 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลาดับติดต่อกันไป
ตลอดปีปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในการรับหนังสือ
5.2.3 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา
5.2.4 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือที่รับเข้ามา
5.2.5 จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคลากรใน
กรณีที่ไม่มีตาแหน่งระบุ
5.2.6 ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคล
ในกรณีที่ไม่มีตาแหน่งระบุ
5.2.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
5.2.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น หรือเกี่ยวข้องกับผู้ใด
ซึ่งสามารถบันทึกได้หลังจากที่ผู้มีอานาจสั่งการในหนังสือฉบับนั้นแล้ว
5.2.9 หมายเหตุ ให้บันทึกชื่อแฟูมที่เก็บหนังสือหรือเอกสาร
6. เสนอผู้บังคับบัญชา คัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับ ตามสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดาเนินการบันทึกให้ความเห็น แล้วเสนอผู้บังคับตามลาดับขั้นสายการบังคับบัญชาจนถึง
ผู้อานวยการ
6.1. การเสนอแฟูมต่อผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่
6.1.1 รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
6.1.2 รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
6.1.3 รองผู้อานวยการฝุายพัฒนาการศึกษา
6.1.4 รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
7. จัดแยกหนังสือแก่งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้อานวยการสั่งการหรืออนุมัติหรือผ่านเรื่องในหนังสือ
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ดาเนินการจัดแยกหนังสือ เพื่อแจ้งให้ฝุายหรืองานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ โดยให้ดาเนินการดังนี้

๑๒
7.1 สาเนาหนังสือที่สั่งการหรือผ่านเรื่องให้แก่ฝุายหรืองานที่เกี่ยวข้อง
7.2 ให้บันทึกในช่องการปฏิบัติที่สมุดทะเบียนรับ โดยอาจลงชื่อเจ้าของงานหรือฝุาย
7.3 หนังสือต้นฉบับให้จัดเก็บที่งานบริหารทั่วไป เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
8. จัดเก็บหนังสือ เอกสาร เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้จัดเก็บหนังสือต้นฉบับ
หรือหนังสือที่ได้ดาเนินการแล้วในแฟูมเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบและค้นหาง่าย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานสารบรรณ จัดส่งหนังสือ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการส่งหนังสือของวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ และเป็นไปอย่างมีระบบตามลาดับขั้นตอน
ขอบข่าย
ครอบคลุมการส่งหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ของวิทยาลัยทั้งหมด
เอกสารอ้างอิง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 พร้อมภาคผนวก ฉบับ พ.ศ. 2539
2. งานสารบรรณฉบับสมบูรณ์ นายสุภรณ์ ประดับแก้ว พ.ศ. 2545
3. คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงสร้างใหม่ พ.ศ. 2546 โดยสานักอานาย
การสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
4. แนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ สานักอานวยการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
คานิยาม
หนังสือส่ง หมายถึง หนังสือที่ส่งออกไปภายนอกสถานศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ ส่งหนังสือ และลงทะเบียนหนังสือส่ง

๑๓
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานสารบรรณ จัดส่งหนังสือ

ผู้รับผิดชอบ

1.

2.

3.

หลักฐาน

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
งานเจ้าของเอกสาร

เอกสารที่ต้องการจัดส่ง

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
งานเจ้าของเอกสาร

เอกสารที่ต้องการจัดส่ง

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

เอกสารที่ต้องการจัดส่ง

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

1.เอกสารที่ต้องการจัดส่ง
2. สมุดลงทะเบียนรับเอกสาร

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

เอกสารที่ต้องการจัดส่ง

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

เอกสารที่ต้องการจัดส่ง

4.

5.

6.

๑๔
ขั้นตอนการส่งหนังสือออก
1. รับเอกสารจากเจ้าของเรื่อง รับหนังสือที่ต้องการจัดส่งจากเจ้าของเรื่อง
2. ตรวจสอบความถูกต้อง ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งมาด้วยให้
ครบถ้วนและเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารครบถ้วนหรือไม่ หรือ
ข้อความที่พิมพ์มามีผิดตรงไหนบ้าง ก็จะส่งคืนให้เจ้าของเรื่องดาเนินการแก้ไขแก้ไข
3. เสนอผู้บังคับบัญชา หนังสือหรือเอกสารที่ตรวจสอบแล้ว ให้นาใส่แฟูมเสนอเซ็นต์ เพื่อให้
ผู้อานวยการลงนาม
4. ลงทะเบียนหนังสือส่ง เมื่อผู้อานวยการหรือผู้มีอานาจลงนามแล้ว เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป จะ
ดาเนินการลงทะเบียนหนังสือส่งโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
4.1 ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน
4.2 เลขทะเบียนหนังสือส่ง ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือส่ง
4.3 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องทับเลขที่หนังสือ
ส่งออกในหนังสือที่จะส่งออก เช่น ที่ ศธ 0650.04/………
4.4 ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือนั้นออก
4.5 จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ
4.6 ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือถ้าไม่มี หรือไม่ทราบให้ใช้ชื่อส่วนราชการ
4.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อจาก
หนังสือส่งมา
4.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
4.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่น หรือชื่อแฟูมที่จัดเก็บ
4.10 ลงเลขที่และวันเดือนปีในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และสาเนาคู่ฉบับให้ตรงกับ
เลขทะเบียนส่งและวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่ง
5. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนบรรจุซอง แล้วปิดผนึก
6. ดาเนินการจัดส่งถ้าเป็นการส่งทางไปรษณีย์ จะต้องมีใบนาส่งไปรษณีย์ ถ้าเป็นการจัดส่งเอง ให้ผู้รับ
หนังสือลงชื่อรับในสาเนาหนังสือที่จัดส่งด้วย

๑๕
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานสารบรรณ จัดเก็บหนังสืออก
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดเก็บหนังสือของวิทยาลัยให้เป็นไปตาม ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ และเป็นไปอย่างมีระบบตามลาดับขั้นตอนสามารถค้นหาง่าย
ขอบข่าย
ครอบคลุมการจัดเก็บหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ของวิทยาลัยทั้งหมด
เอกสารอ้างอิง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 พร้อมภาคผนวกฉบับ พ.ศ. 2539
2. งานสารบรรณฉบับสมบูรณ์ นายสุภรณ์ ประดับแก้ว พ.ศ. 2545
3. คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงสร้างใหม่ พ.ศ. 2546 โดยสานักอานาย
การ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
4. แนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ สานักอานวยการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
คานิยาม
การเก็บระหว่างปฏิบัติ หมายถึง การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของ
เรื่อง โดยให้กาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว หมายถึง การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่จะต้อง
ปฏิบัติต่อไปอีก
การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ หมายถึง การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่
จาเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจา
หน้าที่รับผิดชอบ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ จัดเก็บหนังสือหรือเอกสารให้เป็นระบบและสามารถค้นหาง่าย

๑๖
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานสารบรรณ จัดเก็บหนังสือออก

ผู้รับผิดชอบ

1.

2.

3.

หลักฐาน

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
งานเจ้าของเอกสาร

เอกสารที่ต้องเก็บ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

1.สมุดลงทะเบียนรับหรือส่ง
2. เอกสารที่ต้องจัดเก็บ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

1.เอกสารที่ต้องจัดเก็บ
2.แฟ้มเอกสาร
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ขั้นตอนการจัดเก็บหนังสือ (ตัวอย่าง)
1. แยกประเภทหนังสือ หรือเอกสาร ตามฝุายและเรื่องตามหมวดแฟูมต่าง ๆ ดังนี้
1.1 หมวด บท. บริหารทรัพยากร
1.1.1 บท. 1 ระเบียบการเงิน พัสดุ บัญชี
1.1.2 บท. 2 ระเบียบบุคลากร
1.1.3 บท. 3 ระเบียบอื่น ๆ
1.1.4 บท. 4 เงินโอน จัดสรร
1.1.5 บท. 5 ขอความอนุเคราะห์
1.1.6 บท. 6 หนังสือส่งออก
1.1.7 บท. 7 บุคลากร
1.1.8. บท. 8 อบรมสัมมนา
1.1.9 บท. 9 คาสั่ง
1.1.10 บท. 10 ห้องสมุด
1.1.11 บท. 11 การเงิน
1.1.12 บท. 12 พัสดุ
1.1.13 บท. 13 บริหารงานทั่วไป
1.1.14 บท. 14 ประชาสัมพันธ์
1.1.15 บท. 15 หนังสือภายใน
1.1.16 บท. 16 อื่น ๆ
1.2 หมวด วช. วิชาการ
1.2.1 วช. 1 ระเบียบเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา
1.2.2 วช. 2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1.2.3 วช. 3 สารวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
1.2.4 วช. 4 งานวัดผลและประเมินผล
1.2.5 วช. 5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.2.6 วช. 4 งานสื่อการเรียนการสอน
1.2.7 วช. 4 งานวิทยบริการ
1.3 หมวด พน. พัฒนาการศึกษา
1.3.1 พน. 1 ลูกเสือ
1.3.2 พน. 2 กีฬา
1.3.3 พน. 3 องค์การวิชาชีพ(อวท.)และองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย(อกท.)
1.3.4 พน. 4 แนะแนวการศึกษา
1.3.5 พน. 5 งานกิจกรรม
1.3.6 พน. 6 งานปกครอง
1.3.7 พน. 7 งานโครงการพิเศษ
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1.3.๘ พน. 8 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1.4 หมวด วผ. แผนงานและความร่วมมือ
1.4.1 วผ. 1 งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์การค้า ฯ
1.4.2 วผ. 2 งานวิจัย ฯ
1.4.3 วผ. 3 งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
1.4.๔ วผ. 4 งานวางแผนและงบประมาณ
1.๔.๕ วผ. ๕ งานความร่วมมือ
2. บันทึกชื่อแฟูมที่จัดเก็บในสมุดลงทะเบียนรับหรือส่ง ดาเนินการบันทึกชื่อแฟูมที่จัดเก็บในสมุด ลงทะเบียนรับ
หรือส่ง ในช่องหมายเหตุ
3. จัดเก็บเข้าแฟูม ดาเนินการจัดเก็บหนังสือหรือเอกสารตามแฟูมที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานบริหารงานทั่วไป เอกสารการพิมพ์
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเอกสารการพิมพ์ของวิทยาลัยให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอน
ขอบข่าย
ครอบคลุมการปฏิบัติงานเอกสารการพิมพ์ ทั้งหมดของวิทยาลัย
หน้าที่รับผิดชอบ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ ดาเนินการตามข้อตกลงและให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารทั่วไป เอกสารการพิมพ์

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

1.

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
บุคลากรในสถานศึกษา

หนังสือ หรือ เอกสารต่าง ๆ

2.

รอง ฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หนังสือ หรือ เอกสารต่าง ๆ
บันทึกขออนุญาต

ผู้อานวยการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หนังสือ หรือ เอกสารต่าง ๆ
บันทึกขออนุญาต

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
บุคคลากรในสถานศึกษา

หนังสือ หรือ เอกสารต่าง ๆ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

บันทึกรายงานผลการดาเนินงาน

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

บันทึกรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

บันทึกขออนุญาตซ่อมบารุง
รายงานผลการซ่อมบารุง

No

3.

4.

5.

6.

7.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเอกสารการพิมพ์
1. หนังสือ เอกสารต่าง ๆ ที่ดาเนินการ ดาเนินการตรวจสอบ หรือจัดแยก หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ที่
ต้องการดาเนินการ
2. รองฯ ฝุายบริหารทรัพยากรพิจารณา หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปบันทึกขออนุญาตผู้อานวยการ
โดยผ่านรองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากรพิจารณาเบื้องต้น
3. ขออนุญาตดาเนินการ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปนาเสนอผู้อานวยการ อนุญาตหรืออนุมัติ
เพื่อให้ดาเนินการ
4. ดาเนินการ เมื่อผู้อานวยการอนุญาตแล้ว ให้ดาเนินการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
5. บันทึกรายงานผลการดาเนินงานในสมุดบันทึกรายงานผล
6. รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้น
7. บารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ เป็นประจาและรายงานผลการใช้งานทุก
ครั้งที่เครื่องมีปัญหา และ บันทึกขออนุญาตซ่อม
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานบริหารงานทั่วไป การทาลายหนังสือ
วัตถุประสงค์
เพื่อทาลายเอกสารหรือหนังสือทางราชการที่ครบอายุการเก็บในปีนั้น และปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ขอบข่าย
เอกสารหรือหนังสือราชการที่ครบอายุการเก็บในปีนั้นภายใน 60วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน และได้รับ
อนุญาตให้ทาลายได้
เอกสารอ้างอิง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 พร้อมภาคผนวกฉบับ พ.ศ. 2539
2. งานสารบรรณฉบับสมบูรณ์ นายสุภรณ์ ประดับแก้ว พ.ศ. 2545
3. คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงสร้างใหม่ พ.ศ. 2546 โดยสานักอานายการ
สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารทั่วไป การทาลายเอกสาร
ผู้รับผิดชอบ

1.

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

แฟ้มเอกสาร

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

1.รายชื่อเอกสารที่จะทาลาย
2.เอกสารที่จะทาลาย

รอง ฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1.รายชื่อเอกสารที่จะทาลาย
2.เอกสารที่จะทาลาย

ผู้อานวยการ

1.รายชื่อเอกสารที่จะทาลาย
2.เอกสารที่จะทาลาย

รอง ฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ทาลาย

ประธานคณะกรรมการ ฯ

รายงานการประชุม

คณะกรรมการทาลาย

1.รายชื่อเอกสารที่จะทาลาย
2.เอกสารที่จะทาลาย

ประธานคณะกรรมการ ฯ

1. บันทึกรายงานผู้อานวยการ
2. รายชื่อเอกสารที่ทาลาย

2.

3.

4.

5.

6.

หลักฐาน

7.

8.
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ขั้นตอนการทาลายเอกสารหรือหนังสือราชการ
ทาลายเอกสารหรือหนังสือราชการ เป็นภารกิจที่ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานต้องดาเนินการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยส่วนราชการ/หน่วยงานแต่ละแห่งดาเนินการได้โดยตรง
ในส่วนนี้ จึงนาเสนอเฉพาะขั้นตอนการทาลายหนังสือซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่ทุกหน่วยงานต้องดาเนินการเป็นประจาทุก
ปี
1. ตรวจสอบเอกสารและแยกประเภทเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สารวจ
หนังสือที่ครบกาหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เอง หรือที่ฝากเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร
2. พิมพ์รายชื่อเอกสารที่จะทาลาย พิมพ์จัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย
3. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งตามบัญชีหนังสือ โดยคณะกรรมการพิจารณาหนังสือที่จะทาลาย
ที่แต่งตั้งจากผู้อานวยการ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ดังนี้
3.1 พิจารณาหนังสือที่จะขอทาลายตามบัญชีหนังสือขอทาลาย
3.2 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทาลายและ ควรจะขยายเวลาการ
เก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด ในช่องการพิจารณาของหนังสือขอทาลาย แล้วให้แก้ไข
อายุการเก็บหนังสือในตรากาหนดเก็บหนังสือ โดยให้ประธานกรรมการ ทาลายหนังสือลงลายมือชื่อกากับการแก้ไข
3.3 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทาลายให้กรอกเครื่องหมาย
กากบาท (x) ลงในช่องการพิจารณาของบัญชี หนังสือขอทาลาย
3.4 เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของ คณะกรรมการต่อ หัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการ
(1) ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยัง ไม่ควรทาลาย ให้สั่ง การให้เก็บหนัง สือนั้นไว้จนถึง เวลาทาลาย
งวดต่อไป
(2) ถ้ า เห็ น ว่ า หนั ง สื อ เรื่ อ งใดควรท าลาย ให้ ส่ ง บั ญ ชี ห นั ง สื อ ขอท าลายให้ ห อจดหมายเหตุ
แห่ง ชาติ กรมศิลปากร พิจ ารณาก่อ น เว้นแต่หนัง สือ ประเภทที่ส่วนราชการนั้ นได้ขอทาความตกลงกั บ
กรมศิลปากรแล้ว ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา
3.3 ควบคุมการทาลายหนังสือ ซึ่งผู้มีอานาจอนุมัติให้ทาลายได้แล้ว โดยการเผาหรือวิธีอื่นใดที่จะ
ไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ และเมื่อทาลายเรียบร้อยแล้วให้ทาบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอานาจทราบ
4. อนุมัติ เสนอผู้อานวยการ อนุมัติทาลายเอกสารตามบัญชีหนังสือขอทาลาย
5. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ รองฯ ฝุายบริหารทรัพยากร และหัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป เสนอรายชื่อคาสั่งต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ
6. ประชุมคณะกรรมการทาลายเอกสาร พิจารณาดาเนินการทาลายหนังสือด้วยวิธีการใดตามมติที่
ประชุมภายใต้ระเบียบ
7. ดาเนินการทาลายเอกสาร ด้วยวิธีการที่คณะกรรมการทาลายเอกสารได้ตกลงไว้ เช่น เผา หรือ ย่อย
8. เสนอรายงานผู้อานวยการ รายงานผู้อานวยการเมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่อบุคลากร การประเมินข้าราชการและลูกจ้างประจา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินข้าราชการและลูกจ้างประจาให้เป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
โดยกาหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร0708.1/ว5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 และให้
นาระบบเปิดตามมติคณะรับมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
โดยให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้นโดยให้มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
การประเมินแบ่งออกเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ข้อคือ (1.1) ประเมินผลงานในการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 140 คะแนน (1.2)
ประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 60 คะแนน รวมคะแนน 200 คะแนน
ตอนที่ 2 เป็นความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตอนที่ 3 เป็นความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไป
ตอนที่ 4 เป็นความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
ผู้ที่มีผลงานในระดับปกติถึงระดับดี (60-89 %) ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น
ผู้ที่มีผลงานในระดับดีเด่น (90-100%) ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น 1 ขั้น
ผู้ที่มีผลงานในระดับปรับปรุง (ต่ากว่า 60%) จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือน
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร การประเมินข้าราชการและลูกจ้างประจา
ผู้รับผิดชอบ

1.

2.

หลักฐาน

หัวหน้างานบุคลากร

คาสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินฯ

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบุคลากร

คาสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินฯ

ผู้อานวยการ
หัวหน้างานบุคลากร

คาสั่งคณะกรรมการประเมินฯ

หัวหน้างานบุคลากร

1.สาเนาคาสั่งคณะกรรมการ
2.แบบประเมิน

หัวหน้างานบุคลากร
คณะกรรมกการประเมิน ฯ

สรุปรายงานผลการประเมิน ฯ

หัวหน้างานบุคลากร

สาเนาสรุปรายงานผลการ
ประเมิน

หัวหน้างานบุคลากร

1.สาเนาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
2.แบบประเมิน
3.สรุปรายงานการประเมิน
4.คาสั่งจ้าง

3.

4.

5.

6.

7.
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ขั้นตอนการประเมินข้าราชการและลูกจ้างประจา
1. ทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจา
2. เสนอรองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากรพิจารณาคาสั่ง
3. เสนอผู้อานวยการลงนามคาสั่ง
4. สาเนาคาสั่งพร้อมแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน งานบุคลากรจัดเตรียมแบบประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ของลูกจ้างประจา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้
เหมาะสมกับจานวนผู้ถูกประเมินโดยมอบให้คณะกรรมการทุกท่านพร้อมคาสั่งและรายละเอียดของผู้ถูกประเมิน
เช่น จานวนวันลา จานวนวันมาสาย จานวนวันขาดราชการการถูกลงโทษทางวินัยหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ประสานงานกับผู้ถูกประเมินให้เตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้องเช่น แฟูมสะสมผลงาน แผนการสอน เป็นต้น
5. สรุปรายงานผลการประเมินเสนอผู้อานวยการ งานบุคลากรสรุปผลการประเมินจากกรรมการทุกท่าน
เสนอผ่านรองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากรเพื่อเสนอผู้อานวยการรับทราบต่อไปและเก็บ ผลการประเมินให้
ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไปและ รายงานสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในกรณีผู้มีผลงานในระดับปรับปรุง
6. แนบใบสรุปผลการประเมินให้กรรมการฝุายพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ต่อไป งานบุคลากรจัดสาเนาสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการฝุายพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประกอบการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนต่อไป
7. เก็บเอกสารทุกขั้นตอนใส่แฟูมให้เรียบร้อยและ เอกสารที่เกี่ยวข้องใส่แฟูมให้เรียบร้อย ดังนี้
7.1 แบบประเมินข้าราชการและลูกจ้างประจาทุกราย ทั้ง 2 ครั้ง (เก็บทุกปี)
7.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทั้ง 2 ครั้ง
7.3 สถิติวันลากิจ ลาปุวย ขาดราชการหรืออื่น ๆในรอบปี
7.4 บันทึกข้อความสรุปผลการประเมินทั้ง 2 ครั้ง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่อบุคลากร การประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานบุคลากรเตรียมแบบประเมินกลุ่มต่าง ๆ คือกลุ่มบริหาร กลุ่มข้าราชการครูและลูกจ้างประจา
กลุ่มพนักงานราชการ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปีละ 2 ครั้ง
ครั้งแรกช่วงเดือนมีนาคม ครั้งที่2 ช่วงเดือนกันยายน
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร การประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน

หลักฐาน

เริ่มต้น
หัวหน้างานบุคลากร

คาสั่งคณะกรรมการประเมินฯ

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบุคลากร

คาสั่งคณะกรรมการประเมินฯ

ผู้อานวยการ
หัวหน้างานบุคลากร

คาสั่งคณะกรรมการประเมินฯ

หัวหน้างานบุคลากร
คณะกรรมการประเมินฯ

1.สาเนาคาสั่งคณะกรรมการ
ประเมิน ฯ
2.แบบประเมิน
สรุปรายงานผลการประเมิน

1.ร่างค1.าแต่งตั้งกรรมการประเมินการปฏิบัติการ
2. เสนอรองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร_
3. เสนอผู้อานวยการลงนามคาสั่ง
4. สาเนาคาสั่งพร้อมแบบประเมินให้กรรมการ

5.ประเมินผลและสรุปผลเสนอต่อผู้อานวยการ

หัวหน้างานบุคลากร
คณะกรรมการประเมิน ฯ
หัวหน้างานบุคลากร

5.1 ข้าราชการ /
ลูกจ้างประจา /
พนักงานราชการ

5. 2 ลูกจ้างชั่วคราว
หัวหน้างานบุคลากร
ประเมินผ่าน

นาผลการประเมิน
ไปประกอบพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน

ไม่ผ่าน 3 ครั้ง
สัญญาและคาสั่งจ้าง

หัวหน้างานบุคลากร

1.คาสั่งคณะกรรมการ ฯ
2.แบบประเมิน
3.สรุปรายงาน
4.สัญญา / คาสั่งจ้าง

ทาคาสั่งเลิกจ้าง
6. ทาสัญญาและคาสั่งจ้างต่อ

Iรายงานสอศ.

หัวหน้างานบุคลากร

7. เก็บเอกสารใส่แฟ้ม

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูพิเศษสอนและ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ ระหว่าง วันที่ 1-10 มีนาคม และวันที่ 1-10 กันยายน ของแต่ละปี ของงานบุคลากร
2. เสนอคาสั่งผ่านรองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากรเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3. เสนอคาสั่งให้ผู้อานวยการลงนาม
4. สาเนาคาสั่งพร้อมแบบประเมินมอบคณะกรรมการทุกท่าน โดยจัดเตรียมแบบประเมินพร้อมแนบ
รายละเอียดของผู้ถูกประเมินเช่น จานวนวันลา จานวนวันมาสาย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทุกท่านและ
ประสานงานกับผู้ถูกประเมินให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่กรรมการกาหนด
5. งานบุคลากรสรุปผลการประเมินเสนอผู้อานวยการ ผ่านรองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
และเสนอผู้อานวยการลงนาม และ สรุปผลการประเมินผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน โดยบันทึกแจกแจงรายละเอียดของ
ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน
6. ทาสัญญาและคาสั่งจ้างปฏิบัติงานต่อไปของลูกจ้างชั่วคราว ที่ผ่านการประเมิน เมื่อสิ้นสุด
สัญญา งานบุคลากรดาเนินการต่อสัญญาและทาคาสั่งจ้างให้ปฏิบัติงานต่อไป ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านประเมินงานบุคลากรทา
หนังสือเวียนแจ้งให้ทราบสาเหตุที่ไม่ผ่านการประเมินในครั้งนัน้ โดยมีการประเมินใหม่อีกใน 3 เดือนถัดไปถ้าไม่ผ่าน
การประเมิน 3 ครั้ง วิทยาลัยฯ พิจารณาเลิกจ้าง ทาสัญญาและคาสั่งจ้างสาหรับผู้ที่ผ่านการประเมิน
7. เก็บเอกสารทุกขั้นตอนใส่แฟูมให้เรียบร้อย ดังนี้
7.1 คาสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ทั้ง 2 ครั้ง
7.2 แบบประเมินฯ ทุกราย ทั้ง 2 ครั้ง
7.3 สถิติจานวนวันลา มาสาย ขาดราชการ และที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
7.4 สาเนาสรุปผลการประเมินฯ ทั้ง 2 ครั้ง
7.5 สาเนาสัญญาจ้าง
7.6 สาเนาคาสั่งจ้าง
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่อบุคลากร การประเมินพนักงานราชการตาแหน่ง ครู
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อเป็นแนวทางและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินพนักงานราชการตาแหน่งครู ของสถานศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีระบบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร การประเมินพนักงานราชการตาแหน่ง ครู
ผู้รับผิดชอบ

1.

2.

3.
4.

( .

5.

( .

6.

.

หลักฐาน

หัวหน้างานบุคลากร

คาสั่งแต่งตั้งฉบับร่าง

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบุคลากร

คาสั่งฉบับร่าง

ผู้อานวยการ
หัวหน้างานบุคลากร

คาสั่งคณะกรรมการประเมินฯ

หัวหน้างานบุคลากร
คณะกรรมการประเมินฯ

1.สาเนาคาสั่งคณะกรรมการ
ประเมิน ฯ
2.แบบประเมิน

ผู้อานวยการ
หัวหน้างานบุคลากร

ใบสรุป ปผ.พนร.2-3

หัวหน้างานบุคลากร

1.หนังสือออก
2.ใบสรุป ปผ.พนร. 2-3

หัวหน้างานบุคลากร

1.หนังสือออก
2.ใบสรุป ปผ.พนร. (1)

หัวหน้างานบุคลากร

1.หนังสือออก
2.แบบสรุป ปผ.พนร. 2-3
3.แบบ ลข.พนร. (1)

.1)

.2-3)

.2-3

.

7.
(

8.

)
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ขั้นตอนการประเมินพนักงานราชการตาแหน่ง ครู
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ได้
กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วน
ราชการกาหนดได้ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินพนักงานราชการดังนี้
1. จัดทาร่างค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิ นการปฏิบัติ ง านของพนั กงานราชการที่ป ฏิบัติง านใน
สถานศึกษาโดยเสนอผ่านรองผู้อานวยการโดยยึดคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1684/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติง านของพนักงานราชการที่ปฏิบัติง านในสถานศึกษา
ประกอบด้วย
1.1 ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ
1.2 รองผู้อานวยการสถานศึกษา เป็น กรรมการ
1.3 หัวหน้างานที่ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ
1.4 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. เสนอรองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากรพิจารณาร่างคาสั่ง
3. เสนอผู้อานวยการลงนามคาสั่ง
4. สาเนาคาสั่งพร้ อมแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน งานบุคลากรจัดเตรียมแบบประเมินที่ส่งมาจาก
ส่วนกลาง (แบบ ปผ.พนร.1) พร้อมสาเนาคาสั่งโดยแนบรายละเอียดของผู้ถูกประเมิน เช่น จานวนวันลา จานวน
วันมาสาย จานวนวันขาดราชการการถูกลงโทษทางวินัย หรืออื่น ๆที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทุกท่านและประสานงาน
กับผู้ถูกประเมินให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น แฟูมสะสมงาน แผนการสอน เป็นต้น
5. งานบุคลากรสรุปผลการประเมิน (ปผ.พนร.2-3) เสนอผู้อานวยการ จากกรรมการทุกท่านกรอกใน
แผ่นสรุปการประเมิน ผลพนักงานราชการ (แบบ ปผ.พนร. 2 และ 3) เสนอผ่ านรองผู้อ านวยการฝุายบริหาร
ทรัพยากรและเสนอผู้อานวยการลงนามในแบบประเมิน
6. ทาหนังสือออกส่ง ปผ.พนร.2-3 ส่ง สอศ. ภายในเวลาที่กาหนด งานบุคลากรทาหนังสือราชการส่งแบบ
ประเมินไปยังสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกาหนดและ แจ้งผลการประเมินให้พนักงานราชการทราบ
และให้พนักงานราชการลงลายมือชื่อรับทราบที่แบบประเมินพนักงานราชการรายใดไม่ยอมรับผลการประเมินให้งาน
บุคลากรรายงานผู้อานวยการสถานศึกษาทราบ ส่วนพนักงานราชการที่มีผลการประเมินไม่ถึง 1.5 ถือว่าไม่ผ่านการ
ประเมิน ถ้าเป็นครั้งแรกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อานวยการสถานศึกษาว่าจะให้ทางานต่อหรือไม่ แต่ถ้าให้ทางานต่อ
และมีผลการประเมิน ไม่ถึง 1.5 ติดต่อกัน 2 ครั้ง ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
7. ทาหนังสือออกเสนอขอเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจาปีพนักงานราชการและขอให้เลิกจ้างพนักงานราชการ
(กรณีไม่ผ่านการประเมิน) ตามแบบ ลข.พนร.(1)
8. เก็บเอกสารใส่แฟูมให้เรียบร้อย งานบุคลากรเก็บเอกสารทุกขั้นตอนใส่แฟูมให้เรียบร้อย ดังนี้
8.1 คาสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินพนักงานราชการ ทั้ง 2 ครั้ง (เก็บทุกปี)
8.2 แบบประเมิน (ปผ.พนร.1) ของพนักงานราชการทุกราย
8.3 สาเนาหนังสือราชการออกใบสรุปผลการประเมิน (ปผ.พนร.2-3) ทั้ง 2 ครั้ง
8.4 สาเนาหนังสือราชการออกเสนอขอเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการประจาปี
(ลข.พนร.1)
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่อบุคลากร การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาของ
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีให้เป็นไปอย่างมีระบบถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
1.

หลักฐาน

หัวหน้างานบุคลากร

คาสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินฯ

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบุคลากร

ใบสรุปการประเมินฯ

หัวหน้างานบุคลากร

1.คาสั่งเลื่อนขั้น
2.กรอกอัตราเงินเดือน

หัวหน้างานบุคลากร

แบบฟอร์มเลื่อนขั้น

หัวหน้างานบุคลากร
คณะกรรมกการประเมิน ฯ

ใบสรุปเลื่อนขั้น

ผู้อานวยการ
หัวหน้างานบุคลากร

1.หนังสือออก
2.ใบสรุปเลื่อนขั้นและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หัวหน้างานบุคลากร

1. คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. แฟ้ม กพ.7

หัวหน้างานบุคลากร

1.หนังสือออกเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.คาสั่งเลื่อนขั้น
3.แฟ้ม กพ.7

2.

3.
4.

5.

6.
.
7.

.
.7

8.
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ขั้นตอนการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจา
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจา ให้ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(ถ้ามี) โดยกาหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง โดยดูจากใบสรุปการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือนเป็นหลัก
3. คานวณเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนขั้น ให้นาอัตราเงินเดือนข้าราชการที่มีผู้ครองอยู่ตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
(จ.18) ณ ปัจจุบันมารวมกันเพื่อคานวณเงินเลื่อนขั้นร้อยละ 6 แล้วนายอดเงินต่อไปนี้มาหักออก
3.1 จานวนเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (จานวนเงินตามคาสั่งเลื่อนขั้นฯ ประจาปี
ในวันที่ 1 เมษายนของแต่ละปี) ไม่รวมเงินค่าตอบแทนพิเศษ
3.2 จ านวนเงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นข้ า ราชการที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการในวั น ที่ 30
กันยายน ของปีนั้น (ถ้ามี)
3.3 จานวนเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนกาหนด ในวันที่ 30 กันยายนของปีนั้น (ถ้ามี)
3.4 จานวนเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเกิน 0.5 ขั้น (ครึ่งขั้นหลัง ) กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ให้กับผู้ที่มาช่วยราชการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน ของปีนั้น
3.5 นายอดเงินที่ เหลือจากข้อ 2 มาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้ง ที่ 2 (1ตุลาคมของปีนั้น)
สาหรับกรณีดังนี้
3.6 เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี 0.5 ขั้น 1 ขั้น และ 1.5 ขั้น ทั้งนี้ หากวิทยาลัยพิจารณาให้เลื่อน
1.5 ขั้น ต้องคานึงถึงโควตาเลื่อนขั้นทั้ง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ของปีนั้น) รวมกับครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม
ของปีนั้น) รวมกันแล้วผู้ที่ได้ 2 ขั้น ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนข้าราชการที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม
ของปีนั้น
3.7 ให้เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตาแหน่งในอัตราร้อยละ 2
(กรณี 0.5 ขั้น) ร้อยละ 4 (กรณี 1 ขั้น) และร้อยละ 6 (กรณี 1.5 ขั้น) ของอัตราเงินเดือน
3.8 หากเสนอขอเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ 1 ขั้น ให้แก่ผู้ที่มาช่วยราชการให้ใช้เงินเลื่อนในส่วนที่เพิ่ม
อีก 0.5 ขั้น(ครึ่งขั้นหลัง) ของสถานศึกษาแห่งนี้ โดยอยู่ในวงเงินเลื่อนขั้นร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนข้าราชการ ณ
วันที่ 1 เมษายน ของปีนั้นสาหรับลูกจ้างประจาให้ดาเนินการเช่นเดียวกับข้าราชการตามข้อ 1-4
4. กรอกข้อมู ลในแบบฟอร์ม เลื่อ นขั้ นเงิ นเดื อนข้าราชการและลูก จ้างประจาให้ค รบถ้วนและถูก ต้อ ง
ตามลาดับ ดังนี้
4.1 ใบงบหน้าสรุปการส่งแบบและข้อมูลการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
4.2 แบบรายงานข้าราชการ
4.3 แบบขอ 1 ขั้น ข้าราชการ
4.4 แบบขอ 1.5 ขั้น ข้าราชการ (ถ้ามี)
4.5 แบบเงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ
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4.6 แบบโควตาข้าราชการ
4.7 แบบรายงานลูกจ้างประจา
4.8 แบบขอ 1 ขั้น ลูกจ้างประจา
4.9 แบบขอ 1.5 ขั้น ลูกจ้างประจา
4.10 แบบเงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจา
4.11 แบบโควตาลูกจ้างประจา
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจากับคณะกรรมการ
เลื่อนขั้นเงินอีกครั้ง
6. ทาหนังสือออกพร้อมเอกสารเลื่อนขั้นส่ง สอศ. ภายในเวลาที่กาหนด งานบุคลากรทาหนังสือราชการ
ส่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในเวลาที่กาหนดโดยผ่านรองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
และเสนอผู้อานวยการลงนามหนังสือราชการและลงนามเอกสารในข้อ 5
7. รับคาสั่งเลื่อนขั้นจาก สอศ. ทาหนัง สือเวียนแจ้งให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบ เก็บสาเนาใส่แฟูมประวัติ และ
กรอกประวัติการเลื่อนขั้นในแฟูม กพ.7 งานบุคลากรเมื่อได้รับคาสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาให้ทาหนังสือเวียนแจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจาและงานการเงินทราบ เพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
เงินเดือนให้เป็นปัจจุบันต่อไป ส่วนงานบุคลากร ถ่ายสาเนาคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมรายละเอียดแนบในแฟูม
ประวัติและดาเนินการกรอกประวัติการได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาในแฟูมประวัติ ก.พ.7
ของแต่ละราย
8. เก็บเอกสารใส่แฟูมให้เรียบร้อย งานบุคลากรเก็บสาเนาเอกสารเรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาใส่แฟูมเลื่อนขั้นเงินเดือนงานบุคลากรให้เรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วย
8.1 หนังสือเข้าเรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจา ครั้งที่ 1 และ2
8.2 สาเนาหนังสือราชการเรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
8.3 สาเนาคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคลากร การรับสมัครบุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานบุคลากรมีหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร คือประกาศรับสมัคร ใบสมัคร ประกาศรับสมัครบุคคลในตาแหน่ง
ต่ า ง ๆ รั บ สมั ค ร ตรวจหลั ก ฐาน ประกาศผลการคั ด เลื อ การคั ด เลื อ กโดยมอบงานการเงิ น รั บ ช าระเงิ น

1.

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

หัวหน้างานบุคลากร

ประกาศรับสมัคร

รอง ฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1.บันทึกเสนอลงนามประกาศฯ
2. ประกาศรับสมัคร

ผู้อานวยการ

1.บันทึกเสนอลงนามประกาศฯ
2. ประกาศรับสมัครลงนามแล้ว

หัวหน้างานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลงนามแล้ว

หัวหน้างานบุคลากร

1.หนังสือราชการออก
2.ประกาศรับสมัครลงนามแล้ว

หัวหน้างานบุคลากร

1.หนังสือราชการออก
2.ประกาศรับสมัครลงนามแล้ว

2.

3.

4.

5.

6.

1
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ขั้นตอนการรับสมัครบุคลากร
1. พิมพ์ประกาศรับสมัครบุคคลตาแหน่งที่ต้องการซึ่งในแบบประกาศประกอบด้วย
1.1 ตาแหน่งที่รับสมัคร คุณวุฒิระดับใด จานวนอัตราที่ต้องการรับเท่าใด
1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องสอดคล้องกับข้อ 1.1 และมีคุณสมบัติอื่นๆ ว่าด้วย
การเข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม
1.3 สิ่งที่ต้องนามาในวันสมัครคือ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
ดา เงินค่าสมัคร สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาหลักฐานการศึกษา สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และอื่น ๆ ตามที่
เหมาะสมกับลักษณะการจ้าง
1.4 อัตราค่าจ้าง แจ้งให้ชัดเจน
1.5 กาหนดการรับสมัครและการคัดเลือก ซึ่งการรับสมัครกาหนดไว้ 15 วันไม่
เว้นวันหยุดราชการ และกาหนดสถานที่รับสมัครให้ชัดเจนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของวิทยาลัย
พร้อมทั้งกาหนดวันเวลาคัดเลือกให้ชัดเจน
1.6 กาหนดวัน เวลา สถานที่ประกาศผลการคัดเลือกให้ชัดเจน
2. เสนอประกาศรับสมัครผ่านรองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร ตรวจสอบความถูกต้องของ
ตาแหน่งที่ประกาศฯ
3. เสนอประกาศรับสมัคร ให้ผู้อานวยการลงนาม
4. ติดสาเนาประกาศในที่สาธารณะ
5. ทาหนังสือออกถึงส่วนราชการภายในจังหวัดขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัคร โดย
งานบุคลากรประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์จัดทาหนังสือออก
6. เก็บสาเนาประกาศ 1 ฉบับใส่แฟูมให้เรียบร้อยและ ถ่ายสาเนาเพื่อมอบให้กรรมการคัดเลือก
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร การคัดเลือกบุคคลน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล ในการสรรหาบุคคลของ สถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
หลักฐาน

1.

หัวหน้างานบุคลากร

ใบสมัครพร้อมหลักฐาน

หัวหน้างานบุคลากร

คาสั่งแต่งตั้ง ฯ ฉบับร่าง

หัวหน้างานบุคลากร

หลักฐานการสมัคร

2.

3.

รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
4.

5.

หัวหน้างานบุคลากร

คัดเลือกบุคคล

ผู้อานวยการ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

หัวหน้างานบุคลากร

คัดเลือกบุคคล

หัวหน้างานบุคลากร

กรรมการทุกท่าน

หัวหน้างานบุคลากร

ใบประกาศผล

หัวหน้างานบุคลากร

ใบรายงานตัว

หัวหน้างานบุคลากร

1. สัญญาจ้าง
2. คาสั่งจ้าง ฯ

6.

7.

8.
9.
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ขัน้ ตอนการคัดเลือกบุคคลกร
1. เตรียมใบสมัครและรับผิดชอบการสมัคร ให้เหมาะสมกับตาแหน่งที่ประกาศ
2. ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตามตาแหน่งที่ประกาศ
3. ตรวจหลักฐานการสมัคร งานบุคลากรดาเนินการตรวจหลักฐาน ดังนี้
-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว จานวน1รูป
-สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาเรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
-สาเนาประจาตัวบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาเรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
-สาเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาเรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
-สาเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(เฉพาะเพศชาย) พร้อมรับรองสาเนาเรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
-ใบรับรองแพทย์ เพื่อแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2526) ออกไว้ไม่เกิน
15 วันก่อนวันสมัคร
-สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (กรณีชื่อปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานข้างต้น)
-มอบงานการเงินออกใบเสร็จค่าสมัคร งานบุคลากรเก็บหลักฐานการสมัคร
-หมดเขตรับสมัครงานบุคลากรพิมพ์ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-คัดเลือกติดประกาศในที่
สาธารณะให้ทราบทั่วกัน
4. เสนอคาสั่งผ่านรองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
5. เสนอคาสั่งให้ผู้อานวยการลงนาม
6. สาเนาคาสั่งให้กรรมการทุกท่านและ ประสานกับกรรมการเรื่องแนวปฏิบัติการคัดเลือกเช่น การ
ออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การสอบภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบัติ สถานที่คัดเลือกตามวันเวลาที่กาหนดใน
ประกาศ
7. ประกาศผลการคัดเลือกให้เรียบร้อยตามวัน เวลาที่กาหนดในประกาศ
8. รับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือก งานบุคลากรจัดเตรียมเอกสารการรับรายงานตัว
9. ทาสัญญาจ้าง 2 ฉบับ และคาสั่งจ้างในตาแหน่งตามประกาศเสนอให้ผู้อานวยการลงนามและเก็บ
สัญญาจ้างหนึ่งฉบับไว้ที่งานบุคลากรส่วนอีกหนึ่งฉบับให้คืนผู้ถูกจ้าง ส่วนคาสั่งจ้างสาเนาให้งานการเงิน
1 ฉบับเพื่อดาเนินการเรื่องเบิกจ่ายเงินเดือน และ เก็บเอกสารใส่แฟูมให้เรียบร้อย ดังนี้
9.1 ใบสมัครของผู้สมัครทุกราย
9.2 คาสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคล
9.3 สาเนาประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
9.4 สาเนาประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องผู้ผ่านการคัดเลือก
5. ใบรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือก
6. สาเนาสัญญาจ้าง
7. สาเนาคาสั่งจ้างในตาแหน่งตามประกาศฯ
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานบุคลากร การพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ

1.

หลักฐาน

หัวหน้างานบุคลากร

คาสั่งไปราชการ

หัวหน้างานบุคลากร

สาเนาคาสั่งไปราชการ

หัวหน้างานบุคลากร

บันทึกรายงานการอบรม

หัวหน้างานบุคลากร

รายงานการเดินทาง

หัวหน้างานบุคลากร

1.รายงานการฝึกอบรม
2.โครงการพัฒนาบุคลการ

หัวหน้างานบุคลากร

สถิติการอบรมของบุคลากร
ในแต่ละปี

2.

3.

4.

5.

6.
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ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร
1. ทาคาสั่งไปราชการจากหนังสือราชการที่ผู้อานวยการอนุญาตให้ผู้บริหาร ครู พนักงานราชการและ
เจ้าหน้าที่ไปราชการ
2. สาเนาคาสั่งให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบเพื่อประสานกับงานการเงินดาเนินการเรื่องขอยืมเงินไปราชการ
ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน (กรณีขอยืมเงินวิทยาลัยเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ)
3. ผู้เข้ารับการอบรมเขียนรายงานการอบรมเสนอผู้อานวยการ เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านการอบรม
แล้วให้ทารายงานการอบรมผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผ่านรองผู้อานวยการฝุายวิชาการและเสนอผู้อานวยการ
ทราบเป็นลาดับไป
4. ผู้เข้ารับการอบรมเขียนรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ตามสิทธิ์ได้
โดยประหยัดซึ่ งในการเบิกค่ าใช้จ่า ยในการไปราชการนั้น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาใช้ร ะเบีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ซึ่ง ประก าศในพระราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง. เล่ม 124 ตอนพิเศษ 91 ง วันที่ 2 สิงหาคม 2550 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2550 และหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดิน ทางไปราชการ โดยให้คานึงถึงความประหยัดตามนโยบายประหยัด
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2550 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. งานบุคลากรจัดพิมพ์รายละเอียดการเข้ารับการอบรมของบุคลากรแต่ละปี เสนอผู้อานวยการ
และมอบสาเนาให้งานศูนย์ข้อมูล และจัดทาสถิติทุกสิ้นปีเพื่อสอดรับกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
6. เก็บเอกสารใส่แฟูมให้เรียบร้อย งานบุคลากรสาเนารายงานสถิติการฝึกอบรมพร้อมรายละเอียดใส่แฟูม
ให้เรียบร้อย
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานบุคลากรดาเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติของผู้มี
สิทธิ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามระเบี ยบสานัก นายกรั ฐมนตรีว่ าด้ วยการขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์ อั นเป็น ที่เ ชิด ชูยิ่ ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช 2536 ได้กาหนดให้ส่วนราชการจัดส่ง
เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปีไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า 90 วันและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สถานศึกษาที่เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัดจะต้องปฏิบัติด้วยความละเอียด
รอบคอบเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบตามที่กาหนดในระเบียบ ซึ่ง
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีหลักเกณฑ์ดังนี้
คุณสมบัติของผู้ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เป็นผู้มีสัญชาติไทย
- เป็ นผู้ประพฤติ ดีและประพฤติง านราชการหรือ ปฏิบัติ ง านที่ เ ป็นประโยชน์ต่ อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ
- เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาติให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ต้องเป็นลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่ว น
ราชการ และหมายความรวมถึงลูกจ้างประจาของส่วนราชการท้องถิ่นเมืองพัทยา และกรุง เทพมหานคร แต่ไ ม่
หมายความถึงลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน และเป็นลูกจ้างประจาที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรงหมวด ฝีมือ
หรือลูกจ้างประจาที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เริ่มจากการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก สลับกันโดยเลื่อนชั้นตราตามลาดับ
จากชั้นล่างสุด (ชั้นที่ 7) จนถึงชั้ นสูงสุดตามลาดับ โดยให้พิจารณาถึง ตาแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ และความดี
ความชอบของผู้ขอฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกาหนดระยะเวลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยี่งมงกุฏไทย
ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก
(ร.ง.ช.)
ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)
ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)
ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)
ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
ชั้นที่ 4 จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
ชั้นที่ 4 จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
(ต.ช.)
ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ชั้นที่ 2 ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ชั้นสายสะพาย
ชั้นสายสะพาย
ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ชั้นที่ 1 ปถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ
(ม.ว.ม.)
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้รับผิดชอบ

1.

2.

หลักฐาน

หัวหน้างานบุคลากร

หลักเกณฑ์การขอ ฯ

หัวหน้างานบุคลากร

ประวัติการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานบุคลากร

1.แบบฟอร์มการขอ ฯ
2.ประวัติการปฏิบัติงาน

รอง ฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบุคลากร

1.หนังสือราชการ
2.รายละเอียดการเสนอ
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้อานวยการ
หัวหน้างานบุคลากร

รายละเอียดขอเสนอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

หัวหน้างานบุคลากร

1.หนังสือออก
2. ใบสรุปเลื่อนขั้นและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หัวหน้างานบุคลากร

สาเนาหนังสือออกการเสนอ
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

3.

4.

5.

6.

7.

.
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ขั้นตอนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. แจ้ง หลั กเกณฑ์ การขอพระราชทานให้ข้า ราชการและลูก จ้า งประจาสถานศึ กษาทราบหลั กเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปีตามหนังสือเข้าจากสอศ.
2. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอ
ขอพระราชทานฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. พิมพ์ ร ายละเอี ยดของผู้ ขอเครื่องราชฯ และตรวจสอบคาหน้ าชื่อ ชื่อตั ว ชื่อสกุ ล และรายละเอีย ด
ประกอบการพิจารณาตามแบบที่กาหนดจากหนังสือข้าวของ สอศ. ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน
4. พิมพ์หนังสือราชการออกและแนบเอกสารในข้อ 3 เสนอผ่านรองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
ทราบ
5. เสนอผู้อานวยการลงนามในรายละเอียดการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หนังสือราชการออกพร้อม
เอกสารจากข้อ 4 ให้ผู้อานวยการลงนามในเอกสารการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของปีนั้น
6. ส่ง เอกสารการเสนอขอเครื่อ งราชอิ สริ ยาภรณ์ถึ ง ส านั ก อานวยการ ส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภายในวันที่ 30 มีนาคมของปี
7. เก็บสาเนาเอกสารการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใส่แฟูมให้เรียบร้อย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานบุ ค ลากรมี ห น้า ที่ จัด เตรี ยมใบค าขอมี บัต ร ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มูล ที่ กรอกในใบค าขอฯ
ตรวจสอบเอกสารประกอบใบค าขอฯ ให้ ค รบถ้ ว นและถู ก ต้ อ ง ท าหนั ง สื อ ราชการส่ ง ใบค าขอให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาแนวปฏิบัติเรื่องการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกา กาหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และผู้มีอานาจออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
(ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2549 นั้น
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้างานบุคลากร

1.แบบคาขอบัตร
2.รูปถ่าย

หัวหน้างานบุคลากร

1.แบบคาขอบัตร
2.รูปถ่าย

หัวหน้างานบุคลากร

1.แบบคาขอบัตร
2.รูปถ่าย
3.หนังสือนาวิทยาลัย
1.แบบคาขอมีบัตร
2.รูปถ่าย
3.หนังสือนาวิทยาลัย

1.
2.

2
6
3.

.

ผู้อานวยการ
หัวหน้างานบุคลากร

4.

หัวหน้างานบุคลากร

1.แบบคาขอมีบัตร
2.รูปถ่าย
3.หนังสือนาของสอศ.

หัวหน้างานบุคลากร

สาเนาหนังสือแจ้ง
ความ
กรณีบัตรหาย

หัวหน้างานบุคลากร

สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุล

หัวหน้างานบุคลากร

1.หนังสือออก ฯ
2.สาเนาใบคาขอมี
บัตร ฯ

5.

6.
30
7.
30

8.

หลักฐาน
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ขั้นตอนการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. เขียนคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยลายมือตัวเองตามแบบที่กาหนดคือ
1.1 แบบคาขอของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 แบบคาขอของลูกจ้างประจา
1.3 แบบคาขอของพนักงานราชการ
2. นารูปถ่ายจานวน 2 ใบ เขียนชื่อและนามสกุล ด้านหลังรูปให้เรียบร้อย ใส่ซองพลาสติกขนาดเล็ก แล้ว
เย็บซองพลาสติกที่บรรจุรูปถ่ายนั้นติดไว้ที่ด้านหน้าของแบบคาขอมีบัตรประจาตัวรูปถ่ายดังกล่าวให้ใช้รูปถ่ายตามที่
กาหนด ดังนี้
2.1 ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคาขอมีบัตรประจาตัว
2.2 มีขนาด 2.5 x 3.0 เซนติเมตร
2.3 เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม
2.4 ผู้ขอมีบัตรให้แต่งกายให้ถูกต้องตามตาแหน่งของตัวเอง
2.5 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ(กรณีต่อบัตรใหม่) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน พร้อมรับรองสาเนาให้เรียบร้อย
3. ท าหนั ง สื อ ราชการออกพร้ อ มใบยื่ น ค าขอ (รวมทั้ ง รู ป ถ่ า ยที่บ รรจุ ใ นซองพลาสติ ก แล้ ว ) ผ่ า นรอง
ผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
4. เสนอหนังสือออกพร้อมใบคาขอมีบัตรฯ ให้ผู้อานวยการลงนาม
5. ส่งหนังสือออกพร้อมใบคาขอไปยังสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา)
6. กรณีบัตรหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร
แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บัตรนั้นหาย ถูกทาลาย หรือชารุด (โดยแนบหลักฐานการแจ้งความมาด้วย
กรณีที่บัตรหายหรือถูกทาลายทั้งหมด หรือให้แนบบัตรที่ชารุดหรือบัตรที่ เหลืออยู่บางส่วนที่ยังไม่ถูกทาลายมาด้วย
และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วย)
7. กรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรภายใน 30
วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ สกุล (ให้แนบหลักฐานสาเนาใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ดังกล่าวพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วย)
8. เก็บสาเนาเอกสารใส่แฟูมให้เรียบร้อย ดังนี้
8.1 สาเนาหนังสือราชการออกพร้อมสาเนาคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ผู้ใดมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้หรือแสดงบัตรประจาตัวว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่อบุคลากร การจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานบุคลากรตรวจสอบจานวนวันลากิจและลาปุวย ในรอบการปฏิบัติงาน 6 เดือนของลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน
2. งานการเงินมีหน้าที่จ่ายเงินตามระเบียบที่หักจากจานวนวันลาที่เกินกาหนดแล้ว
คานิยาม
ลูกจ้ างชั่ วคราว หมายถึ ง ลูกจ้ างรายเดือน รายวั น และรายชั่ วโมงที่จ้ างไว้ปฏิ บัติง านที่ มีลัก ษณะ
ชั่วคราวและหรือมีกาหนดเวลาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
และลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
จากคาสั่งมอบอานาจที่ 1063/2549 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบอานาจให้หัวหน้า
สถานศึกษามีอานาจในการสั่งจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีได้มีการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวและมีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้า งของส่วนราชการ พ.ศ. 2526
ดังนี้
- การเบิกจ่ายเงินให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กาหนดจ่ายเดือนละ 1 ครั้งโดยกาหนดเวลาทางานให้เป็นไป
ตามเวลาทางานของทางราชการ
- การเบิกจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดพิเศษ ให้ถือเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ โดย
อัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- การเบิกจ่ายเงินให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงโดยกาหนดการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในวันทางาน
ปกติ กาหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง
ระเบียบการลากิจ ลาปุวยของลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. 2535 ปรับปรุง
พ.ศ. 2539 ว่าไว้ดังนี้
ลูกจ้างชั่วคราวกรณีเริ่มปฏิบัติงานปีแรกมีสิทธิ์ลาปีหนึ่งไม่เกิน 8 วันทาการเว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลาการ
ทางานไม่ครบ 6 เดือนไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ์และในปีถัดไปลูกจ้างชั่ว คราวที่ปฏิบัติง านต่อเนื่องมีสิทธิ์ลาปุวยโดย
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาปีละ 15 วันทาการ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิ์ลาคลอดบุตรได้ไ ม่เกิน 90 วัน โดยมีสิทธิ์ไ ด้
ค่าจ้างระหว่างลาจากวิทยาลัยฯ 45 วัน เว้นแต่กรณีที่เริ่มปฏิบัติงานปีแรกไม่ครบ 7 เดือน
สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานราชการโดย
กาหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานทุก 6 เดือนดังนั้นในรอบ 6 เดือนลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิ์ลากิจและลาปุวย
รวมกันได้ 8 วันทาการและได้รับค่าจ้างระหว่างลาตามอัตราปกติ
แต่ถ้าลูกจ้างชั่วคราวรายใดลากิจและลาปุวยมากกว่า 8 วันทาการในรอบ 6 เดือน วิทยาลัยฯ พิจารณา
จ่ายเงินค่าจ้างตามระเบียบ
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานบุคลากร การจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบ

ผู้รับผิดชอบ

1.

หลักฐาน

หัวหน้างานบุคลากร

หลักฐานการลา

หัวหน้างานบุคลากร

1.บันทึกข้อความ
2.ใบลา

หัวหน้างานบุคลากร

1.บันทึกข้อความ
2.ใบลา
3.สถิติการลา

หัวหน้างานบุคลากร

บันทึกข้อความ

หัวหน้างานบุคลากร

บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง
รับทราบแล้ว

หัวหน้างานบุคลากร

1.สาเนาบันทึกข้อความ
2. ใบลา
3. สถิติวันลาในรอบ 6 เดือน

6

2.

3.

4.

5.

6.
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ขั้นตอนการจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบ
1. สารวจวันลากิจ+ลาปุว ยในรอบ 6 เดือน งานบุคลากรสารวจสถิติก ารลากิจ ลาปุวยของลู กจ้า ง
ชั่วคราวทุก 6 เดือนโดยช่วงแรกเริ่มจาก วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป และช่วงที่ 2 เริ่มจากวันที่
1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
2. บันทึกข้อความขออนุญาตจ่ายเงินตามระเบียบ ลูกจ้างชั่วคราวรายใดมีจานวนวันลาเกิน 8 วันทาการ
ในรอบ 6 เดือนงานบุคลากรบันทึกข้อความ รายงานผู้อานวยการโดยผ่านรองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากรเพื่อ
ขออนุญาตจ่ายเงินค่าจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งแนบรายละเอียดวันลาซึ่งประกอบด้วย
2.1 ใบลา
2.2 สมุดลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน
2.3 สถิติวันลาในรอบ 6 เดือน
3. บันทึกข้อความอนุญาตจากผู้อานวยการแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อรับทราบและ
อนุญาตให้หักเงินในวันที่ลาเกินระเบียบ
4. นาบันทึกข้อความให้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อรับทราบ
5. นาบันทึกข้อความและสาเนาจากข้อ 3 ให้งานการเงินดาเนินการจ่ายเงินตามระเบียบต่อไป
6. เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องใส่แฟูมให้เรียบร้อย ดังนี้
6.1 ใบลา
6.2 สถิติวันลา
6.3 สาเนาบันทึกข้อความฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานประชาสัมพันธ์
ภาระหน้าที่
1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น
ศู น ย์ ค วบคุ ม เสี ย งตามสาย ศู น ย์ วิ ท ยุ สื่ อ สาร โทรศั พ ท์ ภ ายในภายนอกสถานี วิ ท ยุ แ ละการสื่ อ สารด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่นส่วนราชการ
สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
4. ดูแล บารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
6. ดูแล บารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

47
แผนภูมิฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

การจัดทาข่าวสารบริการ
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ
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เริ่มต้น

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จากงาน หรือ ฝุายต่าง ๆ

14มพันธ์จากงานต่าง ๆ
1.รับข้อมูลการประชาสั

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ใบประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

14
2.จัดทาเอกสารประชาสั
มพันธ์

ปรับปรุ14งแก้ไข
3. ขออนุญาตดาเนินการ

หลักฐาน

ผู้อานวยการ
รอง ฯ ฝุายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

14
4. แต่งตังคณะกรรมการประชาสั
มพันธ์

ผู้อานวยการ
1คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 2.บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์
3.รายงานผลการออก
ประชาสัมพันธ์ประจาวัน

14
5.ดาเนินการประชาสั
มพันธ์

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 1.ใบประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร
2.รายงานผลการออก
ประชาสัมพันธ์ประจาวัน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ บันทึกรายงานผลการออก
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์

6. รายงานผู14้บังคับบัญชา

เสร็จ
333ll3
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
1. รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์จากงานต่าง ๆ รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ จากงานหรือ
ฝุายต่าง ๆ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. จัดทาเอกสารการประชาสัมพันธ์ ดาเนินการจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยให้งานหรือฝุายที่เป็น
เจ้าของเรื่องช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
3. ขออนุญาตดาเนินการ บันทึกขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น ในการดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยให้ครู -เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานต่าง ๆ
5. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ออกประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่
ได้จัดให้ในตารางเวรประชาสัมพันธ์ ที่งานประชาสัมพันธ์ได้จัดไว้
6. รายงานผู้บังคับบัญชา ให้รายงานผลการประชาสัมพันธ์ ลงวันสมุดรายงานผลการประชาสัมพันธ์
ประจาวัน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามลาดับขั้น
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานการจัดทาข่าวสารบริการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์จากงานต่าง ๆ รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ
จากงานหรือฝุายต่าง ๆ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. จัดทาเอกสารการประชาสัมพันธ์ ดาเนินการจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยให้งานหรือ
ฝุายที่เป็นเจ้าของเรื่องช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
3. ขออนุญาตดาเนินการ บันทึกขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น ในการดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยให้ครู-เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย แต่ถ้าเป็นการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายนอกวิทยาลัยฯงานประชาสัมพันธ์จะ
เป็นผู้ดาเนินการเอง โดยการปิดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯและประกาศประชาสัมพันธ์หน้าเสา
ธง
5. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ออกประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง
ๆ ที่ได้จัดให้ในตารางเวรประชาสัมพันธ์ ที่งานประชาสัมพันธ์ได้จัดไว้
6. รายงานผู้บังคับบัญชา ให้รายงานผลการประชาสัมพันธ์ ลงวันสมุดรายงานผลการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ป ระจ าวั น หั ว หน้ า งานประชาสั ม พั น ธ์ ร ายงานผลการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ
ตามลาดับขั้น

50
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายงานการจัดทาข่าวสารบริการ
3333
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทา
14 การ
ข่าวสารบริ

ผู้อานวยการ
รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร

คาสั่งวิทยาลัย

2.ประชุมคณะกรรมการ
14
ฯ

รอง ฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

1.คาสั่งวิทยาลัย
2.รายงานการประชุม

14 ประชาสัมพันธ์ ฯ
3.รับข้อมูล และสื่อสาร

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการดาเนินงาน ฯ

ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ

4. แต่งตังคณะกรรมการประชาสั
มพันธ์
14

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการดาเนินงาน ฯ

ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ

5. จัดทาเป็14นรูปเล่ม ฯ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการดาเนินงาน ฯ

ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ (ร่าง)

6. เสนอผู้อานวยการ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ (ร่าง)

7. บริการ ข่าวสาร 14
และหน่วยงานต่าง ๆ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

1.รูปเล่มข่าวสาร
2. หนังสือนาส่ง

รอง ฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

8.รายงานผู14้บังคับบัญชา

3333
สิ้นสุด

51
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาข่าวสารบริการ รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากรและ
หัวหน้างานร่วมกันจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาข่าวสาร
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการจัดทาข่าวสารบริการ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยรองผู้อานวยการ
ฝุายบริหารทรัพยากร เป็นประธานดาเนินงานและหัวหน้างานประชาสัมพันธ์เป็นเลขานุการ จะเป็นผู้จัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อมอบหมายและรับผิดชอบงาน ตั้งแต่การรับข้อมูล การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ การ
จัดทาเป็นรูปเล่ม
3. รับข้อมูล และ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เมื่อมีข้อมูล ข่าวสารที่ต้องสื่อสาร หรือประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับเรื่องและดาเนินการส่งผ่านคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ
สื่อสาร และหรือ ประชาสัมพันธ์
4. รวบรวมข้อมูลข่าวสาร กรณีการจัดทาข่าวสารบริการเป็นรูปเล่ม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารเพื่อนาเสนอคณะกรรมการกาหนดรูปแบบการจัดทารูปเล่ม
5. จัดทาเป็นรูปเล่ม คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดทาเป็นร่างรูปเล่มข่าวสาร ตามมติกาหนดรูปแบบ
ลาดับ เนื้อหารายละเอียด อื่น ๆ
6. เสนอผู้อานวยการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์นาร่างรูปเล่มข่าวสาร และงบประมาณการจัดทา
รูปเล่มเสนอ ผู้อานวยการพิจารณาอนุมัติ
7. บริการข่าวสาร และหน่วยงานต่าง ๆ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ดาเนินการมอบข่าวสารรูปเล่มให้หน่วยงาน บุคลากร ภายในและหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมหนังสือนาส่ง
8. รายงานผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์สรุปรายงานการดาเนินงาน เสนอรองผู้อานวยการ
ฝุายบริหารทรัพยากร และ ผู้อานวยการตามลาดับ

52
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการเงิน การเบิกงบประมาณ (กรณีมีใบ PO)
1. งานการเงินลงทะเบียนรับเอกสารจากงานพัสดุ
2. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจัดซื้อ / จ้าง
3. งานการเงินจัดทาเอกสารงบหน้าใบสาคัญ บก.107
4. งานการเงินจัดทาเอกสารใบรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย
5. งานการเงินกรอกข้อมูล แบบ ขบ..01 ในระบบ GMFIS
6. งานการเงินนาแบบ ขบ.01 พร้อมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอรองผู้อานวยการฝุายบริหาร
ทรัพยากรตรวจสอบความถูกต้อง
7. งานการเงินนาแบบ ขบ.01 พร้อมเอกสารที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอผู้อานวยการอนุมัติ
ในเอกสาร
8. รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร (ผู้อนุมัติคนที่ 1) ผู้อานวยการ (ผู้อนุมัติคนที่ 2) อนุมัติเบิกจ่าย
ในระบบ GMFIS
9. งานการเงินจัดเก็บเอกสารรอเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย / คู่สัญญา

53
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการเงิน การเบิกงบประมาณ (กรณีมีใบ PO)

3333
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

รับเอกสารชุ14
ดเบิกจากพัสดุ

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารประกอบการจัดซื้อ / จ้าง

จัดทาเอกสารหน้า14
งบ ใบสาคัญ บก.107

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารประกอบการจัดซื้อ / จ้าง

จัดทาเอกสารใบรับ14
รอง หักภาษี ณ ที่จ่าย

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ใบหน้างบ บก. 107

กรอกข้อมูลการเบิก14
เงินลงในแบบ ขบ.01

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารประกอบการจัดซื้อ / จ้าง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้อานวยการ

เอกสารประกอบการจัดซื้อ / จ้าง
ขบ.01

ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอผู้อานวยการ
ลงนามอนุมัติ

อนุมัติ เบิกในระบบ GFMIS

สิ3333
้นสุด

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

เอกสารประกอบการจัดซื้อ / จ้าง
ขบ.01
ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอผู้อานวยการ
ลงนามอนุมัติ

54
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการเงิน การจ่ายเงินงบประมาณ (กรณีมีใบ PO)
1. รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร (ผู้อนุมัติคนที่ 1) และผู้อานวยการ (ผู้อนุมัติคนที่ 2) อนุมัติ ขบ.
1ในระบบ GFMIS
2. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขาย / คู่สัญญาในระบบ GFMIS ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
3. งานการเงิน ตรวจสอบการโอนเงินกับธนาคาร
4. งานการเงิน แจ้งผู้ขาย / คู่สัญญา ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน
5. งานการเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง ของใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บใบเสร็จเงิน แนบกับชุดเบิก
6. งานการเงิน จัดทาเอกสารสรุปการเบิกจ่ายเงินประจาเดือนในระบบ GFMIS เสนอรองผู้อานวยการฝุาย
บริหารทรัพยากร และผู้อานวยการตรวจสอบ และลงนามในเอกสาร
7. งานการเงินนาส่งเอกสารให้งานบัญชี

55
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานการเงิน การจ่ายเงินงบประมาณ (กรณีมีใบ PO)

3333
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้อานวยการ

ขบ.01 พร้อมเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/จ้าง

โอนเงินเข้าบัญ14
ชีผู้ขาย / คู่สัญญา
ในระบบ GFMIS

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ขบ.01 พร้อมเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/จ้าง

ตรวจสอบการจ่ายเงินและการโอนเงิน

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ขบ.01 พร้อมเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/จ้าง

14 บใบเสร็จรับเงิน
ติดต่อผู้ขายเพื่อขอรั

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ขบ.01 พร้อมเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/จ้าง

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ขบ.01 พร้อมเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/จ้าง
ใบเสร็จรับเงิน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้อานวยการ

เอกสาร ประกอบการจัดซื้อ / จ้าง
ใบเสร็จรับเงิน
เอกสารสรุปการเบิกจ่ายประจาเดือนในระบบ

อนุมัติ 14ขบ.1

ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน
จากผู้ขาย

ตรวจสอบการเบิกจ่าย

GFMIS

จัดเก็บเอกสาร รวมทั้งชุดเบิก ส่งงานบัญชี

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ขบ.01 พร้อมเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/จ้าง
ใบเสร็จรับเงิน

3333
สิ้นสุด
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56
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการเงิน การเบิกเงินงบประมาณ (กรณีไม่มีใบ PO)
1. งานการเงินลงทะเบียนรับเอกสารจากงานพัสดุ
2. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจัดซื้อ / จ้าง
3. งานการเงินจัดทาเอกสารงบหน้าใบสาคัญ บก.107
4. งานการเงินจัดทาเอกสารใบรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
5. งานการเงินกรอกข้อมูล แบบ ขบ.02 ในระบบ GMFIS
6. งานการเงินนาแบบ ขบ.02 พร้อมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอรองผู้อานวยการฝุายบริหาร
ทรัพยากรตรวจสอบความถูกต้อง
7. งานการเงินนาแบบ ขบ.02 พร้อมเอกสารที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอผู้อานวยการอนุมัติใน
เอกสาร
8. รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร (ผู้อนุมัติคนที่ 1) ผู้อานวยการ (ผู้อนุมัติคนที่ 2) อนุมัติเบิกจ่าย
ในระบบ GMFIS
9. งานการเงิน จัดเก็บเอกสารรอเบิกจ่ายให้ผู้ขาย / คู่สัญญา

57
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานการเงิน การเบิกเงินงบประมาณ (กรณีไม่มีใบ PO)

3333
เริ่มต้น

14ดเบิกจากพัสดุ
รับเอกสารชุ

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารประกอบการจัดซื้อ / จ้าง

จัดทาเอกสารหน้า14
งบ ใบสาคัญ บก.107

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารประกอบการจัดซื้อ / จ้าง

จัดทาเอกสารใบรั
14 บรอง
หักภาษี ณ ที่จ่าย
(ถ้ามี)
กรอกข้อมูลการขออนุ
14 มัติเบิกเงิน
ลงในแบบ ขบ.02

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ใบหน้างบ บก. 107

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารประกอบการจัดซื้อ / จ้าง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้อานวยการ

เอกสารประกอบการจัดซื้อ / จ้าง
ขบ.02

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้อานวยการ

เอกสารประกอบการจัดซื้อ / จ้าง
ขบ.02

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารประกอบการจัดซื้อ / จ้าง
ขบ.02

ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอผู้อานวยการ
ลงนามอนุมัติ

อนุมัติ เบิกในระบบ GFMIS

จัดเก็บเอกสารรอเบิกจ่ายให้ผู้ขาย – คู่สัญญา

เสร็จ

3333
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58
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการเงิน การจ่ายเงินงบประมาณ (กรณีไม่มีใบ PO)
1. งานการเงินเสนอ ขบ.02 พร้อมเอกสารชุดเบิกให้รองผู้อานวยการ และผู้อานวยการอนุมัติในเอกสาร
และอนุมัติในระบบ GFMIS
2. งานการเงิน ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีสถานศึกษาจากกรมบัญชีกลางกับธนาคาร
3. งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง จานวนเงินที่รบั โอนกับ ขบ.02 และเอกสารชุดเบิก
4. งานการเงิน เขียนเช็คสั่งจ่ายผู้ขาย เสนอรองผู้อานวยตรวจสอบ และเสนอผู้อานวยการอนุมัติ
5. งานการเงิน จ่ายเช็คให้กับผู้ขาย พร้อมใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
6. งานการเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง ใบเสร็จรับเงินกับ ขบ.02 และเอกสารชุดเบิก
7. งานการเงิน จัดทาแบบ ขจ.05 และเอกสารสรุปการเบิกจ่ายเงินประจาเดือน ในระบบ GFMIS เสนอ
รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร และผู้อานวยการตรวจสอบและลงนามในเอกสาร ขจ.05
8. งานการเงิน จัดส่งเอกสารชุดเบิกพร้อมใบเสร็จรับเงินให้กับงานบัญชี

59
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานการเงิน การจ่ายเงินงบประมาณ (กรณีไม่มีใบ PO)
3333

เริ่มต้น

อนุมัติ 14ขบ.02

รับโอนเงินเข้าบัญ14
ชีจากกรมบัญชีกลาง

เขียนเช็คสั่งจ่าย 14
ให้ผู้ขาย

เสนอขออนุมัติเช็คสั่งจ่าย
เงินงบประมาณ
จ่ายเช็คให้กับผู้ขายพร้อมใบหักภาษี
ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสร็จรับเงิน

ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

นาเอกสารชุดเบิกให้งานบัญชี

3333
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้อานวยการ

ขบ.02 พร้อมเอกสารชุดเบิก

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

บัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ขบ.02 พร้อมเอกสารชุดเบิก

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้อานวยการ

ขบ.02 พร้อมเอกสารชุดเบิก
ทะเบียนคุมการจ่ายเช็คเงินงบประมาณ

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ขบ.02 พร้อมเอกสารชุดเบิก
ทะเบียนคุมการจ่ายเช็คเงินงบประมาณ

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ขบ.02 พร้อมเอกสารชุดเบิก

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้อานวยการ

ขบ.02 พร้อมเอกสารชุดเบิกใบเสร็จรายวัน
ขจ.05
เอกสารสรุปการเบิกจ่ายเงินประจาเดือน
ในระบบ GFMIS
ขบ.02 พร้อมเอกสารชุดเบิก
และใบเสร็จรับเงิน

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

60
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานการเงิน การจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS (ขจ.05)
1. รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายงวันของสถานศึกษา
2. งานการเงินประสานกับทางธนาคาร ตรวจสอบความถูกต้องจานวนเงินที่โอนเข้าบัญชีกับเอกสาร ขบ.
02 และชุดเบิก
3. งานการเงินขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน โดยการเขียนเช็คสั่งจ่าย
4. งานการเงินนาส่งข้อมูลการจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS เพื่อจัดทาเอกสาร ขจ.05
5. งานการเงินตรวจความถูกต้องของ ขจ.05
6. งานการเงินจัดเก็บ ขจ.05 แนบกับ ขบ.02 และชุดเบิกเพื่อนาเสนอรองผู้อานวยการฝุายบริหาร
ทรัพยากรและผู้อานวยการตรวจสอบและลงนาม
7. งานการเงินนาส่งเอกสารการเบิกจ่ายทั้งชุดให้กับงานบัญชี

61
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการเงิน การจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS (ขจ.05)

3333

เริ่มต้น

รับโอนเงินเข้าบัญ14
ชีสถานศึกษาจาก
กรมบัญชีกลาง

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ขบ.02 พร้อมเอกสารชุดเบิก

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้อานวยการ

ขบ.02 พร้อมเอกสารชุดเบิก
ทะเบียนคุมการจ่ายเช็คเงินงบประมาณ

นาส่งข้อมูลการจ่ายเงินในระบบ GFMIS ขจ.05

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ขบ.02 พร้อมเอกสารชุดเบิก

ตรวจสอบการนาส่งข้อมูล

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ขบ.02 พร้อมเอกสารชุดเบิก
ขจ.05

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ขออนุมัติจ่ายเงิน

เสร็จ

62

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการเงิน ยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. ผู้ที่ได้รับอนุญาตไปราชการ จัดทาบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย ในการเดินทางไปราชการ พร้อม
แนบหลักฐาน คาสั่งอนุญาตให้ไปราชการ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วม
ประชุม อบรม
2. ผู้ยืมจัดทาสัญญายืมเงิน โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 2 ชุด พร้อม
หลักฐาน ตามข้อ 1
3. งานการเงิน ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน นาเสนอรองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากรตรวจสอบและ
พิจารณาอนุมัติเบื้องต้น
4. งานการเงินนาเสนอ ผู้อานวยการพิจารณาอนุมัติเงินยืม
5. งานการเงินจ่าย เช็คให้กับผู้ยืม
6. ผู้ยืมล้างเงินยืมหลังจากเดินทางกลับจากไปราชการพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในกาหนดเวลาตามที่
ระเบียบกาหนด
7. งานการเงินจัดเก็บเอกสารสัญญาการยืม / ใบสาคัญล้างเงินยืม
8. งานการเงินนาใบสาคัญเบิกจ่ายตามระเบียบ

63

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานการเงิน ยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ

3333

เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

บันทึกขออนุมัติยืม14
เงินทดรองจ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

ผู้เดินทาง

คาสั่งอนุญาตให้ไปราชการ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

จัดทาสัญญายืมเงินท14
าประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ

ผู้เดินทาง

คาสั่งอนุญาตให้ไปราชการ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

งานการเงิน
ฝ่ายผู้บริหารทรัพยากร

สัญญายืมเงิน
คาสั่งอนุญาตให้ไปราชการ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

งานการเงิน
ผู้อานวยการ

สัญญายืมเงิน
คาสั่งอนุญาตให้ไปราชการ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

งานการเงิน

ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค

ผู้เดินทาง
งานการเงิน

จัดทารายงานการเดินทางไปราชการ
คาสั่งอนุญาตไปราชการและเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

งานการเงิน

รายงานการเดินทางไปราชการ
คาสั่งการเดินทางไปราชการ
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ
14
นาเสนอผู้อานวยการอนุ
มัติ

จ่ายเงิ14นยืม

ล้างเงินยืม / รับใบสาคัญ

จัดเก็บเอกสาร / รอเบิกจ่าย ล้างใบสาคัญ

3333
เสร็จ

64
แผนภูมิฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการเงิน
ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

หัวหน้างานการเงิน

การเบิกงบประมาณ (กรณีมีใบ PO)

การจ่ายเงินงบประมาณ (กรณีมีใบ PO)

การเบิกเงินงบประมาณ (กรณีไม่มีใบ PO)

การจ่ายเงินงบประมาณ (กรณีไม่มีใบ PO)

การจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS (ขจ.05)

การยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ

65
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี การจัดทาบัญชีในระบบ GFMIS
1. งานบัญชีรับเอกสารชุดเบิก และหลักฐานการจ่ายเงินจากงานการเงิน
2. งานบัญชี วิเคราะห์ข้อมูลรายการเบิกจ่ายเอกสารชุดเบิก และหลักฐานการจ่ายเงิน
3. งานบัญชี ลงทะเบียนคุม เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนและเงินงบประมาณ
4. งานบัญชีพิมพ์บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS (บช.01)
5. งานบัญชีพิมพ์เอกสาร บช.01 พร้อมเอกสารชุดเบิก และหลักฐานการจ่ายเงินเสนอ ฝุายบริหาร
ทรัพยากรตรวจสอบและเสนอผู้อานวยการอนุมัติ
6. งานบัญชีเรียกรายงานงบทดลอง ประจาเดือนจัดส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจัดส่งสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกวันที่ 15 ของเดือน
7. งานบัญชีจัดเก็บ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไว้ รอรับตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

66
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี การจัดทาบัญชีในระบบ GFMIS
3333

เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

รับเอกสารหลั14กฐานการเบิกจ่าย

หัวหน้างานบัญชี

เอกสารชุดเบิกและหลักฐานการจ่ายเงิน

วิเคราะห์ข้อมู14
ลรายการเบิกจ่าย

หัวหน้างานบัญชี
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

เอกสารชุดเบิกและหลักฐานการจ่ายเงิน

ลงทะเบียนเงินรายได้ส14ถานศึกษา เงินอุดหนุน
และเงินงบประมาณ

หัวหน้างานบัญชี
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

เอกสารชุดเบิกและหลักฐานการจ่ายเงิน

14 GFMIS (บช.01)
บันทึกบัญชีในระบบ

หัวหน้างานบัญชี
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

เอกสารชุดเบิกและหลักฐานการจ่ายเงิน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้อานวยการ

บช.01
เอกสารชุดเบิกหลักฐานการจ่ายเงิน

เรียกรายงานงบทดลอง
ประจาเดือนจัดส่ง สตง. และ สอศ.

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

งบทดลองประจาเดือน

จัดเก็บเอกสารหลักฐาน การ
เบิกจ่าย
รอรับการตรวจ

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

งบทดลองประจาเดือน
บช.01 และเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน

พิมพ์เอกสาร บช.01
เสนอ ผู้อานวยการ อนุมัติ

3333
เสร็จ

67
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานการบัญชี การจัดทาบัญชีในระบบ GFMIS
1. งานบัญชีรับเอกสารชุดเบิก และหลักฐานการจ่ายเงินจากงานการเงิน
2. งานบัญชี วิเคราะห์ข้อมูลรายการเบิกจ่ายเอกสารชุดเบิก และหลักฐานการจ่ายเงิน
3. งานบัญชี ลงทะเบียนคุม เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนและเงินงบประมาณ
4. งานบัญชีพิมพ์บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS (บช.01)
5. งานบัญชีพิมพ์เอกสาร บช.01 พร้อมเอกสารชุดเบิก และหลักฐานการจ่ายเงินเสนอ ฝุายบริหาร
ทรัพยากรตรวจสอบและเสนอผู้อานวยการอนุมัติ
6. งานบัญชีเรียกรายงานงบทดลอง ประจาเดือนจัดส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจัดส่งสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกวันที่ 15 ของเดือน
7. งานบัญชีจัดเก็บ เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไว้ รอรับตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

68
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการซื้อ / จ้างด้วยวิธีตกลงราคา

3333

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

หลักฐาน

บุคคล/หน่วยงาน
โครงการ ฯ
เจ้าของโครงการ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
หัวหน้างาน / หัวหน้าแผนกวิชา

1.จัดทาโครงการจัดซื14้อจัดจ้างเสนอตามสาย
บังคับบัญชา
2.เสนอผู้อานวยการ
อนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

รองผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

เจ้าของโครงการ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

3.เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท14
า รายงาน ขอซื้อขอจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าของโครงการ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

4.ผู้อานวยการ อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง

ผู้อานวยการ

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

ใบเสนอราคา
ใบสั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

ใบส่งของ

5. เจ้าหน้าที่ พัสดุ ติด14
ต่อผู้ขาย/ ผู้รับจ้างทราบ
ภายใน 3 วัน

แจ้ง

รายงาน ผอ.

6.รับพัสดุ

กรณีไม่ถูกต้อง
7. ตรวจรับพัสดุที่ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างนาส่ง
กรณีถูกต้อง

8.ลงทะเบี
เ ยนคุม

9.เขียนใบเบิก

สิ3333
้นสุด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใบส่งของ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

ผู้เบิก / เจ้าของโครงการ
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69
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการซื้อ / จ้างด้วยวิธีสอบราคา

3333
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

บุคคล/หน่วยงาน
ผู้เสนอโครงการ

โครงการ ฯ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

2.ผู้อานวยการอนุมัติโครงการ

ผู้อานวยการ

บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
เจ้าของโครงการ

14
3.จัดทารายงานการขอซื
้อขอจ้าง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

แบบฟอร์มรายงานการขอซื้อขอจ้าง

4.จัดทาเอกสารผู14
้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
(กรณีจากัดผู้มีความสามารถ)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

เอกสารกาหนดคุณลักษณะเบื้องต้น

ผู้อานวยการ

เอกสารกาหนดคุณลักษณะเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

ประกาศเชิญชวนผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

ผู้อานวยการ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

คณะกรรมการคัดเลือก ฯ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

1.เสนอโครงการขออนุ
14 มัติตามสายงาน

5. เสนอผู้อานวยการอนุมัติ
คุณสมบัติเบื้องต้น

6. จัดทาประกาศเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

7. ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

8.คณะกรรมการรายงานผลการคัดเลือก ฯ

คณะกรรมากรเปิดซองสอบราคา
9.แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

10.จัดทาเอกสารสอบราคา

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา
เอกสารการพิจารณาผลการ
เปิดซองสอบราคา

เอกสารสอบราคา

70
14
11.ประกาศเผยแพร่การสอบราคา
ผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างโดยตรง

ผู้รับผิดชอบ

ปิดประกาศ ณ ที่ทาการ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

ประกาศเชิญชวน
ไปรษณีย์ลงทะเบียน / EMS

13.หัวหน้าเจ้าหน้14าที่พัสดุเก็บรักษา
ซองเสนอราคาทุกราย

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

เอกสารลงรับซองสอบราคา
ใบรับซองสาหรับผู้ยื่นซอง

14.คณะกรรมการ14เปิดซองสอบราคา
ตรวจสอบคุณสมบัติ

หัวหน้างานพัสดุ

ซองเสนอราคาของผู้ขาย/ผู้รับทิ้ง

ในประเทศก่อนวัน
เปิดซองไม่น14
้อยกว่า 10 วัน

หลักฐาน

ต่างประเทศก่อนวัน
14
เปิดซองไม่น้อยกว่า 45 วัน

12 .รับซองสอบราคาจากผู
14 ้ขาย/รับจ้างก่อนวัน
เปิดซองสอบราคา

15.พิจารณาคั14ดเลือกพัสดุหรือ
งานจ้างของผู้เสนอราคา

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

เอกสารแสดงคุณสมบัติผู้ขาย
ใบเสนอราคา

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

บันทึกข้อความ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
แบบฟอร์มรายงานผล
การพิจารณา

กรณีถูกต้อง
16.รายงานผลการพิ
14 จารณาคัดเลือก
ต่อผู้อานวยการผ่านหัวหน้างานพัสดุ

3333
สิ้นสุด

71
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (วงเงินเกิน 100,000 บาท)

3333
เริ่มต้น
14
1.จัดทาโครงการขออนุ
มัติ

14
2.เสนอข้อความเห็นชอบสายงานบั
งคับบัญชา

ผู้รับผิดชอบ

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโครงการ

หลักฐาน

โครงการ ฯ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

หัวหน้างาน / หัวหน้าแผนกวิชา
รองผู้อานวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

โครงการ ฯ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

ผู้อานวยการ

โครงการ ฯ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

14 ้อ / ขอจ้าง
4.จัดทารายงานขอซื

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ผู้เกี่ยวข้องตามสายงาน

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ / ขอจ้าง

5. ผู้อานวยการให้ความเห็นชอบ

ผู้อานวยการ

รายงานการข้อซื้อ / ขอจ้าง

ผู้อานวยการ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ

คณะกรรมการจัดจ้าง

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบพัสดุ ฯ

หัวหน้างานพัสดุ
ผู้อานวยการ

เอกสารรายงานผลการพิจารณา
เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด

งานพัสดุ
งานการเงิน

เอกสารชุดเบิก ฯลฯ

3.ผู้อานวยการอนุมัติโครงการ

6. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง ฯ

7. ดาเนินการจัดจ้างพัสดุ 6 กรณีตามระเบียบ ฯ

8.รายงานผลการพิจารณาต่อผู้อานวยการ

9.พัสดุจัดทาชุดเบิกส่งมอบงานการเงินเบิกจ่าย

สิ3333
้นสุด
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72
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ

3333
เริ่มต้น
14
1.เสนอความต้องการซื้อ / จ้าง

หลักฐาน

บุคคล / หน่วยงาน
ที่ประสงค์จัดซื้อ/จ้าง

โครงการ ฯ
บันทึกข้อความ

ผู้อานวยการ

โครงการ ฯ
บันทึกข้อความ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานการขอซื้อ / ขอจ้าง

4.เสนอผู้อานวยการ
ให้ความเห็นชอบ

ผู้อานวยการ

แบบรายงานการขอซื้อ / ขอจ้าง

14 ดซื้อ / จ้าง
5.ดาเนินการจั

ผู้อานวยการ

เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อ / จัดจ้างทั้ง 2 กรณี

2. ผู้อานวยการ

14 ดซื้อ / จ้าง
3. จัดทารายงานขอจั

กรณีไ14
ม่จากัด
วงเงินงบประมาณ

กรณีราคาซื
14 ้อ/จ้างต่า
กว่า 100,000 บาท

ผู้อานวยการ
14
ดาเนินการ

หัวหน้า14
งานพัสดุ
ดาเนินการ
ตามวงเงิน ที่ได้รับอนุมัติ

6.ดาเนินการซื้อ/จ้14
าง จากส่วนราชการ
ตามระเบียบพัสดุ
14 บ ฯลฯ
7.ตรวจรั

ผู้อานวยการ
หัวหน้างานพัสดุ

ใบสั่งซื้อ
ใบเสนอราคา

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

เอกสารตรวจรับ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ
ข้อมูลพัสดุที่จัดซื้อ / จัดจ้าง

3333
เสร็จ
67

73
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ การตรวจรับพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ

3333
เริ่มต้น
1.เสนอขออนุ
14 มัติคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
2. ผู้อานวยการลงนามแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

หลักฐาน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

ร่างคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
บันทึกข้อความเสนอร่างคาสั่ง ฯ

ผู้อานวยการ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตามคาสั่ง ฯ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
14 บทราบคาสั่ง ฯ
3. คณะกรรมการ ลงนามรั

4.ผู้ขาย / ผู้รับจ้างนาส่งพัสดุ

5.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผู้ขาย
ผู้รับจ้าง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ใบส่งของ

คณะกรรมการตรวจรับ ฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิกรณีพัสดุมี
การทดลองทางเทคนิค

รับพัสดุกเรณีพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วน

ลงนามในใบ
เ
ตรวจรับ 2 ฉบับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ใบตรวจรับพัสดุ
บันทึกรายงานผู้อานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ใบตรวจรับพัสดุ
บันทึกรายงานผู้อานวยการ

รายงานผู้อานวยการ
กรณีพัสดุไม่ครบจานวน
หรือไม่ถูกต้อง

รายงานผู้อานวยการ
ผ่าน หัวหน้างานพัสดุ

74

ผู้รับผิดชอบ

แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ
ภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันตรวจพบ

จัดทาชุดเบิกส่งงาน
การเงินเบิกเ จ่ายตาม
ระเบียยบ

สิ3333
้นสุด

เจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

หลักฐาน

เอกสารชุดเบิก
หนังสือแจ้งผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

75
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ (กรณีการยืมระหว่างส่วนราชการ)
ผู้รับผิดชอบ

3333
เริ่มต้น

หลักฐาน

1.สถานศึกษาผู้ยืมท14
าหลักฐานการยืมพัสดุ

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารทั่วไป

หนังสือราชการภายนอก เรื่องการยืมพัสดุ

14อมเหตุผลและวันส่งคืน
2. ส่งหนังสือการยืมพร้

งานบริหารทั่วไป

หนังสือราชการภายนอก เรื่องการยืมพัสดุ

3.ผู้อานวยการสถานศึ
14 กษาผู้ให้ยืมอนุมัติ

ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้ให้ยืมพัสดุ

หนังสือราชการภายนอก เรื่องการยืมพัสดุ

4.สถานศึกษาผู14้ยืมนาพัสดุไปใช้
ในราชการตามภารกิจ

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการใช้พัสดุ

หนังสือราชการภายนอก เรื่องการยืมพัสดุ

14 งคืนตามกาหนด
5. นาพัสดุนั้นมาส่

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการใช้พัสดุ
งานบริหารงานทั่วไป

พัสดุ
หนังสือนาส่งคืนพัสดุ

พัสดุเกิดชารุด
เสียหาย/สูญหาย

พัสดุอยู่ใเนสภาพ
ใช้การได้

ผู้ยืมต้องซ่อมแซมและชดใช้
พัสดุให้คงสภาพเดิม

6.สถานศึกษาจัดทาหนังสือ
ขอบคุณ
สิ3333
้นสุด

สถานศึกษาผู้ยืม
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการใช้พัสดุ

ใบแจ้งซ่อมพัสดุ
เอกสารการจัดซื้อพัสดุ

งานพัสดุ

งานบริหารงานทั่วไป

หนังสือราชาการขอบคุณผู้ให้ยืม
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ การจาหน่ายพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ

3333
เริ่มต้น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจาปี รายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปี
งานพัสดุ

14 สดุประจาปีแล้ว
1.หลังจากตรวจสอบพั

14 อผู้อานวยการ
2.เสนอรายงานต่

3.ผู้อานวยการพิจารณาสั่งการ
เพื่อดาเนินการ

1.ขาย

2.แลกเปลี่ยน

3.โอน

4.แปรสภาพ
ทาลาย

4.ดาเนินการ 4 กรณีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
5.กรณีมีเงินรายได้จากการจาหน่ายพัสดุให้
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ

6.รายงานผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
งานพัสดุ

บันทึกข้อความเสนอรายงาน
การตรวจสอบพัสดุประจาปี

ผู้อานวยการ

บันทึกข้อความเสนอรายงาน ฯ

งานพัสดุ
คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ

เอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการจาหน่ายทั้ง 4 กรณี

คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ
งานพัสดุ

เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละกรณี

คณะกรรมการการจาหน่ายพัสดุ
งานการเงิน
งานวางแผน ฯ

บันทึกส่งมอบเงินรายได้
หลักฐานการจาหน่ายพัสดุ

คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ
งานพัสดุ

บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติ
พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สิ3333
้นสุด
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77
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจาปี
งานและความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานหรือ หัวหน้าส่วนราชการ จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
นั้น ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งวดตั้ง แต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน จนถึง วันที่ 30
กันยายน ปีปัจจุบัน ว่าการรับจ่ายพัสดุถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือ ตรงตามทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุชารุด
เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ ในราชการต่อไป และให้เสนอผลการ
ตรวจสอบดังกล่าว โดยส่งรายงานเสนอตามลาดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ 1 ชุด และส่งรายงานไปยัง
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี 1 ชุด สาหรับหน่วยงาน
ในราชการ บริหารส่วนภูมิภาคให้ส่งสาเนารายงาน ไปยังส่วนราชการต้นสังกัดอีก 1 ชุด

78
เริ่มต้น

ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ (การตรวจสอบพัสดุประจาปี)
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุ

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535

ดาเนินการตรวจสอบพัสดุตั้งแต่วันเปิด
ทาการวันแรกของเดือนตุลาคม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535

การตรวจสอบพัสดุประจาปี

ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุภายในเดือนกันยายน

จัดทาปฏิทินการตรวจสอบพัสดุ

เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ
สถานศึกษาภายใน 30 วันทาการ
นับตั้งแต่ตรวจสอบ

ส่งรายงานการตรวจสอบต่อ
-สอศ. จานวน 1 ชุด
- สตง./สตง.ภูมิภาค จานวน 1 ชุด

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้ผู้อานวยการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง (ไม่เป็น
เจ้าหน้าที่พัสดุ) ตรวจสอบพัสดุประจาปี
2. ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบพัสดุ ของแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30
กันยายนของปีปัจจุบัน
3. คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบพัสดุ ตั้งแต่วันเปิดทางานวันแรกของวิทยาลัยในเดือนตุลาคม
4. ให้เสนอรายงานผลการตรวจภายใน 30 วันทาการ ไม่นับวันหยุด นับตั้งแต่วันเริ่มดาเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ
5. วิทยาลัยส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุตัวจริงให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 1
ชุด และส่งสาเนารายงานการตรวจสอบไปยังสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค (สาหรับสถานศึกษาในภูมิภาค) 1 ชุด

80
แผนภูมิฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

หัวหน้างานพัสดุ

การซื้อ/จ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา

การซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีสอบราคา

การจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ (วงเงินเกิน 100,000)

การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ (วงเงินเกิน 100,000)

การจัดซื้อ / จัดจ้างวิธีกรณีพิเศษ

กรตรวจรับพัสดุ
การยืมพัสดุ

การจาหน่ายพัสดุ
การตรวจสอบพัสดุ ประจาปี

81
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานอาคารสถานที่
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอโครงการงานอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ
ขอบข่าย
ครอบคลุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอโครงการงานอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1. รองฯฝุ า ยบริ ห ารทรั พ ยากร และหั ว หน้ า งานอาคารสถานที่ มี ห น้ า ที่ จั ด ท าบั น ทึ ก เชิ ญ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา รวบรวม ข้อมูล วางแผน การ
ดาเนินการโครงการ เลขานุการจดบันทึกการประชุมเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการ
2. หัวหน้างานอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ จัดทาแผนงาน/โครงการ เตรียม
เสนอผู้อานวยการ
3. หัวหน้างานอาคารสถานที่ นาแผนงาน/โครงการ เสนอต่อรองฯฝุายบริหารทรัพยากรเพื่อ
พิจารณา
4. ผู้อานวยการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติโครงการ/แผนงาน พร้อมลงนาม
5. หัวหน้างานอาคารสถานที่ ทาบันทึกขออนุญาตดาเนินการโครงการ ขออนุ มัติจัดซื้อ จัดจ้าง
ตามที่ได้รับการอนุมัติโครงการ
6. หัวหน้างานอาคารสถานที่ นาบันทึกขออนุญาตดาเนินการโครงการ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
ตามที่ได้รับการอนุมัติโครงการ เสนอต่อรองฯฝุายบริหารทรัพยากรเพื่อพิจารณา
7. หัวหน้างานอาคารสถานที่ นาบันทึกขออนุญาตดาเนินการโครงการ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
ตามที่ได้รับการอนุมัติโครงการ เสนอต่อผู้อานวยการเพื่ออนุญาต
8. หัวหน้างานอาคารสถานที่ และคณะกรรมการ ตรวจสอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไป
ตามระเบียบพัสดุ
9. หัวหน้างานอาคารสถานที่ดาเนินการจัดซื้อ -จัดจ้าง ตามลาดับขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ

82
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานอาคารสถานที่

3333
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

1. ประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที
่
14
วิเคราะห์ปัญหา รวบรวม ข้อมูล วางแผน

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานอาคารสถานที่

1. บันทึกเชิญประชุม
2. วาระการประชุม
3. บันทึกการประชุม

14
2. จัดทาแผนงาน/โครงการ

หัวหน้างานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

ใบเสนอโครงการ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

1. บันทึกขออนุมัติ
2. ใบเสนอโครงการ

ผู้อานวยการ

1. บันทึกขออนุมัติ
2. ใบเสนอโครงการ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

1. บันทึกขออนุญาตดาเนินการ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

2. ใบเสนอราคา

ผู้อานวยการ

3. ใบขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง

หัวหน้างานอาคาราสถานที่
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ใบเสนอจัดซื้อ/จัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ใบเสนอจัดซื้อ/จัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ

3. รองฯ ฝ่ายบริ14หารทรัพยากร
ไม่อนุมัติ
4. ผู้อานวยการพิจารณา
แผนงาน/โครงการ

5. ขออนุญาตด14าเนินโครงการ
ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

14 หารทรัพยากร
6. เสนอฯ ฝ่ายบริ
ไม่อนุมัติ
7. ผู้อานวยการพิจารณา
การจัดซื้อ/จัดจ้าง

8. ดาเนินการจั14ดซื้อ/จัดจ้าง

9. พัสดุด14าเนินการ
สิ้นสุด
gl3333

83
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดประชุมคณะกรรมการงานอาคารสถานที่เพื่อวิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลและวางแผนการ
ดาเนินงาน
2. จัดทาแผนงาน/โครงการ บันทึกขออนุมัติโครงการเพื่อเตรียมเสนอต่อผู้อานวยการ
3. รองฯฝุายบริหารทรัพยากรตรวจสอบรายละเอียดแผนงาน/โครงการก่อนเสนอผู้อานวยการ
4. ผู้อานวยการพิจารณาแผนงาน/โครงการ และลงนามอนุมัติโครงการ
5. ขออนุญาตดาเนินโครงการ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง หัวหน้างานอาคารสถานที่จัดทาบันทึกขอ
อนุญาตดาเนินการตามโครงการ และขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อเตรียมเสนอต่อผู้อานวยการ
6. หัวหน้างานอาคารสถานที่นาบันทึกขออนุญาตดาเนินการตามโครงการ และขออนุมัติจัดซื้อ/จัด
จ้างเสนอต่อผู้อานวยการ โดยผ่านรองฝุายบริหารทรัพยากร
7. ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง หัวหน้างานอาคารสถานที่และคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
8. พัสดุดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างตามลาดับขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบพัสดุ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
การดูแลรักษา ซ่อมแซม อาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา ฯลฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษา ซ่อมแซม อาคาร ระบบไฟฟูา ประปา ให้
เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ
ขอบข่าย
ครอบคลุมการปฏิบัติงานอาคารเกี่ยวกับการดูแลรักษา ซ่อมแซม อาคาร ระบบไฟฟูา ประปา ของ
สถานศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลอาคารสถานที่ แจ้งความเสียหายต่อหัวหน้างานอาคารสถานที่
2. หัวหน้างานอาคารสถานที่มีหน้าที่รับแจ้งความเสียหายจากครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้อาคาร
สถานที่ และลงทะเบียนรับเอกสาร
3. หัวหน้างานอาคารสถานที่มีหน้าที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4. หัวหน้างานอาคารสถานที่มีหน้าที่ทาบันทึกข้อความขออนุญาตดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเสนอต่อ
ผู้อานวยการ
5. หัวหน้างานอาคารสถานที่มีหน้าที่ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
6. เจ้าหน้าที่งานสถานที่มีหน้าที่ดาเนินการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น
7. หัวหน้างานอาคารสถานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้อานวยการ

84
ฝ่าบริหารทรัพยากร
งานอาคารสถานที่ (การดูแลรักษา ซ่อมแซม อาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา ฯลฯ
ผู้รับผิดชอบ
1.
2.
3.

4.

5.

หลักฐาน

ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลอาคารสถานที่

บันทึกข้อความแจ้งความเสียหาย

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ ประจาอาคาร

1. บันทึกข้อความแจ้งความเสียหาย
2. ทะเบียนรับเอกสาร งานพัสดุ

หัวหน้างานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ ประจาอาคาร

บันทึกข้อความแจ้งความเสียหาย

หัวหน้างานอาคารสถานที่

บันทึกขอความขออนุมัติ

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

บันทึกขอความขออนุมัติ

ผู้อานวยการ

บันทึกขอความขออนุมัติ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

6.
7.

8.
9.

10.

นักการภารโรง
พนักงานทาความสะอาด
ยามรักษาการณ์

ตามระเบียบพัสดุ

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ ประจาอาคาร

บันทึกการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

หัวหน้างานอาคารสถานที่

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. แจ้งความเสียหาย ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลอาคารสถานที่ แจ้งความเสียหายด้วยการบันทึกข้อความแจ้งความ
เสียหายต่อหัวหน้างานอาคารสถานที่
2. รับแจ้งความเสียหาย หัวหน้างานอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ประจาอาคาร รับบันทึก
ข้อความแจ้งความเสียหาย จากครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้อาคารสถานที่ นาเสนอรองผู้อานวยการฝุาย
บริหารทรัพยากร
3. ตรวจสอบความเสียหาย และวางแผนการดาเนินการ ประสานงาน หัวหน้างานอาคารสถานที่และ
เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ ประจาอาคาร ตรวจสอบความเสียหายและวางแผนดาเนินการ กรณีที่ไม่ต้องใช้
วัสดุ สามารถดาเนินการซ่อมแซมได้ก็สามารถดาเนินการได้ ตามข้อ 8 ปฏิบัติงานดาเนินการแก้ไข
4. ประสานงาน ตรวจสอบ วางแผน ประมาณการ ขออนุญาตดาเนินการขอจัดซื้อ จัดจ้าง กรณีที่ความ
เสียหายนั้นจาเป็นต้องใช้วัสดุ หัวหน้างานอาคารสถานที่ดาเนินการประสานงาน ตรวจสอบวางแผน
ประมาณการและขออนุญาตดาเนินการบันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง
5. รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
ระเบียบงานพัสดุนาเสนอผู้อานวยการอนุมัติ
6. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้างานอาคารสถานที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงานพัสดุ
7. ปฏิบัติงานดาเนินการแก้ไข ตามงานที่เสนอขอจัดซื้อจัดจ้าง อาจเป็นงานนักการภารโรง หรือ พนักงาน
ทาความสะอาด หรือยามรักษาการณ์ เป็นต้น
8. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่
งานอาคารสถานที่ประจาอาคารดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานดาเนินการแก้ไขความเสียหายตามเสนอ
9. รายงานผลการปฏิบัติการ หัวหน้างานอาคารสถานที่รายงานผลการปฏิบัติงานของรองผู้อานวยการ
ฝุายบริหารทรัพยากร และ ผู้อานวยการตามลาดับ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรจัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
ให้เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ
ขอบข่าย
ครอบคลุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1. รองฯฝุายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานอาคารสถานที่ จัดประชุมคณะกรรมการอาคาร
สถานที่ เพื่อมอบหมายงาน
2. ยามรักษาการณ์ลงบันทึกการปฏิบัติงานอยู่เวรยามประจาวัน
3. นักการภารโรงลงบันทึกการปฏิบัติงานอยู่เวรยามประจาวัน
4. ครูเวรลงบันทึกการปฏิบัติงานอยู่เวรยามประจาวัน
5. ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรการปฏิบัติงาน
6. หัวหน้างานอาคารสถานที่เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโดยผ่านรอง
ผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
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งานอาคารสถานที่ (จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่)
ผู้รับผิดชอบ

3333
เริ่มต้น

หลักฐาน

1. ประชุมคณะกรรมการงานอาคารสถานที
่
14
มอบหมายงาน
1. มอบ

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานการประชุม

14่ได้รับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานตามที

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ตรวจเวรยาม

1. บันทึกการปฏิบัติงาน
ยามรักษาการณ์
2. บันทึกการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง
3. บันทึกการปฏิบัติงานครูเวร
4. บันทึกตรวจงานจ้าง
ยามรักษาการณ์
5. บันทึกตรวจงานจ้าง
ทาความสะอาด

หัวหน้างานอาคารสถานที่

แบบรายงานผลการปฏิบัติ

ไม่ผ่าน
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ผ่าน

14 บัติงาน
4. รายงานผลการปฏิ

สิ้นสุด
gl3333

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ประชุมคณะกรรมการด้านอาคารสถานที่เพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัตงิ านตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการด้านต่างๆ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน หัวหน้างานอาคารสถานที่ จัดทาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานยาม
รักษาการณ์ สมุดบันทึกการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่นักการภารโรง สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
ครูเวร ผู้ตรวจเวรยามดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานและบันทึกผลการปฏิบัติงาน
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน หัวหน้างานอาคารสถานที่ดาเนินการจัดทาสมุดตรวจงานจ้าง
ยามรักษาการณ์ สมุดบันทึกตรวจงานจ้างทาความสะอาดและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
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แผนภูมิฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานอาคารสถานที่
ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

หัวหน้างานอาคารสถานที่

การดูแลรักษา ซ่อมแซม อาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา ฯลฯ
ฯลฯณล
การจัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
การเทียบโอนประสบการณ์อาชีพและศึกษาเพิ่มเติม ระดับ ปวช. และปวส.
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของงานทะเบียนในการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์อาชีพเพิ่มเติม
ระดับ ปวช. และปวส. ของวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ
ขอบข่าย
การปฏิบัติงานการรับนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์อาชีพและศึกษาเพิ่มเติมระดับ
ปวช.และปวส.
หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ในการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์อาชีพ
และศึกษาเพิ่มเติม ระดับ ปวช. และปวส.
2. งานทะเบียนประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์มอบตัว โดยกาหนดวัน เวลา อย่างชัดเจน
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งานทะเบียน การเทียบโอนประสบการณ์อาชีพและศึกษาเพิ่มเติม ระดับ ปวช. และปวส.

ผู้รับผิดชอบ

1.
2.

หลักฐาน

หัวหน้างานทะเบียน

แบบคาร้อง

หัวหน้างานทะเบียน

รายชื่อผู้ขอรับการประเมิน

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการประเมิน ฯ

1.รายชื่อผู้ขอรับการประเมิน
2. ระเบียนผลการเรียน

หัวหน้างานทะเบียน

1. รายชื่อผู้ขอรับการประเมิน
2. ใบลงทะเบียน

หัวหน้างานทะเบียน
คณะกรรมการประเมิน ฯ

1.รายชื่อผู้ขอรับการประเมิน
2. ระเบียบผลการเรียน
3. ข้อทดสอบ
1. รายชื่อผู้ขอรับการประเมิน
2. เอกสารการลงทะเบียน

3.

4.

5.

2

6.

1

7.
(1
8.

9.

3

)

3

3

หัวหน้างานทะเบียน
ผู้เรียน
ครูผสู้ อน
ผู้เรียน

แผนการสอน

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
ครูผสู้ อน

สมุดผลการเรียน

หัวหน้างานทะเบียน

ระเบียนผลการเรียน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์อาชีพและศึกษาเพิ่มเติม ระดับ ปวช. และปวส.
1. ยื่นแบบคาร้องขอเทียบโอนประสบการณ์อาชีพและศึกษาเพิ่มเติมระดับ ปวช. และ ปวส.
2. รวบรวมกลุ่มผู้ขอรับการประเมิน
3. พิจารณาคุณสมบัติสู่การเทียบโอนเบื้องต้น ดังนี้
3.1 รายชื่อผู้ขอรับการประเมิน
3.2 ระเบียนผลการเรียน
4. ลงทะเบียนผู้รับการประเมินประสบการณ์ฯ ตามแบบฟอร์มใบสมัคร
4.1 แบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารประกอบที่ 5.1, เอกสารประกอบที่ 5.2
เอกสารประกอบที่ 5.3, เอกสารประกอบที่ 5.4)
5. ประเมินเทียบประสบการณ์ไม่เกิน 2 ใน 3ของหลักสูตร โดยดูจาก
5.1 ระเบียนผลการเรียน
5.2 ข้อทดสอบ
6. ลงทะเบียนเรียนที่เหลือ 1 ใน 3
7. ศึกษาเพิ่มเติมหลากหลายวิธี (1 ใน 3 ของหลักสูตร)
8. วัดผลและประเมินผลการเรียนเพิ่มเติม
9. เก็บหลักฐานนักศึกษาจบหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานทะเบียน การมอบตัวนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ – ชั้นสูง (ปวช. , ปวส. )
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของงานทะเบียนในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.
ของวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ
ขอบข่าย
ครอบคลุมการปฏิบัติงาน การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร หรือหัวหน้างานทะเบียนมีหน้าที่เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับมอบตัวและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
2. หัวหน้างานทะเบียนมีหน้าที่ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ เพื่อจัดเตรียมเอกสาร
3. คณะกรรมการมีหน้าที่รับมอบตัว ตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจสอบหลักฐาน
และรับชาระเงิน
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งานทะเบียน การมอบตัวนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ – ชั้นสูง (ปวช. ปวส.)
ผู้รับผิดชอบ
1.

.

2.

3.

.

4.

ผู้อานวยการ

1.รายงานการประชุม
2.นโยบายการดาเนินการมอบตัวและ
การเก็บเงิน

รอง ฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ร่างคาสัง่ คณะกรรมการดาเนินงานฯ

รอง ฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้อานวยการ

คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงาน ฯ

รอง ฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1.สาเนาคาสั่ง ฯ
2.เอกสารและลาดับชั้นตอนการมอบตัว

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ฯ
5.
6.

7.
(

.-

.-

.)

.)

(
9.
(
10.

.,

.-

.)

3.ใบประกาศผลสอบคัดเลือก
แผนการเรียนของนักเรียน (ปวช.)

หัวหน้างานการเงิน

1.แผนการเรียนของนักศึกษา (ปวช.)
2.แบบฟอร์มที่ใช้ในการรับจ่ายเงิน

หัวหน้างานทะเบียน

บัญชีรายชื่อนักศึกษา (ปวช.)
ทุกชั้นปี

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.บัตรลงทะเบียน
2. ใบมอบตัว
3. แผนการเรียน
4. บัญชีรายชื่อนักศึกษาในที่ปรึกษา
1. บัตรลงทะเบียน
2.ใบเสร็จรับเงิน

8.

11.

หลักฐาน

เจ้าหน้าที่รับเงินลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

1.บัญชีรายชื่อ
2.บัตรลงทะเบียน
3.ใบประกาศลงทะเบียนล่าช้า

หัวหน้างานทะเบียน

1. ใบรายงานผล
2. ใบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
3. ใบรายชื่อผู้ไม่ลงทะเบียน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การมอบตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ชั้นสูง (ปวช., ปวส.)
1. ประชุมรองผู้ช่วยอานวยการทุกฝุายเกี่ยวกับนโยบายการดาเนินการมอบตัวและการเก็บเงินค่าสมัคร
2. ร่างคาสั่งวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. เสนอผู้อานวยการอนุมัติคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนดาเนินงาน ดังนี้
4.1 จัดเตรียมเอกสารและลาดับขั้นตอนการมอบตัว
4.2 ใบประกาศผลสอบคัดเลือก
5. จัดเตรียมแผนการเรียนของนักเรียน (ปวช.) ให้กับงานทะเบียนและงานการเงิน
6. จัดเตรียมใบเสร็จและคานวณยอดเงินในการลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่ใช้ในการรับจ่ายเงิน
7. จัดเตรียมใบมอบตัวและบัตรลงทะเบียนให้กับนักศึกษา (ปวช.) ทุกชั้น
8. ให้คาแนะนาใน การลงทะเบียนตรวจสอบรายวิชาและการมอบตัวของนักศึกษา (ปวช.)
9. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนักศึกษา (ปวช.)
10. ตรวจบัตรลงทะเบียนประกาศลงทะเบียนและมอบตัวล่าช้า
11. รายงานผลผู้อานวยการสถานศึกษาและสอศ.

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานทะเบียน การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ – ชั้นสูง (ปวช. , ปวส. )
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของงานทะเบียนในการรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีระบบแบบ
แผนและมีประสิทธิภาพ
ขอบข่าย
การปฏิบัติงานการรับนักศึกษาระดับ ปวช.,ปวส. ของทุกปีการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1. งานทะเบียนจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ในการรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส
2. งานทะเบียนประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์มอบตัว โดยกาหนดวัน เวลา อย่างชัดเจน
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานทะเบียน การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ – ชั้นสูง (ปวช. ปวส.)
ผู้รับผิดชอบ

1.

หลักฐาน

ผู้อานวยการ
รอง ฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานทะเบียน

คาสั่งคณะกรรมการรับสมัคร

หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

1.ใบสมัคร
2.เอกสารและลาดับขั้นตอนรับสมัคร
3. แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการรับสมัคร
4. ผังสถานที่รับสมัคร
1. ใบสมัคร
2. หลักฐานการรับสมัคร

2.

คณะกรรมการรับสมัคร
3.

คณะกรรมการรับสมัคร

1. ใบสมัคร
2. หลักฐานการรับสมัคร

คณะกรรมการรับสมัคร

1. หลักฐานการรับสมัคร
2. ใบเสร็จรับเงิน

หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

รายชื่อผู้สมัคร

หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

แฟ้มเอกสารหลักฐานการรับสมัคร

หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

1.เอกสารสรุปรายงานผู้บังคับบัญชา
และผู้เกี่ยวข้อง
2.สถิติผู้สมัคร

4.

5.

6.

7.

8.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ชั้นสูง (ปวช., ปวส.)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ -ชั้นสูง(ปวช., ปวส.)
2. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ใบสมัคร
2.2 เอกสารและลาดับขั้นตอนการรับสมัคร
2.3 แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการรับสมัคร
2.4 ผังสถานที่รับสมัคร
3. รับสมัคร ให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครมีดังนี้
3.1 สาเนาใบ รบ.
3.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.3 สาเนาบัตรประชาชน
3.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
4. ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ในการรับสมัคร ดังนี้
4.1 ใบสมัคร
4.2 ใบ รบ.
4.3 สาเนาบัตรประชาชน
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.5 รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
5. รับชาระเงินและออกใบเสร็จ
6. จัดพิมพ์รายชื่อผู้สมัครลงโปรแกรม ศธ 02
7. จัดเก็บใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการรับสมัคร
8. สรุปรายงานการรับสมัครแต่ละวัน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานทะเบียน การรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของงานทะเบียนในการรับสมัครนักศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ
ขอบข่าย
การปฏิบัติงานการรับนักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ในการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. จัดทาสถิติผู้สมัครทุกวันจนสิ้นสุดการรับสมัคร
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ฝ่ายบริหารทรัพยากรชื่องานทะเบียน การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผู้รับผิดชอบ

1.

2.

3.

4.

ผู้อานวยการ
รอง ฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานทะเบียน

คาสั่งคณะกรรมการรับสมัคร

หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

1.ใบสมัคร
2.เอกสารและลาดับขั้นตอนรับสมัคร
3. แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการรับสมัคร
4. ผังสถานที่รับสมัคร
1. ใบสมัคร
2. หลักฐานการรับสมัคร

คณะกรรมการรับสมัคร

คณะกรรมการรับสมัคร

1. ใบสมัคร
2. หลักฐานการรับสมัคร

คณะกรรมการรับสมัคร

1. หลักฐานการรับสมัคร
2. ใบเสร็จรับเงิน

หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

รายชื่อผู้สมัคร

หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

แฟ้มเอกสารหลักฐานการรับสมัคร

หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

1.เอกสารสรุปรายงานผู้บังคับบัญชา
และผู้เกี่ยวข้อง
2.สถิติผู้สมัคร

5.

6.

7.

8.

หลักฐาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2. จัดเตรียมเอกสาร
2.1 ใบสมัคร
2.2 เอกสารและลาดับขั้นตอนการรับสมัคร
2.3 แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการรับสมัคร
2.4 ผังสถานที่รับสมัคร
3. รับสมัคร ให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร มีดังนี้
3.1 สาเนาทะเบียน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน
3.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
4. ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ในการรับสมัคร ดังนี้
4.1 ใบสมัคร
4.2 สาเนาบัตรประชาชน
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
5. รับชาระเงินและออก
6. จัดพิมพ์รายชื่อผู้สมัคร
7. จัดเก็บใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการรับสมัคร
8. สรุปรายงานการรับสมัครแต่ละวัน
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานทะเบียน การขออนุมัติและออกหลักฐานผลการเรียน
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของงานทะเบียนในการใช้บริการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา
ขอบข่าย
ครอบคลุมการปฏิบัติงานของการขอหลักฐานทางการศึกษาทุกหลักสูตร (ปวช., ปวส.)
เอกสารอ้างอิง
1. คู่มืองานทะเบียน
2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คานิยาม
เอกสารหลักฐานการศึกษา หมายถึง ใบระเบียนแสดงผลการเรียน, ใบประกาศนียบัตร,
ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา, บัตรนักศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.

งานทะเบียนมีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานตามใบคาร้องให้ถูกต้อง
จัดทาเอกสารตามใบคาร้อง
ตรวจสอบเอกสารเสนอหัวหน้าตามฝุายและเสนอผู้อานวยการ ลงนาม
จ่ายเอกสารตามคาร้อง และบันทึกเป็นหลักฐานในการออกเอกสารทางการศึกษา
จัดเก็บใบคาร้องและเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อเป็นหลักฐานในการออกเอกสาร
ทางการศึกษา
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานทะเบียน การขออนุมัติและออกหลักฐานผลการเรียน
ผู้รับผิดชอบ

1.

หลักฐาน

ผู้สาเร็จการศึกษา ปวช.
ผู้สาเร็จการศึกษาระยะสั้น

ใบคาร้องขอหลักฐานผลการเรียน

หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ใบคาร้องขอ ฯ

ผู้อานวยการ
หัวหน้างานทะเบียน

ใบคาร้องขอ ฯ

หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

1.รบ.

ผู้อานวยการ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

1.รบ.

หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

1.รบ.

2.

3.

4.

5.
6.

./

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือ ระยะสั้น
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือ ระยะสั้น
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือ ระยะสั้น

98

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติและออกหลักฐานผลกาเรียน
1. ยื่นใบคาร้องขอหลักฐานผลการเรียน
2. ตรวจสอบใบคาร้องขอหลักฐานผลการเรียน
3. เสนอผู้อานวยการเพื่อขออนุมัติตามใบคาร้อง ดาเนินการจัดทาใบ รบ.ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) รบ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระยะสั้น
5. เสนอผู้อานวยการลงนามใบ รบ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระยะสั้น
6. มอบใบ รบ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รบ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ระยะสั้น ให้กับผู้สาเร็จการศึกษา และผู้ยื่นคาร้องขอฯ
แผนภูมิฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานทะเบียน
ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

หัวหน้างานทะเบียน
การเทียบโอนประสบการณ์อาชีพและศึกษาเพิ่มเติม ระดับ ปวช.,ปวส.
การมอบตัวนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ – ชั้นสูง (ปวช, ปวส.)

การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ – ชั้นสูง (ปวช,ปวส.)
การรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

การขออนุมัติและออกหลักฐานผลการเรียน
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี ตามนโยบายและ
ภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. จัดทาข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนใน
สถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา
3. การตรวจและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
และดาเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณเป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สารวจ
ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
6. จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่
กาหนด
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
9. ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนปฏิบัติงานประจาปี
งานวางแผนและงบประมาณ
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

- หัวหน้างานวางแผนฯ

- บันทึกข้อความ

- หัวหน้าแผนกวิชา
- หัวหน้างาน

- บันทึกข้อความ
- แบบเสนอโครงการ
- แบบ สผ.1

รองฝ่ายวิชาการ

- บันทึกข้อความ
- แบบเสนอโครงการ
- แบบ สผ.1

- หัวหน้างานวางแผนฯ
- รองฝ่ายแผนงานฯ

- บันทึกข้อความ
- แบบเสนอโครงการ
- แบบ สผ.1

- หัวหน้างานวางแผนฯ
- รองฝ่ายแผนงานฯ

- วาระการประชุม
- ประมาณการร่ายรับรายจ่าย
- โครงการ

- หัวหน้างานวางแผนฯ
- รองฝ่ายแผนงานฯ

- วาระการประชุม
- ประมาณการรายรับรายจ่าย
- โครงการ

- หัวหน้างานวางแผนฯ

- บันทึกข้อความขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจาปี
- รูปเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

แจกแบบคาขอโครงการหรือ สผ.
แผนกวิชา/หน่วยงานจัดทาโครงการ/สผ.

No

ฝ่ายที่สังกัดพิจารณา
เห็นชอบ

Yes
พิจารณาคาขอของ
แผนกวิชา/หน่วยงาน

Yes

No

No

ขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา

Yes

No

ขออนุมัติจาก
คณะกรรมการวิทยาลัย

Yes
จัดทารูปเล่มและแจกจ่าย

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการประจาปี
1. แจกแบบคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี (โครงการ/สผ.) ให้กับแผนกวิชาและหน่วยงานภายใน
วิทยาลัย
2. แผนกวิชาหรือหน่วยงานจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้วส่งฝุายที่สังกัด
3. ฝุายที่สังกัดพิจารณาแล้ว ส่งงานวางแผนและงบประมาณ
4. งานวางแผนและงบประมาณพิจารณาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
5. นาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
6. นาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการวิทยาลัย
7. จัดทารูปเล่ม
8. แจกจ่ายให้แผนกวิชาและหน่วยงานภายในวิทยาลัย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ชื่องานการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและความต้องการในสถานศึกษา
3.2 ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษา (SWOT)
3.3 กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
3.4 กาหนดพันธกิจ (Mission)
3.5 กาหนดกลยุทธ์ (Strategy)
3.6 กาหนดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม (KPI)
4. จัดทาประชาพิจารณ์แผนพัฒนาสถานศึกษา
5. นาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
6. นาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการวิทยาลัย
7. จัดทารูปเล่ม
8. เผยแพร่ภายในและภายนอกวิทยาลัย
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
งานวางแผนและงบประมาณ
3333

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการจั
ดทาแผน
14
พัฒนาสถานศึกษา

14 ดทาแผน
ประชุมคณะกรรมการจั
พัฒนาสถานศึกษา
กระบวนการจัดทาแผน
พัฒนาสถานศึกษา
NO

ประชาพิจารณ์แผน
พัฒนาสถานศึกษา

YES
NO

ขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา

หลักฐาน

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ

บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหาร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

บันทึกข้อความ

คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษา

บันทึกข้อความ
โครงการ

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ

บันทึกข้อความ
หนังสือเชิญ

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ

วาระการประชุม
ร่างแผนพัฒนาสถานศึกษา

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ

วาระการประชุม
ร่างแผนพัฒนาสถานศึกษา

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

บันทึกข้อความขออนุมัติ
แผนพัฒนาสถานศึกษา

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

บันทึกข้อความขออนุมัติ
แผนพัฒนาสถานศึกษา

YES
NO

ขออนุมัติจากคณะกรรมการ
วิทยาลัย
YES
การจัดทารูปเล่ม

เผยแพร่
สิ้นสุด
3333
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ชื่องานการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและความต้องการในสถานศึกษา
3.2 ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษา (SWOT)
3.3 กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
3.4 กาหนดพันธกิจ (Mission)
3.5 กาหนดกลยุทธ์ (Strategy)
3.6 กาหนดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม (KPI)
4. จัดทาประชาพิจารณ์แผนพัฒนาสถานศึกษา
5. นาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
6. นาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการวิทยาลัย
7. จัดทารูปเล่ม
8. เผยแพร่ภายในและภายนอกวิทยาลัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ชื่องานการจัดทาข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา
กาหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่
นาเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
นาเสนอขออนุมัติ ผู้อานวยการวิทยาลัย
แจ้งให้แผนกวิชาและหน่วยงานภายในวิทยาลัย
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานและความรับผิดชอบ การจัดทาข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา
งานวางแผนและงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3333
เริ่มต้น
14าแผนกวิชา
ประชุมหัวหน้

กาหนดแผนการรับนั14กเรียน นักศึกษาใหม่

NO

ขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

บันทึกข้อความเชิญประชุม

หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานวางแผน ฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

บันทึกข้อความ
รายงานการประชุม

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ

บันทึกข้อความ
แผนการรับนักเรียน
นักศึกษาใหม่
รายงานการประชุม

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ

บันทึกข้อความ
รายงานการประชุม

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

บันทึกข้อความ
แผนการรับนักเรียน
นักศึกษาใหม่

YES
No

ขออนุมัติผู้อานวยการวิทยาลัย

YES
แจ้งหัวหน้าแผนกวิชาและ
หน่วยงานภายในวิทยาลัย

สิ้นสุด
3333

หลักฐาน
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา
งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
3333
เริ่มต้น

14
ประชุมหน่วยงานภายในวิ
ทยาลัย

14 ่จะดาเนินการ
กาหนดกิจกรรมที
ในแต่ละช่วงเวลา
NO

ขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา
YES

หลักฐาน

- รองผู้อานวยการ 4 ฝ่าย
- หัวหน้างานวางแผนฯ

- บันทึกข้อความเชิญประชุม

- รองผู้อานวยการ 4 ฝ่าย
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา

- บันทึกข้อความ
รายงานการประชุม

- หัวหน้างานวางแผนฯ
- รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ

- บันทึกข้อความ

- ร่างปฏิทินการปฏิบัติงาน
- รายงานการประชุม

- หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ - บันทึกข้อความ
- รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ
- รายงานการประชุม

No

ขออนุมัติผู้อานวยการวิทยาลัย
YES
แจ้งหัวหน้าแผนกวิชาและ
หน่วยงานภายในวิทยาลัย

- หัวหน้างานวางแผนฯ

สิ้นสุด
3333

การปฏิบัติงาน การจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

ประชุมหน่วยงานภายในวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
กาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการในแต่ละช่วงเวลา
นาเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
นาเสนอขออนุมัติ ผู้อานวยการวิทยาลัย
แจ้งให้แผนกวิชาและหน่วยงานภายในวิทยาลัย

- บันทึกข้อความ
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานการตรวจสอบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
- หัวหน้างานการเงิน

- บันทึกข้อความ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

- หัวหน้างานวางแผนฯ

- ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

- หัวหน้างานวางแผนฯ

- บันทึกข้อความ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

- หัวหน้างานการเงิน

- บันทึกข้อความ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
บันทึกรายการค่าใช้จ่าย

No

ขออนุมัติผู้อานวยการ
วิทยาลัยฯ

Yes
เบิกจ่ายเงิน

สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การตรวจและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
1. รับบันทึกข้อความข้ออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากงานการเงิน
2. บันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติเบิกจ่าย
3. เสนอขออนุมัติผู้อานวยการวิทยาลัย
4. ส่งงานการเงินเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการเบิกจ่ายเงินประจาปีงบประมาณ
งานวางแผนและงบประมาณ
เริ่มต้น
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ

No

- หัวหน้างานวางแผนฯ

- บันทึกข้อความขออนุญาต
ดาเนินการโครงการ

- หัวหน้างานวางแผนฯ

- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน

- หัวหน้างานวางแผนฯ

- แบบรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการโครงการ

- ผู้รับผิดชอบโครงการ

- แบบรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการโครงการ

- หัวหน้างานการเงิน
- หัวหน้างานวางแผนฯ

- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน
- แบบรายงานผลดาเนินการ
โครงการ
- รูปเล่มรายงานผลการ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน

ดาเนินการ
โครงการแล้ว

Yes
ติดตามรายงานผลการดาเนินงานโครงการ

No

ส่งรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ

Yes
รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายเงิน

รายงานสรุปผลการดาเนินการเบิกจ่ายเงิน

- หัวหน้างานวางแผนฯ

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการเบิกจ่ายเงินประจาปีงบประมาณ
1. สารวจโครงการในแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
2. ติดตามรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
3. รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายเงินในแต่ละโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
3.1 สรุปจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้ว และจานวนโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
3.2 จาแนกรายจ่ายตามประเภทรายจ่าย
3.3 จาแนกรายจ่ายตามประเภทแหล่งเงิน
3.4 วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
- จานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติโครงการที่ดาเนินการแล้ว และไม่ได้ดาเนินการ
- รายจ่ายจาแนกตามประเภทรายจ่าย
- รายจ่ายจาแนกตามประเภทแหล่งเงิน
- ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
4. รายงานสรุปผลการดาเนินการเบิกจ่ายเงินประจาปีงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่ว ยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา
จัดทา และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสัง คม ตาม
หลั กเกณฑ์ และวิธี การที่ส านัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษากาหนด ด้ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์โ ดย
ประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบ
อาชีพ
๓. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้
ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๔. กากับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
๘. ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอก
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

ประสานงาน รวบรวมข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ปรับปรุง,พัฒนา

หลักฐาน

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ
- แผนกวิชา,ฝ่ายงาน

- ข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษา
- เว็บไซต์สถานศึกษา

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ
- แผนกวิชา,ฝ่ายงาน

- ข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษา

- ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- แบบประเมิน
- ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- คุณภาพ,มาตรฐาน
- ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลสาร
สถานศึกษา

ตรวจสอบ/ประเมินผล

No
Yes
มีคุณภาพ/ได้มาตรฐาน

สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอก
1. ประสานงาน จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาจากงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
2. ปรับปรุงพัฒนาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัย
3. นาข้อมูลมาตรวจสอบ และประเมินข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
4. เสนอแผนงานโครงการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานเผยแพร่สารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
เริ่มต้น

รับผิดชอบ

รวบรวม,จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
- ข้อมูลพื้นฐานภายนอก
สถานศึกษา

- คณะกรรมการ
กลั่นกรอง

- คาสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง

เผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- งานสารบรรณ
- เว็บไซต์สถานศึกษา

ประเมินคุณภาพการเผยแพร่

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- แบบสอบถาม
- สัมภาษณ์

คณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลสถานศึกษา

No

Yes

No

หลักฐาน

Yes
สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: เผยแพร่สารสนเทศ
1. รวบรวม จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
2. จัดทาคาสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย
3. นาข้อมูลสถานศึกษาเผยแพร่หลากหลายช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึง
4. นาเสนอข้อมูล แผนงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาในครั้งต่อไป
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
เริ่มต้น
ตรวจสอบ เฝ้าระวังระบบข้อมูลและ
สารสนเทศของสถานศึกษา
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษา

หลักฐาน

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- ระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษา

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
- เว็บไซต์ของสถานศึกษา

- ผู้บริหาร
- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาได้คุณภาพ
มาตรฐาน

ตรวจสอบประเมินผล

No
Yes

มีคุณภาพ/ปลอดภัย

สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: ดูแล พัฒนาระบบเครือข่าย ข้อมูล
1. จัดทา วาง ระบบ ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ตรวจเช็คเฝูาระวังการกระทาผิดระบบ
พรบ.คอมพิวเตอร์
2. จัดทา เว็บไซด์ของสถานศึกษา พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
3. ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศของสถานศึกษา
4. ปรับปรุง เสนอแผนงานโครงการในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งาน ศูนย์กาลังคน
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
เริ่มต้น
ผูร้ ับผิดชอบ

หลักฐาน

ศึกษาข้อมูลศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา

คณะกรรมการดาเนินงาน
ป้อนข้อมูลตามโปรแกรม

ตรวจสอบและประเมินผล
การใช้โปรแกรม

Yes
ศูนย์พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
ได้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

No

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- ข้อมูลศูนย์กาลังคนของ
สถานศึกษา

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- คาสั่งคณะกรรมการ
ดาเนินการศูนย์ข้อมูล
ของสถานศึกษา

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- ข้อมูลศูนย์กาลังคนของ
สถานศึกษา

- คณะผู้บริหาร
- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- ข้อมูลผู้เรียน
- ข้อมูลศูนย์กาลังคนของ
สถานศึกษา

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- คุณภาพ,มาตรฐาน
- ข้อมูลศูนย์กาลังคนของ
สถานศึกษา

สิ้นสุด
ตอนการปฏิบัติงาน: ศูนย์กาลังคน
1. จัดเตรียมโปรแกรม แบบฟอร์ม จัดทาข้อมูลศูนย์กาลังคน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมโปรแกรม แบบฟอร์ม ผู้กรอกข้อมูล ศูนย์กาลังคน
3. ดาเนินการกรอกข้อมูลศูนย์กาลังคน
4. ตรวจสอบติดตามข้อมูลศูนย์กาลังคนของสถานศึกษา ประเมินผลกับผู้เกี่ยวข้อง
5. เสนอแผนงาน ปรับปรุงข้อมูลศูนย์กาลังคนของสถานศึกษา
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานความร่วมมือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประสานความร่วมมือและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2. ประสานความร่ วมมือ กับ ต่ างประเทศและความช่ว ยเหลือ จากภายนอกในการร่ว มลงทุ นเพื่ อ
การศึกษา
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
5. ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความร่วมมือและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
1. หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่มีความต้องการทาโครงการกิจกรรม โดยมีบันทึกข้อความ ข้อมูล
เบื้องต้นในการทากิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2. หัวหน้างานความร่วมมือ รองฝุายแผนงานและความร่วมมือ พิจารณาศึกษาข้อมูลการทาโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาจากบัน ทึกข้อความข้อมู ลเบื้องต้ นจากแผนกวิชาฝุายวิช าการ หรืองานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานที่ทาโครงการทากิจกรรมร่วมกัน
3.
- หัวหน้างานความร่วมมือ รองฝุายแผนงานและความร่วมมือ พิจารณาสรรหาแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และเงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือ
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม พร้อมบันทึกรายงานการประชุม
4.
- หัวหน้างานความร่วมมือ รองฝุายแผนงานและความร่วมมือ ผู้อานวยการพิจารณาความ
เหมาะสมให้ความเห็นชอบ
- ถ้าให้ความเห็นชอบ ดาเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ
- ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบ ให้หัวหน้างานความร่วมมือ รองฝุายแผนงานและความร่วมมือ นา
กลับไปศึกษาข้อมูล จัดทารายละเอียดเพิ่มเติม คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อ
เสนอกลับมาพิจารณาใหม่
5. เมื่อลงนามความร่วมมือแล้ว นาส่งฝุายที่รับผิดชอบ หรืองานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทากิจกรรม
ตามภารกิจ
6. หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา รองฝุายแผนงานความร่วมมือ สรุปผลรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ เพื่อนาข้อมูลรายงาน ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ดาเนินการโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานความร่วมมือและดาเนินกิจกรรมต่างฯ ของสถานศึกษา
งานความร่วมมือ
เริ่มต้น
.การร่วมมือและดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของสถานศึกษา
ศึกษาข้อมูลการดาเนินการกิจกรรมของ
หน่วยงาน/สถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
และเงื่อนไขการร่วมมือ

พิจารณารับข้อเสนอ
และดาเนินการ

Yes

No

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

- หัวหน้างานความร่วมมือ
- รองฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ

- บันทึกข้อความจาก
แผนกวิชา/หัวหน้างาน
ต่างๆ

- หัวหน้างานความร่วมมือ
- รองฝ่ายแผนงานฯ

- รายงานการดาเนินการ
กิจกรรมของหน่วยงาน
- รายงานสรุปการดาเนิน
การกิจกรรมทีผ่ ่านมา

- หัวหน้างานความร่วมมือ
- รองฝ่ายแผนงานฯ
- รองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- คาสั่งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
- รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสม

- หัวหน้างานความร่วมมือ
- รองฝ่ายแผนงานฯ
- ผู้อานวยการ

- พิจารณาความเหมาะสม

- หัวหน้างานความร่วมมือ
- รองฝ่ายแผนงานฯ

- รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการที่ให้ความ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
- หนังสือรับรองลงนาม
ความร่วมมือ

- หัวหน้างานความร่วมมือ
- หัวหน้างาน หัวหน้า
แผนกวิชาที่เกี่ยวข้อง
- รองฝ่ายวิชาการหรือรอง
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- รายงานการดาเนินการ
จัดทากิจกรรม

- หัวหน้างานความร่วมมือ
- รองฝ่ายแผนงานฯ

- รายงานสรุปผล

พิธีลงนามความร่วมมือ

ส่งฝ่ายที่รับผิดชอบหรืองานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการจัดทากิจกรรมต่างๆ ตาม
ภารกิจ

สรุปผลรายงานความก้าวหน้า
สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความร่วมมือและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
1. หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่มีความต้องการทาโครงการกิจกรรม โดยมีบันทึกข้อความ ข้อมูล
เบื้องต้นในการทากิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2. หัวหน้างานความร่วมมือ รองฝุายแผนงานและความร่วมมือ พิจารณาศึกษาข้อมูลการทาโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาจากบัน ทึกข้อความข้อมู ลเบื้องต้ นจากแผนกวิชาฝุายวิช าการ หรืองานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานที่ทาโครงการทากิจกรรมร่วมกัน
3.
- หัวหน้างานความร่วมมือ รองฝุายแผนงานและความร่วมมือ พิจารณาสรรหาแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และเงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือ
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม พร้อมบันทึกรายงานการประชุม
4.
- หัวหน้างานความร่วมมือ รองฝุายแผนงานและความร่วมมือ ผู้อานวยการพิจารณาความ
เหมาะสมให้ความเห็นชอบ
- ถ้าให้ความเห็นชอบ ดาเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ
- ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบ ให้หัวหน้างานความร่วมมือ รองฝุายแผนงานและความร่วมมือ นา
กลับไปศึกษาข้อมูล จัดทารายละเอียดเพิ่มเติม คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อ
เสนอกลับมาพิจารณาใหม่
5. เมื่อลงนามความร่วมมือแล้ว นาส่งฝุายที่รับผิดชอบ หรืองานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทากิจ กรรม
ตามภารกิจ
6. หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา รองฝุายแผนงานความร่วมมือ สรุปผลรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ เพื่อนาข้อมูลรายงาน ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ดาเนินการโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
เริ่มต้น
.ประสานงานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและงานที่
รับผิดชอบ

- หัวหน้างานความร่วมมือ
- รองฝ่ายแผนงานฯ

- บันทึกข้อความ

- หัวหน้างานความร่วมมือ
- รองฝ่ายแผนงานฯ
- ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

- หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
- รายงานการประชุมปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ

- คณะกรรมการ/ทีมงานที่
จัดทาโครงการ
- รองฝ่ายแผนงานฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อดี/
ข้อเสีย ผลประโยชน์

Yes

หลักฐาน

-คณะกรรมการที่จัดทา
โครงการ
- หัวหน้างานความร่วมมือ

ศึกษาความร่วมมือ ความเป็นไปได้ของ
โครงการ/ศึกษาโครงการ

เสนอผู้อานวยการ/คณะ
กรรมารบริหารสถานศึกษา/
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบ

No

- หัวหน้างานความร่วมมือ
- รองฝ่ายแผนงานฯ
- ผู้อานวยการ

- หัวหน้างานความร่วมมือ
- รองฝ่ายแผนงานฯ

- ข้อมูลหน่วยงานโครงการที่
เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน
- ข้อมูลวิชาการ/สวัสดิการ
- งบประมาณสนับสนุน
- รายงานการประชุม
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- สรุปรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการทุกฝ่าย

- หนังสือข้อตกลงร่วมมือ
(MOU)

พิธีลงนามความร่วมมือ
(MOU)
สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
1. หัวหน้างานความร่วมมือ หัวหน้าแผนกวิชา เตรียมเอกสารหลักฐานการประสางานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างประเทศตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. ประสานงาน เชิญที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านที่เกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ
เป็นที่ปรึกษาและร่วมประชุมปรึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3. ทีมงานความร่วมมือ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้ง
บุคลากรหน่วยงานทั้งด้านวิชาการ และสวัสดิการ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ข้อผูกพันเงื่อนไขการทาความร่วมมือ ระหว่างครู บุคลากร
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา และหน่วยงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝุาย
5. เสนอผู้อานวยการ / คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อดาเนินโครงการ
6. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยมีหวั หน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นพยานทั้ง
สองฝุาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลความร่วมมือกับหน่วยงานที่ทาความร่วมมือ
1. หัวหน้างานความร่วมมือ หัวหน้าแผนกวิชา รองฝุายแผนงานและความร่วมมือจัดเอกสาร ข้อมูล
ดาเนินการติดตามประเมินผลงานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่ทาความร่วมมือโดยมีเอกสารหนัง สือรับรอง
ตามเงื่อนไขข้อตกลง
2. หัวหน้างานความร่วมมือ หัวหน้างานวิจัย ฯ รองฝุายแผนงานและความร่วมมือ ออกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร บุคลากรของสถานประกอบการ หรื อ
หน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือร่วมกัน
3. จัดดาเนินการนิเทศติดตามผลการดาเนินโครงการ โดยมีหนังสือแจ้งหน่วยงานสถานประกอบการ
งบประมาณในการทางาน และรายงานข้อมูลการนิเทศติดตาม ข้อมูลการประเมินผล
4. หัวหน้างานความร่วมมือ รองฝุายแผนงานและความร่วมมือ สรุปผลรายงานการดาเนินโครงการ
กิจกรรมของหน่วยงานทั้งสองฝุาย พร้อมรายงานผลข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินการ
ทาข้อตกลงเงื่อนไข ที่จะดาเนินการต่อไป
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งาน ติดตามและประเมินผลความร่วมมือกับหน่วยงานที่ทาความร่วมมือ
งานความร่วมมือ
เริ่มต้น
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

.ติดตามและประเมินผลความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่ทาความร่วมมือ

- หัวหน้างานความร่วมมือ
- รองฝ่ายแผนงานฯ

- ข้อมูลหน่วยงานที่ลงนาม
ความร่วมมือ
- ข้อมูลการดาเนินการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
- หนังสือรับรองลงนาม
ความร่วมมือ

ออกแบบเครื่องมือติดตาม
ประเมินผล/ผ่านงานวิจัยฯ

- หัวหน้างานความร่วมมือ
- หัวหน้างานวิจัยฯ
- รองฝ่ายแผนงานฯ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษา ครู
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการนิเทศติดตามผลการ
ดาเนินโครงการ

- หัวหน้างานทวิภาคี
- หัวหน้างานความร่วมมือ
- รองฝ่ายแผนงานฯ
- รองฝ่ายวิชาการ

- หนังสือรายงานการนิเทศ
ติดตามรายงานผลการ
ดาเนินการโครงการ

- หัวหน้างานความร่วมมือ
- รองฝ่ายแผนงานฯ

- ข้อมูลสรุปผลรายงานผล
การดาเนินโครงการ
กิจกรรมของหน่วยงานทั้ง
สอง

สรุปผล/รายงานผู้บังคับบัญชา
หน่วยงาน/งานที่รับผิดชอบ

สิ้นสุด
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานการจัดทาข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

3333
เริ่มต้น
ประชุมหัว14หน้าแผนก

กาหนดแผนการรับนั14กเรียน นักศึกษาใหม่

NO

ขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

บันทึกข้อความเชิญประชุม

หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานวางแผน ฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

บันทึกข้อความ
รายงานการประชุม

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ

บันทึกข้อความ
แผนการรับนักเรียน
นักศึกษาใหม่
รายงานการประชุม

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผน ฯ

บันทึกข้อความ
รายงานการประชุม

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

บันทึกข้อความ
แผนการรับนักเรียน
นักศึกษาใหม่

YES
No

ขออนุมัติผู้อานวยการวิทยาลัย

YES
แจ้งหัวหน้าแผนกวิชาและ
หน่วยงานภายในวิทยาลัย
สิ้นสุด
3333

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ชื่องานการจัดทาข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

หลักฐาน

ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา
กาหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่
นาเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
นาเสนอขออนุมัติ ผู้อานวยการวิทยาลัย
แจ้งให้แผนกวิชาและหน่วยงานภายในวิทยาลัย
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

.ส่งเสริมสนับงานวิจัย และ
สิ่งประดิษฐ์

จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศึกษา ปัญหา/เหตุผล ประเภทสิ่งประดิษฐ์
กาหนดหัวข้อ/ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์
เสนอขอ งปม.พัฒนาสิ่งประดิษฐ์
(รายชื่อผู้รับผิดชอบผลงาน)

สร้างเครื่องมือวิจัย

ทดลองใช้เครื่องมือ
Try Out

- หัวหน้างานวิจัยฯ

- ข้อมูลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์

- ครูผู้สอน

-ข้อมูลที่ค้นพบ

- ครูผู้สอน

-

- หัวหน้างานวิจัยฯ

- โครงการส่งเสริมงานวิจัยฯ

- ครูผู้สอน

- เครื่องมือวิจัย

- ครูผู้สอนที่ทาวิจัย

- เครื่องมือวิจัย

- ครูที่ทาวิจัย

-

- ครูผู้ทาวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง

- ผลงานวิจัย

- ครูผู้ทาวิจัย
- หัวหน้างานวิจัยฯ
- กลุ่มตัวอย่าง

- ข้อมูลงานวิจัยที่ได้จากการ
ทดลอง
- ผลงานวิจัย

- ครูผู้ทาวิจัย
- หัวหน้างานวิจัยฯ
- รองฝ่ายแผนงานฯ

- ผลงานวิจัยที่สมบูรณ์

พัฒนา/ปรับปรุง
พัฒนา นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์

ใช้จริง ทดลอง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
พัฒนา/ปรับปรุง
วิเคราะห์/สรุป/แปลผล
นาผลไปใช้ประโยชน์
รายงานผล/เผยแพร่ผลงาน

.ประเมินผล
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง ประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบ
อาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อ าคารสถานที่และงานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
3. รวบรวมและเผยแพร่ ผลการวิ เคราะห์ วิ จั ย และการประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอน
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒ นาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทาง
วิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
6. ดูแลบารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์)
1. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อกาหนดระยะเวลาการ
ทางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. ครูผู้สอน ศึกษาข้อมูลงานวิจัยโดยกาหนดปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดหัวข้อ
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจาปีการศึกษา และเสนอหัวหน้างานงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ต่อไป
3. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จัดทาเสนอของบประมาณเพื่อจัดทางานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. ครูผู้สอน จัดทางานวิจัย เครื่องมือวิจัย จัดหาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทางานวิจัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อไป
5. ทดลองใช้เครื่องมือ พัฒนาปรับปรุงงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
6. ทดลองการใช้งานจริง สรุปผลการใช้งาน การใช้ประโยชน์ของงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อ
นามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป
7. รายงานผล เผยแพร่การใช้งานต่อไป
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งาน รวบรวมและเผยแพร่ผลงาน
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

- หัวหน้างานวิจัยฯ

- ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์

- รองฝ่ายแผนงานฯ

- ข้อมูลผลงานแต่ละปี/ภาคเรียน

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- คณะกรรมการ

-

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- คณะกรรมการ

- ผลงานวิจัยฯ

- หัวหน้างานวิจัยฯ

- ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์
-รูปถ่าย/สื่อ

เผยแพร่ผลงาน

- หัวหน้างานวิจัยฯ

- สื่อ ,I.T
- หนังสือเผยแพร่

สรุปผลการตอบรับการเผยแพร่ข้อมูล

- หัวหน้างานวิจัยฯ

- เอกสารตอบรับ

เสนอผูบ้ ังคับบัญชาทราบ

- หัวหน้างานวิจัยฯ

เริ่มต้น
จัดรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาผลงานเพื่อเผยแพร่

จัดทาข้อมูลเผยแพร่

สิ้นสุด

- เอกสารสรุปผล
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ฝ่ายแผนงานและความร่วม
การประเมินพึงพอใจ/ผลสัมฤทธิ์ตามภาระงานที่รับผิดชอบ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ประเมินความพึงพอใจ/ผลสัมฤทธิ์ตาม
ภาระงานที่รับผิดชอบ
จัดทาคาสั่ง
ศึกษาวัตถุประสงค์ของโครงการ

ทาแบบสอบถามเพื่อประเมิน

ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้างานวิจัยฯ

หลักฐาน
-

- คณะกรรมการ

-โครงการ

- คณะกรรมการ

-

- คณะกรรมการ

- แบบสอบถาม

- หัวหน้างานวิจัย/กรรมการ

-

- หัวหน้างานวิจัย/กรรมการ

-

- หัวหน้างานวิจัย

- สรุปผลการประเมิน

- คณะกรรมการ
- รอฝ่ายแผนงานฯ

-

- หัวหน้างานวิจัย

-

ประเมินความพึงพอใจตามโครงการ

รวบรวมผลการประเมิน
สรุปผลการประเมิน
เสนอผูบ้ ังคับบัญชา/ผู้เกี่ยวข้อง
พิจารณาผล

ไม่ผ่าน

ผ่าน

เสนอผู้รับผิดชอบโครงการ
พัฒนาโครงการในโอกาสต่อไป

ปรับปรุง/
แก้ไข
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวบรวมและเผยแพร่ผลงาน
1. หัวหน้างานวิจัย ฯ จัดทาข้อมูล ผลงานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์ ของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา โดย
แยกประเภทผลงาน จากครูผู้สอนแผนกวิชาต่าง ๆ
2. นาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย ที่ถูกต้องมีประโยชน์ต่อการพัฒนา
และเป็นประโยชน์สถานศึกษา โดยแยกผลงานเป็นประเภทและจัดอันดับผลงาน
3. ทาการเผยแพร่ผลงาน ของครูที่ได้รับการพิจารณา โดยแยกเป็นสาขาวิชา หรือตามประเภท ของ
ผลงานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์ โดยเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ / ระบบสารสนเทศ / หนังสือ / แจ้งไปยังหน่วยงานต่าง
ๆ
4. จัดทารูปเล่ม ข้อมูล ชื่อผลงาน ที่ทาการเผยแพร่ ในแต่ละปีการศึกษา
5. เสนอผู้บังคับบัญชาให้ทราบตามลาดับ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. วางแผนดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก
3. ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ แผนกวิชาและงานต่างๆในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ
บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายการศึกษา
4. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ใน
การดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
7. ดูแลบารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานประกันคุณภาพและ
และมาตรฐานการศึกษา

- ระเบียบสอศ.ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552
- คาสั่งสถานศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาประกันคุณภาพสถานศึกษา

- ผู้บริหาร
- งานประกันคุณภาพฯ
- หน่วยงานภายนอก

ดาเนินการด้านประกันคุณภาพของสถานศึกษา

- คณะผู้บริหาร
- งานประกันคุณภาพฯ
- บุคลากรสถานศึกษา

- คู่มือ,ตารา
- อบรม,ประชุม,สัมมนา,
ศึกษาดูงาน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- คู่มือ
- คาสั่ง
- เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

.งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

ดาเนินการให้มีการ
รับรองประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา

.เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา

สิ้นสุด

- ผู้บริหาร
- งานประกันคุณภาพฯ
- บุคลากรภายในสถานศึกษา

- แผนงาน โครงการ
การประเมิน

- งานประกันคุณภาพฯ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- ระบบงานสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา

126

เริ่มต้น

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ดาเนินการด้านประกันคุณภาพของสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

.ศึกษาจัดทาแผนงาน/โครงการ
งานประกันคุณภาพ

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานประกันคุณภาพฯ

- แผนงาน/โครงการ
- แผนปฏิบัติการประจาปี

จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่

- คณะผู้บริหาร
- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานประกันคุณภาพฯ

- คาสั่งสถานศึกษา
ในงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา

- ผู้บริหาร
-ฝ่ายแผนงานฯ
- งานประกันคุณภาพฯ

- คู่มือ
- เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล
- แฟ้มเอกสาร

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานประกันคุณภาพฯ
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา

- รูปเล่ม SAR

- สมอ. สอศ.
- สมศ.

- สรุปโครงการ

- ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานประกันคุณภาพฯ
- งานสารบรรณ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- ระบบงานสารสนเทศ
- ข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษา

เตรียมเครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องมือจัดเก็บ
ข้อมูลตามตัวบ่งชี้

จัดทารายงาน SAR

Yes

รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
สิ้นสุด

No

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาประกันคุณภาพของสถานศึกษา
1. จัดทาแผนงาน,โครงการ งานประกันคุณภาพบรรจุไว้ในแผนงานโครงการของสถานศึกษา
2. ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน,แลกเปลี่ยนเรียนรู้,คู่มือ
งานประกันคุณภาพ
3. สรุปแผนงานโครงการ,ตรวจสอบ ประเมินความรู้ ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องเรื่องประกันคุณภาพ
เสมอ
4. บุคลากรสถานศึกษา ทางานประกันคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
สามารถนาไปใช้ในภาระงานของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาประกันคุณภาพของสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เริ่มต้น

.จัดทาแผนงาน/โครงการงาน
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา

อบรม,ประชุม,สัมมนา,ศึกษาดูงาน,
แลกเปลี่ยนเรียนรู้,คู่มือ

ตรวจสอบ

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถดาเนินงานประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา

สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานประกันคุณภาพและ
และมาตรฐานการศึกษา

- แผนงาน/โครงการ

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานประกันคุณภาพฯ
- หน่วยงานภายนอก

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศึกษาดูงาน
- อมรม ,ประชุม,สัมมนา

- ผู้บริหาร
- งานวางแผนฯ

- สรุปแผนงาน, โครงการ

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานประกันคุณภาพฯ

- แบบทดสอบ
- แบบประเมินผล
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่และความรับผิดชอบดาเนินการให้มีการรับรองการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

.จัดทารายงาน/โครงการเตรียมรับ
การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
จัดเก็บ,รวบรวมข้อมูล,ตรวจสอบ

รับการตรวจประเมิน

Yes
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
สิ้นสุด

No

หลักฐาน

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานประกันคุณภาพฯ

- แผนงาน/โครงการ

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานประกันคุณภาพฯ

- คาสั่งสถานศึกษา

- ผู้บริหาร
- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานประกันคุณภาพฯ
- คณะกรรมการงานประกัน
คุณภาพฯ

- แฟ้มข้อมูล
- เอกสารอ้างอิง
- SAR สถานศึกษา

- ผู้บริหาร
- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานประกันคุณภาพฯ
- คณะกรรมการงานประกัน
คุณภาพฯ

- รูปเล่มโครงการ

- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานประกันคุณภาพฯ

- หนังสือรายงาน
- สอศ.

- ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายแผนงานฯ
- งานประกันคุณภาพฯ
- งานสารบรรณ
- งานศูนย์ข้อมูลฯ

- เอกสารงานสารบรรณ
- ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน : ดาเนินการให้มีการรับรองการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
1. จัดทาแผนงาน/โครงการเตรียมรับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
2. จัดทาคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงาน,ประชุมเตรียมงาน
3. จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล งานประกันคุณการสถานศึกษา
4. รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. เผยแพร่ต่อสาธารณชน
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมให้ครู นั กเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดาเนิน งานส่ง เสริมผลิตผล
จัดทาแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทาธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระ
เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
2. วางแผนดาเนินงานประสานสัมพันธ์ร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กร
วิชาชีพสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้ารับจัดทารับบริก ารรับจ้างผลิต
เพื่อจาหน่ายการหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทาทะเบียนผลิตผล และ
จาหน่ายผลิตผล
4. กากับ ติดตาม และจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่ายของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทารายงานเป็นประจาทุกเดือน
5. รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆรายรับ-รายจ่ายในการดาเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขพัฒนางานธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
8. ดูแลบารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ส่งเสริมสนับสนุนผลิตผลและจาหน่ายผลิตผลของสถานศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบ
หลักฐาน
สนับสนุนผลิตผลและจาหน่วย
ผลิตผลของสถานศึกษา

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้าส่งเสริมฯ

-

ประชุมสร้างความเข้าใจ

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานส่งเสริมฯ

- เอกสารจัดทาการค้าใน
สถานศึกษา

รับงานการค้า

- หัวหน้าแผนกวิชา
- หัวหน้างานส่งเสริมฯ

- แบบฟอร์มรับงาน

- หัวหน้าแผนกวิชา

-

- หัวหน้าแผนกวิชา/พัสดุ

- ใบประมาณการสั่งซื้อ

- ครู/นักศึกษาที่เกี่ยวข้อง

-

- รองแผนงานฯ
- หัวหน้างานส่งเสริมฯ

-

- หัวหน้าแผนกวิชา

-

- หัวหน้างานส่งเสริมฯ

- ผลผลิตที่สาเร็จแล้ว

- การเงิน

- ใบเสร็จ

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานส่งเสริมฯ

-

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบประมาณ
ราคา
จัดซื้อวัสดุ
ดาเนินการจัดทา
ตรวจสอบประเมินผล
กาหนดราคาผลผลิตที่สาเร็จแล้ว
จาหน่ายผลิตผลให้ลูกค้า
รับเงินค่าใช้จ่ายส่งรายได้สถานศึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
เสนอผู้อานวยการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ส่งเสริมสนับสนุนผลิตผลและจัดจาหน่ายผลิตผลของสถานศึกษา)
1. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ / หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินการจัดทาและจัดจาหน่ายผลิตผลของสถานศึกษา
2. ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงาน การจัดทาผลิตผลและการจาหน่ายผลิตผล โดยใช้
เป็นไปตามระเบียบการจัดทาการค้าของสถานศึกษา
3. มอบหัวหน้าแผนกวิชารับงานการค้าโดยจะต้องผ่านระบบสารบรรณและผู้บังคับบัญชา
4. หัวหน้าแผนกวิชา/ครูผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณาประกาศราคาตามแผนที่ผู้รับจ้างมอบหมาย
หรือสั่งให้ทาโดยจะต้องคานึงถึงประโยชน์ที่นักศึกษาหรือสถานศึกษาจะได้รับ
5. หัวหน้าแผนกวิชาประสานงานกับงานพัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุตามรายการที่ได้รับประกาศการใช้
หรือถ้ากรณีที่ผู้รับจ้างจัดซื้อวัสดุมาใหม่ก็สามารถดาเนินการได้เลย
6. ดาเนินการจัดทางานที่ได้รับการจัดจ้างตามแบบกาหนด
7. ตรวจสอบประเมินผลงาน (ผลิตผล) ก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง หรือชิ้นงานที่สถานศึกษา
กาหนดนั้นก่อนที่จะนาไปจาหน่าย
8. กาหนดราคาของผลิตผลในกรณีที่ผลิตเพื่อจาหน่าย เพื่อที่จะนาไปจาหน่ายเพื่อเป็นผลิตผลของ
สถานศึกษาต่อไป
9. นารายได้ส่งให้สถานศึกษาและหักให้กับแผนกวิชาตามระเบียบ หรือตามแนวทางที่กาหนด
ร่วมกันตามระเบียบงานการค้า
10. สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้อานวยการเมื่อสิ้นภาคเรียน / สิ้นปีการศึกษา
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตรวจสอบและรายงานผลิตผลของสถานศึกษา
ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
.ตรวจสอบและรายงานผลิตผล
ของสถานศึกษา

หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ
- ครูผู้สอนประจาวิชา

-

- หัวหน้าแผนกวิชา
- รองฝ่ายวิชาการ

-แบบฟอร์ม สผ.1
- ใบงาน

- หัวหน้างานพัสดุ
- คณะกรรมการจัดซื้อ

-แบบฟอร์ม สผ.1
- เอกสารการจัดซื้อ

- ครูผู้สอน/หัวหน้าแผนกวิชา

- ใบงาน
- วัสดุอุปกรณ์
- แบบฟอร์ม สผ.1
- แบบฟอร์ม สผ.2

เขียน สผ.1
เสนอผู้บังคับชาตามลาดับ
จัดซื้อวัสดุ

ติดตามผลการใช้วัสดุตามใบงาน

- ครูผู้สอน
- หัวหน้าแผนกวิชา

รายงานสผ.2

- หัวหน้าแผนกวิชา

- แบบฟอร์ม สผ.1
- แบบฟอร์ม สผ.2

จัดทา สผ.2

- หัวหน้าแผนกวิชา

- แบบฟอร์ม สผ.3
- บัญชีคุมวัสดุ

- หัวหน้าส่งเสริมฯ

- แบบฟอร์ม สผ.3
- แบบฟอร์ม สผ.4

- หัวหน้าส่งเสริมฯ
- รองแผนงานฯ

- แบบฟอร์ม สผ.5

- หัวหน้าส่งเสริมฯ
- รองแผนงานฯ

- หนังสือรายงาน สผ.5

- หัวหน้างานส่งเสริมฯ
- รองฝ่ายแผนงานฯ

- รูปเล่มสรุปผล
-

รายงาน สผ.3

หัวหน้างานผลิตผลฯ ทา สผ.4

รายงาน สผ.5 เสนอ ผอ.
ประเมินผล
รายงาน สผ.5 ส่ง สอศ. และ
สถานศึกษาอื่นๆ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(งานตรวจสอบและรายงานผลิตผลของสถานศึกษา)
1. ครูผู้สอนเขียน สผ.1 ประมาณการจัดซื้อวัสดุตามใบงาน โดยกาหนดด้วยว่าได้ผลผลิตอะไรบ้าง
2. หัวหน้าแผนกวิชารวบรวม สผ.1 ของครูผู้สอนทุกรายวิชาเพื่อเสนอต่อฝุายวิชาการและผู้บังคับ
บาตามลาดับ
3. พัสดุจัดซื้อวัสดุตาม สผ.1
4. หัวหน้าแผนกวิชาติดตามการใช้วัสดุตามใบงานและผลิตผลที่ได้รับตาม สผ.1
5. หัวหน้าแผนกวิชารวบรวม สผ.2 ของครูผู้สอนและจัดทา สผ.3 และรายงานหัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจรวบรวม สผ.3 ที่ได้รับจากแผนกวิชาเพื่อ
จัดทา สผ.4 (ทะเบียนผลิตผลของงานผลิตผลการค้าและส่งเสริมสหกรณ์) โดยเก็บรักษาใช้ที่
ห้อง/สานักงานส่งเสริมผลิตผล
7. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จัดทา สผ.5 (แบบรายงานผลิตผลของ
สถานศึกษา) โดยการรวบรวมค่าใช้จ่าย การประมาณราคาผลผลิตของแต่ละแผนกวิชาและ
รายงานเสนอรองฝุายแผนงานและความร่วมมือ
8. รองฯฝุายแผนงานและความร่วมมือ/หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
รายงาน สผ.5 ที่ได้จัดทาแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด และสถานศึกษาต่างๆ
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หน้าที่และความรับผิดชอบ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

.งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดทา
ศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

ประชุมวางแผนดาเนินงาน

-- หัวหน้างานส่งเสริมฯ

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานส่งเสริมฯ

- เอกสารการดาเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะ

จัดอบรม การเขียนแผนธุรกิจ

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานส่งเสริมฯ

-

ศึกษาดูงาน

- หัวหน้างานส่งเสริมฯ

-เอกสารเขียนแผนธุรกิจ
- คาสั่ง

ดาเนินงานตามแผนธุรกิจ

- หัวหน้างานส่งเสริมฯ
พัฒนา/ปรับปรุง

นิเทศติดตามงาน
นารณา

ประเมินผลการดาเนินงาน

.จัดทารูปเล่มสรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผนธุรกิจ

- ผู้รับผิดชอบธุรกิจ

- แผนธุรกิจ

- รองแผนงานฯ
- คณะกรรมการ

-แผนธุรกิจ
- แบบประเมิน

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- คณะกรรมการฯ

- ผลการประเมิน

- หัวหน้างานส่งเสริมฯ

- รูปเล่มสรุปผล
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา
1.รองฝุายแผนงานและความร่วมมือ ประชุมหัวหน้างานส่งเสริมผลิตภัณฑ์การค้า และผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
วางแผนการจัดทาศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา โดยดาเนินงานตามนโยบายและคู่มือการจัดทาศูนย์บ่มเพาะ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะของสถานศึกษาเพื่อกาหนด บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้กับบุคลากร
3. กาหนดแผนการปฏิบัติงาน ที่จะต้องดาเนินการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะ เช่น การจัดอบรมสร้าง
ความรู้ให้กับผู้ประกอบการใหม่ การเขียนแผนธุรกิจ การศึกษาดูงาน การจัดทาธุรกิจในสถานศึกษา
4. จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับครูและนักศึกษา โดยวิทยากรภายนอก ที่มีประสบการณ์ในการ
จัดทาแผนธุรกิจ การกู้เงินจากโครงการ SME ฯลฯ
5. จัดส่ง นักศึกษา ครู ศึกษาดูงาน ตามธุรกิจที่ประสบความสาเร็จเพื่อเป็นแนวทางในการทาธุรกิจ
ของสถานศึกษา
6. ดาเนินงานตามแผนธุรกิจ แผนงานที่ได้กาหนดไว้ในปีงบประมาณตามที่วางไว้
7. นิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบบัญชี รายรับ รายจ่าย และผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ที่ได้จัดทา
8. สรุป รายรับรายจ่าย ผลการดาเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานประเมินความพึงพอใจ / ผลสัมฤทธิ์ตามภาระงานที่รับผิดชอบ
1. รองฝุายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตภัณฑ์การค้า จัดทาคาสั่งการประเมิน
ความพึงพอใจ / ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2. ประชุมสร้างความเข้าใจ การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดทาแบบสอบถาม
3. คณะกรรมการจัดทาเครื่องมือ แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการประเมินโดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4. ประเมินผลการดาเนินโครงการ ของแต่ละโครงการตามระยะเวลาที่กาหนด
5. เก็บรวบรวมผลการประเมิน เพื่อสรุปและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป
6. ปรับปรุง และพัฒนางาน / โครงการ ในโอกาสต่อไป ตามผลสรุปหรือข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการ
ประเมิน
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานฟาร์มและโรงงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประสานงานกับแผนก และงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผนการผลิตและจาหน่ายหรือบริการ เพื่อจัดทาโครงการในเชิงธุรกิจและพัฒนางานนั้นให้เข้าสู่มาตรฐาน
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
2. ร่วมกับงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ ได้วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งต่างๆ ตาม
ความต้องการในการดาเนินงานเชิงธุรกิจ
3. ควบคุม กากับ ดูแล ในการดาเนินงานการผลิตและจาหน่ายหรือบริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว้
4. จัดทาแผนการใช้แรงงาน กาหนดภารกิจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนที่อยู่ในความผิดชอบและ
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
5. ตรวจสอบและวางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และอาคารสถานที่ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา
6. จัดทาทะเบียนประวัติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล การใช้งานการบารุงรักษาที่อยู่
ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
7. ควบคุมดูแลฟาร์มและอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สะอาด
และปลอดภัย
8. เผยแพร่ความรู้ และวิ ทยากรต่า งๆ จากการด าเนิน งานแก่นัก เรียนนักศึ กษา เกษตรกร และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
9. วางแผนและจัดระบบในการรับนักเรียนนักศึกษา เกษตรกรตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้า
ฝึกงาน หรือศึกษาดูงาน
10. จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของฟาร์มหรือโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และ
จัดทารายงานเป็นประจาทุกเดือน
11. รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ – รายจ่าย ในการดาเนินการผลิตและจาหน่ายหรือบริการ
เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจาณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานฟาร์มให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษายิ่งขึ้น
12. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
13. ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานฟาร์มและโรงงาน

.งานฟาร์มและโรงงาน

ประสานงานกั บ แผนกวิ ช า/หน่ ว ยงานภายใน/
หน่วยงานภายนอกเพื่อวางแผนการผลิตและจัดทา
โครงการฟาร์มธุรกิจ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในงานฟาร์ม

ควบคุมดูแลฟาร์มและ
อาคารสถานที่

กาหนดปฏิทิน การปฏิบัติงานงานฟาร์ม

จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานฟาร์ม

.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ฟาร์ม
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานฟาร์มงานฟาร์มและโรงงาน
เริ่มต้น

ปฏิทินปฏิบัติงานงานฟาร์ม

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

ฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม

- ปฏิทินปฏิบัติงานฟาร์ม
- โครงการงานฟาร์ม
แผนการดาเนินงาน

- คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา
- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์มฯ

- ปฏิทินปฏิบัติงานฯ
- โครงการงานฟาร์ม
- งบประมาณสนับสนุน

- หัวหน้างานฟาร์มฯ

- เล่มปฏิทินปฏิบัติงาน
- บันทึกข้อความ

- หัวหน้างานฟาร์มฯ

- เล่มปฏิทินปฏิบัติงาน
- บันทึกข้อความ

แผนงานโครงการงานฟาร์ม

เสนอคณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

อนุมัติ
จัดทารูปเล่ม

มอบปฏิทินให้กับผู้เกี่ยวข้อง

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หัวข้อย่อย :: การประชุมชี้แจงการวางแผนและจัดทาโครงการงานฟาร์ม
1. หัวหน้างานฟาร์มรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม
1.1 ข้อมูลเงินงบประมาณการดาเนินงานงานฟาร์มประจาปีการศึกษา
1.2 ข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง
1.3 ข้อมูลสถานที่ อาคาร โรงเรือนและพื้นที่ดาเนินงานงานฟาร์ม
1.4 ข้อมูลสถานประกอบการหรือหน่วยงานเอกชนที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในงานฟาร์ม
1.5 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณย้อนหลัง
1.6 ข้อมูลผู้รับผิดชอบการดาเนินงานประจาฟาร์ม
1.7 ข้อมูลผลผลิตงานฟาร์มและการจัดสรรเงินรายได้งานฟาร์ม
1.8 ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงานงานฟาร์ม
2. รองผู้อานวยการฝุายแผนงาน ทาบันทึกข้อความภายในสถานศึกษาขอเชิญคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ
ประชุม เพื่อชี้แจงและการดาเนินงานงานฟาร์มระดับสถานศึกษา หรือสถานศึกษาร่วมมือจัดดาเนินงานร่วมกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานเอกชนเพื่อวางแผนการผลิต
3. พิจารณาแนวทางและศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อหาข้อยุติเป็นมติจากการประชุม ดังนี้
3.1 จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จานวน....................................บาท
3.2 ฟาร์มที่ได้รับการพิจารณาส่งเสริม สนับสนุน ดาเนินงานประจาปีการศึกษา คือฟาร์ม........
และฟาร์ม......................................................
3.3 ข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง ที่ต้องจัดหา(เพิ่มเติม)
3.4 ข้อมูลสถานที่ อาคาร โรงเรือนและพื้นที่ดาเนินงานงานฟาร์มที่ต้องปรับปรุง พัฒนา
3.5 ข้อมูลสถานประกอบการหรือหน่วยงานเอกชนที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในงานฟาร์ม
3.6 ข้อมูลผู้รับผิดชอบการดาเนินงานประจาฟาร์ม
3.7 ข้อมูลผลผลิตงานฟาร์ม
3.8 ข้อมูลการจัดสรรเงินรายได้งานฟาร์ม
4. หัวหน้างานฟาร์มจัดทาปฏิทินโครงการงานฟาร์ม
5. หัวหน้างานฟาร์ม รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
6. หัวหน้างานฟาร์มเสนอโครงการไปยัง ผอ.เพื่อให้ความเห็นชอบ อนุมัติ
7. แจ้งบุคลากร/หน่วยงานภายใน/ภายนอก
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ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
หัวข้อย่อย :: การกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานงานฟาร์ม
1. หัวหน้างานฟาร์มรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการประชุม
1.1 ข้อมูลเงินงบประมาณการดาเนินงานงานฟาร์มประจาปีการศึกษา
1.2 ข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง
1.3 ข้อมูลสถานที่ อาคาร โรงเรือนและพื้นที่ดาเนินงานงานฟาร์ม
1.4 ข้อมูลสถานประกอบการหรือหน่วยงานเอกชนที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในงานฟาร์ม
1.5 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณย้อนหลัง
1.6 ข้อมูลผู้รับผิดชอบการดาเนินงานประจาฟาร์ม
1.7 ข้อมูลผลผลิตงานฟาร์มและการจัดสรรเงินรายได้งานฟาร์ม
1.8 ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงานงานฟาร์ม
2. รองผู้อานวยการฝุายแผนงาน ทาบันทึกข้อความภายในสถานศึกษาขอเชิญคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ
ประชุม เพื่อชี้แจงและสารวจการดาเนินงานงานฟาร์มระดับสถานศึกษา หรือสถานศึกษาร่วมมือจัดดาเนินงาน
ร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานเอกชนเพื่อวางแผนการผลิตโดยการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับการ
เปิด – ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
3. จัดประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ
4. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและหัวหน้างานฟาร์มดาเนินการชี้แจงแนวทางและกรอบการจัดทาปฏิทิน
ปฏิบัติงานงานฟาร์มนาข้อมูลในข้อ 1. มาประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ
5. พิจารณาแนวทางและศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อหาข้อยุติเป็นมติจากการประชุม ดังนี้
5.1 กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานงานฟาร์ม เพื่อจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานงานฟาร์ม
5.2 ฟาร์มที่ได้รับการพิจารณาส่งเสริม สนับสนุน ดาเนินงานประจาปีการศึกษา
5.3 ข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง ที่ต้องจัดหา(เพิ่มเติม)
5.4 ข้อมูลสถานที่ อาคาร โรงเรือนและพื้นที่ดาเนินงานงานฟาร์มที่ต้องปรับปรุง พัฒนา
5.5 ข้อมูลสถานประกอบการหรือหน่วยงานเอกชนที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในงานฟาร์ม
5.6 ข้อมูลผู้รับผิดชอบการดาเนินงานประจาฟาร์ม
5.7 ข้อมูลผลผลิตงานฟาร์ม
5.8 ข้อมูลการจัดสรรเงินรายได้งานฟาร์ม
6. หัวหน้างานฟาร์ม รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
7. รายงานข้อมูลต่อไปยังผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
8. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและหัวหน้างานฟาร์มดาเนินการนาข้อมูลเสนอกรรมการบริหารสถานศึกษา
เพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
9. นาข้อมูลเสนอผู้อานวยการวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติ
10.หัวหน้างานฟาร์ม รวบรวมข้อมูล นาผลการประชุมแจ้งบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หัวข้อย่อย :: การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ในงานฟาร์ม
1.หัวหน้างานฟาร์ม ส่งแบบสารวจและความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องไปยังแผนกวิชาและผู้รับผิดชอบในฟาร์ม เพื่อเตรียมจัดทาและเสนอโครงการงานฟาร์ม
2. หัวหน้างานฟาร์ม เสนอโครงการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงและอื่นๆ ใน
งานฟาร์ม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
3. รองผู้อานวยการฝุายแผนงาน ทาบันทึกข้อความภายในสถานศึกษาขอเชิญคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ
ประชุม เพื่อเสนอโครงการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง
โดยการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับการเปิด – ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง
5. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง
6. หัวหน้างานฟาร์ม และงานพัสดุ ร่วมดาเนินการจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร
เครื่องทุ่นแรงให้เป็นไปตามระเบียบ
7. ตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
8. ลงบัญชีคุมพัสดุ
9. จัดทาทะเบียนข้อมูลและทะเบียนคุมเอกสาร
10.เบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงไปยังงานฟาร์ม
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ในงานฟาร์ม
งานฟาร์มและโรงงาน

เริ่มต้น

สารวจ/ตรวจสอบสภาพและความต้องการ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง
งานฟาร์ม
เสนอโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง

ไม่เห็นชอบ
เสนอคณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

- หัวหน้างานฟาร์ม
- งานพัสดุ

- บันทึกการประชุม
- ทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์มฯ
- แผนกวิชา
- ผู้เกี่ยวข้อง

- โครงการงานฟาร์ม
- ทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์

- คณะกรรมการบริหารฯ
- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม

- โครงการงานฟาร์มฯ
- ทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์
- งบประมาณการจัดสรร

- รองฝ่ายบริหารทรัพยากร
คณะกรรมการฯ
- หัวหน้างานฟาร์มฯ
- หัวหน้างานพัสดุ

- คาสั่งแต่งตั้ง

- หัวหน้างานฟาร์ม
คณะกรรมการฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม

- คาสั่งแต่งตั้ง

- หัวหน้างานฟาร์ม
- คณะกรรมการตรวจรับ

- วัสดุ อุปกรณ์ที่จัดหา
- เอกสารการส่งมอบ

- หัวหน้างานฟาร์ม
- หัวหน้างานพัสดุ
- ผู้เกี่ยวข้อง

- ทะเบียนงานฟาร์ม
- ทะเบียนคุมเอกสาร
- ใบเบิกสีสี่
- บัญชีงานฟาร์ม

เห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรง
ดาเนินการจัดหา/จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องทุ่น
แรง
ไม่ถูกต้อง
ตรวจรับวัสดุ

ถูกต้อง

- บันทึกข้อความ

- บันทึกข้อความ

ลงบัญชีคุม (งานฟาร์ม)

เบิก อุปกรณ์/ วัสดุ

จัดทาทะเบียนข้อมูลงานฟาร์ม

ลงทะเบียนคุมเอกสาร

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หัวข้อย่อย :: การดาเนินงานงานฟาร์ม
1. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและหัวหน้างานฟาร์ม ทาบันทึกข้อความภายในสถานศึกษาขอเชิญ
คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบร่วมประชุม เพื่อกาหนดแ
นวทางและขอบเขตการดาเนินงานฟาร์ม เพื่อดาเนินการโครงการงานฟาร์ม
2. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและหัวหน้างานฟาร์มทาบันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทั้ง
ภายในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก
3. หัวหน้างานฟาร์ม นาโครงการงานฟาร์มที่ผ่านการอนุมัติ มาดาเนินการจัดสรรเงินงบประมาณ
4. หัวหน้างานฟาร์ม นาโครงการงานฟาร์มที่ผ่านการอนุมัติ มาดาเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงและอื่นๆ ในงานฟาร์ม
5. หัวหน้างานฟาร์ม นาโครงการงานฟาร์มที่ผ่านการอนุมัติ มาดาเนินการจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานงานฟาร์ม
ตารางควบคุมและดูแลฟาร์ม
6. หัวหน้างานฟาร์ม นาโครงการงานฟาร์มที่ผ่านการอนุมัติ มาดาเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ
งานพัสดุและระเบียบงานการค้า
7. หัวหน้างานฟาร์ม และคณะกรรมการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรในงานฟาร์มให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
8. จัดทาบัญชีรายรับ รายจ่ายประจาวัน ให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลและรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชา
9. บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การดาเนินงานฟาร์มงานฟาร์มและโรงงาน
เริ่มต้น
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

ดาเนินงานการผลิตตาม
โครงการของงานฟาร์ม
- หัวหน้างานฟาร์ม
- แผนกวิชา
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- บันทึกการประชุม
- โครงการ/แผนงาน
- คาสั่งแต่งตั้ง/มอบหมาย
ตารางควบคุมงานฟาร์ม

- คณะผู้บริหาร
- หัวหน้างานฟาร์มฯ
- คณะกรรมการบริหารฯ

- ตารางการใช้ทรัพยากร
- ทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์มฯ
- ผู้เกี่ยวข้อง

- บัญชี/ทะเบียนรับ
- บัญชี/ทะเบียนจ่าย

- เจ้าหน้าที่ฟาร์ม
- ผู้รับผิดชอบตามคาสัง่

- บัญชีรายรับ-รายจ่าย
- ตารางการใช้ทรัพยากร

- หัวหน้างานฟาร์ม
- เจ้าหน้าที่ฟาร์ม

-

ตรวจสอบ/ติดตาม การ
ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เสนอหัวหน้างานฟาร์ม
เสนอรองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หัวข้อย่อย :: ควบคุม กากับติดตามงานฟาร์ม
1. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและหัวหน้างานฟาร์ม ทาบันทึกข้อความภายในสถานศึกษาขอเชิญ
คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบร่วมประชุม เพื่อกาหนดแนวทางและขอบเขตการควบคุม ติดตามและดูแล
ฟาร์ม อาคารและสถานที่งานฟาร์ม เพื่อดาเนินการโครงการงานฟาร์ม
2. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและหัวหน้างานฟาร์ม ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือก
คณะทางาน การติดตามและดูแลฟาร์ม อาคารและสถานที่งานฟาร์ม
3. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและหัวหน้างานฟาร์ม ทาบันทึกข้อความภายในเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
มอบหมายหน้าที่ดาเนินงาน เพื่อติดตามและดูแลฟาร์ม อาคารและสถานที่งานฟาร์ม
4. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและหัวหน้างานฟาร์ม ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน
จัดทาแผนการ ปฏิทิน การติดตามและดูแลฟาร์ม อาคารและสถานที่งานฟาร์ม
5. หัวหน้างานฟาร์ม ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนจัดทาตารางการติดตามและดูแลฟาร์ม
อาคารและสถานที่งานฟาร์ม
6. หัวหน้างานฟาร์ม เชิญคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดาเนินงานตามตารางการ
ติดตามและดูแลฟาร์ม อาคารและสถานที่งานฟาร์ม
7. หัวหน้างานฟาร์ม เชิญคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ประเมินผลการตรวจติดตามการดาเนินงานตามตาราง
การติดตามและดูแลฟาร์ม อาคารและสถานที่งานฟาร์ม
8. หัวหน้างานฟาร์ม เชิญคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการตรวจติดตามการดาเนินงานตาม
ตารางการติดตามและดูแลฟาร์ม อาคารและสถานที่งานฟาร์มเสนอผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หัวข้อย่อย :: การจัดจาหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม
1. หัวหน้างานฟาร์ม ดาเนินการสรุปผลการปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลผลผลิตงานฟาร์ม
2. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและหัวหน้างานฟาร์ม ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกคณะทางาน
คณะกรรมการกาหนดราคาและจัดจาหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ฟาร์ม
3. หัวหน้างานฟาร์มและคณะกรรมการดาเนินการจัดจาหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ฟาร์มให้เป็นไปตามระเบีย บฯ
4. หัวหน้างานฟาร์มสรุปผลการจัดจาหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ฟาร์ม
5. หัวหน้างานฟาร์ม เสนอรายละเอียดการจัดสรรเงินเพื่อขออนุมัติรายได้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ
6. หัวหน้างานฟาร์ม ทารายงานสรุปประจาเดือน เสนอต่อผู้อานวยการทราบและจัดเก็บเอกสาร
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งาน ควบคุม/กากับติดตามงานฟาร์มและโรงงาน
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์มฯ
- ผู้รับผิดชอบงานฟาร์ม

- โครงการงานฟาร์ม
- ปฏิทินปฏิบัติงานฟาร์ม

คัดเลือกผู้ติดตาม

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์มฯ

- เกณฑ์การคัดเลือกฯ
- แบบการให้คะแนน

จัดทาตารางการติดตาม

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม

- ตารางการติดตามควบคุม

ประชุมผู้ติดตาม

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์มฯ

- บันทึกข้อความ

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม

- ตารางการติดตามควบคุม

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม

- โครงการงานฟาร์ม
- ปฏิทินฯ
- ตารางการติดตามฯ
- เกณฑ์การคัดเลือก

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์มฯ

- รายงานผลการติดตาม
โครงการ

จัดทาแผนการติดตาม การควบคุม

ดาเนินการติดตาม

ประเมินผลการ
ติดตาม

ผ่าน
สรุปรายงานผลการติดตาม

สิ้นสุด

ไม่ผ่าน
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การปฏิบัติงาน
หัวข้อย่อย :: ควบคุม กากับติดตามงานฟาร์ม
1. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและหัวหน้างานฟาร์ม ทาบันทึกข้อความภายในสถานศึกษาขอเชิญ
คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบร่วมประชุม เพื่อกาหนดแนวทางและขอบเขตการควบคุม ติดตามและดูแล
ฟาร์ม อาคารและสถานที่งานฟาร์ม เพื่อดาเนินการโครงการงานฟาร์ม
2. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและหัวหน้างานฟาร์ม ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือก
คณะทางาน การติดตามและดูแลฟาร์ม อาคารและสถานที่งานฟาร์ม
3. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและหัวหน้างานฟาร์ม ทาบันทึกข้อความภายในเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
มอบหมายหน้าที่ดาเนินงาน เพื่อติดตามและดูแลฟาร์ม อาคารและสถานที่งานฟาร์ม
4. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและหัวหน้างานฟาร์ม ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน
จัดทาแผนการ ปฏิทิน การติดตามและดูแลฟาร์ม อาคารและสถานที่งานฟาร์ม
5. หัวหน้างานฟาร์ม ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนจัดทาตารางการติดตามและดูแลฟาร์ม
อาคารและสถานที่งานฟาร์ม
6. หัวหน้างานฟาร์ม เชิญคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดาเนินงานตามตารางการ
ติดตามและดูแลฟาร์ม อาคารและสถานที่งานฟาร์ม
7. หัวหน้างานฟาร์ม เชิญคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ประเมินผลการตรวจติดตามการดาเนินงานตามตาราง
การติดตามและดูแลฟาร์ม อาคารและสถานที่งานฟาร์ม
8. หัวหน้างานฟาร์ม เชิญคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการตรวจติดตามการดาเนินงานตาม
ตารางการติดตามและดูแลฟาร์ม อาคารและสถานที่งานฟาร์มเสนอผู้บังคับบัญชา
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือลักฐาน
งาน การจัดจาหน่ายผลผลิตงานฟาร์มและโรงงาน
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
การจัดจาหน่ายและ
ผลิตงานฟาร์ม
1.งบประมาณ
2.รายรับ
3.รายจ่าย
4.สรุปค่าใช้จ่าย

ข้อมูลผลผลิตงานฟาร์ม

แต่งตั้งคณะกรรมการ กาหนดราคา
และจาหน่ายสินค้า

นาผลผลิตออกจาหน่าย

สรุปรายละเอียด

จัดสรรเงินเพื่ออนุมัติรายได้ตามระเบียบ

สิ้นสุด

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์มฯ

- รายงานผลการผลิต
- บัญชีรายรับ-รายจ่าย

- หัวหน้างานฟาร์มฯ
- ผู้รับผิดชอบ

- แบบการจัดสรรงบประมาณ
- บัญชีรายรับ-รายจ่าย
- ทะเบียนคุมการผลิต

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม
- งานพัสดุ

- บันทึกข้อความ
- แบบกาหนดราคาผลผลิต

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์มฯ

- บัญชีรายรับ-รายจ่าย
- สรุปราคาผลผลิต

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม

- บันทึกข้อความ
- รายงานผลผลิตงานฟาร์ม

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม
- งานการเงิน
- งานพัสดุ

- โครงการงานฟาร์ม
- บัญชีรายรับ-รายจ่าย
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หัวข้อย่อย :: การจัดจาหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม
1. หัวหน้างานฟาร์ม ดาเนินการสรุปผลการปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลผลผลิตงานฟาร์ม
2. รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและหัวหน้างานฟาร์ม ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกคณะทางาน
คณะกรรมการกาหนดราคาและจัดจาหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ฟาร์ม
3. หัวหน้างานฟาร์มและคณะกรรมการดาเนินการจัดจาหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ฟาร์มให้เป็นไปตามระเบียบฯ
4. หัวหน้างานฟาร์มสรุปผลการจัดจาหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ฟาร์ม
5. หัวหน้างานฟาร์ม เสนอรายละเอียดการจัดสรรเงินเพื่อขออนุมัติรายได้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ
6. หัวหน้างานฟาร์ม ทารายงานสรุปประจาเดือน เสนอต่อผู้อานวยการทราบและจัดเก็บเอกสาร
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งาน สนับสนุนการผลิตและจัดโครงการฟาร์มงานฟาร์มและโรงงาน

.งานฟาร์มและโรงงาน

ประชุ ม ชี้ แ จงและประสานงานกั บ แผนกวิ ช า/
หน่ ว ยงานเพื่ อ วางแผนการผลิ ต และท าโครงการ
ฟาร์ม
กาหนดปฏิทิน/การปฏิบัติงานฟาร์ม

อนุมัติ

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์งานฟาร์ม
ดาเนินการผลิต
จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายงานฟาร์ม

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม

- บันทึกการประชุม
- ข้อมูลทุกด้าน
- แผนการดาเนินการผลิต
- โครงการงานฟาร์ม

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์มฯ
- คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา
- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์มฯ
- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม
- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม

- โครงการงานฟาร์ม
- แผนการดาเนินการผลิต
- บันทึกการประชุม
- ข้อมูลทุกด้าน
- แผนการดาเนินการผลิต
- โครงการงานฟาร์ม
- แผนการดาเนินการผลิต
- โครงการงานฟาร์ม
- แผนการดาเนินการผลิต
- โครงการงานฟาร์ม

- หัวหน้างานฟาร์ม

- แผนการดาเนินการผลิต
- โครงการงานฟาร์ม
- บัญชีรายรับ-รายจ่าย
- แผนการดาเนินการผลิต
- โครงการงานฟาร์ม
- ตารางการควบคุม

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม

ควบคุม/ดูแลฟาร์มและอาคารสถานที่

จาหน่ายผลผลิต

.สรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฟาร์ม

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม

-
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ภาระงาน ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและจัดทาโครงการงานฟาร์ม
งานฟาร์มและโรงงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เริ่มต้น

ประชุมชี้แจง การวางแผนและจัดทาโครงการ
งานฟาร์ม

จัดทาโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม

- บันทึกการประชุม
- ข้อมูล 6 ด้าน

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์มฯ

- รูปแบบโครงการ
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- หัวหน้างานฟาร์มฯ
- แผนกวิชา
- เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม

- มอบการดาเนินงาน
- แผนการดาเนินการผลิต
- สถานประกอบการ(ร่วมมือ)

- คณะกรรมการบริหารฯ
- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม

- โครงการงานฟาร์มฯ
- ผลสรุป:แนวโน้มการ
ดาเนินการงานฟาร์ม

- รองฝ่ายแผนงานฯ
- หัวหน้างานฟาร์ม

- บันทึกข้อความ
- สรุปรายงาน/ผลการอนุมัติ

จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานงานฟาร์ม

เสนอผู้อานวยการเพือ่
อนุมัติ
อนุมัติ
แจ้งบุคลากร/หน่วยงานภายใน/ภายนอก

สิ้นสุด

ไม่อนุมัติ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดาเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์กรเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่าง
เทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การ
นักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือ
องค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสาคัญของชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาการ และตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร
6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดาเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุ ปผลการประเมิ นและน าผลการประเมิ นเสนอฝุ ายบริ หารและส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
10. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
11. ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การจัดตั้งชมรมวิชาชีพ,ชมรมกิจกรรมอื่น)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริบท ความต้องการของสมาชิกชมรมที่ต้องการจัดตั้ง
กาหนดวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติขององค์การ (อวท.อกท.)
ประชาสัมพันธ์
รับสมาชิกให้ครบตามระเบียบและแนวปฏิบัติของ อวท.
ยื่นแบบอนุญาตจัดตั้งชมรมตามแบบ อวท. 01/2
ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. พิจารณา
ประกาศจัดตั้งชมรมตามแบบ อวท.04
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ผังงานจัดตั้งชมรมวิชาชีพ , ชมรมกิจกรรมอื่นของ อวท.
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
สารวจความต้องการ

ศึกษาวัตถุประสงค์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ของ อวท.

ประชาสัมพันธ์
รับสมัครสมาชิก
ยื่นแบบขออนุญาตจัดตั้งชมรม(ตามแบบ อวท.01/2)

ปรัไม
บปรุง

ไม่อนุญาต
อนุญาต

พิจารณาคาขอโดยประธาน
คณะกรรมการบริหารอวท.

ประกาศจัดตั้ง(ตามแบบ อวท.04)

สิ้นสุด

หมายเหตุ

อกท. ให้ดาเนินการไปตามระเบียบ อกท.

นักเรียนนักศึกษาแกนนา
1. แบบสารวจ
ครูที่ปรึกษา

นักเรียนนักศึกษาแกนนา
ครูที่ปรึกษา ชมรม
อวท.

2. ระเบียบ สอศ. ว่าด้วยองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
1. (ร่าง)วัตถุประสงค์/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ชมรมฯ ตามระเบียบ แนวปฏิบัติของ

นักศึกษาแกนนา
ครูที่ปรึกษา
งานกิจกรรม

1. บันทึกขออนุญาตประชาสัมพันธ์
2. ข้อความประชาสัมพันธ์

นักศึกษาแกนนา
ครูที่ปรึกษา
งานกิจกรรม

1. ใบสมัครสมาชิกชมรม

คณะกรรมการที่ผ่านการสรรหา
ครูที่ปรึกษา
งานกิจกรรม
รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ระดับสถานศึกษา

1. บันทึกขออนุญาตจัดตั้ง
2. รายชื่อคณะกรรมการ
3. รายชื่อสมาชิก

1. บันทึกขออนุญาตจัดตั้ง
2. รายชื่อคณะกรรมการ
3. รายชื่อสมาชิก
ประธานคณะกรรมการบริหารฯ 1. ประกาศจัดตั้งชมรมฯ ตามแบบ
อวท.
อวท. อวท. 04
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ผังงานจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
จัดประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจใน
การจัดตั้งองค์การ

งานกิจกรรม
รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ

1. บันทึกขออนุญาตประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. มติที่ประชุม
2. รายงานการประชุม

งานกิจกรรม
คณะกรรมการ อวท.

1. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับองค์การ

งานกิจกรรม
คณะกรรมการ อวท.

1. บันทึกขออนุญาตใช้สถานที่
2. โครงการจัดทา/พัฒนาสานักงาน
องค์การฯ

งานกิจกรรม
คณะกรรมการ อวท.

1. บันทึกขออนุญาตประชุม

ประธานคณะกรรมการ อวท.

1. บันทึกส่งแบบคาขอฯ
2. แบบ อวท. 01/1

คณะกรรมการบริหาร
องค์การฯ ระดับสถานศึกษา

1. บันทึกและแบบคาขอ
2. แบบ อวท. 01/1

ประธานคณะกรรมการ
บริหารองค์การฯ ระดับ
สถานศึกษา

1. ประกาศจัดตั้งตามแบบ อวท. 02

พิจารณาครูที่มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ
และความเหมาะสมเป็นครูที่ปรึกษา

จัดนิทรรศการ เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกับองค์การฯ
จัดเตรียมสถานที่สานักงานองค์การฯ อวท.

ประชุมนักเรียน นักศึกษาเรื่ององค์การนักวิชาชีพฯ

ยื่นแสดงความจานงขอจัดตั้ง
(ตามแบบ อวท.01/1)
ปรับปรุง
พิจารณาคาขอโดยคณะ
กรรมการบริหารองค์การฯ

ประกาศจัดตั้ง อวท.
(ตามแบบ อวท.02)

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติแนวปฏิบัติ ข้อ 1 – 6 งาน (การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) ระดับสถานศึกษา)
1. รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดทาบันทึกขออนุญาตเชิญครูร่วมประชุม เพื่อ
สร้างความเข้าใจในการจัดรูปองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา
ผลจากการประชุมจะได้
1.1 คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
1.2 คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
2. รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เชิญครูร่วมประชุม เพื่อพิจารณาครูที่มีความรู้
ความสามารถและเข้าใจการดาเนินงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาเป็นครูที่ปรึกษา
อวท. โดยมอบหมายให้ที่ประชุมพิจารณาตามความเหมาะสม
3. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา สรุปรายงานการประชุมพร้อมทั้งเสนอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตามชื่อ
(1) และครูที่ปรึกษาเพื่อทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เสนออนุมัติโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับองค์การตามลาดับให้ประธาน
คณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับสถานศึกษา (ผอ.) ลงนามเห็นชอบและอนุมัติ เพื่อดาเนินงานจัด
นิทรรศการ อวท. ระดับหน่วย โดยมีแนวทาง ดังนี้
4.1 คณะกรรมการ อวท. จัดนิทรรศการ อวท. (บอร์ด) ภายในสถานศึกษา
4.2 กรรมการ อวท. โดยครูที่ปรึกษาเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ (บรรยาย) เกี่ยวกับองค์การ
5. ครูที่ปรึกษา อวท. ทาบันทึกข้อความผ่านรองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เพื่อ
ขอใช้สถานที่เป็นสานักงาน อวท. ตามระเบียบ (เล่มแดง)
6. ครูที่ปรึกษา อวท. จัดทาบันทึกแจ้งรองผู้อานวยการฝุ ายพัฒนากิจการนัก เรียนนักศึ กษา เพื่อขอ
อนุญาตให้คณะกรรมการ อวท. ยื่นคาขอแสดงความจานงขอจัดตั้งองค์การ อวท. ระดับหน่วย ตาม
แบบ อวท. 01/1
7. ครูที่ปรึกษา จัดทาบันทึกขอเชิญคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประชุม เพื่อพิจารณาคาขอจัดตั้ง
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับหน่วย ดาเนินการโดยคณะกรรมกาตล
บริหารองค์การ อวท.
8. งานครูที่ปรึกษา อวท. สรุปผลการพิจารณาเสนอผู้อานวยการ เพื่อเห็บชอบลงนามประกาศจัดตั้ง
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย
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ผังงานวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น
ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

เห็นชอบ

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

จัดตกแต่งสถานที่

จัดงานวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สรุปรายงานผล

เสร็จสิ้น

หลักฐาน

หัวหน้างานกิจกรรม

1. บันทึกข้อความ
2. คาสั่งสถานศึกษา

ผู้อานวยการ

1. คาสั่งสถานศึกษา

หัวหน้างานกิจกรรม
คณะกรรมการดาเนินงาน

1. วาระการประชุม
2. บันทึกการประชุม
3. รายงานการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

1. เวที/ภาพถ่าย/ป้ายไวนิล

คณะกรรมการดาเนินงาน

1. คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนเข้าร่วมพิธี

งานกิจกรรม

1. บันทึกรายงานผล
2. ภาพถ่าย
3. จัดทารูปเล่ม

ปรับปรุง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรมวันสาคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)
1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อทราบนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติ
3. งานอาคารสถานที่ ด าเนิ นการจัดสถานที่ ตกแต่ งเวที ติดปูายไวนิลตามความเหมาะสมของแต่ละ
กิจกรรมที่จัดขึ้น
4. บุคลากร นักเรียนนักศึกษา เริ่มปฏิบัติกิจกรรมจนแล้วเสร็จ
5. งานกิจกรรม สรุปรายงานผลโดยทาบันทึกข้อความเสนอผู้อานวยการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม)
1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. รองผู้อ านวยการฝุายพั ฒนากิจการนักเรี ยนนั กศึ กษา ประชุ มคณะกรรมการด าเนิ นงานเพื่อทราบ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
3. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดทากาหนดการดาเนินงาน ติดต่อประสานงานเพื่อหาสถานที่ที่จะนา
นักเรียนนักศึกษาไปทากิจกรรม โดยทาเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ รวมทั้งติดต่อวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้
4. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ทาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา
5. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ประชุมนักเรียนนักศึกษาที่ทากิจกรรม เพื่อนัดหมายและทราบแนวทาง
ปฏิบัติตนในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม
6. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เช็คชื่อนักเรียนนักศึกษา ตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและ
ซักซ้อมพิธีการ
7. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดเตรียมคากล่าวรายงาน คากล่าวเปิด – ปิด ไว้สาหรับประธานในพิธี
8. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา สรุปประเมินผลโดยทาบันทึกข้อความเสนอผู้อานวยการ
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งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

งานกิจกรรม

1. บันทึกขออนุญาต
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3. คาสั่งวิทยาลัย

งานกิจกรรม
คณะกรรมการ อวท.

1. ระเบียบวาระการประชุม
2. บันทึกการประชุม
3. รายงานการประชุม

งานกิจกรรม

1. กาหนดการ

งานกิจกรรม

1. หนังสือขอควรมอนุเคราะห์

งานกิจกรรม

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์

งานกิจกรรม
งานสวัสดิการฯ

1. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

งานกิจกรรม

1. บันทึกขออนุญาตประชุม

งานกิจกรรม
คณะกรรมการ
ผู้อานวยการ

1. หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง
2. ใบเซ็นชื่อนักเรียนนักศึกษา

พิธีเปิด – ปิด

งานกิจกรรม
คณะกรรมการ

1. คากล่าวรายงาน
2. คากล่าวเปิด – ปิด

สรุปประเมินผล

งานกิจกรรม

1. สรุปรูปเล่ม

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อวท.

จัดทากาหนดการ

ติดต่อประสานงานเรื่องสถานที่ดาเนินโครงการ

ติดต่อวิทยากร

ทาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองและตรวจสอบ
การทาประกันอุบัติเหตุ

ประชุมนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

นานักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

สิ้นสุด
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ผังงานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
งานกิจกรรม

1. บันทึกขออนุญาต
2. คาสั่งวิทยาลัย

งานกิจกรรม
ครูกากับลูกเสือฯ
งานกิจกรรม
ครูกากับลูกเสือฯ

1. ระเบียบวาระการประชุม
2. บันทึกการประชุม
3. รายงานการประชุม
1. หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ
2. ปฏิทินกิจกรรมประจาภาคเรียน

จัดทาปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ

งานกิจกรรม
ครูกากับลูกเสือฯ

1. หนังสือขอควรมอนุเคราะห์
2. หนังสือขอใช้สถานที่ค่ายลูกเสือ

ติดต่อประสานงานกรณีนานักเรียน (ลูกเสือ)
ไปอยู่ค่ายพักแรม

งานกิจกรรม
งานสวัสดิการฯ

1. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

ทาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองและตรวจสอบ
การทาประกันอุบัติเหตุ

งานกิจกรรม
ครูกากับลูกเสือฯ

1. บันทึกขออนุญาตประชุม

งานกิจกรรม

1. หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง
2. ใบเซ็นชื่อนักเรียนนักศึกษา

คณะกรรมการ

1. คากล่าวรายงาน
2. คากล่าวเปิด – ปิด
3. กาหนดการกิจกรรม
4. การจัดประชุมผู้กากับลูกเสือ
ประจาวัน
1. สรุปรูปเล่ม

แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายหน้าที่

ประชุมคณะกรรมการ

จัดกิจกรรมฝึกลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญ
ตามปฏิทินกิจกรรม

ประชุมนักเรียน นักศึกษา(ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ)

นานักเรียนนักศึกษา (ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ)
เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล

พิธีเปิด – ปิด

สรุปประเมินผล

สิ้นสุด

งานกิจกรรม

160
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ)
1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. รองผู้อ านวยการฝุายพั ฒนากิจการนักเรี ยนนั กศึ กษา ประชุ มคณะกรรมการด าเนิ นงานเพื่อทราบ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
3. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดทากาหนดการดาเนินงาน ติดต่อประสานงานเพื่อหาสถานที่ที่จะนา
นักเรียนนักศึกษาไปทากิจกรรม โดยทาเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ รวมทั้งติดต่อวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้
4. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ทาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา
5. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ประชุมนักเรียนนักศึกษาที่ทากิจกรรม เพื่อนัดหมายและทราบแนวทาง
ปฏิบัติตนในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม
6. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เช็คชื่อนักเรียนนักศึกษา ตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและ
ซักซ้อมพิธีการ
7. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดเตรียมคากล่าวรายงาน คากล่าวเปิด – ปิด ไว้สาหรับประธานในพิธี
8. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา สรุปประเมินผลโดยทาบันทึกข้อความเสนอผู้อานวยการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร)
1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครนักศึกษา
วิชาทหาร ให้มากรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ทาหนังสือนาส่งใบสมัครของนักเรียนนักศึกษาไปยังศูนย์ฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร
3. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ขออนุญาตเชิญนักเรียนนักศึกษาที่สมัคร รด. ประชุมนัดหมายเตรียม
ความพร้อมเพื่อไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
4. นานักเรียนนักศึกษาไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
5. ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
6. สรุปรายงานผลเสนอผู้อานวยการ
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร รด./นศท.

ส่งใบสมัครศูนย์ฝึก รด./นศท.

งานกิจกรรม
ผู้กากับ รด./นศท.

1. ใบสมัคร รด./นศท.

งานกิจกรรม

1. ใบสมัคร รด./นศท.
2. หนังสือนาส่ง
3. บันทึกขออนุญาตประชุม

งานกิจกรรม
ผู้กากับ รด./นศท.

1. บันทึกขออนุญาตประชุม

งานกิจกรรม
ผู้กากับ รด./นศท.

1. บันทึกขออนุญาตใช้รถ
2. รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร

งานกิจกรรม

1. รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่าน
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

งานกิจกรรม

1. บันทึกรายงานผล
2. ประกาศผล

งานกิจกรรม

1. หนังสือแจ้งกาหนดการและสถานที่
การฝึก รด./นศท.

ประชุมนัดหมาย

นาผู้สมัครไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

ประกาศผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย

รายงานสรุปผลการคัดเลือก

นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึก รด./นศท.

สิ้นสุด
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
เริ่มต้น
ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อวท.

งานกิจกรรม

1. บันทึกข้อความ
2. โครงการส่งเสริมกีฬา นันทนาการฯ
3. คาสั่งสถานศึกษา

งานกิจกรรม
คณะกรรมการ

1. ระเบียบวาระการประชุม
2. บันทึกการประชุม
3. รายงานการประชุม

งานกิจกรรม

1. ใบรายชื่อครู

งานกิจกรรม

1. ใบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรม

1. ใบรายชื่อครู

คณะกรรมการ
งานกิจกรรม

1. บันทึกขออนุญาตประชุม

งานกิจกรรม

1. เกณฑ์การตัดสิน/กฎ/กติกา
2. การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

แบ่งครูนักเรียนแต่ละสี

แบ่งนักเรียนนักศึกษาแต่ละสี

คัดเลือกคณะกรรมการประจาสี

ประชุมคณะกรรมการประจาสี

หลักฐาน

กาหนดขบวนพาเหรด กิจกรรมเชียร์/การแข่งกีฬา

คณะกรรมการแต่ละสี
รับสมัครนักกีฬา

งานกิจกรรม

คณะกรรมการสี
งานกิจกรรมจัดประเภทการ
แข่งขัน

ดาเนินการแข่งขัน
สรุปประเมินผล

เสร็จสิ้น

งานกิจกรรม
คณะกรรมการ

งานกิจกรรม

1. คากล่าวรายงาน
2. คากล่าวพิธีเปิด – ปิด
3. สูจิบัตร
4. เหรียญ โล่ รางวัล
5. กาหนดการ
1. บันทึกสรุปรายงาน
2. สรุปเล่มโครงการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรมส่งเสริมกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม)
1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
2.1 ประเภทกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน
2.2 การเตรียมสถานที่
2.3 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.4 สวัสดิการต่างๆ ที่แต่ละสีจะได้รับ
2.5 การจัดตารางการแข่งขัน
2.6 การจัดสรรงบประมาณ
2.7 การเตรียมเหรียญรางวัล โล่
3. แบ่งครูรับผิดชอบแต่ละสี
4. แบ่งนักเรียนนักศึกษาแต่ละสี โดยเฉลี่ยจานวนให้เท่ากัน
5. คัดเลือก/ประชุมคณะกรรมการประจาสี เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. จัดทาเกณฑ์การตัดสิน กฎ กติกาการเชียร์ ขบวนพาเหรดและการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
7. รับสมัครนักกีฬา โดยให้คณะกรรมการแต่ละสีดาเนินการ
8. ดาเนินการแข่งขันโดยมีพิธีเปิด สิ่งที่จะต้องจัดเตรียม
8.1 กาหนดการ
8.2 คากล่าวรายงาน
8.3 คากล่าวเปิด – ปิด
8.4 เหรียญ โล่ รางวัล
8.5 สูจิบัตร
9. จัดทาสรุปประเมินผล
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมหน้าเสาธง
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

หัวหน้างานกิจกรรม

หลักฐาน
1. บันทึกข้อความ
2. คาสั่งสถานศึกษา

ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแล
ติดตามการทากิจกรรมหน้าเสาธง

ผู้อานวยการ
รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ

ไม่อนุญาต
เห็นชอบ

ปรับปรุง
อนุญาต

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ
หัวหน้างานกิจกรรม
คณะกรรมการดาเนินงาน

1. วาระการประชุม
2. บันทึกการประชุม
3. รายงานการประชุม

งานกิจกรรม

1. เปิดเพลงมาร์ชวิทยาลัยเพื่อให้
สัญญาณในการเริ่มกิจกรรม

งานกิจกรรม

1. นักเรียนนักศึกษาพร้อมกัน
หน้าเสาธง

งานกิจกรรม

1. เครื่องเสียง/ไมโครโฟน/ธงชาติ

ครูที่ปรึกษา

1. แฟ้มเช็คชื่อนักศึกษา

ครูเวรประจาวัน
งานกิจกรรม

1. บันทึกการอบรม

งานครูที่ปรึกษา

1. แฟ้มเช็คชื่อนักศึกษา

ให้สัญญาณเรียกเข้าแถว

นักเรียนนักศึกษาเข้าแถวหน้าเสาธง

นักศึกษาองค์การฯ เตรียมความพร้อมหน้าเสาธง

ครูที่ปรึกษาเช็คชื่อ/ตรวจความเรียบร้อย
ควบคุมกิจกรรม

- อบรมคุณธรรม จริยธรรม แจ้งข้อมูล ข่าวสารประจาวัน
- เคารพธงชาติ/สวดมนต์
- แยกย้ายเข้าชั้นเรียน
เก็บแฟ้มเซ็กชื่อ

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กิจกรรมหน้าเสาธง)
1. งานกิจกรรม เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลติดตามการทากิจกรรมหน้าเสาธง ประกอบด้วย
1.1 คณะกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและแจ้งข่าวสาร
1.2 คณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมหน้าเสาธง
1.3 คณะกรรมการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
1.4 คณะกรรมการติดตามผลและแก้ไขปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2. รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานทั้งหมด เพื่อ
ทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้กิจกรรมหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมหน้าเสาธงประจาวัน โดยประสานงานกับ
3.1 คณะกรรมการดาเนิ นงานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยเปิ ดเพลงมาร์ ชของสถานศึ กษาเพื่ อเป็ น
สัญญาณการเริ่มเข้าแถว เตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน จัดแถว เชิญธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง กล่าวปรัชญา
วิทยาลัย
3.2 คณะกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสาร ให้ข้อคิดแนวทางในการดาเนินชีวิต
อบรมคุณธรรมและค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ และบันทึกลงในสมุดบันทึกการแจ้งข่าวสาร
3.3 คณะกรรมการบันทึกการาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง คือครูที่ปรึกษาทาการเช็คชื่อ ตรวจความ
เรียบร้อยและบันทึกลงในแบบบันทึก และนาส่งงานครูที่ปรึกษาเป็นประจาทุกวัน
4. คณะกรรมการติดตามผล ดาเนินการตรวจติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่ วม
กิจกรรมหน้าเสาธงไม่ถึง 60 % ของเวลาทั้งหมด จะถือว่าไม่ผ่าน (มผ.) ซึ่งจะต้องลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมภายใน
สัปดาห์ที่ 2 ของภาคเรียนถัดไป และรวบรวมข้อมูลรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
เสนอผู้อานวยการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การดาเนินงานชมรมวิชาชีพ)
1. คณะกรรมการชมรม ครูที่ปรึกษา จดประชุม สัมมนา กาหนดความต้องการของชมรม
2. คณะกรรมการชมรมเขียนโครงการตามแบบฟอร์ม อวท.
3. นาแผนงานโครงการเสนอ อวท.
4. อวท.รวบรวมแผนงานโครงการทุกชมรม เสนอต่อประธาน อวท. พิจารณาอนุมัติ
5. แผนงานโครงการ ปฏิทินดาเนินการ กิจกรรมโครงการชมรมวิชาชีพ
6. ดาเนินการตามแผนงานโครงการตามหลักกระบวนการ PDCA
7. สรุปแผนงานโครงการ
8. ประเมินผล เสนอแนะ ปรับปรุง กิจกรรม แผนงาน โครงการในครั้งต่อไป
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งานดาเนินงานชมรมวิชาชีพและชมรมกิจกรรมอื่น
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
1. สรุปรายงานการประชุม

ประชุมชมรมกาหนดความต้องการ

คณะกรรมการชมรม
สมาชิกชมรม
ครูที่ปรึกษาชมรม

เขียนแผนงานโครงการ

คณะกรรมการชมรม
ครูที่ปรึกษาชมรม

1. แผนการโครงการชมรม

เขียนแผนงานโครงการต่อ อวท.

คณะกรรมการชมรม
คณะกรรมการ อวท.

1. ใบอนุมัติแผนงานโครงการ

เห็นชอบ/อนุมัติ

คณะกรรมการชมรม
ประธานบริหาร อวท.

1. แผนงานโครงการ
2. ใบอนุมัติ

แผนงานโครงการชมรมวิชาชีพ

คณะกรรมการชมรม
คณะกรรมการ อวท.

1. แผนงานโครงการชมรมที่อนุมัติแล้ว

คณะกรรมการชมรม

1. ปฏิทินดาเนินงาน

คณะกรรมการชมรม

1. รูปเล่ม PDCA

คณะกรรมการชมรม
คณะกรรมการ อวท.

1. แบบสอบถาม
2. สัมภาษณ์

ไม่อนุมตั ิ

ดาเนินการตามแผนงานโครงการชมรม
ตามกระบวนการ PDCA

สรุปแผนงานโครงการชมรมตามหลักการ PDCA

ประเมินผลแผนงาน
โครงการ

สิ้นสุด
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งานครูที่ปรึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของ
นักเรียนนักศึกษา
3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คาปรึกษาแนะนานักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
4. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน
ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และการขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือ
ยกเว้นการชาระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนา ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคานวณหาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้า
รับการอบรมในสถานศึกษา
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนาผลการประเมินเสนอฝุาย
บริหารและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. จัดทาปฏิทินปฏิ บัติงานเป็นข้อมูลในการเตรียมเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ ปรึกษา
เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
8. ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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งานแต่งตั้งครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
งานครูที่ปรึกษา
งานทะเบียน

1. รายชื่อนักศึกษาทั้งหมด
2. จานวนกลุ่ม/จานวนห้องเรียน

เตรียมข้อมูลครูประจาสถานศึกษา

งานครูที่ปรึกษา
งานบุคลากร

1. รายชื่อครูทั้งหมด

ร่างคาสั่ง

งานครูที่ปรึกษา

1. คาสั่งฉบับร่าง

รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ

1. คาสั่งฉบับร่าง

งานบริหารงานทั่วไป
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1. คาสั่งฉบับร่าง

ผู้อานวยการ

1. คาสั่งฉบับจริงและสาเนา

แบ่งกลุ่มผู้เรียนแยกตามสาขาวิชา

ตรวจสอบความถูก
ต้อง

เสนอร่างคาสัง่

ผู้อานวยการลงนาม
แจ้งเรียนเพื่อทราบคาสั่ง

สิ้นสุด

แก้ไขปรับปรุง

169
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (แต่งตั้งครูที่ปรึกษา)
1. งานครูที่ปรึกษา ประสานงานทะเบียนขอรายชื่อนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษานั้น และรวบรวม
ข้อมูลในปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. งานครูที่ปรึกษา ประสานงานบุคลากรขอรายชื่อครูที่เป็นปัจจุบัน
3. นาข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์จัดแบ่งครูเพื่อเป็นครูที่ปรึกษาประจากลุ่ม
4. จัดทาร่างคาสั่งครูที่ปรึกษาประจาปีการศึกษา
5. นาเสนอร่างคาสั่งต่อรองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เพื่อกลั่นกรองตรวจสอบความ
ถูกต้อง
6. เสนอร่างคาสั่งตามขั้นตอนต่อผู้อานวยการเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในคาสั่ง

หมายเหตุ
1. ควรดาเนินการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร เช่น ย้าย ลาออก อื่นๆ ให้ดาเนินการออกคาสั่งเพิ่มเติม
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งานจัดทาคู่มือครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
จัดหาระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานครูที่ปรึกษา

1. ระเบียบ สอศ.
2. ระเบียบ ศธ.
3. พรบ.เด็กและเยาวชน พ.ศ.2546

4. ระเบียบหอพัก

แต่งตั้งคณะทางาน

งานครูที่ปรึกษา

1. คาสั่งคณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการ

งานครูที่ปรึกษา

1. บันทึกขออนุญาตประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. บันทึกรายงานการประชุม

จัดทาคู่มือ (ฉบับร่าง)

คณะกรรมการยกร่างคู่มือ

1. คู่มือครูที่ปรึกษาฉบับร่าง

คณะกรรมการพิจารณาคู่มือ
ตรวจสอบความถูก
ต้อง

ปรับปรุง

คณะกรรมการยกร่างครู่มือ
ผู้อานวยการ

เสนอขออนุมัติ

ผู้อานวยการพิจารณา

จัดพิมพ์รูปเล่ม

สิ้นสุด

1. คู่มือครูที่ปรึกษา (ฉบับร่าง)

ปรับปรุง

งานครูที่ปรึกษา

1. คู่มือครูที่ปรึกษาฉบับ
สมบูรณ์
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โครงการอบรมครูที่ปรึกษา)
1. งานครูที่ปรึกษา จัดพิมพ์โครงการอบรมครูที่ปรึกษา
2. งานครูที่ปรึกษา เสนอขออนุมัติโครงการผ่านรองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3. ผู้อานวยการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4. งานครูที่ปรึกษา เสนอร่างคาสั่งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
5. งานครูที่ปรึกษา บันทึกอนุญาตประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินโครงการ เมื่อการประชุม
เสร็จสิ้นให้บันทึกรายงานการประชุมถึงผู้อานวยการ
6. คณะกรรมการดาเนินโครงการอบรมครูที่ปรึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมคณะกรรมการประเมินโครงการ
และสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

หมายเหตุ
การอบรมจะต้องทาหลังจากมีคู่มือครูที่ปรึกษาแล้ว
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (จัดทาข้อมูลประวัติ)
1. ครูที่ ปรึกษาและงานครูที่ ปรึกษา จัดเตรียมแบบฟอร์ มกรอกประวัติ ให้เพี ยงพอกับจานวนนักเรียน
นักศึกษา
2. ครูที่ปรึกษาชี้แจงการกรอกข้อมูลให้กับนักเรียนนักศึกษา
3. ครูที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเปรียบเทียงกับข้อมูลจากงานทะเบียน หากไม่ถูกต้องให้
นักเรียนนักศึกษาดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์และตรงกัน
4. ครูที่ปรึกษาและงานครูที่ปรึกษา จัดเก็บข้อมูลประวัติให้เป็นระบบงานต่อการใช้งาน
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งานจัดทาข้อมูลประวัติและพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
เตรียมแบบฟอร์ม

ชี้แจ้งความเข้าใจ

ครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา

1. แบบฟอร์มกรอกประวัติ

ครูที่ปรึกษา

1. แบบฟอร์มกรอกประวัติ

นักเรียนนักศึกษา

1. แบบฟอร์มประวัติที่กรอก
ข้อมูลแล้ว

กรอกประวัติ
ครูที่ปรึกษา
งานทะเบียน
ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบประวัติ

ปรึกษา
ถูกต้อง

จัดเก็บประวัติ

สิ้นสุด

-ครูที่

-งานอื่นๆ

ครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา

1. แบบฟอร์มประวัติที่กรอก
ข้อมูลแล้ว
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งานให้คาปรึกษานักเรียนนักศึกษารายบุคคล
งานครูที่ปรึกษา
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

ที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา

1. คู่มือครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

1. แบบฟอร์มประวัติ
รายบุคคล

งานครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. แบบบันทึกการให้คาปรึกษา

เตรียมคู่มือนักศึกษา

เตรียมประวัตินักศึกษา

ครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ

บันทึกการให้คาปรึกษา

ไม่ผ่าน

พิจารณาแก้ไขและ
ให้การช่วยเหลือ

-งาน

ปกครอง
ผู้บริหาร-

-งานอื่นๆ

ผ่าน

แจ้งผู้ปกครอง

รายงานผู้บังคับบัญชา

สิ้นสุด

ครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ
ผู้อานวยการ

1. บันทึกรายงานผล
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานประชุมผู้ปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
เสนอโครงการประชุมผู้ปกครอง
ไม่อนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ

แก้ไขปรับปรุง

งานครูที่ปรึกษา

1. โครงการประชุมผู้ปกครอง

รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ (ผู้เห็นควร)
ผู้อานวยการ(ผู้อนุมัติ)

1. โครงการประชุมผู้ปกครอง
ที่ผ่านการอนุมัติง

คณะกรรมการ

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

อนุมัติ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ
ประชุมคณะกรรมการ

จัดทาหนังสือเชิญผู้ปกครอง

จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและสถานที่

ประชุมผู้ปกครอง

ประเมินโครงการ
สรุปผลรายงานผล

เสร็จสิ้น

งานครูที่ปรึกษา
รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ
คณะกรรมการ
ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

1. บันทึกขออนุญาตประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. บันทึกรวบรวมการประชุม
1. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
2. รูปถ่าย
1. คู่มือครูที่ปรึกษา
2. แบบฟอร์มต่างๆ
3. ผลการเรียนทุกภาคเรียน
1. โปรแกรมนาเสนอ
Power point

คณะกรรมการ

1. แบบประเมินผล

คณะกรรมการ

1. บันทึกสรุปรายงานผล
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การประชุมผู้ปกครอง)
1. งานครูที่ ปรึกษา จัดพิ มพ์โครงการประชุ มผู้ปกครองและเสนอขออนุมั ติโครงการประชุมผู้ปกครอง
ตามลาดับ
2. งานครูที่ปรึกษา เสนอร่างคาสั่งขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง
3. งานครู ที่ ปรึ กษาขออนุ ญาตประชุ มคณะกรรมการเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมในการด าเนิ นโครงการ
เสร็จสิ้นการประชุมให้รายงานผลการประชุมตามลาดับขั้น
4. งานครูที่ปรึกษา จัดทาหนังสือเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมตามโครงการ
5. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ปกครอง ผลการเรียนทุกภาคเรียน
6. คณะกรรมการจัดเตรียมแบบประเมินโครงการ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ประเมินผลการดาเนินโครงการ
7. คณะกรรมการบันทึกรูปภาพให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการรายงานผล
8. คณะกรรมการสรุปรายงานผลเป็นรูปเล่ม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา)
1. งานครูที่ปรึกษา จัดพิมพ์และเสนออนุมัติโครงการเยี่ยมบ้าน
2. รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอผู้อานวยการพิจารณา
อนุมัติโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา
3. งานครูที่ปรึกษา เสนอร่างคาสั่งขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา
4. งานครูที่ปรึกษา ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินโครงการ
5. คณะกรรมการหรื อครูที่ ปรึกษา ออกเยี่ ยมบ้ านนักศึ กษา โดยจั ดเตรียมแบบบั นทึ ก การเยี่ยมบ้ าน
นักศึกษาและบันทึกรูปภาพเพื่อประกอบการรายงานผล
6. คณะกรรมการหรือครูที่ปรึกษา รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุกครั้ง
7. งานครูที่ปรึกษา รวบรวมข้อมูลทุกครั้งและสรุปรายงานผลประจาภาคเรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ให้คาปรึกษารายบุคคล)
1. ครูที่ปรึกษาและงานครูที่ปรึกษาเตรียมคู่มือครูที่ปรึกษา
2. ครูที่ปรึกษา เตรียมประวัติของนักเรียนนักศึกษารายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการให้คาปรึกษา
3. บันทึกการให้คาปรึกษาเพื่อการติดตามและให้คาปรึกษาในครั้งต่อไป
4. ในกรณีที่เป็นเหตุร้ายแรงให้แจ้งรองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและผู้อานวยการ
ตามลาดับ เพื่อพิจารณาแจ้งผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาต่อไป
5. ในทุกกรณีให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานเยี่ยมบ้านนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
ผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
งานครูที่ปรึกษา

เสนอโครงการประชุมผู้ปกครอง

1. โครงการเยี่ยมบ้าน
นักศึกษา

รองฯ ฝุายพัฒนาฯ 1. โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้อานวยการ
นักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติโครงการ

ไม่อนุมัติ
แก้ไขปรับปรุง

อนุมัติ

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการ
ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา

รายงานผลการดาเนินงานในแต่ละครั้ง

เสร็จสิ้น

- ให้ คาปรึ กษา
- สัมภาษณ์
ผู้ปกครอง
- ผู้นาชุมชน ฯลฯ

งานครูที่ปรึกษา1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ
งานครูที่ปรึกษา 1. บันทึกขออนุญาตระชุม
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ 2.ระเบียบวาระการประชุม
3.บันทึกรวบรวมการประชุม
คณะกรรมการ 1. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
ครูที่ปรึกษา
2. รูปถ่าย
คณะกรรมการ
ครูที่ปรึกษา

1. บันทึกสรุปผลการ
ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานสรุปประเมินผลประจาปีการศึกษา
งานครูที่ปรึกษา

เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

ประชุมครูที่ปรึกษา

หลักฐาน

งานครูที่ปรึกษา

1. บันทึกขออนุญาตประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. บันทึกรายงานการประชุม

งานครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
ของครูที่ปรึกษาต่างๆ

งานครูที่ปรึกษา

1. สรุปผลโครงการต่างๆ
ประจาปีการศึกษา

นครูที่ปรึกษา

1. สรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา

รวบรวมผลการดาเนินงานของครูที่ปรึกษา
รวบรวมสรุปโครงการประจาปีการศึกษา

จัดทาสรุปประเมินผล
ไมเห็นชอบ
ปรับ
ปรุง

ตรวจสอบผลความถูกต้องง
เห็นชอบ

งานครูที่ปรึกษา
1. บันทึกรายงานผล
งานบริหารงานทั่วไป

รายงานผล

ผู้อานวยการพิจารณา
ทราบ/ส่งเผยแพร่
เผยแพร่

รองฯ ฝุายพัฒนาฯ 1. สรุปประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา

ผู้อานวยการ

1. บันทึกรายงานผลที่ผ่าน
การพิจารณา

นครูที่ปรึกษา

1. รูปเล่มรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา

ปรับปรุง

สิ้นสุด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (สรุปประเมินผลประจาปีการศึกษา)
1. งานครูที่ปรึกษา บันทึกขออนุญาตประชุมครูที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานของครูที่ปรึกษา
และโครงการต่างๆ ของงานครูที่ปรึกษา
2. งานครูที่ปรึกษา จัดทาสรุปประเมินผลการดาเนินงานตลอดปีการศึกษา เสนอรองผู้อานวยการฝุาย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3. เสนอรายงานผลสรุปการดาเนินงานตลอดปีการศึกษาต่อผู้อานวยการ
4. เผยแพร่ผลงาน
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
ผู้รับผิดชอบ
หลักฐาน
งานครูที่ปรึกษา
1. โครงการปูองกันแก้ไขปัญหา
เริ่มต้น
จัดทาโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน
เสนอขออนุมัติโครงการ

งานครูที่ปรึกษา

การออกกลางคัน
1. บันทึกเสนออนุมัติโครงการ
2. โครงการปูองกันแก้ไขปัญหา
การออกกลางคัน

รองฯ ฝุายพัฒนาฯ
ผู้อานวยการ

1. โครงการปูองกันแก้ไขปัญหา
การออกกลางคัน

งานครูที่ปรึกษา
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. บันทึกขออนุมัติคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
1. บันทึกขออนุญาตประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. บันทึกรายงานการประชุม
1. แบบสารวจสภาพปัญหา
2. ผลการวิเคราะห์

ไม่อนุมัติ
แก้ไข

พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

งานครูที่ปรึกษา
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ
คณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาสภาพและวิเคราะห์ปัญหาการออกกลางคัน

กาหนดปัญหาที่สามารถแก้ไขได้และปัญหาทีแ่ ก้ไขไม่ได้
มอบหมายปัญหาให้กบั ผู้เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา
หาแนวทางช่วยเหลือแก้ไข

ติดตามผลการช่วยเหลือ
รายงานผลการช่วยเหลือ

สรุปผลรายงานผล
จัดเก็บเอกสาร

สิ้นสุด

คณะกรรมการ

1. สรุปและกาหนดปัญหา

คณะกรรมการ

1. บันทึกมอบหมายผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการ

1. แบบบันทึกการติดตาม

คณะกรรมการ

1. แบบรายงานผลการช่วยเหลือ

คณะกรรมการ

1. บันทึกรายงานผล
2. สรุปรายงานผล

งานครูที่ปรึกษา

1. รูปเล่มโครงการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน)
1. งานครูที่ปรึกษา เป็นงานหลักในการจัดทาโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน และเสนอ
อนุมัติโครงการตามลาดับ
2. รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พิจารณากลั่นกรองความถูกต้องของโครงการ
3. ผู้อานวยการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4. งานครูที่ปรึกษาเสนอร่างคาสั่งขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
5. งานครูที่ปรึกษาขออนุญาตประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการและรายงานผลการประชุมต่อวิทยาลัย
6. คณะกรรมการทาการสารวจสภาพปัญหาและทาการวิเคราะห์ปัญหาการออกกลางคัน พร้อมทั้งการ
กาหนดปัญหาที่สามารถแก้ได้และไม่สามารถแก้ได้
7. คณะกรรมการมอบหมายปัญหาการออกกลางคันแล้วแต่กรณีให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาต่อไป
8. ผู้รับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี) ติดตามการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาและรายงานให้วิทยาลัยทราบ
9. คณะกรรมการประชุมสรุปโครงการในแต่ละภาคเรียนและรายงานวิทยาลัยทราบ
10. งานครูที่ปรึกษาจัดเก็บรูปเล่มโครงการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริ ม การจัดทา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของ
นักเรียนนักศึกษา
3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คาปรึกษาแนะนานักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
4. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน
ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และการขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือ
ยกเว้นการชาระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนา ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคานวณหาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้า
รับการอบรมในสถานศึกษา
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนาผลการประเมินเสนอฝุาย
บริหารและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. จัดทาปฏิทินปฏิ บัติงานเป็นข้อมูลในการเตรียมเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ ปรึกษา
เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
8. ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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งานจัดทาระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา
งานปกครอง

เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะทางาน

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

งานปกครอง
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. บันทึกข้อความ
2. คาสั่งวิทยาลัย

คณะทางาน

1. พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.

2551

ศึกษากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ

3. กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ.
2548

4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.
2548

ประชุมคระทางาน

งานปกครอง
คณะทางาน

จัดทาระเบียบ (ฉบับร่าง)

คณะทางาน

1. บันทึกขออนุญาตประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. รายงานการประชุม
1. ร่างระเบียบวิทยาลัย

ไม่เห็นชอบ

พิจารณาความถูกต้องไม่ขัด
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ปรับปรุง

คณะทางาน
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการวิทยาลัย

1. บันทึกข้อความเชิญประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม

งานปกครอง
รองฝุายพัฒนาฯ

1. บันทึกข้อความ
2. ร่างระเบียบ
3. รายงานการประชุม

คณะทางาน
ผู้อานวยการ

1. ระเบียบวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกาย
ของนักเรียนนักศึกษา
2. ระเบียบวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษ
นักเรียนนักศึกษา

งานปกครอง

1. ระเบียบวิทยาลัยฉบับที่ผู้อานวยการ
ลงนามแล้ว

เห็นชอบ

เสนอขออนุมัติระเบียบวิทยาลัย

ไม่อนุมัติ

ปรับปรุง

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

จัดพิมพ์เผยแพร่และจัดเก็บเอกสาร

เสร็จสิ้น
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การจัดทาระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษา)
1. งานปกครอง จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาระเบียบวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่ง
กายนั กเรี ยนนั กศึกษาและจั ดท าระเบียบวิ ทยาลั ยว่ าด้วยหลั กเกณฑ์ การพิ จารณาโทษนักเรียนนั กศึกษา เสนอ
ผู้อานวยการลงนามคาสั่งและแจ้งคณะกรรมการตามรายชื่อที่วิทยาลัยแต่งตั้ง
2. งานปกครอง ศึกษารวบรวมกฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง ข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
นักเรียนนักศึกษาและระเบียบของวิทยาลัย หากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและวิทยาลัยมีระเบียบดังกล่าวอยู่แล้วให้
คณะทางานสรุปรายงานให้ผู้อานวยการ
3. งานปกครอง เชิญและจัดประชุมคณะทางานจัดทาระเบียบวาระการประชุมโดยให้หัวหน้างานปกครอง
เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งจัดบันทึกรายงานการประชุม
4. คณะทางานจัดทา (ร่าง) ระเบียบวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา
และระเบียบวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนักเรียนนักศึกษาเสร็จแล้วแจ้งงานปกครอง
5. งานปกครอง บันทึกขออนุญาตเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย หรือคณะกรรมการวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบ พร้อมทั้งจัดทาระเบียบวาระการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม
6. งานปกครอง รวบรวมระเบี ยบที่ ผ่ านความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการ
วิทยาลัยแล้วเสนอผู้อานวยการลงนามในระเบียบ
7. งานปกครอง จัดท าส าเนาระเบียบที่ผู้ อานวยการลงนามแล้วเผยแพร่ให้ครูและบุคลากร นักเรียน
นักศึกษาผู้ปกครองทราบ และจัดเก็บระเบียบไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานการดูแลนักเรียนนักศึกษาตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
งานปกครอง
ผู้รับผิดชอบ
งานปกครอง
วิชา
แผนกวิชาทุกแผนก

เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการปกครองแผนกวิชา

จัดทาแผนการตรวจประจาสัปดาห์

ดาเนินการตรวจตามแผนที่
กาหนด

ถูกระเบียบ

ยกย่องชมเชย

1. บันทึกแจ้งรายชื่อครูปกครองแผนก

งานปกครอง
1. พ.ร.บ. เครื่องแบบนักเรียน
นักศึกษา พ.ศ. 2551
คณะกรรมการปกครอง
2. ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบ
แผนกวิชา
นักเรียนนักศึกษา พ.ศ.
2551
3. กฎกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
4. ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยเครื่องแบบ
และการแต่งกาย
5. ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาโทษ

ศึกษากฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

ถูกระเบียบ

หลักฐาน

คณะกรรมการปกครอง
แผนกวิชา

1. แผนการตรวจประจาสัปดาห์

คณะกรรมการปกครอง
แผนกวิชา

1. แผนการตรวจประจาสัปดาห์
2. แบบบันทึกผลการตรวจ

งานปกครอง
เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการแผนกวิชา

1.บันทึกรายงานพร้อมเอกสารที่

ครูที่ปรึกษา

1. แฟูมประวัติผู้เรียน

ตักเตือน/ปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการตรวจและรายงานผล

เสร็จสิ้น
หมายเหตุ

ใช้ในกรณีที่มีการสุ่มตรวจตามแผนที่กาหนดและมีความผิดเล็กน้อย
ตัดคะแนนน้อยกว่า 20 คะแนน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การดูแลนักเรียนนักศึกษาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ)
1. งานปกครอง จัดทาบันทึกข้อความแจ้งแผนกวิชาทุกแผนกวิชา เพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ครูแต่ละแผนก
วิชาเป็นครูปกครองประจาแผนกวิชา
2. งานปกครอง จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปกครองแผนกวิชาเสนอผู้อานวยการลงนาม
3. งานปกครอง รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ จัดให้คณะกรรมการปกครองแผนกวิชาศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ
4. คณะกรรมการปกครองแผนกวิชา จัดทาแผนการตรวจเครื่องแบบและการแต่งกาย และความประพฤติ
ของนักเรียนนักศึกษา
5. คณะกรรมการปกครอง ดาเนินการตรวจเครื่องแบบและการแต่งกาย และความประพฤติของนักเรียน
นักศึกษา
6. คณะกรรมการปกครองแผนกวิชา ยกย่องชมเชยนักเรียนนักศึกษากรณีทาถูกระเบียบ
7. คณะกรรมการปกครองแผนกวิชา พิจารณาโทษ ว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนนักศึกษาที่กระทาความผิด
กรณีกระทาความผิดซ้าให้ตัดคะแนนความประพฤติ หรือพิจารณาโทษอย่างอื่นประกอบด้วยตามลักษณะการกระทา
ความผิด
8. คณะกรรมการปกครองแผนกวิชา สรุปผลการตรวจและรายงานผลการตรวจให้ผู้อานวยการวิทยาลัย
ทราบ โดยผ่านรองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
9. กรณีตรวจพบนักเรียนนักศึกษากระทาผิดระเบียบ ครูที่ปรึกษาพิจารณาโทษว่ากล่าวตักเตือน และ
พิจารณาโทษอย่างอื่นประกอบด้วยตามลักษณะการกระทาความผิด
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
งานปกครอง
ผู้รับผิดชอบ
หลักฐาน
หัวหน้างานปกครอง
1. บันทึกเหตุการณ์นักเรียนนักศึกษาะ
เลาะวิวาท
คณะกรรมการปกครองแผนกวิชา ภาคเรียนที่ผ่านมา
2. หมุดจุดเสี่ยงใน google

เริ่มต้น
วิเคราะห์จุดเสี่ยง
แต่งตั่งคณะกรรมการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง

ประชุมคณะกรรมการ

งานปกครอง
เสี่ยง

1. ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝูาระวังจุด
2. นโยบายมาตรการ สอศ.ศธ.

พิจารณาเห็นชอบและ
ลงนาม

งานปกครอง
1. บันทึกเชิญประชุม
ปกครอง 2. ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการ

หนังสือแจ้งสถานศึกษาอื่นและเครือข่าย
แผนกวิชา

ตรวจจุดเสี่ยง

3. รายงานการประชุม

ครูที่ปรึกษา

คณะกรรมการปกครอง

ผู้อานวยการ 1. มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท
รายงานผล

สิ้นสุด

งานปกครอง 1. หนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานปกครอง
1. ข้อมูลจุดเสี่ยง
คณะกรรมการเฝูาระวังจุดเสี่ยง
งานปกครอง

1. บันทึกรายงานจุดเสี่ยง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท)
1. งานปกครองและคณะกรรมการปกครองแผนกวิชา รวบรวมข้อมูลของภาคเรียนที่ผ่านที่เกี่ยวข้องกับการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา แล้ววิเคราะห์กาหนดจุดเสี่ยง ปักหมุดจุดเสี่ยงการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
นักศึกษาใน google ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. งานปกครองและคณะกรรมการปกครองแผนกวิ ชา ศึ กษานโยบายสานั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและจัดทามาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
3. งานปกครอง จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝูาระวังจุดเสี่ยงปูองกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนนักศึกษา
4. งานปกครอง จัดประชุมคณะกรรมการเฝูาระวังจุดเสี่ยง คณะกรรมการปกครองแผนกวิชา โดยมีบันทึก
เชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมและจัดบันทึกรายงานการประชุม เพื่อพิจารณายกร่างมาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
5. งานปกครองและคณะกรรมการเฝูาระวังจุดเสี่ยง คณะกรรมการปกครอง พิจารณาร่างมาตรการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
6. งานปกครองจัดทาหนังสือราชการแจ้งสถานศึกษาอื่นๆ ที่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างกันของ
นักเรียนนักศึกษา และแจ้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตารวจ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงาน
ศึกษาธิการภาค และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. คณะกรรมการเฝูาระวังจุดเสี่ยงคณะกรรมการปกครองดาเนินออกตรวจจุดเสี่ยง เฝูาระวังปูองกัน
8. คณะกรรมการผู้ออกตรวจรายงานผล/เหตุการณ์ประจาวัน
9. คณะกรรมการยกย่องชื่นชมนักเรียนนักศึกษาที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
10. กรณีมีนักเรียนนักศึกษากระทาความผิดกฎ ระเบียบหรือก่อเหตุทะเลาะวิวาท คณะกรรมการผู้ออก
ตรวจรายงานหรือแจ้งผู้อานวยการสถานศึกษา ผ่านครูที่ปรึกษาและครูปกครองแผนกวิชานั้น
11. กรณีมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโทษนักเรียนนักศึกษา

186
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

งานโครงการพิเศษฯ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. หนังสือ สอศ.และนโยบาย สอศ.ศธ.
2. เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

งานโครงการพิเศษฯ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ
2. โครงการรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์

ผู้อานวยการ

1. โครงการรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์

งานโครงการพิเศษฯ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. บันทึกเสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

งานโครงการพิเศษฯ
คณะกรรมการดาเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. บันทึกขออนุญาตประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. บันทึกรายงานผลการประชุม
1. หนังสือราชการ
2. กาหนดการกิจกรรมรณรงค์

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเอดส์

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. สผ.1/บันทึกข้อความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ
วิทยากร

1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดและโรคเอดส์

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. นิทรรศการ
2. รูปภาพ
3. ปูายไวนิล

จัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหา
ยาเสพติดและโรคเอดส์

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. แบบประเมินผลโครงการ
2. รูปภาพ

ประเมินผลโครงการ

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. บันทึกรายงานผล
2. สรุปผลการดาเนินโครงการ
3. จัดทารูปเล่มโครงการ

สรุปรายงานผล

งานโครงการพิเศษฯ

1. รูปเล่มโครงการ

ศึกษาขอบเขตแนวทางนโยบาย สอศ./
กระทรวงศึกษาธิการ
จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
ไม่อนุมัติ
แก้ไข

พิจารณาอนุมัติโครงการ
อนุมัติ

จัดเก็บเอกสาร

เสร็จสิ้น
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์)
1. งานโครงการพิเศษและบริ การชุ มชน รองผู้อ านวยการฝุ ายพั ฒนากิ จการนั กเรียนนักศึ กษา ศึ กษา
ขอบเขตแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศึกษา
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์มาตรการการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและโรค
เอดส์
2. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดทาโครงการรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์และ
บันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการตามลาดับขั้น
3. ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติโครงการ กรณีผู้อานวยการสถานศึกษาไม่อนุมัติ งานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน แก้ไขโครงการตามที่ผู้อานวยการสถานศึกษาเห็นสมควร
4. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการเสนอผู้อานวยการ
สถานศึกษาลงนาม
5. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เชิญและจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในรายละเอียดและหน้าที่ตามคาสั่ง พร้อมจดบันทึกรายงานการประชุม
6. คณะกรรมการดาเนินงานและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงานตามโครงการ
7. คณะกรรมการดาเนินงานและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และดาเนินกิจกรรมโครงการ
8. คณะกรรมการด าเนินงานและงานโครงการพิเศษและบริ การชุ มชน ประเมิ น ผลและสรุ ปรายงานผล
โครงการตามลาดับขั้นเสร็จแล้วจัดเก็บเอกสารไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานปกครอง
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
ศึกษาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา

งานปกกครอง
งานโครงการพิเศษฯ
งานสวัสดิการฯ

1. แผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล
2. แผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
กระทรวงศึกษาธิการ

งานปกครอง
แก้ไข
งานโครงการพิเศษฯ
งานสวัสดิการฯ

1. ร่างแผนบาบัดการปูองกันและ

รองฯ ฝุายพัฒนาฯ
ผู้อานวยการ
งานปกครอง
งานโครงการพิเศษฯ
งานสวัสดิการฯ

1. ร่างแผนปฏิบัติการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ศึกษา
1. ปูายไวนิล
2. แผ่นพับ
3. ใบปลิว

งานปกครอง
สานักงานสาธารณสุข
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

1. หนังสือส่งตัวนักเรียนนักศึกษา
เข้ารับการบาบัด
2. หนังสือรายงานผลโครงการ

จัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันและแก้ปญ
ั หาในสถานศึกษา

ผู้อานวยการพิจารณา

รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

สุ่มตรวจสารเสพติด
นักเรียน
นักศึกษา

ไม่พบสารเสพติด

พบสารเสพติด

รายงานผลการสุ่ม
ตรวจสารเสพติด

ส่งเข้ารับการ
บาบัด

งานกิจกรรม

สิ้นสุด

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

1. บันทึกข้อความ
2. แบบรายงานผลออนไลน์จาก
เว็บไซต์
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
1. งานปกครอง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ศึกษาแผนปฏิบัติ
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2. งานปกครอง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันจัดทา
แผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3. งานปกครอง เสนอแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
4. ผู้อานวยการสถานศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
5. งานปกครอง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด จั ดกิจกรรมโครงการต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษาและสุ่มตรวจสารเสพติดกับนักเรียน
นักศึกษา
6. กรณีสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายนักเรียนนักศึกษา งานปกครองจัดทาหนังสือส่งตัวนักเรียนนักศึกษา
เข้ารับการบาบัดให้กับสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. งานปกครอง รายงานผลการสุ่มตรวจสารเสพติด
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน มั่วสุมและปัญหาสังคม
งานปกครอง
ผู้รับผิดชอบ
หลักฐาน
งานปกครอง
1. พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478
เริ่มต้น
2. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
3. กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ

จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการพนัน
รวบรวมสรุปโครงการประจาปีการศึกษา

งานปกครอง
ครูที่ปรึกษา

1. ร่างแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การพนัน
2. พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478
3. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

งานปกครอง
ครูที่ปรึกษา

1. แบบรายงานผลการตรวจ

1. บันทึกรายงานการกระทาผิดกฎระเบียบ
รณรงค์ป้องกันปัญหาการพนัน

ตรวจจับนักเรียนนักกษาที่เล่นการ
พนันและมั่วสุม/ปัญหาสังคม

พิจารณาโทษ

คณะกรรมการปกครอง
ผู้อานวยการ

1. บันทึกการกระทาความผิด
2. รายงานการประชุมคณะ
กรรมการปกครองนักเรียน
นักศึกษา

รณรงค์ป้องกันปัญหาการพนัน
ครูที่ปรึกษา
งานปกครอง

สิ้นสุด

1. บันทึกข้อความพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันและมั่วสุม / สังคม)
1. ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
2. จัดทากิ จกรรมแผนงานโครงการปู องกันและแก้ไขปัญหาการพนั นมั่วสุ มไว้ในแผนโครงการของฝุายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา
3. ดาเนินการโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการพนันมั่วสุม โครงการจัดอบรมประชุมสัมมนาให้ความรู้
4. จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโทษของการพนัน
5. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลพฤติกรรมการมั่วสุม เล่นการพนัน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. ดาเนินการตามกฎระเบียบสถานศึกษา มีบทลงโทษและให้ขวัญกาลังใจบุคคลที่ทาดีเป็นตัวอย่าง
7. สรุปรายงานผลแผนงานโครงการและพร้อมปรับปรุง โดยดาเนินการครั้งต่อไป
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เริ่มต้น

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานการพิจารณาโทษนักเรียนนักศึกษา
งานปกครอง
ผู้รับผิดชอบ
งานปกครอง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปกครองนักเรียนนักศึกษา

เสนอผู้อานวยการ

1. ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้อานวยการ

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
นักศึกษา พ.ศ. 2551

1. พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน

งานปกครอง

1. แบบตัดคะแนน
2. แบบทาทัณฑ์บน
3. บันทึกรายงานเหตุการณ์การ

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2551
3. กฎกระทรวงกาหนดความ
ประพฤติของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
4. ระเบียบสถานศึกษาด้วยการ
การแต่งกายนักศึกษา
5. ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วย
การพิจารณาโทษ

ศึกษาระเบียบ
จัดทาบันทึกข้อมูลการกระทาความผิดของ
นักเรียนนักศึกษา

แจ้งผู้ปกครองร่วมรับฟัง

กระทาผิดระเบียบ

สอบสวนความผิด/สืบหาข้อเท็จจริง

ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาความผิด

เสนอผู้อานวยการ

หลักฐาน

ร้องทุกข์อุธรณ์

งานปกครอง

1. หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

คณะกรรมการ

1. พยานบุคคล
2. พยานแวดล้อม

งานปกครอง

1. บันทึกเชิญประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. รายงานการประชุม

งานปกครอง

1. หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

งานปกครอง
นักศึกษา

1. แฟูมประวัตินักเรียน

แจ้งผู้ปกครอง

ผู้ปกครองพิจารณา

2. ข้อมูลสารสนเทศ/อมพิวเตอร์
บันทึกประวัติ

รายงานผล

สิ้นสุด

งานปกครอง

1. บันทึกข้อความพร้อมสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ใช้กับกรณีนักเรียนนักศึกษากระทาความผิดถูก
ตัดคะแนนไม่น้อยกว่า 20 คะแนน หรือถูกทาทัณฑ์บน
หรือถูกให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ขั้นตอนการฏิบัติงาน (การพิจารณาโทษนักเรียนนักศึกษา)
1. งานปกครอง จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2. บันทึกเสนอผู้อานวยการลงนามคาสั่งคณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียนนักศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาโทษ ศึกษากฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เช่น พ.ร.บ.เครื่องแบบ
นักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา
พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงศึกษาธิการกาหนดความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548 ระเบียบ
สถานศึกษาว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการพิจารณาโทษ
4. งานปกครอง รวบรวมบั นทึกข้ อมู ลการกระทาความผิ ดของนั กเรี ยนนั กศึ กษาที่ได้ รับรายงานจาก
คณะกรรมการปกครองแผนกวิ ช า หรื อ ครู ที่ ป รึ ก ษาและผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาสั่ ง การให้
คณะกรรมการพิจารณาโทษพิจาณาดาเนินการลงโทษ
5. งานปกครอง จัดทาหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้มารับทราบข้อกล่าวหานักเรียนนักศึกษากระทาความผิด
6. คณะกรรมการพิจารณาโทษดาเนินการสวบสวนหาข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ
7. งานปกครอง เชิญคณะกรรมการพิจารณาโทษประชุมพิจารณาโทษตามพยานหลั กฐานพร้อมทั้ งจด
บันทึกรายงานการประชุม
8. งานปกครอง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโทษให้ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่ง
การ
9. งานปกครอง แจ้งผู้ปกครองให้รับทราบกรณีคณะกรรมการพิจารณาแล้วให้ลงโทษนักเรียนนักศึกษาที่
กระทาความผิด ถ้าหากผู้ปกครองหรือนักเรียนนักศึกษามีความเห็นคัดค้าน ไม่เห็นด้วยสามารถทาเป็น
หนังสือร้องทุกข์ต่อผู้อานวยการ
10. งานปกครอง บันทึกลงในประวัติผู้เรียน กรณีการยอมรับผลการกระทาความผิด
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
งานสวัสดิการฯ

1. โครงการทาประกันอุบัติเหตุ

งานสวัสดิการฯ

1. บันทึกขอเสนออนุมัติโครงการ
2. โครงการทาประกันอุบัติเหตุ

รองฯ ฝุายพัฒนา
ผู้อานวยการ

1. โครงการทาประกันอุบัติเหตุ

งานสวัสดิการฯ

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

งานสวัสดิการฯ
รองฯ ฝุายวิชาการ

1. บันทึกขออนุญาตประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม

จัดพิมพ์โครงการจัดการทาประกันอุบัติเหตุ
เสนอโครงการ
ไม่ผ่าน
แก้ไข

พิจารณาอนุมัติโครงการ

ปรับปรุง

อนุมัติ

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการ

คัดเลือกบริษัทประกัน
เก็บเงินค่าทาประกันอุบัติเหตุ/ประกาศรายชื่อ/จัดส่ง
สรุปยอดผู้ทาประกันอุบัติเหตุ/ประกาศรายชื่อ/จัดส่ง
รับคาร้องขอค่าชดเชยรักษาพยาบาล

คณะกรรมการ

1. รายละเอียดของบริษัทที่เสนอทุกบริษัท

จัดส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันอุบัติเหตุ
บริษัทจ่ายค่าชดเชยการรักษาพยาบาล

งานสวัสดิการ

1. ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว

สรุปรายงานผล

งานสวัสดิการฯ

1. ประกาศรายชื่อผู้ทาประกัน

จัดเก็บเอกสาร

งานสวัสดิการฯ

1. ใบคาร้องขอเบิกค่าชดเชย

จ่ายเงินชดเชยให้กับนักเรียนนักศึกษา

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การทาประกันอุบัติเหตุ)
1. จัดทาแผนโครงการทาประกันอุบัติเหตุของผู้เรียน
2. เสนอโครงการ
3. ผู้อานวยการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาประกันอุบัติเหตุของสถานศึกษา
5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ
6. ดาเนินการจัดทาประกันอุบัติเหตุแก่ผู้เรียน สรุปยอดผู้จัดทา
7. ดาเนินการชดเชยค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดเหตุ
8. สรุปรายงานและเสนอแนะแนวทางดาเนินโครงการในครั้งต่อไป
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การจัดสวัสดิการพยาบาล)
1. ดาเนินการสารวจยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ
2. จัดพิมพ์และเสนอโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อขออนุมัติ
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
4. ดาเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
5. สรุปผลการสารวจยาและเวชภัณฑ์
6. สรุปผลรายการยาและเวชภัณฑ์
7. เมื่อนักเรียนนักศึกษามีอาการบาดเจ็บดาเนินการดังนี้
a. อาการไม่หนัก จะดาเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
b. อาการหนัก จะดาเนินการส่งโรงพยาบาลและแจ้งผู้ปกครอง
8. รายงานผลการรักษาพยาบาล
9. จัดทาแบบบันทึกประวัติการรักษาพยาบาล
10. ทาสรุปการใช้บริการแต่ละภาคเรียน
11. รายงานผลแต่ละภาคเรียน
12. รายงานผลแต่ละภาคเรียน
13. ดาเนินการสารวจยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ
14. จัดพิมพ์และเสนอโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อขออนุมัติ
15. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
16. ดาเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
17. สรุปผลการสารวจยาและเวชภัณฑ์
18. เมื่อนักเรียนนักศึกษามีอาการบาดเจ็บดาเนินการดังนี้
a. อาการไม่หนัก จะดาเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
b. อาการหนัก จะดาเนินการส่งโรงพยาบาลและแจ้งผู้ปกครอง
19. รายงานผลการรักษาพยาบาล
20. จัดทาแบบบันทึกประวัติการรักษาพยาบาล
21. ทาสรุปการใช้บริการแต่ละภาคเรียน
22. รายงานผลแต่ละภาคเรียน
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานจัดสวัสดิการพยาบาล
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
สารวจยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ

งานสวัสดิการฯ

1. แบบสารวจเวชภัณฑ์

จัดพิมพ์โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

งานสวัสดิการฯ

1. โครงการจัดสวัสดิการพยาบาล

เสนอโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

งานสวัสดิการฯ

1. บันทึกขอเสนออนุมัติโครงการ
2. โครงการจัดสวัสดิการพยาบาล

พิจารณาอนุมัติโครงการ

รองฯ ฝุายพัฒนา
ผู้อานวยการ

1. โครงการจัดสวัสดิการพยาบาล

งานสวัสดิการฯ
รองฯ ฝุายวิชาการ
ผู้อานวยการ

1. บันทึกเสนอร่างคาสั่ง
2. คาสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

1. สรุปการสารวจยาและเวชภัณฑ์
2. สรุปผลรายการยาและเวชภัณฑ์

ไม่อนุมัติ
ปรับปรุง
อนุมัติ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

งานสวัสดิการฯ
หัวหน้าแผนกวิชา

ตรวจอาการเบื้องต้น
ปฐมพยาบาล

จัดส่งโรงพยาบาล/แจ้งผู้ปกครอง
รายงานผล

บันทึกประวัติ
สรุปการใช้บริการแต่ละภาคเรียน
รายงานผลแต่ละภาคเรียน

เสร็จสิ้น

งานสวัสดิการ
หัวหน้าแผนกวิชา
งานสวัสดิการฯ
หัวหน้าแผนกวิชา

1. บันทึกรายงานผลการรักษา

งานสวัสดิการฯ

1. แบบบันทึกประวัติการรักษาพยาบาล

งานสวัสดิการฯ

1. บันทึกรางานผล
2. สรุปผลแต่ละภาคเรียน
1. รูปเล่มสรุปโครงการ

งานสวัสดิการฯ
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานติดตามการเข้าพักทั้งในและนอกสถานศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น

งานสวัสดิการฯ

1. โครงการติดตามการเข้าพักทั้งในและ
นอกสถานศึกษา

จัดพิมพ์โครงการติดตามการเข้าพัก
ทั้งในและนอกสถานศึกษา

งานสวัสดิการฯ

รองฯ ฝุายพัฒนา
ผู้อานวยการ

1. บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ
2. โครงการติดตามการเข้าพักทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
1. โครงการติดตามการเข้าพักทั้งในและ
นอกสถานศึกษา

งานสวัสดิการฯ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. บันทึกเสนอแต่งตั้ง
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

งานสวัสดิการฯ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. บันทึกขออนุญาตประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม

ประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
งานสวัสดิการฯ

1. แบบสารวจข้อมูลการเข้าพัก

คณะกรรมการ

1. บันทึกขอติดตาม
2. รูปภาพ
1. บันทึกรายงานเหตุการณ์

เสนอขออนุมัติโครงการ
ไม่อนุมัติ
แก้ไข

พิจารณาอนุมัติโครงการ
อนุมัติ

สารวจข้อมูลการเข้าพักของนักเรียนนักศึกษา
ดาเนินการติดตามการเข้าพักตามกาหนด
รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามจริง
สรุปรายงานผลประจาภาคเรียน
จัดเก็บเอกสาร

เสร็จสิ้น

คณะกรรมการ
งานสวัสดิการฯ
งานสวัสดิการฯ

1. บันทึกรายงานผล

งานสวัสดิการฯ

1. รูปเล่มโครงการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การติดตามการเข้าพักทั้งในและนอกสถานศึกษา)
1. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จัดพิมพ์และเสนอขออนุมัติโครงการติดตามการเข้าพักทั้งในและนอก
สถานศึกษา
2. รองผู้ อ านวยการฝุ ายพั ฒนากิ จการนั กเรี ยนนั กศึ กษา พิ จารณากลั่ นกรองก่ อนเสนอขออนุ มั ติ ต่ อ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
3. ผู้อานวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติโครงการ
4. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ร่างคาสั่ง และเสนอฃออนุมัติแต่งตั้งกรรมการดาเนินโครงการ
5. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึก ขออนุญาติประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม
6. คณะกรรมการด าเนินงานสารวจข้อมูลการเข้ าพักของนักเรี ยนนักศึกษาและติดตามการเข้ าพักตาม
กาหนดการ
7. รายงาผลการติดตามและเหตุการณ์ตามจริง
8. สรุปผลและรายงานผลประจาภาคเรียน พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารเป็นรูปเล่ม
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งานโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพระยะสั้นแก่ชุมชนและบุคคล
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้รับผิดชอบ
หลักฐาน
เริ่มต้น
งานโครงการพิเศษฯ

1. แบบสารวจความต้องการฝึกอาชีพ

สารวจความต้องการและประสานงานกับชุมชน
จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
ไม่อนุมัติ
แก้ไข

รองฯ ฝุายพัฒนาฯ
งานโครงการพิเศษฯ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ
2. โครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพ
ระยะสั้นแก่ชุมชนและบุคคล

ผู้อานวยการ

1. โครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพ
ระยะสั้นแก่ชุมชนและบุคคล

งานโครงการพิเศษฯ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. บันทึกเสนอขออนุมัติคาสั่ง
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

งานโครงการพิเศษฯ
คณะกรรมการดาเนินงาน

1. บันทึกขออนุญาตประชุม
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. รายงานผลการประชุม
1. หนังสือราชการ
2. กาหนดการ

พิจารณาอนุมัติโครงการ
อนุมัติ

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

งานโครงการพิเศษฯ
คณะกรรมการ

1. สผ.1/บันทึกข้อความเห็นชอบการจัดซื้อวัสดุ

ดาเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับชุมชนและบุคคล

งานโครงการพิเศษฯ
คณะกรรมการ

ประเมินผลโครงการ

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
2. รูปภาพ

สรุปรายงานผลโครงการ

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. แบบประเมินผลโครงการ
2. รูปภาพ

จัดเก็บเอกสาร

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. บันทึกรายงานผล
2. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ

งานโครงการพิเศษฯ

1. รูปเล่มโครงการ

เสร็จสิ้น
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพระยะสั้นแก่ชุมชนและบุคคล)
1. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดทาแบบ
สารวจความต้องการอาชี พของชุมชนในการขอรับการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพระยะสั้น เพื่ อ
กาหนดพื้นที่เปูาหมายการออกหน่วยบริการหรือออกหน่วยตามที่ได้รับหนังสือจากส่วนราชการภูมิภาค
จังหวัด หรือส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ให้ออกหน่วยฝึกอบรมและ
ให้บริการวิชาการระยะสั้น
2. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดทาโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพระยะสั้นแก่ชุมชน
และบุคคลบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติตามลาดับขั้น
3. ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติโครงการ กรณีผู้อานวยการสถานศึกษาไม่อนุมัติ งานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน แก้ไขโครงการตามที่ผู้อานวยการสถานศึกษาเห็นสมควร
4. งานโครงการพิ เศษและบริ การชุ มชน จั ดท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ นโครงการเสนอ
ผู้อานวยการสถานศึกษาลงนาม
5. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เชิญและจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในรายละเอียดและหน้าที่ตามคาสั่ง พร้อมจดบันทึกรายงานการประชุม
6. คณะกรรมการด าเนิ นงานและงานโครงการพิ เศษและบริ การชุ มชน ประสานงานกั บบุ คคลหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงานตามโครงการ
7. คณะกรรมการดาเนินงานและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และดาเนินกิจกรรมโครงการ
8. คณะกรรมการดาเนินงานและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ประเมินผลและสรุปรายงานผล
โครงการตามลาดับขั้นเสร็จแล้วจัดเก็บเอกสารไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โครงการตามพระราชดาริ)
1. งานโครงการพิเศษและบริ การชุ มชน รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรี ยนนักศึกษา ศึกษา
ขอบเขตแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศึกษา
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากเว็บไซต์ต่างๆ
หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดทาโครงการตามพระราชดาริและบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติ
โครงการตามลาดับขั้น
3. ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติโครงการ กรณีผู้อานวยการสถานศึกษาไม่อนุมัติ งานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน แก้ไขโครงการตามที่ผู้อานวยการสถานศึกษาเห็นสมควร
4. งานโครงการพิ เศษและบริ การชุ มชน จั ดท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ นโครงการเสนอ
ผู้อานวยการสถานศึกษาลงนาม
5. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เชิญและจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในรายละเอียดและหน้าที่ตามคาสั่ง พร้อมจดบันทึกรายงานการประชุม
6. คณะกรรมการด าเนิ นงานและงานโครงการพิ เศษและบริ การชุ มชน ประสานงานกั บบุ คคลหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงานตามโครงการ
7. คณะกรรมการดาเนินงานและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และดาเนินกิจกรรมโครงการ
8. คณะกรรมการดาเนินงานและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ประเมินผลและสรุ ปรายงานผล
โครงการตามลาดับขั้นเสร็จแล้วจัดเก็บเอกสารไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

200
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการตามพระราชดาริ
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้รับผิดชอบ
เริ่มต้น

หลักฐาน

งานโครงการพิเศษฯ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์

งานโครงการพิเศษฯ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. บันทึกขอเสนออนุมัติโครงการ
2. โครงการพระราชดาริ

ผู้อานวยการ

1. โครงการตามพระราชดาริ

งานโครงการพิเศษฯ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. บันทึกเสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

งานโครงการพิเศษฯ
คณะกรรมการดาเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. บันทึกขออนุญาตประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. รายงานการประชุม
1. หนังสือขออนุญาตประชาสัมพันธ์
2. ปูายประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ

งานโครงการพิเศษฯ

1. สผ.1/บันทึกข้อความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. หนังสือราชการ
2. กาหนดการ

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. รูปภาพ

ดาเนินโครงการ

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. แบบประเมินโครงการ

ประเมินโครงการ

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. บันทึกรายงาน
2. สรุปผล

งานโครงการพิเศษฯ

1. รูปเล่มโครงการ

ศึกษาขอบเขตแนวทางนโยบาย สอศ.ศธ.
จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
ไม่อนุมัติ
แก้ไข

พิจารณาอนุมัติโครงการ
อนุมัติ

สรุปรายงาน

จัดเก็บเอกสาร

เสร็จสิ้น

201
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โครงการตามพระราชดาริ)
1. งานโครงการพิเศษและบริ การชุ มชน รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรี ยนนักศึกษา ศึกษา
ขอบเขตแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศึกษา
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากเว็บไซต์ต่างๆ
หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดทาโครงการตามพระราชดาริและบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติ
โครงการตามลาดับขั้น
3. ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติโครงการ กรณีผู้อานวยการสถานศึกษาไม่อนุมัติ งานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน แก้ไขโครงการตามที่ผู้อานวยการสถานศึกษาเห็นสมควร
4. งานโครงการพิ เศษและบริ การชุ มชน จั ดท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ นโครงการเสนอ
ผู้อานวยการสถานศึกษาลงนาม
5. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เชิญและจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในรายละเอียดและหน้าที่ตามคาสั่ง พร้อมจดบันทึกรายงานการประชุม
6. คณะกรรมการด าเนิ นงานและงานโครงการพิ เศษและบริ การชุ มชน ประสานงานกั บบุ คคลหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงานตามโครงการ
7. คณะกรรมการดาเนินงานและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และดาเนินกิจกรรมโครงการ
8. คณะกรรมการดาเนินงานและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ประเมินผลและสรุปรายงานผล
โครงการตามลาดับขั้นเสร็จแล้วจัดเก็บเอกสารไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โครงการแก้ปัญหาความยากจนและฝึก 108 อาชีพ
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น
จัดทาโครงการแก้ปญ
ั หาความยากจนฝึก 108 อาชีพ

งานโครงการพิเศษฯ

งานโครงการพิเศษฯ

เสนอขออนุมัติโครงการ

พิจารณาอนุมัติโครงการ

1. โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึก
108 อาชีพ

งานโครงการพิเศษฯ

1. บันทึกเสนอขออนุมัติคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
2. คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
1. บันทึกขออนุญาตประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. รายงานผลการประชุม
1. หนังสือประสานงาน

อนุมัติ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

1. โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึก
108 อาชีพ
2. แบบสารวจความต้องการอาชีพ
1. บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ
2. โครงการแก้ปัญหาความยากจนฝึก
108 อาชีพ

ผู้อานวยการ
ไม่อนุมัติ
แก้ไข

หลักฐาน

งานโครงการพิเศษฯ

ประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

ประสานงานหน่วยงานจังหวัดหรืออาเภอ

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. สผ.1

คณะกรรมการ

1. ใบความรู้/แบบฝึก
2. รูปภาพ

ดาเนินการฝึกอบรม 108 อาชีพ

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. แบบประเมินโครงการ
2. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึก 108 อาชีพ

ประเมินผลโครงการ

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. บันทึกรายงานผล
2. สรุปผลโครงการ

สรุปรายงานผล

งานโครงการพิเศษฯ

1. รูปเล่มโครงการ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

จัดเก็บเอกสาร

เสร็จสิ้น

203
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน/อาชีวะอาสา/อาชีวะบริการ
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เริ่มต้น
ศึกษาขอบเขต/นโยบาย สอศ./ตรวจสอบงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. หนังสือ สอศ.และรายละเอียดโครงการ
2. ใบจัดสรรงบประมาณ

งานโครงการพิเศษฯ

1. บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ
2. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน /
อาชีวะอาสา

ผู้อานวยการ

1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน /
อาชีวะอาสา

รองฯ ฝุายพัฒนาฯ
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
ครูผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจ

1. แบบสอบถามความต้องการของชุมชน

รองฯ ฝุายพัฒนาฯ
งานโครงการพิเศษฯ

1. บันทึกเสนอขออนุมัติคาสั่ง
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

งานโครงการพิเศษฯ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. บันทึกขออนุญาตประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. บันทึกรายงานผลการประชุม
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์
2. กาหนดการ
1. หนังสือขออนุญาตประชาสัมพันธ์ องค์การ
2. ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์

จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
ไม่อนุมัติ
แก้ไข

หลักฐาน

รองฯฝุายพัฒนาฯ
งานโครงการพิเศษฯ

พิจารณาอนุมัติโครงการ
อนุมัติ

สารวจพื้นที่เป้าหมาย
สร้างความเข้าใจโครงการกับผูป้ ระสานงานท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริหารส่วนตาบล
เทศบาล/สถานีบริการน้ามัน
งานโครงการพิเศษฯ
คณะกรรมการ

1. สผ.1/บันทึกข้อความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุ

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. ใบลงทะเบียนซ่อม
2. รูปภาพ

ดาเนินงานโครงการ

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. แบบประเมินโครงการ
2. รูปภาพ

ประเมินผลโครงการ

งานโครงการพิเศษฯ

1. บันทึกรายงานผล
2. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
3. จัดทารูปเล่ม
1. รูปเล่มโครงการ

สรุปรายงานผล
จัดเก็บเอกสาร

เสร็จสิ้น

งานโครงการพิเศษฯ

204
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมชน/อาชีวะอาสา/อาชีวะบริการ)
1. งานโครงการพิเศษและบริ การชุ มชน รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรี ยนนักศึกษา ศึกษา
ขอบเขตแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) อาชีวะอาสา อาชีวะบริการ
2. งานโครงการพิ เศษและบริการชุมชน จัดท าโครงการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมชน (Fix It
Center) /อาชีวะอาสา/อาชีวะบริการ และบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการตามลาดับขั้น
3. ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติโครงการ กรณีผู้อานวยการสถานศึกษาไม่อนุมัติ งานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน แก้ไขโครงการตามที่ผู้อานวยการสถานศึกษาเห็นสมควร
4. งานโครงการพิ เศษและบริ การชุ มชน รองผู้ อ านวยการฝุ า ยพั ฒ นากิ จ การนั ก เรี ย นนั กศึ ก ษา
ประสานงานผู้นาท้องถิ่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/หรือผู้ประกอบการสถานีบริการน้ามัน สารวจ
ความต้องการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการและวิธีการดาเนินงานตามภารกิจทั้ง 3
ภารกิจ (ภารกิจซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ภารกิจส่งเสริมสุขอนามัย ภารกิจพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและ
ดาเนินการสารวจพื้นที่ กาหนดพื้นที่เปูาหมาย จัดสรรพื้นที่และกาหนดผู้ประสานงาน
กรณีโครงการอาชีวะอาสา/อาชีวะบริการ ช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยต่างๆ ไม่
จาเป็ นต้องมี การสารวจข้อมู ลความต้องการ เพื่ อความรวดเร็ วในการให้ ความช่ วยเหลื อฟื้ นฟูและ
เยียวยา ให้งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ดาเนินการบันทึกขออนุญาตดาเนินโครงการได้ทันที โดยดาเนินการตามระเบียบ เช่น ขออนุญาตให้
นักเรียนนักศึกษาออกนอกสถานศึกษา ขออนุญาตผู้ปกครอง ตรวจสอบให้มีการทาประกันอุบัติเหตุ
ทุกคนที่ออกให้บริการ
5. ประสานงานความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในพื้นที่เพื่อดาเนินการร่วมกัน
6. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเสนอผู้อานวยการ
สถานศึกษาลงนาม
7. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เชิญและจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงาน กาหนดภารกิจความรับผิดชอบ วันเวลาและสถานที่ การเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
และฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ช่างชุมชนและเครือข่าย
8. คณะกรรมการดาเนินงาน งานโครงการพิเศษและบริ การชุมชน ประชาสัมพันธ์ โครงการและปูาย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือกลุ่มเปูาหมายได้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียม จัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
ดาเนินงานตามโครงการ
9. ผู้ อ านวยการและรองผู้ อ านวยการฝุ ายพั ฒนากิ จการนั กเรี ยนนั กศึ กษา ติ ดตามประเมิ นผลการ
ดาเนินงานโครงการ
10. คณะกรรมการดาเนินงานและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ประเมินผลและสรุปรายงานผล
โครงการตามลาดับขั้น เสร็จแล้วจัดเก็บเอกสารไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

205
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

งานโครงการพิเศษฯ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. หนังสือ สอศ.และนโยบาย สอศ.ศธ.
2. เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

งานโครงการพิเศษฯ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ
2. โครงการรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์

ผู้อานวยการ

1. โครงการรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์

งานโครงการพิเศษฯ
รองฯ ฝุายพัฒนาฯ

1. บันทึกเสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

งานโครงการพิเศษฯ
คณะกรรมการดาเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. บันทึกขออนุญาตประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. บันทึกรายงานผลการประชุม
1. หนังสือราชการ
2. กาหนดการกิจกรรมรณรงค์

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเอดส์

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. สผ.1/บันทึกข้อความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ
วิทยากร

1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดและโรคเอดส์

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. นิทรรศการ
2. รูปภาพ
3. ปูายไวนิล

จัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหา
ยาเสพติดและโรคเอดส์

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. แบบประเมินผลโครงการ
2. รูปภาพ

ประเมินผลโครงการ

คณะกรรมการ
งานโครงการพิเศษฯ

1. บันทึกรายงานผล
2. สรุปผลการดาเนินโครงการ
3. จัดทารูปเล่มโครงการ

สรุปรายงานผล

งานโครงการพิเศษฯ

1. รูปเล่มโครงการ

ศึกษาขอบเขตแนวทางนโยบาย สอศ./
กระทรวงศึกษาธิการ
จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
ไม่อนุมัติ
แก้ไข

พิจารณาอนุมัติโครงการ
อนุมัติ

จัดเก็บเอกสาร

เสร็จสิ้น
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์)
1. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ศึกษาขอบเขต
แนวทางการดาเนินงานตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศึกษาความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์มาตรการการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและโรคเอดส์
2. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดทาโครงการรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์และบันทึก
ข้อความเสนอขออนุมัติโครงการตามลาดับขั้น
3. ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติโครงการ กรณีผู้อานวยการสถานศึกษาไม่อนุมัติ งานโครงการ
พิเศษและบริการชุมชน แก้ไขโครงการตามที่ผู้อานวยการสถานศึกษาเห็นสมควร
4. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดทาคาสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการดาเนินโครงการเสนอผู้อานวยการ
สถานศึกษาลงนาม
5. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เชิญและจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการเพื่อสร้างความ
เข้าใจในรายละเอียดและหน้าที่ตามคาสั่ง พร้อมจดบันทึกรายงานการประชุม
6. คณะกรรมการดาเนินงานและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงานตามโครงการ
7. คณะกรรมการดาเนินงานและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์และดาเนินกิจกรรมโครงการ
8. คณะกรรมการดาเนินงานและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ประเมินผลและสรุปรายงานผลโครงการ
ตามลาดับขั้นเสร็จแล้วจัดเก็บเอกสารไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
สรุปงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. ดาเนินการโครงการตามพระราชดาริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
หรือโครงการตามแนวพระราชดาริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ดาเนินโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไปเช่น โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น
4. ดาเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่นและหน่วยงาน
5. ดาเนินการจัดกิจกรรมและการใช้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือ
ให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทาและประกอบอาชีพ
7. ดาเนินการประสานงานปูองกัน และปราบปรามสารเสพติด งานแก้ปัญหาปูองกันโรคเอดส์ งานอาสา
พัฒนาและปูองกันตนเอง
8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน
ผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชน
9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คาแนะนา ในการ
ประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
10. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
11. ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความ
ประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ
2. จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ดาเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4. บริการให้คาปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายในและนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน
7. ดาเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สาเร็จการศึกษาโดยติดตามการ
มีงานทา การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทารายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
11. ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

209
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานจัดทาคู่มือนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
งานแนะแนวฯ

1. โครงการจัดทาคู่มือนักเรียน
นักศึกษา

งานแนะแนวฯ

1. บันทึกข้อความ
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

งานแนะแนวฯ

1. ระเบียบ
2. กฎ กติกา นโยบาย

บันทึกขออนุญาตดาเนินโครงการที่อนุมัติแล้ว

แต่งตั้งคณะกรรมการ

รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพิจารณา
จัดทาคู่มือ

ปรับปรุ ง

คณะกรรมการ

เสนอขออนุมัติ

ผู้อานวยการพิจารณา

จัดพิมพ์รูปเล่ม

แจกคู่มือให้นักเรียนนักศึกษา

เสร็จสิ้น

ผู้อานวยการ

งานแนะแนวฯ

1. ฉบับร่าง

งานแนะแนวฯ

1. คู่มือ
2. ใบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (จัดทาคู่มือนักเรียนนักศึกษา)
1. บันทึกขออนุญาตดาเนินโครงการที่มุมอนุมัติแล้วตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
4. รวบรวมระเบียบ กฎ กติกา นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
เพื่อจัดทาคู่มือ
5. เสนอผู้อานวยการพิจารณาอนุมัติ
6. จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
7. แจกคู่มือให้นักเรียนนักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา)
1. ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา โดยลงเว็บไซต์ของสถานศึกษา
2. ครูที่ปรึกษารับลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา
3. แนะนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
4. รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ แนะนารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน/โครงสร้างหลักสูตร
5. รองผู้อ านวยการฝุ ายพั ฒนากิ จการนั กเรี ยนนั กศึ กษา แจ้ งเกี่ ยวกั บระเบี ยบ วิ นัย กฎ ข้ อบังคั บ
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาตามระเบียบ
6. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา แนะนาเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ที่นักเรียนนักศึกษาจะได้รับ เช่น
6.1 การประกันอุบัติเหตุ
6.2 การตรวจสุขภาพ
7. ครูที่ปรึกษา แนะนาการปฏิบัติตนและการอยู่ร่วมกันในสังคม
8. สรุปรายงานผล
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
งานแนะแนวฯ
งานประชาสัมพันธ์

1. กาหนดการ
2. เว็บไซต์สถานศึกษา

ครูที่ปรึกษา

1. ใบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา

งานแนะแนวฯ

1. บุคลากร

รองฯ ฝุายวิชาการ

1. ข้อมูลรายละเอียด
2. คู่มือนักเรียนนักศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

1. ข้อมูลหลักสูตร
2. คู่มือนักเรียนนักศึกษา

รองฯ ฝุายพัฒนาฯ
งานปกครอง

1. คู่มือนักเรียนนักศึกษา

งานสวัสดิการฯ
งานครูที่ปรึกษา

1. คู่มือนักเรียนนักศึกษา

รายงานผล

เสร็จสิ้น

งานแนะแนวฯ

1. บันทึกรายงานผล

ประชาสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษา

ลงทะเบียน

แนะนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทั้งหมด
แนะนารายละเอียดการเรียนการสอน
โครงสร้างหลักสูตร
กิจกรรมของสถานศึกษา/ระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับ

สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
งานแนะแนวอาชีพและ การจัดหางาน
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนการศึกษา

ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุน

เปิดรับสมัครขอรับทุน

งานแนะแนวฯ

1. บันทึกข้อความ
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

รองฯ ฝุายพัฒนาฯ
คณะกรรมการกองทุน

1. ระเบียบวาระการประชุม
2. บันทึกการประชุม
3. รายงานการประชุม

งานแนะแนวฯ

1. ประกาศรับสมัครทุน
2. ใบสมัคร

คณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณา
ทุน

งานแนะแนวฯ

1. บันทึกข้อความ

งานแนะแนวฯ

1. บันทึกข้อความ
2. รายชื่อผู้ได้รับทุน

งานแนะแนวฯ

1. สัญญา

งานแนะแนวฯ

1. หนังสือนาส่ง
2. สัญญา

งานแนะแนวฯ

1. แฟูมเอกสาร
2. สัญญา
3. รายชื่อผู้ได้รับทุน

สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

จัดทาสัญญาผู้รับทุน

ส่งสัญญาแบบยืนยันให้กับธนาคาร

จัดเก็บข้อมูลผู้ได้รับทุน

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกาหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
3. ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา
4. คณะกรรมการพิจารณาผู้ยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษา
5. สรุปรายงานผลการพิจารณาเสนอผู้อานวยการ
6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
7. จัดทาสัญญาผู้รับทุนการศึกษา
8. ส่งสัญญาแบบยืนยันให้กับธนาคารกรุงไทย
9. จัดเก็บข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ)
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ดาเนินการแนะแนว โดยมีบุคคลร่วมแนะแนว ดังนี้
4.1 วิทยากร / บุคคลผู้ประกอบอาชีพอิสระ
4.2 ครู
4.3 สถานประกอบการ
4.4 นักศึกษา
5. สรุปรวบรวมเอกสาร สถิติ
6. รายงานผล
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
งานแนะแนวฯ

1. บันทึกข้อความ
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย

รองฯ ฝุายพัฒนาฯ
คณะกรรมการ

1. ระเบียบวาระการประชุม
2. บันทึกการประชุม
3. รายงานการประชุม

ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม

งานแนะแนวฯ
งานประชาสัมพันธ์

1. แผ่นพับ
2. โปสเตอร์
3. เว็บไซต์
1. กาหนดการ
2. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
3. บุคคลผู้ประกอบอาชีพอิสระ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาเนินการแนะแนว

วิทยากร

ครู

สถานประกอบการ

รวบรวมสรุปผล

งานแนะแนวฯ
คณะกรรมการ

นักศึกษา

คณะกรรมการ

1. เอกสาร
2. สถิติ

งานแนะแนวฯ

1. บันทึกข้อความ

รายงานผล

สิ้นสุด
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เริ่มต้น
จัดทาโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

งานแนะแนวฯ

1. โครงการติดตามผู้สาเร็จ
การศึกษา

งานแนะแนวฯ

1. บันทึกข้อความ
2. คาสั่งแต่งตั้ง
1. ระเบียบวาระการประชุม
2. บันทึกการประชุม
3. รายงานการประชุม
1. กาหนดการ
2. แบบฟอร์มการติดตาม
3. คาสั่งไปราชการ
4. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

รองฯ ฝุายพัฒนาฯ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
งานแนะแนวฯ

รายงานผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
งานแนะแนวฯ

จัดเก็บข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
งานแนะแนวฯ

สิ้นสุด

1. บันทึกรายงานผล
2. แบบฟอร์มการติดตาม
3. ภาพถ่าย
1. แฟูมเอกสาร
2. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา)
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา โดยมีแบบฟอร์มติดตาม ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
4. รายงานผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
5. จัดเก็บข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการ

งานแนะแนวฯ

1. บันทึกข้อความ
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการ

รองฯ ฝุายพัฒนาฯ
คณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์

งานแนะแนวฯ
งานประชาสัมพันธ์

1. ระเบียบวาระการประชุม
2. บันทึกการประชุม
3. รายงานการประชุม
1. โปสเตอร์
2. เว็บไซต์

งานแนะแนวฯ
คณะกรรมการ
วิทยากร

1. กาหนดการ
2. สถานประกอบการ
3. บุคคลผู้ประสบความสาเร็จ

คณะกรรมการ

1. รวบรวมข้อมูล

งานแนะแนวฯ

1. บันทึกรายงานผล

ดาเนินการ
สรุปผล
รายงานผลการปัจฉิมนิเทศ

สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา)
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชาสัมพันธ์โดยการลงเว็บไซต์ โปสเตอร์
4. ดาเนินการโดยมีบุคคลผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยาย ดังนี้
4.1 บุคคลผู้ประสบความสาเร็จ
4.2 สถานประกอบการ
5. สรุปรวบรวมข้อมูล
6. รายงานผล
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานทุนเพือ่ การศึกษา (เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์)
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
งานแนะแนวฯ

1. บันทึกข้อความ
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

รองฯ ฝุายพัฒนาฯ
คณะกรรมการ

1. ระเบียบวาระการประชุม
2. บันทึกการประชุม
3. รายงานการประชุม

เปิดรับสมัครขอรับทุน

งานแนะแนวฯ

1. ประกาศรับสมัครทุน
2. ใบสมัคร

คณะกรรมการพิจารณา
ทุน

คณะกรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน

ประชุมกาหนดคุณสมบัติผู้รับทุน

ยื่นสมัครครั้งต่อไป

ไม่ผ่าน

ผ่าน

สรุปรายงานผลการพิจารณา

งานแนะแนวฯ

1. บันทึกข้อความ

งานแนะแนวฯ

1. บันทึกข้อความ
2. รายชื่อผู้ได้รับทุน

งานแนะแนวฯ

1. สัญญา

งานแนะแนวฯ

1. แฟูมเอกสาร
2. สัญญา
3. รายชื่อผู้ได้รับทุน

ผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

จัดทาสัญญาผู้รับทุน

จัดเก็บข้อมูลผู้ได้รับทุน

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุนเพื่อการศึกษา (เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์)
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อกาหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
3. ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา
4. คณะกรรมการพิจารณาผู้ยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษา
5. สรุปรายงานผลการพิจารณาเสนอผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
7. จัดทาสัญญาผู้รับทุนการศึกษา
8. จัดเก็บข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษา
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ฝ่ายวิชาการ
ชื่องาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (ข้อ 36)
1. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
1.1 จัดทา รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
1.2 จัดทาตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
1.3 จัดทาแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
1.4 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก
เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1.5 จัด หา รวบรวมและพัฒ นาหลักสู ตรที่จัด ตั้ง ขึ้นเพื่อความรู้ห รือทั กษะในการประกอบอาชีพ หรื อ
การศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ
1.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
1.7 ประสานงานกับ แผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้ง ระบบการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
1.8 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
1.9 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้ส อนจัดทาเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและ
เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
1.10 รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า ต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา
1.11 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
1.12 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
1.13 ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.14 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1.1 การขออนุมัติเปิดสอนแผนกวิชา/สาขางาน
1.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรระยะสั้น
1.3 การจัดทาแผนการเรียน
1.4 การจัดทาตารางเรียนการสอน
1.5 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
1.6 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
1.7 การนิเทศการสอน
1.8 การเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ
2. งานวัดผลและประเมินผล
2.1 การสอบ
2.2 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2.3 การเทียบโอนผลการเรียน
3. งานวิทยบริการและห้องสมุด
3.1 ลงทะเบียนหนังสือวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ
3.2 การจัดหาหนังสือ
4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1 การฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
4.2 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานประกอบการ
5. งานสื่อการเรียนการสอน
5.1 การจัดหาสื่อบริการและบารุงรักษา

221
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
การขออนุมัติเปิดสอนแผนกวิชาหรือสาขางาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
สารวจความต้องการ

- หัวหน้าสาขาวิชา/สาขางาน
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

- แบบสารวจ

สารวจความพร้อมของสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสาขางาน

- รองฯ ฝุายวิชาการ
- หัวหน้างานพัฒนา
หลักสูตรฯ

- แบบสารวจ

- รองฯ ฝุายวิชาการ
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

- หนังสือคาสั่ง

- คณะกรรมการพิจารณาฯ

- รายงานการประชุม
- สาขางาน

- คณะกรรมการวิทยาลัย

1. รายงานการประชุม
2. สาขางานงาน
3. แผนการเรียน

ประชุมพิจารณาสาขางาน

ไม่ผ่าน

เสนออนุมัติ
สาขางาน

นาไปใช้
สรุปผลการประเมินการใช้

- รองฝุายวิชาการ
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
- หัวหน้าสาขางานฯ

สิ้นสุด

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
- หัวหน้าสาขางานฯ
- รองฯฝุายวิชาการ

- สาขางาน

- แบบประเมินผล

222
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
การขออนุมัติเปิดหลักสูตรระยะสั้น
เริ่มต้น
สารวจความต้องการ

- หัวหน้าสาขาวิชา
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

- แบบสารวจ

สารวจความพร้อมของสถานศึกษา

- รองฯ ฝุายวิชาการ
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

- แบบสารวจ

แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร

- รองฯ ฝุายวิชาการ
- ผู้อานวยการ

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

- คณะกรรมการดาเนินร่างหลักสูตร

1. วาระการประชุม
2. รายงานการประชุม
3. หลักสูตรฉบับร่าง

- รองฯ ฝุายวิชาการ
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาร่างหลักสูตร
2. รายงานการประชุม
3. หลักสูตรฉบับร่าง

- ผู้อานวยการ

1. หนังสือเสนออนุมัติหลักสูตร
2. ร่างหลักสูตร

ดาเนินการร่างหลักสูตร

หลักสูตร
ที่สมบูรณ์

นาเสนอ
หลักสูตร
อนุมัติ

นาไปใช้

สรุปประเมินผลการใช้
สิ้นสุด

ไม่อนุมัติ

- รองฯ ฝุายวิชาการ
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
- หัวหน้าสาขาวิชา
- ครูประจาวิชา
- รองฯ ฝุายวิชาการ
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
- ครูประจาวิชา

- หลักสูตรใหม่

- แบบประเมิน
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งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
การจัดทาแผนการเรียน
เริ่มต้น
- รองฝุายวิชาการ
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

- หนังสือคาสั่ง

- หัวหน้าสาขางานที่เปิดสอน

- หนังสือคาสั่ง

- คณะกรรมการจัดทา
แผนการเรียน

- รายงานการประชุม

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

- แบบร่างแผนการเรียน

ผู้อานวยการ

- รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ

- แผนการเรียน

นาไปใช้

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
- หัวหน้างานทะเบียน

- แผนการเรียน

การจัดทาแผนการเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการ
เรียน
ประชุมดาเนินการ

จัดพิมพ์ ตรวจทานความถูกต้อง
แผนการเรียน

สิ้นสุด

224
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
การจัดทาตางรางการเรียนการสอน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาตารางสอน

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

- คาสั่งคณะกรรมการจัดทา
ตารางสอน
- รองฝุายวิชาการ
- สาขางานหลักสูตร

ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

1. แผนการเรียน
2. วาระการประชุม
3. บันทึกการประชุม

- คณะกรรมการจัดทา
ตารางสอน

ดาเนินการจัดทาตารางสอน

ตรวจสอบ/ปรับ

เสนอผู้อานวยการ
อนุมัติพิจารณา
เห็นชอบอนุมัติ

นาไปใช้

สิ้นสุด

1. แผนการเรียน
2. ฟอร์มตารางสอน

แก้ไข

- คณะกรรมการจัดทา
ตารางสอน

แก้ไข

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
- รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ

- ตารางสอนฉบับร่าง

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
- ครูผู้สอน
- นักเรียน

- ตารางการเรียนการสอน
1. ตารางครู
2. ตารางผู้เรียน
3. ตารางพื้นที่
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งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดทาแผนการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น

ศึกษาหลักสูตร

- ครูผู้สอน

วิเคราะห์หลักสูตร

- ครูผู้สอน

จัดหน่วยการเรียนรู้

- คาอธิบายรายวิชา
- สมรรถนะรายวิชา
- จุดประสงค์รายวิชา
- ตารางวิเคราะห์รายวิชา
- ความรู้ ความจา นาไปใช้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่า

- ครูผู้สอน
- แบบสรุปหน่วยเรียนรู้

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

- ครูผู้สอนทุกรายวิชา

ไม่ผ่าน

- หัวหน้างานหลักสูตร
- หัวหน้าสาขาวิชา/สาขางาน
- รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ

- แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
- ร่างแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา

ผ่าน

เสนอ
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ - ผู้อานวยการ

- แผนการจัดการเรียนรู้

อนุมัติ

นาไปใช้
สรุปผลการประเมิน
สิ้นสุด

- ครูผู้สอนทุกรายวิชา
- แผนการจัดการเรียนรู้
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน

- แบบประเมินผล
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งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 1. หลักสูตรระยะสั้น
- รองฯ ฝุายวิชาการ
เริ่มต้น

ขออนุมัติใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(หลักสูตรท้องถิ่น)

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 1. หลักสูตร ปวช.
- รองฯ ฝุายวิชาการ
2. หลักสูตร ปวส.
- ผู้อานวยการ

ขออนุมัติเปิด
หลักสูตร

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 1. แผนการเรียน
- รองฯ ฝุายวิชาการ

จัดทาแผนการเรียน หลักสูตรระยะสั้น
ตามสาขางานที่เปิดสอน
จัดทาตารางสอน

จัดทาข้อสอบมาตรฐาน
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้

ปฏิบัติการเรียนการสอน
สิ้นสุด

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 1. ตารางสอนหลักสูตรระยะ
- คณะกรรมการจัดทา
สั้น
ตารางสอน
2. ตารางสอนหลักสูตร ปวส.
3. ตารางสอนหลักสูตร ปวช.
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
- คณะกรรมการจัดทาข้อสอบ 1. ข้อสอบมาตรฐาน
หลักสูตร ปวช.
2. ข้อสอบมาตรฐาน ปวส.
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
- คณะกรรมการจัดทา
1. แผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา
แผนการ
สอน
- รองฯฝุายวิชาการ
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 1. กิจกรรมการเรียนการสอน
- รองฯ ฝุายวิชาการ
- หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล
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งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
การนิเทศการสอน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
การนิเทศการสอน

- รองฯ ฝุายวิชาการ

- ร่างคณะกรรมการฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

- รองฯฝุายวิชาการ

- คาสั่งคณะกรรมการฯ

ประชุมคณะกรรมการฯ

- ประธานคณะกรรมการฯ

1. คาสั่งคณะกรรมการฯ
2. รายงานการประชุม

- ตัวแทนกลุ่มนักเรียนคณะ
กรรมการฯ

1. เอกสารวัตถุประสงค์แนว
ปฏิบัติ
2. สมุดบันทึกการเรียนการ
สอน

ปฏิบัติการนิเทศ

สรุปผลและรายงานผล
- คณะกรรมการ

ผู้อานวยการ

สิ้นสุด

- รองฯฝุายวิชาการ

1. สมุดบันทึกการเรียนการ
สอน
2. แบบรายงานผลการ
ตรวจสอบ
3. แบบสรุปการตรวจสอบ
การเข้าสอนประจาสัปดาห์
- แบบรายงานผลและแบบ
สรุป
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งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

การเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น

รับแบบคาร้อง

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
- หัวหน้างานวัดผลฯ
- งานทะเบียน

- แบบคาร้อง

รวบรวมกลุ่มผู้ขอรับการประเมินแจ้ง
ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนจังหวัด

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
- ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียน
จังหวัด

- รายชื่อผู้ขอรับการประเมิน

- หัวหน้างานวัดผลฯ
- ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียน
จังหวัด

- คาสั่งฯ

- หัวหน้างานวัดผลฯ
- ครูผู้สอน
- คณะกรรมการภายในและ
ภายนอก

- ข้อทดสอบ
- หลักฐานความรู้

- หัวหน้างานทะเบียน
- ผู้เรียน

- รายชื่อผู้ขอรับการประเมิน
- แผนการเรียน
- ใบลงทะเบียน

ผ่าน

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ไม่ผ่าน

ประเมินเทียบประสบการณ์รายวิชาไม่เกิน
2ใน 3 ของหลักสูตร
ตามคู่มือการเทียบโอน

ลงทะเบียนรายวิชาเรียนที่เหลือ 1 ใน 3
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การเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ(ต่อ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายวิธี
(1 ใน 3 ของหลักสูตร)

หลักฐาน

- หัวหน้าสาขาวิชา
- ครูผู้สอน
- ผู้เรียน

- แผนการเรียน
- ตารางเรียน
- แผนการสอน
- คาสั่งมอบหมายผู้เรียน

- หัวหน้างานวัดผลฯ
- ครูผู้สอน

- สมุดผลการเรียน

ไม่อนุมัติ

คณะกรรมการวัดผล
และประเมินผล
พิจารณาผลการ
เรียน วผ.1

- คณะกรรมการสอบมาตรฐาน - คาสั่งสอบมาตรฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
- ตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- คณะกรรมการพิจารณาผลการ - วผ.1, วผ.2, วผ.3
เรียน

สอบมาตรฐานวิชาชีพ

ไม่อนุมัติ

เสนอ
ผู้อานวยการ
พิจารณาอนุมัติ

- ผู้อานวยการ

อนุมัติ

เก็บหลักฐานนักศึกษาจบหลักสูตร
สิ้นสุด

- หัวหน้างานทะเบียน

- ระเบียนผลการเรียน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การขออนุมัติเปิดสาขางาน
1. สารวจความต้องการ ดาเนินการโดยหัวหน้าสาขาวิชา/สาขางาน หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน เครื่องมือที่ใช้เน้นแบบสารวจความต้องการตลาดแรงงาน สารวจผู้สนใจเรียน
2. สารวจความพร้อมของสถานศึกษา ดาเนินการโดยรองฝุายวิชาการ และหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้เน้นแบบสารวจรายการครุภัณฑ์ พื้นที่ปฏิบัติงานบุคลากร ครูผู้สอน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสาขางาน ดาเนินการโดยหัวหน้างาน พัฒนาหลักสูตรมีรองฝุายวิชาการ
เป็นประธานผู้แทนสาขางาน และหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นเลขานุการ
4. ประชุมพิจารณาสาขางาน การดาเนินงานโดยพิจารณาตามข้อกาหนด และระเบียบที่มีอยู่
5. เสนออนุมัติ โดยคณะกรรมการวิทยาลัย
6. นาไปใช้ โดยฝุายวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้าสาขางาน
7. สรุปผลการประเมินการใช้ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้าสาขางาน รองฝุาย
วิชาการ โดยใช้แบบประเมินผล แล้วนาเสนอผู้อานวยการต่อไป
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การขออนุมัติเปิดหลักสูตรระยะสั้น
1. หัวหน้าสาขาวิชา / สาขางาน สารวจความต้องการรายวิชาใหม่ที่จะเปิดการเรียนการสอนและจัด
ฝึกอบรม
2. หั ว หน้ า พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน ส ารวจความพร้ อ มของสถานศึ ก ษา พิ จ ารณาครู
ผู้รับผิดชอบ หรือเชิญบุคลากรภายนอก
3. รองผู้อานวยการฝุายวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร
4. คณะกรรมการดาเนินการร่างหลักสูตรระยะสั้น
5. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนาเสนอหลักสูตรเพื่อให้ผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
6. หัวหน้าสาขาวิชาและครูประจาวิชานาไปใช้
7. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สรุปประเมินผลการใช้
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดทาแผนการเรียน
1. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทาร่างคาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผนการเรียน
โดยมีรองฝุายวิชาการเป็นประธาน หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นเลขานุการ
กรรมการ แล้วให้สาขาวิชาและสาขางานเป็นกรรมการ
2. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกาหนดวาระการประชุม
3. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนบันทึกข้อความเชิญประชุม ตามวัน เวลา ที่กาหนด
4. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทาหนังสือเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมประชุม
5. รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ ดาเนินการประชุมตามวาระ ตามวัน เวลาที่กาหนด
6. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสรุปรายงานการประชุมให้วิทยาลัยทราบ
7. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดาเนินการจัดทาแผนการเรียนตามมติที่ประชุม
8. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดาเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแผนการเรียน
9. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดาเนินการตรวจสอบแผนการเรียน
10. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเสนอผู้อานวยการพิจารณาอนุมัติแผนการเรียน
11. สาขาวิชา / สาขางานนาแผนการเรียนไปใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดทาตารางการเรียนการสอน
1. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาตารางสอน โดยมีรอง
ผู้อานวยการฝุายวิชาการเป็นประธาน, ตัวแทนสาขาวิชา, สาขางานเป็นกรรมการ และหัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นกรรมการและเลขานุการให้ผู้อานวยการลงนามอนุมัติแต่งตั้ง
คาสั่ง
2. ประธานคณะกรรมการดาเนินการเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อร่วมจัดทาตารางการเรียนการสอน
โดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนาแผนการเรียนแต่ละแผนมาใช้ในการพิจารณาจัดทา
ตารางการเรียนการสอน
3. คณะกรรมการการจัดทาตารางการเรียนการสอนประจาภาคเรียน
4. คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทาตารางการเรียนการสอน
5. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจัดพิมพ์ สรุปตารางสอน,ตารางเรียน,ค่าสอนเกินภาระงาน
ของทุกสาขาวิชา เสนอรองผู้อานวยการฝุายวิชาการรับรอง และผู้อานวยการอนุมัติใช้ต่อไป
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดทาแผนการเรียนรู้
1. ศึกษาหลักสูตร ดาเนินการโดยครูผู้สอน ศึกษาคาอธิบายรายวิชา สมรรถนะรายวิชา จุดประสงค์
รายวิชา
2. วิเคราะห์หลักสูตร ดาเนินการโดยครูผู้สอน จัดทาตารางวิเคราะห์รายวิชา ยึดหลักการวิเคราะห์ด้าน
ความรู้ ความจา นาไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เพื่อนาไปกาหนดวัตถุประสงค์ ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละหน่วย
3. จัดหน่วยการเรียนรู้ ดาเนินการโดยครูผู้สอน จัดหน่วยการเรียนให้สอดคล้องกับเวลา และเนื้อหาที่
จาเป็น
4. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนทุกรายวิชา กาหนดโครงร่างการจัดการเรียนรู้รายวิชา ตาม
รูปแบบมาตรฐาน
5. ตรวจสอบความถูกต้อง รองฝุายวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้า
สาขางาน ดาเนินการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ในกรณีที่ไ ม่ผ่านให้นาไปปรับปรุง
แก้ไขใหม่
6. เสนออนุมัติ กรณีที่ไม่อนุมัติ ให้นากลับไปตรวจสอบความถูกต้องใหม่
7. นาไปใช้ โดยครูผู้สอนทุกรายวิชา
8. สรุปผลการประเมิน หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินผลตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
1. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทาหลักสูตรท้องถิ่นและเสนออนุมัติ
2. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเสนอขออนุมัติให้ผู้อานวยการลงนาม
3. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจัดทาแผนการเรียน
4. คณะกรรมการจัดทาตารางสอนตามหลักสูตรรายวิชาให้ครบถ้วน
5. คณะกรรมการจัดทาข้อสอบ มาตรฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6. คณะกรรมการจัดทาแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา
7. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการเรียนการสอน และ
วัดผลประเมินผล
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
1. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทาหลักสูตรท้องถิ่นและเสนออนุมัติ
2. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเสนอขออนุมัติให้ผู้อานวยการลงนาม
3. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจัดทาแผนการเรียน
4. คณะกรรมการจัดทาตารางสอนตามหลักสูตรรายวิชาให้ครบถ้วน
5. คณะกรรมการจัดทาข้อสอบ มาตรฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6. คณะกรรมการจัดทาแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา
7. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการเรียนการสอน และ
วัดผลประเมินผล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การนิเทศการสอน
1. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทาคาสั่งคณะกรรมการการนิเทศการสอน ประกอบด้วย
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการเป็นประธาน หัวหน้างานสาขาวิชา/สาขางาน หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล เป็นกรรมการ และหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ผ่านรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
2. ผู้อานวยการลงนามในคาสั่ง หากไม่เห็นชอบส่งกลับนาไปแก้ไขแล้วเสนอใหม่
3. เมื่อมีคาสั่งแล้ว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ทาบันทึกเชิญคณะกรรมการเชิญประชุม
ปรึกษา หารือ รูปแบบ วิธีการ และแบบการนิเทศ ตารางปฏิบัติการนิเทศ แบบรายงานการนิเทศ
4. ปฏิบัติการนิเทศ พร้อมให้คาแนะนา ชื่นชม และวิธีการแก้ปัญ หาอุปสรรค ตลอดจนเทคนิคและ
วิธีการสอน
5. สรุปผลและรายงานผลให้วิทยาลัยทราบ
6. ผู้อานวยการทราบ หากมีข้อชี้แนะ นาไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
อาชีพ
1. ผู้ขอเทียบโอนประสบการณ์ยื่นคาร้องที่หัวหน้างานทะเบียน
2. หัว หน้ า งานทะเบีย นรวบรวมแบบค าร้ อ งของกลุ่ มผู้ ข อรั บ การเที ย บโอนให้หั ว หน้ า งานพั ฒ นา
หลักสูตรการเรียนการสอนดาเนินการจาแนกสาขาวิชา เพื่อให้หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติแรกเข้า ร่วมกับครูผู้สอนและแจ้งศูนย์ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนจังหวัด
3. หั ว หน้ า งานวั ด ผลและประเมิ น ผล และคณะกรรมการด าเนิ น การประเมิ น เบื้ อ งต้ น เที ย บโอน
ประสบการณ์ไม่เกิน 2 ใน 3 ของหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนจังหวัด
4. หัวหน้างานทะเบียนจัดทาใบลงทะเบียน วิชาที่เหลือ 1 ใน 3 ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงทะเบียน
เรียนให้ครบตามแผนการเรียนและโครงสร้างหลักสูตร
5. หัวหน้าสาขาวิชา,หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ,หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ
หัวหน้างานทะเบียนร่วมจัดทาแผนการเรียนให้กับผู้ขอเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
6. หัวหน้าสาขาจัดตารางเรียนให้กับผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
7. หัวหน้างานวั ดผลและประเมินผล รวบรวมสมุด วัด และประเมิ นผลทุกรายวิชา เพื่ อน าข้อ มูลมาลง
โปรแกรม ศธ.02
8. หั ว หน้ า งานวั ด ผลและประเมิ น ผลศู น ย์ ป ระเมิ น สมรรถนะระดั บ จั ง หวั ด และคณะกรรมการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพดาเนินการทดสอบ เมื่อผู้เรียนลงทะเบียน เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างและ
แผนการเรียน
9. หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พิจารณาผลการเรียน ทุก
รายวิชาในแต่ละภาคเรียน
10. นักเรียน นักศึกษายื่นคาร้องขอจบการศึกษาที่งานทะเบียน
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ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผลและประเมินผล
หน้าที่รับผิดชอบ
2. งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผล
2.2 กากับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
2.3 ดาเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
2.4 ตรวจสอบการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติผลการเรียน
2.5 รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
2.6 จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
2.7 ดาเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทาข้อสอบมาตรฐาน
2.8 เก็บรักษาและทาลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
2.9 ดาเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
2.10 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2.11 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
2.12 ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
2.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผลและประเมินผล
การสอบประจาภาคเรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
เสนอแต่งตั้งกรรมการควบคุมการสอบ
และออกข้อสอบ

- หัวหน้างานวัดผลฯ
- คาสั่ง,ตารางสอบ

- ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา

ดาเนินการออกข้อสอบ
ประเมินผลการเรียน

- ข้อสอบ
- หัวหน้าสาขาวิชา
- หัวหน้างานวัดผลฯ

รับผลการเรียน

- ผลการเรียน (วผ.1 วผ.2)

แก้ไข

พิจารณา
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ไม่ผ่าน

ผ่าน

อนุมัติ
ประกาศผลการเรียน
กรณี มส. , ศูนย์ ให้สอบแก้ตัวในเวลา
กาหนด
สาเนาส่งทะเบียน
เสร็จสิ้น

- หัวหน้าสาขาวิชาฯ
- หัวหน้างานวัดผล
- รองฯฝุายวิชาการ
- คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

- ผลการเรียน

- ผู้อานวยการ
- ผลการเรียน
- หัวหน้างานวัดผลฯ

- หัวหน้างานวัดผลฯ

1. แบบฟอร์มใบประกาศผล
การ
เรียน
2. ผลการเรียน
1. แบบฟอร์มใบประกาศผล
การ
เรียน
2. ผลการเรียน
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ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผลและประเมินผล
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบมาตรฐาน

ประชุมดาเนินการ

แก้ไข

พิมพ์ข้อสอบมาตรฐาน

ไม่ผ่าน
เสนออนุมัติ

- รองฯ ฝุายวิชาการ
- หัวหน้างานวัดผลและ
ประเมินผล

- หนังสือคาสั่ง

- คณะกรรมการจัดทาข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ

- รายงานการประชุม

- เจ้าหน้าที่งานวัดผลและ
ประเมินผล

- ร่างข้อสอบมาตรฐาน

- รองฯฝุายวิชาการ
- ผู้อานวยการ

- ข้อสอบมาตรฐาน

- หัวหน้าแผนกวิชา

- ข้อสอบมาตรฐาน

- งานวัดผลและประเมินผล
- งานทะเบียน

- รายงานผลการสอบมาตรฐาน

ผ่าน

นาไปใช้
สรุปผลประเมินผล/วุฒิบัตร

สิ้นสุด
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ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผลและประเมินผล
เทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมพิจารณาผลการเรียน

ผู้อานวยการ
อนุมัติ

หลักฐาน

- หัวหน้างานพัฒนา
หลักสูตรฯ
- หัวหน้างานวัดผลฯ
- หัวหน้าแผนก
- ครูผู้สอน

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
1. แบบคาร้อง
2. ผลการเรียน
3. แผนการเรียน
4. เกณฑ์การโอน

- คณะกรรมการ

- วาระการประชุมของนักศึกษา
ขอเทียบโอน

- ผู้อานวยการ

- คาร้องขอเทียบโอน

- งานวัดผลและ
ประเมินผล

- ใบอนุมัติเทียบโอน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ประกาศผลการเทียบโอนฯ

ลงหลักฐานการจบ
การศึกษา

สิ้นสุด

- งานทะเบียน

- ใบรายงานผลการเรียน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวัดผลและประเมินผล การสอบประจาภาค
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบ

ดาเนินการโดยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผลซึ่งมีรอง
ผู้อานวยการฝุายวิชาการเป็นประธาน ครูเป็นกรรมการ
และหัวหน้างานวัดผลและประเมินผลเป็นเลขานุการ
2. ดาเนินการออกข้อสอบประเมินผลการเรียน ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา รับผิดชอบ การออกข้อสอบแล้ว
ส่งให้หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
3. รับผลการเรียน
การดาเนินงานโดยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
4. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
คณะกรรมการบริการสถานศึกษาพิจารณา และตรวจสอบ
ความถูกต้องกรณีที่ผิดให้ส่งคืนครูผู้สอนแก้ไข
5. อนุมัติ
ผู้อานวยการอนุมัติ
6. ประกาศผลการเรียน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลดาเนินการติดประกาศให้
นักเรียน/นักศึกษาทราบ ในกรณีเกรด มส. ,0 ให้สอบแก้
ตัวในเวลากาหนด
7. สาเนาส่งทะเบียน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลส่งหลักฐานให้งานทะเบียน
เพื่อลงในแบบฟอร์มใบ รบ.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวัดผลและประเมินผล การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1. หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดย
คณะทางานมี รองผู้อ านวยการฝุ ายวิ ชาการเป็น ประธาน,หัว หน้ าสาขาวิช าและแต่ล ะสาขาวิ ชาเป็ น
กรรมการและหัวหน้างานวัดผลและประเมินผลเป็นกรรมการและเลขานุการ
2. รองผู้อานวยการฝุายวิชาการในฐานะประธานคณะกรรมการการดาเนินงานเชิญคณะกรรมการประชุม
เพื่อวางแผนในการจัดสอบโดยนาข้อสอบต้นฉบับของอาชีวศึกษาจัง หวัดมาใช้ในการสอบมาตรฐาน
ดังกล่าว
3. งานวัดผลและประเมินผลดาเนินการจัดพิมพ์ข้อสอบตามข้อสอบต้นฉบับของอาชีวศึกษาจังหวัดพร้อม
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการดาเนินการสอบ
4. คณะกรรมการดาเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามกรอบเวลาที่กาหนด
5. คณะกรรมการดาเนินการตรวจข้อสอบและรายงานผลคะแนนการสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านจานวนกี่คน
6. งานวั ด ผลและประเมิ น ผลด าเนิ น การสรุ ป รายงานการสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ โดยมี ค ณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบและรองผู้อานวยการฝุายวิชาการรับรองผลการสอบ
7. งานวัดผลและประเมินผลเสนอผู้อานวยการเพื่อขออนุมัติผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
8. งานวัดผลและประเมินผลน าผลสรุป รายงานที่ผู้ อานวยการอนุ มัติแ ล้วน าส่ ง งานทะเบี ยนเพื่อจั ดท า
วุฒิบัตรให้ต่อไป
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์
1. นักศึกษายื่นใบคาร้องที่งานทะเบียน และรวบรวมให้งานวัดผลและประเมินผล
2. งานวัดผลจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนผลการเรียน
3. ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอขออนุมัติโดยผู้อานวยการ
4. งานวัดผลและประเมินผลสรุปผลการพิจารณาเสนอขออนุมัติโดยผู้อานวยการ
5. งานวัดผลและประเมินผลจัดทาประกาศผลการเรียนเทียบโอนผลฯ
6. งานวัดผลและประเมินผลจัดส่งเอกสารให้งานทะเบียน

ฝ่ายวิชาการ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
3. งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
3.1 วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
3.2 จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
3.3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3.4 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
3.5 ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
3.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ายวิชาการ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
ลงทะเบียนหนังสือ วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น

ให้เลขหมู่หนังสือ

ให้เลขผู้แต่งหนังสือ

ลงทะเบียนหนังสือ

ติดบัตรยืม ซองใส่บัตรยืมและใบ
ผ่าน
กาหนดส่ง

- หัวหน้างานวิทยบริการฯ
- เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ

- สมุดลงทะเบียนหนังสือ

- หัวหน้างานวิทยบริการฯ
- เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ

- สมุดลงทะเบียนหนังสือ

- หัวหน้างานวิทยบริการฯ
- เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ

- สมุดลงทะเบียนหนังสือ

- หัวหน้างานวิทยบริการฯ
- เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ

- บัตรยืม-คืน หนังสือ

- งานวิทยบริการฯ

- หนังสือที่ขึ้นชั้นให้บริการ

ผ่าน

จัดหนังสือขึ้นชั้นตามหมวดหมู่
สิ้นสุด
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ฝ่ายวิชาการ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
การจัดหาหนังสือ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

-

เริ่ มต้ น

สารวจความต้องการ
แผนกต่างๆ แจ้งรายชื่อหนังสือ

-หัวหน้างานวิทยบริการ

- ใบสารวจความต้องการ

ขออนุมตั ิจัดซื้อหนังสือ
ไม่ผ่าน

พิจารณาอนุมัติ

ครูประจาวิชา
- แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อหนังสือ
ที่ต้องการ
- หัวหน้างานวิทยบริการฯ
- รองฯฝุายวิชาการ

จัดซื้อหนังสือ
ไม่ผ่าน
ตรวจรับหนังสือ

1. บันทึกขอจัดซื้อ
2. ใบรายชื่อหนังสือ

- ผู้อานวยการ
- พัสดุ

เบิกหนังสือ
- คณะกรรมการ

ลงทะเบียนหนังสือ
เตรียมการให้บริการ

- เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
- เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ

ให้บริการ

ทาบัตร
สมาชิก

ยืม-คืน

- เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
บริการอื่น
- เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
ซ่อมแซม

1. บันทึกขอจัดซื้อ
2. ใบตรวจรับพัสดุ
3. ใบรายชื่อหนังสือ
- ใบเบิกพัสดุ
- แฟูมงานในคอมพิวเตอร์
1. บัตรยืม-คืน
2. บัตรกาหนดส่ง
1. แบบฟอร์ม
2. บัตรสมาชิก

สารวจหนังสือ
จาหน่ายออก
เก็บสถิติ
สิ้นสุด

- เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
- หัวหน้างานวิทยบริการ
- เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ

- บันทึกสรุป
- บันทึกสรุป/รายงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวิทยบริการและห้องสมุด การลงทะเบียนหนังสือ วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ
1. หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด เบิกหนังสือที่จัดซื้อจากงานพัสดุ
2. งานวิทยบริการและห้องสมุดให้เลขหมู่หนังสือและเลขผู้แต่งหนังสือในสมุดลงทะเบียนหนังสือ
3. งานวิทยบริการและห้องสมุด ลงทะเบียนหนัง สือที่ลงเลขหมู่หนังสือและเลขผู้แต่งหนังสือแล้วใน
สมุดลงทะเบียนหนังสือ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับหนังสือ เข้าห้องสมุด
4. งานวิทยบริการและห้องสมุด ติดบัตรยืมคืน และซองใส่บัตรยืมคืนในหนังสือนั้นๆ
5. งานวิทยบริการและห้องสมุดจัดหนังสือนั้นๆ เพื่อรอการยืมไปใช้งานของนักเรียน นักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวิทยบริการและห้องสมุด การจัดหาหนังสือ
1. สารวจความต้องการ
ดาเนินการโดยหัวหน้างานวิทยบริการใช้แบบสารวจความต้องการ
หนังสือ
2. แผนกต่างๆแจ้งรายชื่อหนังสือ
ข้อมูลที่ได้จากความต้องการจากครูผู้สอนแต่ละรายวิชา แล้วสรุป
จานวนรายการหนังสือ ทั้งหมดเพื่อดาเนินการขออนุมัติต่อไป
3. ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือ
หัวหน้างานวิทยบริการ ดาเนินการบันทึกขออนุมัติ แล้วแนบรายการหนังสือ
4. พิจารณาอนุมัติ
โดยผู้อานวยการเป็นผู้อนุมัติ
5. จัดซื้อหนังสือ
ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบทางราชการ
6. การตรวจรับหนังสือ
โดยกรรมการตรวจรับ ตามรายการที่แนบอนุมัติจัดซื้อ ให้ครบถ้วนตามจานวน
7. เบิกหนังสือ
ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการตามแบบฟอร์มทางพัสดุมอบให้
8. ลงทะเบียนหนังสือ
ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการตามขั้นตอนของทางห้องสมุด
ที่กาหนดในระบบ
9. การให้บริการ
โดยเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการซึ่งมีขั้นตอนตามระเบียบข้อปฏิบัติที่ชัดเจน
เช่น บัตรยืม – คืน กาหนดเวลาส่งคืนการทาบัตรสมาชิก
10. เก็บสถิติ
รวบรวมสถิติเข้าข้อมูล รายงานผู้เข้ารับบริการ ประจาภาคเรียน/
ประจาปี เสนอตามลาดับขั้นตอน
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ฝ่ายวิชาการ
4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
4.1 จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
4.2 จัดทาแผนและคู่มือการฝึกงานตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์
จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
4.3 วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตามการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและมี
การวัดผลและประเมินผล ควบคุมกากับดูแลและแก้ปัญหาต่าง ๆ
4.4 ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
4.5 ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน
นักศึกษา
4.6 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
4.7 ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
4.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ายวิชาการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น
เสนอรายชื่อ จัดทาคาสั่ง คณะกรรมการ
เสนอผู้อานวยการ
ประชุมคณะกรรมการฯ
สารวจข้อมูล
ติดต่อสถานประกอบการ
กาหนดรายวิชา
ประสานงานส่งฝึกงาน

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

สัมมนาการฝึกงาน/ฝึก
อาชีพ

รายงานผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
สิ้นสุด

หลักฐาน

- หัวหน้างานทวิภาคีฯ
- รองฯฝุายวิชาการ

1. ร่างคาสั่งคณะกรรมการฯ
2. บันทึกข้อความ

- หัวหน้างานทวิภาคีฯ
- รองฯฝุายวิชาการ

1. ร่างคาสั่งคณะกรรมการฯ
2. บันทึกข้อความ

- หัวหน้างานทวิภาคีฯ
- รองฯฝุายวิชาการ

1. คาสั่งคณะกรรมการฯ
2. รายงานการประชุม
3. วาระการประชุม

- หัวหน้างานทวิภาคีฯ
- ผู้แทนสถานประกอบการ

- แบบสารวจ

- หัวหน้างานทวิภาคีฯ
- หัวหน้างานทวิภาคีฯ
- หัวหน้าสาขาวิชาฯ
-รองฯฝุายวิชาการ
- หัวหน้างานทวิภาคีฯ
- หัวหน้างานทวิภาคีฯ
- หัวหน้าสาขาวิชาฯ
- นักเรียนนักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- ครูนิเทศ

1. หนังสือราชการ
2. แบบสารวจ
- รายวิชาที่กาหนดเรียนในสถาน
ประกอบการ
- ประชุมแผนการฝึกอาชีพ/
ฝึกงาน

1. หนังสือราชการส่งตัวฯ
2. ส่งนักศึกษาฝึกงาน
1. หนังสือราชการแจ้งการ
นิเทศ
2. แบบบันทึกผลการนิเทศ
- บอร์ดการปฏิบัติงาน/ฝึกงาน

- หัวหน้างานทวิภาคีฯ
- รายงานผลการกศึกงานฝึก
อาชีพในสถานประกอบการของ
นักศึกษาแต่ละภาคเรียน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. หั ว หน้ า งานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ร่ า งค าสั่ ง ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานโดยมี ร อง
ผู้อานวยการฝุายวิชาการเป็นประธานกรรมการ,หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเป็นกรรมการหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นกรรมการและเลขานุการ
2. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เสนอรายชื่อคาสั่งต่อผู้อานวยการเพื่อขออนุมัติลงนามแต่งตั้งตามคาสั่ง
3. รองผู้อานวยการฝุายวิชาการในฐานะประธานคณะกรรมการดาเนินงานเชิญ คณะกรรมการทุกท่านร่วม
ประชุมกาหนดแนวทางและทิศทางในการดาเนินงานการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน/
นักศึกษา ตามคาร้องของนักเรียน/นักศึกษา
4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สารวจและติดต่อสถานประกอบการตามที่นักเรียน/นักศึกษา ได้เขียนคาร้อง
ขอฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไว้
5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสาขาวิชาในการกาหนดรายวิชาที่จะออกไปฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ในสถานประกอบการของนักเรียน/นักศึกษา
6. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์หนังสือส่งตัวนักเรียน/นักศึกษาออกฝึกงาน/
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการให้สาขาวิชา และรองผู้อานวยการฝุายวิชาการรับรองและ
เสนอผู้อานวยการอนุญาตส่งตัวต่อไป
7. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับหัว หน้าสาขาวิชากาหนดครูผู้ทาการนิเทศและติดตามการฝีกงาน/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการของแต่ละสาขาวิชา
8. ครูผู้นิเทศและติดตามออกนิเทศและติดตามเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง อุปสรรคต่างๆ ของนักเรียน/
นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ
9. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสาขาวิชาในการกาหนดการสัมมนาการฝึกงาน/ฝึกอาชีพเพื่อติดตาม,
ตรวจสอบ,ดูแล นักเรียน/นักศึกษา ฝึกงาน/ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
10. ครูผู้นิเทศและติดตาม, ครูประจาวิชา และหัวหน้าสาขาวิชา สรุปผลคะแนนของการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน/นักศึกษาส่งในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวบรวมสรุปคะแนนการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการของนักเรียน/
นักศึกษา ของแต่ละสาขาวิชาและดาเนินการรายงานสรุปประกอบการของวิทยาลัยฯ เสนอรองผู้อานวยการ
ฝุายวิชาการรับรองเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียนการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ต่อไป
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ฝ่ายวิชาการ
งานสื่อการเรียนการสอน
5. งานสื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
5.1 วางแผนจั ดหา จั ดท า การให้ บริก ารสื่ อการเรียนการสอนโสตทั ศนูป กรณ์ และพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
5.2 จัดหา รวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการใน
การศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
5.3 อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทาสื่อการเรียนการสอน
5.4 พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.5 รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพพร้ อ มใช้ ง านและให้ บ ริ ก ารด้ า น
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
5.6 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
5.7 ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ายวิชาการ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานจัดหาสื่อบริการและบารุงรักษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เริ่มต้น
ประชุมเจ้าหน้าทีแ่ บ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ

- รองฯฝุายวิชาการ
- บันทึกรายงานการประชุม
- หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
- หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

จัดทาโครงการ
ไม่ผ่าน

- โครงการ

- ผู้อานวยการ
- โครงการฯ

เสนอผู้อานวยการขอ
อนุมัติ

- หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
1. ใบประมาณการ
2. บันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง

ผ่าน
ตรวจสอบประมาณการและทาบันทึก
จัดซื้อจัดจ้าง
ไม่อนุมัติ
พิจารณาบันทึก
จัดซื้อจัดจ้าง
อนุมัติ
จัดซื้อ – จัดจ้าง
เบิกพัสดุและลงทะเบียนควบคุม

- ผู้อานวยการ

- หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
- หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
1. ใบประมาณการ
- เจ้าหน้าที่งาสื่อฯ
2. บันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง
(เอกสารการจัดซื้ออื่นๆ)
1. ใบทะเบียนควบคุม
2. ใบเบิก 4สี
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งานสื่อการเรียนการสอน
การจัดหาสื่อบริการและบารุงรักษา(ต่อ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการให้บริการงานสื่อ

ไม่ผ่าน
ตรวจสอบผล
การดาเนินงาน
ผ่าน
รายงานผู้อานวยการ

สิ้นสุด

หลักฐาน

- หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 1. ใบยืม/คืนครุภัณฑ์สื่อฯ
- เจ้าหน้าที่งานสื่อฯ
2. ใบซ่อมบารุงรักษา
3. ใบขอใช้ห้องประชุมและ
อุปกรณ์
- หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
- แบบฟอร์มการตรวจสอบ
- หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
- รายงานผลการดาเนินงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานสื่อการเรียนการสอน งานจัดหาสื่อบริการและบารุงรักษา
1. หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการสื่อการเรียนการสอน เพื่อจัดทา
โครงการพัฒนางานสื่อการเรียนการสอน
2ประชุมคณะกรรมการงานสื่อการเรียนการสอน เพื่อแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.จัดทาโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา
4.หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน บันทึกขออนุญาตดาเนินโครงการ
- จัดทาใบประมาณราคา
- บันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง
5 .หัวหน้างานพัสดุดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6. หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอนจัดทาใบเบิกสี่สี และลงทะเบียนคุมวัสดุ
7.หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอนบันทึกการให้บริการเบิก ยืม คืน วัสดุ-ครุภัณฑ์
8.จัดทาแบบฟอร์มการให้บริการ
9 .รวบรวมสรุปผลการดาเนินงานทุกภาคเรียน

ภาคผนวก
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คณะกรรมการจัดทาคู่มือการบริหารสถานศึกษา ของชมรมรองผู้อานวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
1.นายสุรัตน์
2.นายปาณเดชา
3.นายธนิต
4.นายสันต์
5.นายชาญชัย
6.นายภูมิพัฒน์

ศรีใจน้อย
ทองเลิศ
แท่นปาน
ดวงประภา
ภัทรพฤกษา
แก้วมูล

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

253

254

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายวิชาการ

