
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายทรัพยากร 

เพ่ือการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

การบริหารงานฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 

งานบริการอาคารสถานที่ 

บทบาทหน้าที่ 

1.ใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกในการใชส้ถานท่ีเพื่อการด าเนินกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ทั้งภายในโรงเรียนและ

หน่วยงานภายนอกท่ีมาจดักิจกรรมใหก้บัโรงเรียน 

Flow Chart แสดงการท างานของงานบริการงานอาคารสถานที่ 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

ผูข้อใชบ้ริการแจง้ความจ านง 
 

เร่ิมตน้ 

ผูใ้หบ้ริการ 

การขอใชบ้ริการระยะสั้น การขอใชบ้ริการระยะยาว 

วางแผนเพื่อการด าเนินงาน 
หวัหนา้บริการงานอาคาร

สถานท่ี 

 

 

สถานท่ี 

ผูข้อใชบ้ริการกรอกเอกสารแจง้ (ยมื) อุปกรณ์ของโรงเรียน 

ส้ินสุด 

ด าเนินการใหบ้ริการ 

การจดัเก็บอุปกรณ์เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม 

หวัหนา้งาน/บุคลากรในฝ่ายทรัพยากรเพื่อ

การเรียนการสอนและพนกังาน 

 

 
ผูรั้บผดิชอบ 



 
 

             

              

วธีิปฏิบัติ 

1. การวางแผนงานการใชบ้ริการอาคารสถานท่ี 

1.1 วางแผนการบริการอาคารสถานท่ี หอ้งเรียน กิจกรรม หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ 

2. ก าหนดผูรั้บผดิชอบหอ้งเรียน หอ้งใชป้ระกอบการสอน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

2.1 ผูอ้  านวยการมอบหมายใหบุ้คลากรรับผิดชอบดูแลหอ้งเรียน ห้องใชป้ระกอบการเรียน การสอน  

แหล่งการเรียนรู้ หอ้งปฏิบติัการต่างๆภายในโรงเรียน 

3. ด าเนินการตามวธีิปฏิบติังานหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งการเรียนรู้ 

 3.1 ผูข้อใชบ้ริการสถานท่ี ผูรั้บผดิชอบห้องเรียน ห้องใชป้ระกอบการเรียนการสอน ห้องปฏิบติัการ  

         แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปกิบติัตามระเบียบการใชบ้ริการอาคารสถานท่ี 

4. ประชุมปรึกษา หารือสรุปและรับทราบปัญหาและแนวทางการแกไ้ข 

        4.1 การใหบ้ริการใชส้ถานท่ีต่างๆ 

4.1.1 ก าหนดระเบียบและขั้นตอนการขอใชส้ถานท่ี 

- หวัหนา้งานฝ่ายทรัพยากรก าหนดระเบียบขั้นตอนการขอใชส้ถานท่ี 

5. แจง้ระเบียบและขั้นตอนการขอใชส้ถานท่ีในโรงเรียน 

       5.1 หวัหนา้งานฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนช้ีแจงรายละเอียด ระเบียบและขั้นตอนการใชส้ถานท่ี     

             ต่างๆกบัผูข้อใชส้ถานท่ี 

6. ด าเนินการขอใชส้ถานท่ีต่างๆ 

       6.1 ผูข้อใชส้ถานท่ีส ารวจจากสมุดตารางเวลาการขอใชส้ถนท่ี วา่สถานท่ีตอ้งการใชน้ั้นวา่งหรือไม่ 

6.2 กรณีสถานท่ีท่ีตอ้งการใชว้า่ง ใหด้ าเนินการโดยบนัทึกแบบฟอร์มการขอใชบ้ริการสถานท่ี  

      ท่ีหอ้งท างานหวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนอนุมติั 

 6.3 ผูข้อใชบ้นัทึกรายละเอียดลงในสมุดตารางเวลาขอใชส้ถานท่ี 

 

 



 
 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างานของงานพฒันาสภาพแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  

เร่ิมตน้ 

วางแผนเการจดัหอ้งเรียน/ หอ้งใชป้ระกอบการ
เรียน การสอน/หอ้งปฏิบติัการ 

ส้ินสุด 

การรักษาความสะอาดสถานท่ีต่างๆ 

ก าหนดหอ้งเรียน/ หอ้งใชป้ระกอบการเรียน 
การสอน/หอ้งปฏิบติัการ/โตะ๊ เกา้อ้ีผูรั้บผดิชอบ 

ก าหนดหอ้งเรียน/ หอ้งใชป้ระกอบการเรียน 
การสอน/หอ้งปฏิบติัการ/โตะ๊ เกา้อ้ีผูรั้บผดิชอบ 

ด าเนินการตามวธีิปฏิบติังานของแต่ละหอ้ง
ภายในโรงเรียน 

พิจารณา 

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อสรุปและรับทราบปัย
หาและหาแนวทางแกไ้ข 

แจง้/ประชุมผูรั้บผดิชอบ 

ด าเนินการรักษาความสะอาด 
วธีิการปฏิบติังานของแต่ละสถานท่ี 

จดัการประกวดหอ้งเรียนสะอาด 

หวัหนา้ระดบัผูต้รวจใหค้ะแนน 

ประกาศคะแนนแต่ละช่วงชั้นทุกเดือน 

ส้ินสุด 1 เทอมประกาศรางวลัความสะอาด
พร้อมใบประกาศ 

สรุปด าเนินงาน 

ทบทวนและ
เสนอใหม่ 

ส้ินสุด 

ส้ินสุด 



 
 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างานของงานปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ผู้ขอใช้บริการกรอกเอกสารแจ้งซอ่มอปุกรณ์ 

ด าเนินการซอ่ม 

ตรวจรับการซอ่ม 

ผู้ รับผิดชอบ

ตรวจสอบ

คา่ใช้จา่ยในการ

ซอ่มบ ารุงจาก

บริษัทภายนอก 
ผู้ รับผิดชอบกลบัไป

ทบทวนเสนอ 
สิน้สดุ 

ด าเนินการซอ่ม 

ตรวจรับการซอ่ม 

สิน้สดุ 

ไมอ่นมุตั ิ

ผู้อ านวยการ 

ซอ่มได้ 

ซอ่มไมไ่ด้ 

ผู้ขอใช้บริการ 

หวัหน้า/บคุลากรในฝ่าย 

ผู้ขอใช้บริการ 

พิจารณา 



 
 

วธีิปฏิบัติ 

1. แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบแต่ละงาน 

2.จดัท าทะเบียนวสัดุ –ครุภณัฑ ์

3. แจง้ซ่อมอุปกณณ์วสัดุ ครุภณัฑ ์

     3.1 ผูข้อใชบ้ริการกรอกเอกสารแจง้ซ่อมอุปกรณ์ วสัดุ ครุภณัฑท์างการศึกษา 

4. ด าเนินการซ่อมบ ารุง 

      4.1 หวัหนา้งาน/บุคลากรในฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและพนกังานโรงเรียน ด าเนินการซ่อมบ ารุงตาม

วธีิการปฏิบติังานการบ ารุงรักษา 

 4.2 กรณีท่ีซ่อมแซมไม่ได ้หวัหนา้งาน/บุคลากรในงทานฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ตรวจสอบค่าใชจ่้ายใน

การซ่อมบ ารุงน าเสนอผูอ้  านวยการ 

  4.2.1 กรณีอนุมติัใหป้ฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัการจซ้ืัอ-จดัจา้ง และวธีิปฏิบติั งานบ ารุงรักษา 

5. ตรวจรับซ่อม 

 5.1 ผูข้อใชบ้ริการตรวจรับการซ่อมบ ารุงในเอกสารการแจง้ซ่อมอุปกรณ์วสัดุ ครุภณัฑท์างการศึกษา 

6. บนัทึกรายการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆซ่อมเสร็จแลว้ 

 6.1 บนัทึกรายการซ่อมบ ารุงเฉพาะอุปกรณ์ท่ีตอ้งไดรั้บการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัท่ีซ่อมเสร็จแลว้จะบนัทึกการซ่อม

บ ารุง 

7. จดัท าสถิติการซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีและวสัดุ-ครุภณัฑ ์อุปกรณ์ต่างๆเม่ือจบปีการศึกษา 

 7.1 หวัหนา้ปฏิบติังานปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษาวสัดุ-ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ต่างๆจากใบแจง้ซ่อมอุปกรณ์

ช ารุด/เอกสารแจง้ซ่อมเพื่อศึกษา 

8. สรุปผลการซ่อมบ ารุง 

 8.1 หวัหนา้ปฏิบติังานปรังปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัอาคารสถานท่ี วสัดุ-ครุภณัฑ ์เพื่อศึกษาต่างๆและ

รายงานในการประชุมฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

 

 

 

 



 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 ครอบครุมการคดัเลือก และประเมินผูข้าย การจดัซ้ือ จดัจา้ง และการตรวจรับผลิตภณัฑ์ท่ีจะเขา้มาในโรงเรียน

เซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนต์ 

บทบาทหน้าที่ 

1. ประสานงานกบัหวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนเพื่อด าเนินงาน 

2. เสนอเร่ืองการจดัซ้ือ จดัจา้ง 

3. ตรวจรับผลิตภณัฑ/์บริการ 

4. คดัเลือกและประเมินผูข้าย 

5. ประสานงานกบัหวัหนา้ปฏิบติังาน บริการดา้นสุขภาพเร่ืองการติดต่อบริษทัประกนั กรณีเกิดอุบติัเหตุ เพื่อรับ

ค่าสินไหมทดแทน 

6. ประสานงานกบัหวัหนา้ปฏิบติังาน การบริการโภชนาการ เร่ืองการติดต่อ บริษทัการตรววดัค่าน ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างาน 

        

 
ผูข้อซ้ือ /หวัหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง          การจดัซ้ืออุปกรณ์การศึกษา และพสัดุ-ครุภณัฑ ์
 
     
ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้งานจดัซ้ือจดัจา้ง            พิจารณา   แจง้ผูจ้ดัซ้ือกลบัไปทบทวน 
 

      อนุมติั 
 
หวัหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง      คดัเลือกผูข้ายผลิตภณัฑ์/ผูใ้หบ้ริการ    
 
หวัหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง   พิจารณาคุณสมบติัของผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ 
 
หวัหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง   เสนอรายช่ือผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการรายใหม่ 
 
ผูอ้  านวยการ                              
     
  
  หวัหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง                           ด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง 
 
หวัหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง/           ตรวจรับผลิตภณัฑ/์การบริการ 
หหันา้งานพสัดุ-อุปกรณ์           
ผูข้อซ้ือ 
 
หวัหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง/ผูข้อซ้ือ         การประเมินผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ 
 

          

พิจารณ

า 

ไม่อนุมติั 

ส้ินสุด 

เร่ิมตน้ 



 
 

วธีิปฏิบติั 
1. การจดัซ้ืออุปกรณ์การศึกษาและวสัดุอุปกรณ์ 

1.1 ผูข้อซ้ืบนัทึกขอ้มูลในใบขอซ้ืออุปกรณ์การสอน และวสัดุ อุปกรณ์ แลว้ส่งหวัหนา้นจดัซ้ือ จดัจา้ง
เสนอต่อผูอ้  านวยการ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. ผูอ้  านวยการพิจารณา 
2.1 ผูอ้  านวยการพิจารณาอนุมติั กรณีท่ีไม่อนุมตั หวัหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง แจง้ผูข้อซ้ือกลบัไปทบทวน 

3. การคดัเลือกผูข้ายผลิตภณัฑ/์ผูใ้หบ้ริการ 
3.1 การคดัเลือกผูข้ายรายเก่าพิจารณาดงัน้ี 

3.1.1 คุณภาพผลิตภณัฑ/์บริการ ตอ้งปรากฎวา่ใชแ้ลว้ไม่เกิดปัญหา 
3.1.2 ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ไดต้กลงกนัไว ้
3.1.3 บรรจุหีบห่อ ในสภาพเรียบร้อยขณะส่งมอบ 
3.1.4 เง่ือนไขการช าระเงินเป็นไปตามขอ้ตกลง 
3.1.5 การบริการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ/์บริการ ถูกตอ้งตามใบขอซ้ืออุปกรณ์การสอนและวสัดุ 

อุปกรณ์ 
3.1.6 เอกสารประกอบการส่งมอบผลิตภณัฑ/์บริการ ถูกตอ้งตามใบขอซ้ืออุปกรณ์การสอนและ

วสัดุครุภณัฑ์ 
3.1.7 การจดัซ้ือรวดเร็วถุกตอ้งตามท่ีตกลงไว ้

4. พิจารณาคุณสมบติัของผูข้าย /ผูใ้หบ้ริการ 
4.1 การพิจารณาคุณสมบติัของผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการและผลิตภณัฑ ์ตามปัจจยัต่างๆ แลว้เห็นวา่เหมาะสมท่ีจะ

ด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง ใหห้วัหนา้งานงานจดัซ้ือ จดัจา้ง/ผูรั้บผดิชอบงานวสัดุ อุปกรณ์/ผูข้อซ้ือ จดัท า
ใบขอซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน วสัดุ อุปกรณ์ เสนอผูอ้  านวยการเพื่อขออนุมติัตามแต่กรณ๊ 

5. เสนอรายช่ือผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการรายใหม่ 
5.1 กรณีผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการรายใหม่ ซ่ึงไม่เคยมีรายช่ืออยูใ่นบตัรท าเนียบผูข้าย /ผูใ้หบ้ริการ ใหห้วัหนา้งาน

จดัซ้ือ จดัจา้ง /หวัหนา้งานวสัดุ อุปกรณ์/ผูข้อซ้ือ เสนอรายช่ือใหม่ต่อผูอ้  านวยการ เพื่อขออนุมติัการ
จดัซ้ือ จดัจา้ง โดยปฏิบติัการดงัน้ี 
5.1.1 ใหผู้ข้าย/ผูใ้หบ้ริการรายใหม่ เสนอขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑ/์บริการแก่หวัหนา้งาน

จดัซ้ือ จดัจา้ง/ผูรั้บผิดชอบงานวสัดุ อุปกรณ์/ผูข้อซ้ือ 
5.1.2 ใหผู้ข้าย/ผูใ้หบ้ริการรายใหม่ เสนอผลิตภณัฑ ์/การใหบ้ริการใหท้ดลองใช ้โดยเป็นไปตาม

ขอ้ตกลงระหวา่งผูอ้  านวยการกบัผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ 
 



 
 

6. ผูอ้  านวยการพิจารณา 
6.1 กรณีไม่อนุมติัส่งขอ้มูลกลบัไปยงัหวัหนา้งานจดัซ้ือจดัจา้ง/เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง/ผูข้อซ้ือ เพื่อทบทวน

แลว้เสนอใหม่ 
7. ด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง 

7.1 เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ หวัหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง/ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โดยติดต่อ
กบัผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการโดยตรงใหท้ าสัญญาวา่จา้งกบัผูอ้  านวยการ 

8. การตรวจรับผลิตภณัฑ์/การใหบ้ริการ 
8.1 เม่ือขายน าผลิตภณัฑม์าส่ง หวัหนา้งาน จดัซ้ือ จดัจา้ง/ผุรั้บผดิชอบงานวสัดุ อุปกรณ์ หน่วยงานของผู ้

ซ้ือ ตรวจรับผลิตภณัฑ์โดยปฏิบติัดงัน้ี 
8.1.1 ตรวจสอบเอกสารใบก ากบัภาษีใบส่งสินคา้ วา่ตรงกบัสินคา้ท่ีสั่งซ้ือหรือไม่ 
8.1.2 ตรวจสอบคู่มือการใชง้าน ใบรับประกนั(หากมี)ใหค้รบและถูกตอ้ง 
8.1.3 ตรวจสอบเวลาการส่งมอบวา่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
8.1.4 ในกรณีการจดัจา้งบริการให้ตรวจสอบ สัญญาขอ้ตกลงท่ีผูใ้หบ้ริการสัญญาตกลงกบั

ผูอ้  านวยการ 
8.2 หวัหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง ส่งส าเนาใบขอซ้ือ อุปกรณ์การสอน และวสัดุ อุปกรณ์ ใหผู้รั้บผดิชอบงาน

วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อลงทะเบียนในแบบบนัทึกการลงทะเบียนวสัดุ อุปกรณ์ 
8.3 กรณีตรวจรับแลว้พบวา่ ผลิตภณัฑไ์ม่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนด หวัหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง/ผูรั้บผดิชอบงาน

วสัดุ อุปกรณ์/ผูข้อซ้ือ/ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายไม่รับผลิตภณัฑ ์และส่งคืนผุข้าย พร้อมทั้งใหผู้ข้ายท า
หนงัสือช้ีแจงถึงผลิตภณัฑท่ี์ไม่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนด 

9. ผูอ้  านวยการพิจารณาการช าระเงิน 
9.1 หวัหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง /ผูข้อซ้ือ /ผูท่ี้เก่ียวขอ้งส่งใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้ /ใบวางบิล พร้อมใบขอ

ซ้ืออุปกรณ์การสอน วสัดุ อุปกรณ์ ใบส าคญัจ่ายเงิน(ใบเบิกเงิน) เสนอผูอ้  านวยการเพื่อพิจารณาอนุมติั 
ช าระเงินตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงไว ้

10. การประเมินผูข้าย/ ผูใ้หบ้ริการ 
10.1 การประเมินผูข้าย /ผูใ้หบ้ริการ แบ่งเป็น 2 เกณฑ ์คือ ผา่น หมายถึง ผลการประเมินผา่นเกณฑ์

การประเมินท่ีระบุไวใ้นแบบประเมินผูข้าย /ผูใ้หบ้ริการ เพื่อข้ึนท าเนียบผูข้าย / ผูใ้หบ้ริการไม่ผา่น 
หมายถึง ผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์การประเมินท่ีระบุไวใ้นแบบประเมินผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ เพื่อข้ึน
ท าเนียบผูข้าย ผูใ้หบ้ริการ 

10.2 วธีิการประเมินผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 



 
 

10.2.1 กรณีพบวา่ผูข้าย /ผูใ้หบ้ริการส่งมอบผลิตภณัฑ ์ไดต้รงตามขอ้ตกลงและผา่นเกณฑก์าร
ประเมินจะบนัทึกในแบบประเมินผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ เพื่อข้ึนท าเนียบผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ ดว้ย 
ผา่น 

10.2.2 หากพบวา่ผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการส่งมอบผลิตภณัฑ ์ไม่ตรงตามขอ้ตกลงและไม่ผา่นเกณฑ์การ
ประเมิน ถือวา่ ไม่ผา่น จะบนัทึกในแบบประเมินผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ เพื่อข้ึนท าเนียบผูข้าย/ผู ้
ใหบ้ริการ ดว้ย ไม่ผา่น 

10.3 หวัหนา้งาน จดัซ้ือ จดัจา้ง รวบรวมใบตรวจรับ วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อบนัทึกในใบท าเนียบผูข้าย /
ผูใ้หบ้ริการ จดัเก็บไว ้1 ปี เพื่อน าท าเนียบผุข้าย /ผูใ้หบ้ริการ 

10.4 การประเมินผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ จะปฏิบติัทุกคร้ังเมือมีการส่งผลิตภณัฑ/์การใหบ้ริการโดยผูข้อ
ซ้ือ/ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นผูป้ระเมินล่วงหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง เสนอผูอ้  านวยการ พิจารณาคร้ังต่อไป 
10.4.1 กรณีประเมินผูข้ายรายใหม่ท่ีไม่มีในใบท าเนียบผูข้าย/ผูใ้ห้บริการ ใชแ้บบประเมินความพึง

พอใจ ผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ 
10.4.2 กรณีประเมินรถรับจา้งใชแ้บบประเมินวามพึงพอใจการใชบ้ริการรถรับจา้ง 
10.4.3 กรณีประเมินผูใ้หบ้ริการใชแ้บบประเมินผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ เพื่อข้ึนท าเนียบผูข้าย/ผูใ้ห้บริการ 

10.5 ในกรณ๊ท่ีผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 2 คร้ัง หวัหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง
ด าเนินการบนัทึกลงในใบท าเนียบผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ 

10.6 ในกรณีผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการท่ีมีช่ืออยูใ่นท าเนียบผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ แลว้ไม่ด าเนินการตามท่ีตก
ลงไว ้หวัหนา้งานจดัซ้ือ จดัจา้ง/ผูรั้บผิดชอบด าเนินการให้ผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ ท าหนงัสือช้ีแจงเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ถึงกรณีท่ีไม่ท าตามขอ้ตกลง และระบุวธีิการแกไ้ขเสนอผูอ้  านวยการ ในการพิจารณาคร้ัง
ต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Flow Chart แสดงการท างานของงานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 

เร่ิม 

คดัเลอืกผู้ รับผิดชอบงาน

และกรรมการ 

ประชมุ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 

ด าเนินการแบง่แหลง่การเรียนรู้ตามกลุม่

สาระการเรียนรู้ 

จดัท าตารางการจองการเข้าใช้ห้องแหลง่

เรียนรู้ 

ด าเนินการจดัเก็บรวบรวมการใช้แหลง่การ

เรียนรู้แตล่ะเดือน 

สรุปการด าเนินการ 

สิน้สดุ 

แจกเอกสารบนัทกึการเข้าใช้ในแตล่ะกลุม่

สาระการเรียนรู้ 

ด าเนินการจดัเก็บรวบรวมการใช้แหลง่การ

เรียนรู้แตล่ะเดือน 

หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

หวัหน้างานพฒันาแหลง่การเรียน  

หวัหน้างาน 

หวัหน้างาน 

หวัหน้างาน 



 
 

วธีิปฏิบัติ 

1. ขั้นวางแผนเพื่อด าเนินการ 

     1.1 ประชุมเพื่อวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบแต่ละหนา้ท่ี 

     1.2 ก าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

     1.3 ก าหนดระยะเวลาปฏิบติังาน 

2. ขั้นด าเนินงาน 

 2.1งานจดัหาจดัซ้ือส่ือและวสัดุอุปกรณ์ของแหล่งการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระฯ 

 2.2 งานใหบ้ริการและจดัเก็บสถิติการใชแ้หล่งการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระฯ 

 2.3 งานซ่อมแซมดูแลรักษาแหล่งการเรียนรู้ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 

 3.1 ติดตามและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

4. ขั้นการเสอนแนะเพื่อการพฒันา 

 4.1 สรุปรายงานการด าเนินงานเพื่อน าไปพฒันา 

 

 

7. งานห้องสมุด 

เพื่อให้บริการศึกษาคน้ควา้ พฒันาการเรียนรู้ และสนบัสนุนการเรียนการสอนแก่นกัเรียน บุคลากร โรงเรียน

เซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนต ์ครอบคลุมการใหบ้ริการหอ้งสมุดโรงเรียนเซนตฟ์รังซีศซาเวยีร์คอนแวนต์ 

 

บทบาทหน้าทีหั่วหน้างานห้องสมุด 

1. เขา้ร่วมการประชุมฝ่ายวชิาการ โดยมีหวัหนา้งาน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อด าเนินงานของฝ่ายและ
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. ร่วมกบัฝ่ายมาตรฐานคุณภาพในการจดัท ารายงานประเมินตนเอง  
3. งานบริหารห้องสมุด 

- ร่วมกบัฝ่ายบริหารจดัการในการจดัท าแผนพฒันาโรงเรียน  ปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี และรายงาน
ประจ าปี 

- จดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการของงานในแต่ละปีการศึกษา 



 
 

- ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผดิชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมของงานหอ้งสมุด เพื่อเสนอ
อธิการิณี/ผูอ้  านวยการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

- ก ากบั ติดตาม สรุปผลและรายงานการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- ส ารวจ  จดัหา  จดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน 
- จดัเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหพ้ร้อมใชบ้ริการ 
- ติดต่อ ประสานงาน ดูแลระบบโปรแกรมงานห้องสมุด 
- รับ-ตอบรับจดหมายจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมพิจารณาจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 
- จดัเก็บสถิติ  จดัท าสารสนเทศ  และแฟ้มงานหอ้งสมุด 
- ประเมินความพึงพอใจผูเ้ขา้ใชบ้ริการห้องสมุด 

4. งานบริการ 
- ใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการตามวนั เวลาท่ีเปิดท าการ 
- เปิดบริการใหอ่้านอยา่งเสรี 

- การสืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

- บริการยมื-คืนหนงัสือ  
- บริการ Internet / CD - ROM  

- บริการตอบค าถามและคน้ควา้ 

- บริการห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

- จดัท าสถิติการเขา้ใชบ้ริการห้องสมุด 
- ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องสมุด 

5. งานเทคนิค 
- คดัเลือกหนงัสือเขา้ห้องสมุด 

- จดัหาหนงัสือและเทคโนโลยีเขา้หอ้งสมุด 

- การประทบัตราหนงัสือ 

- การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศใหม่ 

- การวเิคราะห์เลขหมู่หนงัสือ  

- เขียนรายการหนงัสือ ใหห้วัเร่ือง 

- พิมพร์ายการหนงัสือลงในคอมพิวเตอร์ 

- ติดบตัรก าหนดส่ง 



 
 

- พิมพท์ะเบียนและสันหนงัสือ 

- การห่อปกหนงัสือ 

- จดัหนงัสือข้ึนชั้นตามหมวดหมู่ 

- จดัซ่อมแซมและระวงัรักษาหนงัสือ 

- ส ารวจหนงัสือและจ าหน่ายออก 

6. จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

บทบาทหน้าทีบ่รรณารักษ์ 

1. วางแผน ด าเนินงาน สรุปประเมินผลกิจกรรม/งานของห้องสมุดร่วมกบัหวัหนา้งานห้องสมุด 

2. ส ารวจ  จดัหา  จดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน 

3. จดัเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหพ้ร้อมใชบ้ริการ 

4. จดัเก็บสถิติ  จดัท าสารสนเทศงานหอ้งสมุด และแฟ้มงานหอ้งสมุด 

5. ประเมินความพึงพอใจผูเ้ขา้ใชบ้ริการห้องสมุด  

6. งานเทคนิค 

- คดัเลือกหนงัสือเขา้ห้องสมุด 

- จดัหาหนงัสือและเทคโนโลยีเขา้หอ้งสมุด 

- การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศใหม่ 

- การวเิคราะห์เลขหมู่หนงัสือ  

- เขียนรายการหนงัสือ ใหห้วัเร่ือง 

- พิมพร์ายการหนงัสือลงในคอมพิวเตอร์ 

- พิมพท์ะเบียนและสันหนงัสือ 

7. งานบริการ 

- ใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการตามวนั เวลาท่ีเปิดท าการ 
- เปิดบริการใหอ่้านอยา่งเสรี 

- การสืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร์ 



 
 

- บริการยมื-คืนหนงัสือ  
- บริการ Internet / CD - ROM  

- บริการตอบค าถามและคน้ควา้ 

- จดัท าสถิติการเขา้ใชบ้ริการห้องสมุด 
- ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องสมุด 

8. จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

บทบาทหน้าทีเ่จ้าหน้าทีห้่องสมุด 

1. จดัเตรียมทรัพยากรสารสนเทศใหพ้ร้อมใชบ้ริการ 

2. งานเทคนิค 
- การประทบัตราหนงัสือ 

- การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศใหม่ 

- ติดบตัรก าหนดส่ง 

- การห่อปกหนงัสือ 

- จดัหนงัสือข้ึนชั้นตามหมวดหมู่ 

- จดัซ่อมแซมและระวงัรักษาหนงัสือ 

- ส ารวจหนงัสือและจ าหน่ายออก 

- รวมและเยบ็เล่มวารสาร 

3. งานบริการ 
- ใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการตามวนั เวลาท่ีเปิดท าการ 
- เปิดบริการใหอ่้านอยา่งเสรี 

- การสืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

- บริการยมื-คืนหนงัสือ  
- บริการ Internet / CD - ROM  

- บริการตอบค าถามและคน้ควา้ 

- บริการห้องสมุดเคล่ือนท่ี 



 
 

- บนัทึกขอ้มูลเพื่อจดัท าสถิติและสารสนเทศงานหอ้งสมุด 

- ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องสมุด 
4. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ไม่อนุมติั 

อนุมติั 

หวัหนา้งานหอ้งสมุด

บรรณารักษ/์

เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 

 

อธิการิณี/

ผูอ้  านวยการ 

 

ไม่อนุมติั 

อนุมติั 

หวัหนา้งานหอ้งสมุด 

 

หวัหนา้งานหอ้งสมุด 

 

อธิการิณี/

ผูอ้  านวยการ 

 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างานงานห้องสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

เร่ิมต้น 

ก าหนดผูรั้บผิดชอบงานหอ้งสมุด 

 

พิจารณา 

ด าเนินการจดัซ้ือ 

โรงเรียน 

 

บรรณารักษ/์

เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 

 

เสนอแต่งตั้ง 

 ประชุมช้ีแจงงานหอ้งสมุด 

 การใหบ้ริการหอ้งสมดุ 

 

บริการหอ้งสมุด 

 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 
รวบรวมขอ้มูลเพ่ือจดัหาจดัซ้ือหนงัสือ/วารสาร/หนงัสือพิมพ ์

– แบบส ารวจความตอ้งการหนงัสือ/วารสาร/หนงัสือพิมพ ์     

– แบบฟอร์มแนะน าหนงัสือ/วารสาร/หนงัสือพิมพ ์      

 
พิจารณาความเหมาะสมของ

หนงัสือ/วารสาร/หนงัสือพิมพ ์

 

เสนอรายช่ือหนงัสือ/วารสาร/

หนงัสือพิมพใ์นเอกสารขอซ้ือ

อุปกรณ์การสอนและวสัดุ-ครุภณัฑ ์

 

แยกประเภท และจดัหมู่ 

โรงเรียน 

 

ลงทะเบียน 

โรงเรียน 

 

แจง้ผูเ้สนอ

รับทราบ 

 

 
ส้ินสุด 

ประชุม/ก าหนดกิจกรรม/

ก าหนดผูรั้บผิดชอบกิจกรรม 

 

 

บริการยมื-คืน 

 

 
บริการสืบคน้ขอ้มูล

ทางอินเตอร์เน็ต 

 

 

 

เขียนโครงการ/ขั้นตอนการท า

กิจกรรมเสนอหวัหนา้วชิาการ 

 

 

ด าเนินกิจกรรมตาม

ขั้นตอนท่ีก าหนด 

 

 

บริการอ่าน/คน้ควา้

ตามความสนใจ 

 

 

ปฏิบติัตามระเบียบการ

ใชบ้ริการหอ้งสมุด 

 

 

หวัหนา้งานหอ้งสมุด 

 

บรรณารักษ/์เจา้หน้าท่ีห้องสมุด 

 
บรรณารักษ/์เจา้หน้าท่ีห้องสมุด 

 

พิจารณา 

หวัหนา้งาน

หอ้งสมุด 

 

หวัหนา้งาน

หอ้งสมุด 

 

หวัหนา้งานห้องสมุด 

 

บริการอ่าน/คน้ควา้ตามความสนใจ 

 

 

2 2 2 2 2 



 
 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

วธีิการปฏิบัติงาน 

1. การใหบ้ริการหอ้งสมุด 

หวัหนา้งานหอ้งสมุด/บรรณารักษ/์เจา้หนา้ท่ีห้องสมุด ใหบ้ริการหอ้งสมุดและจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัหาจดัซ้ือหนงัสือ/วารสาร/หนงัสือพิมพ ์

หัวหน้างานห้องสมุด/บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด รวบรวมข้อมูลเพื่อจดัหาจัดซ้ือหนังสือ/วารสาร/

หนังสือพิมพ์ จากแบบส ารวจความตอ้งการใช้หนังสือ/วารสาร/หนังสือพิมพ์ และจากแบบฟอร์มแนะน าหนังสือ/

วารสาร/หนงัสือพิมพ ์

3. แยกประเภทและจดัหมวดหมู่หนงัสือ 

4. บริการยืม-คืนหนงัสือ และบริการอ่าน/คน้ควา้ ตามความสนใจ ซ่ึงให้บริการอ่าน/คน้ควา้ และบริการสืบคน้

ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต     

5. ส ารวจประเมินสภาพหนงัสือ/วารสาร/หนงัสือพิมพ ์ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเอ้ือต่อการอ่าน การคน้ควา้ อยา่งนอ้ยภาค

เรียนละ 1 คร้ัง    

6. จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน     

หัวหน้างานห้องสมุดประชุมบรรณารักษ์/เจา้หน้าท่ีห้องสมุด เพื่อก าหนดกิจกรรม และก าหนดผูรั้บผิดชอบ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

 คู่มือการบริหารงานวิชาการตามระเบียบและแนวปฏิบติัของโรงเรียนจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิชาการ

ของโรงเรียนเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาต่อไป 

สรุปผล 

 

 

ประเมินผล 

 

จดัเก็บ 

โรงเรียน 

 

รักษาสภาพ 

โรงเรียน 

 

ใหบ้ริการ 

โรงเรียน 

 

ส้ินสุด 

บรรณารักษ/์เจา้หน้าท่ีห้องสมุด 

 

บรรณารักษ/์เจา้หน้าท่ีห้องสมุด 

 

บรรณารักษ/์เจา้หน้าท่ีห้องสมุด 

 

2 

ส้ินสุด 

2 



 
 

งานพฒันาส่ือเทคโนโลย ี  
ผู้รับผดิชอบ   นางสาวศรา  หรูจิตตววิฒัน์ 
  ครอบคลุมการจดัซ้ือ จดัจา้ง ซ่อมบ ารุง การผลิตส่ือเทคโนโลยแีละการบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ภายในโรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนต์ 
 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 
2. ร่วมกบัฝ่ายบริหารจดัการในการจดัท าแผนพฒันาโรงเรียน  ปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี และรายงานประจ าปี 
3. ร่วมกบัฝ่ายมาตรฐานคุณภาพในการจดัท ารายงานประเมินตนเอง 
4. จดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการของงานในแต่ละปีการศึกษา 
5. ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผดิชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมของงานคอมพิวเตอร์ เพื่อเสนอ

อธิการิณี/ผูอ้  านวยการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
6. ก ากบั ติดตาม สรุปผลและรายงานการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
7. สรรหา จดัซ้ือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟตแ์วร์/ระบบงานต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 

8. ควบคุม ดูแล ฮาร์ดแวร์/ซอฟตแ์วร์/ระบบงานต่าง ๆ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านในแต่

ละหน่วยงาน 

9. ศึกษาวทิยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อน ามาปรับปรุงและประยกุตใ์ชก้บัเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงเรียน 

10. วางแผนการฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยใีหก้บับุคลากรภายในโรงเรียน 

11. วางแผนการพฒันาบุคลากรในงานคอมพิวเตอร์ 

12. ติดตามและประเมินผลการพฒันาของบุคลากรในงานคอมพิวเตอร์ 

13. จดัท าแฟ้มงานคอมพิวเตอร์ 

14. ใหบ้ริการดา้นขอ้มูลสารสนเทศ ข่าวสาร และความเคล่ือนไหวในดา้นต่างๆ ของโรงเรียน  

 

 

 

 



 
 

การจัดซ้ือ/จัดจ้าง อุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา 
  ครอบคลุมการคดัเลือกสเปค การคดัเลือกผูข้าย การจดัซ้ือ จดัจา้ง และการตรวจรับมอบผลิตภณัฑท่ี์น ามาใชใ้น
โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนต์ 
วธีิการปฎบิัติ 

1. ผูข้อซ้ือ/ขอจา้ง บนัทึกขอ้มูลในใบขอซ้ือ/ขอจา้งผูใ้หบ้ริการอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา แลว้ส่ง
หวัหนา้งานคอมพิวเตอร์เพื่อเสนอต่ออธิการ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. อธิการพิจารณาอนุมติั กรณีท่ีไม่อนุมติั หวัหนา้งานคอมพิวเตอร์แจง้ผูข้อซ้ือกลบัไปพิจาณาและทบทวน
ใหม่ 

3. คดัเลือก และพิจารณาผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา 
3.1 การคดัเลือกอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา/ผูใ้หบ้ริการ 
3.2 คุณภาพของผลิตภณัฑ/์บริการ จะตอ้งใชไ้ด ้

 3.3 ราคาของผลิตภณัฑ/์การบริการตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ หากมีการประมูลราคาจะ 
                              พิจารณาตามคุณสมบติัและราคารวมไปถึงบริการหลงัการขาย 
 3.4 มีเอกสารการก ากบั การส่งมอบ ถูกตอ้งตามใบขอซ้ืออุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา  
                              และพสัดุ ครุภณัฑ์ 

  3.5 การพิจารณา หวัหนา้งานคอมพิวเตอร์รวบรวม ขอ้มูล เพื่อคดัแยกและสรุปผล เตรียม     
                 น าเสนอใหก้บัอธิการ 
4. หวัหนา้งานคอมพิวเตอร์เสนอรายช่ือพร้อมรายละเอียดเพื่อใหอ้ธิการพิจารณา หากอธิการ 

ไม่อนุมติัให ้หวัหนา้งานคอมพิวเตอร์ จดัหา ผูใ้หบ้ริการ/ผูข้ายสินคา้รายใหม่ 
5. เม่ือไดรั้บการอนุมติัแลว้ หวัหนา้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง โดยติดต่อกบัผูข้ายใหท้  าสัญญา

วา่จา้งกบัผูอ้  านวยการ 
6. เม่ือผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ จดัส่งอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษาแลว้ใหห้วัหนา้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ และผูข้อซ้ือ

ตรวจสอบ อุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา โดยมีเกณฑก์ารตรวจสอบดงัน้ี 
6.1 ตรวจเอกสารใบก ากบัภาษี/ใบส่งสินคา้วา่ตรงกบัสินคา้ท่ีสั่งซ้ือหรือไม่ 
6.2 ตรวจสอบ ใบรับประกนั คู่มือการใชง้าน ใหค้รบและถูกตอ้ง 
6.3 ในกรณีการจา้งผูใ้หบ้ริการทางการศึกษา ตรวจสอบสัญญาขอ้ตกลงวา่ ผูใ้หบ้ริการท าตามท่ีไดต้กลงท า
หนงัสือสัญญาหรือไม่ ซ่ืงหากตรวจสอบแลว้ถา้ไม่เป็นตามท่ีก าหนดใหส่้งคืนสินคา้ 

7. หวัหนา้งานคอมพิวเตอร์/ผูข้อซ้ือ/ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส่งใบก ากบัภาษาพร้อมใบขอซ้ืออุปกรณ์เทคโนโลยทีาง
การศึกษา และใบส าคญัจ่ายเงิน เสนอผูอ้  านวยการเพื่อช าระเงินตามท่ีไดต้กลงไว ้

 



 
 

Flow Chart  แสดงขั้นตอนการท างาน 

การจัดซ้ือจัดจ้างอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ผูข้อบริการแจง้ความจ านง 
จดัซ้ืออุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา  

พิจารณาจดัซ้ือ
จดัจา้ง 

คดัเลือก/พิจารณาผูข้ายอปุกรณ์เทคโนโลยี
ทางการศึกษา/ผูใ้หบ้ริการ 

เสนอรายช่ือเพื่อให้
อธิการพิจารณา 

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 

แจง้ผูรั้บผดิชอบกลบัไปทบทวนและ
พิจารณาใหม่ 

ส้ินสุด 

ไม่อนุมติั 

อนุมติั 

ไม่อนุมติั 

อนุมติั 

ช าระเงิน 

ตรวจรับอุปกรณ์เทคโนโลยี
ทางการศึกษา/การบริการ 

 
ผา่น 

ไม่ผา่น 



 
 

ต าแหน่ง   ช่างซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์  

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

1. ซ่อมบ ารุง-รักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพว่งและซอฟตแ์วร์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

2. ทดสอบและติดตั้งฮาร์แวร์/ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์และระบบงานต่างๆ ใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน 

3. พฒันาและดูแลบ ารุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทอ้งถ่ิน(LAN) คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต 

4. อ านวยความสะดวกในการใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  

5. จดัท าสถิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถิติการซ่อมบ ารุง , สถิติการใชบ้ริการต่าง ๆ  

 
วธีิการปฎบิัติ 
การซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1. ผูข้อใชก้รอกขอ้เอกสารใบแจง้ซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยแีลว้น าไปส่งท่ีช่างซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ช่าง
ด าเนินการตรวจสอบอาการเสียเบ้ืองตน้ 

2. ด าเนินการซ่อม 
3.1 ซ่อมโดยช่างซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
3.2 ถา้ซ่อมไม่ได ้

3.2.1 ช่างซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ส่งอุปกรณ์ไปยงับริษทัต่างๆ เพื่อเสนอราคาการซ่อมบ ารุง 
3.2.2 อธิการพิจารณา  
3.2.3 กรณี อนุมติัใหส่้งไปยงับริษทัท่ีท าการเสนอราคาซ่อมบ ารุง 
3.2.4 กรณี ท่ีอธิการไม่อนุมติั ใหผู้รั้บผดิชอบกลบัไปทบทวนเพื่อพิจารณาซ้ืออุปกรณ์ 

                เทคโนโลยทีางการศึกษาใหม่ 
3. ตรวจสอบอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษาวา่กลบัมาใชไ้ดต้ามปกติก่อนท่ีจะส่งคืนผูข้อใชบ้ริการ 
4. ผูใ้ชบ้ริการตรวจรับอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา 
5. เช่างซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์บนัทึกสรุปผลการซ่อมบ ารุง 

 
 
 
 
 



 
 

Flow Chart  แสดงขั้นตอนการท างาน 
การซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

  
เร่ิมต้น 

ผูข้อใชบ้ริการกรอกเอกสารแจง้ซ่อม
อุปกรณ์เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

ด าเนินการซ่อม 

ช่างตรวจสอบอาการเสีย 

ตรวจสอบก่อนส่งคืนผูข้อใชบ้ริการ 

ผูรั้บผดิชอบส่งบริษทัภายนอกเสนอราคา
การซ่อมบ ารุง 

อธิการพิจารณา 

ส่งซ่อม 

ผูใ้ชบ้ริการตรวจรับอุปกรณ์เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ผูรั้บผดิชอบกลบัไปทบทวนและพิจารณา
ซ้ืออุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา 

ส้ินสุด 

ไม่สามารถซ่อมไดโ้ดยช่างซ่อม

บ ารุงคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 

อนุมติั 

ไม่อนุมติั 

บนัทึกผลการซ่อมบ ารุง 

ซ่อมได ้



 
 

วธีิการปฎบิัติ 
การติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1. ก าหนดสถานท่ีท่ีจะติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา โดยผูอ้  านวยการ/ผูรั้บผิดชอบงานคอมพิวเตอร์/
ผูดู้แลหอ้งประกอบการเรียนการสอน เลือกและแจง้ความจ านงท่ีจะติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา 

2. ก าหนดคุณสมบติัของอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีจะน ามาติดตั้งในห้อง/สถานท่ี ท่ีก าหนด 
3. ช่างซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ น าใบก าหนดคุณสมบติัของคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนออธิการ 

3.1 กรณีอนุมติัใหผู้รั้บผดิชอบด าเนินการจดัซ้ือตามระเบียบการปฏิบติังานจดัซ้ือ จดัจา้ง 
3.2 กรณีไม่อนุมติัใหผู้รั้บผดิชอบน ากลบัไปทบทวนและน าเสนอใหม่ 

4. ช่างซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ด าเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์ตามหอ้งหรือสถานท่ีท่ีก าหนดไว ้
5. หวัหนา้งานคอมพิวเตอร์และผูรั้บผดิชอบดา้นคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
Flow Chart  

แสดงการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ก าหนดสถานท่ีท่ีจะติดตั้งอุปกรณ์
เทคโนโลยทีางการศึกษา 

ก าหนดคุณสมบติัของอุปกรณ์
เทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีจะน ามาใช ้

อธิการพิจารณาถึงความ
เหมาะสม 

ด าเนินการติดตั้ง 

ผูรั้บผดิชอบกลบัไปทบทวน
และจดัหาบริษทัภายนอกใหม่ 

อนุมติั 

ไม่อนุมติั 

ตรวจสอบอุปกรณ์เทคโนโลยทีาง
การศึกษาเพ่ือส่งมอบใหผู้ใ้ช ้

ส้ินสุด 



 
 

วธีิการปฎบิัติ 
การขอติดตั้งอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ช่ัวคราว เช่น โน๊ตบุ๊ค , โปรเจ็คเตอร์ ฯลฯ 

1. ผูข้อใชบ้ริการแจง้ความจ านงและเขียนใบขอใชบ้ริการใชท่ี้ช่างซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
2. ช่างซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษาตามใบขอใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
3. ผูข้อใชบ้ริการใชง้านอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา 
4. ผูข้อใชบ้ริการด าเนินการจดัเก็บอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษาเม่ือเสร็จกิจกรรมเพื่อส่งคืน 

แก่เจา้หนา้ท่ี 
5. ช่างซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ตรวจรับอุปกรณ์เทคโนโลยทีางการศึกษา 

 
Flow Chart 

การขอติดตั้งอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ช่ัวคราว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ผูข้อใชบ้ริการแจง้ความจ านงขอใชอุ้ปกรณ์ 

ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยทีาง
การศึกษาตามค าขอของผูข้อใชบ้ริการ 

ด าเนินการติดตั้งตามค าขอของผูข้อใชบ้ริการ 

ด าเนินการจดัเก็บอุปกรณ์เม่ือเสร็จกิจกรรม 

ส้ินสุด 

เจา้หนา้ท่ีตรวจรับอปุกรณ์ 



 
 

ต าแหน่ง   เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการคอมพิวเตอร์ 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

1. จดัท าสถิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถิติการใชบ้ริการหอ้งคอมพิวเตอร์ ,  

สถิติการใชง้านปรินตเ์ตอร์ ฯลฯ 

2. ฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยกีบัครู-บุคลากร ผูป้กครองและชุมชน 

วธีิการปฎบิัติ 

การขอใช้บริการคอมพวิเตอร์ 
1. ผูข้อใชบ้ริการเขียนบนัทึกการเขา้ใชบ้ริการห้องคอมพิวเตอร์ 
2. ผูข้อใชบ้ริการเขา้ใชบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามท่ีระบุไวใ้นใบขอใชบ้ริการ 
3. ผูข้อใชบ้ริการเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้อยูส่ภาพพร้อมใชง้านในคร้ังต่อไป 
4. ลงช่ือออกจากการใชบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
Flow Chart 

        การขอใช้บริการคอมพวิเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการปฎบิัติ 

เร่ิมต้น 

ผูข้อใชบ้ริการเขียนบนัทึกการเขา้ใชบ้ริการหอ้งคอมพิวเตอร์ 

เขา้ใชบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามท่ีระบุไวใ้นใบขอใชบ้ริการ 

จดัเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหพ้ร้อมใชง้านคร้ังต่อไป 

ลงช่ือออกจากการใชบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส้ินสุด 



 
 

การขอใช้บริการปรินต์เตอร์ของคุณครู 
1. ผูข้อใชบ้ริการกรอกแบบฟอร์มของใชบ้ริการปรินตเ์ตอร์ท่ีหอ้งวสัดุอุปกรณ์ 
2. เจา้หนา้ท่ีหอ้งวสัดุอุปกรณ์เสนอต่ออธิการเพื่อพิจารณา 

2.1 ถา้ไม่อนุมติัใหผู้ข้อใชบ้ริการกรอกแบบฟอร์มเพื่อท าการขอพิจารณาใหม่ 
2.2 ถา้อนุมติัใหน้ าแบบฟอร์มท่ีไดรั้บมายืน่เพื่อปรินตเ์อกสารท่ีฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

3. ผูข้อใชบ้ริการลงบนัทึกการปรินตเ์อกสารหลงัจากท าการปรินตเ์สร็จแลว้ 
 

Flow Chart 
การขอใช้บริการปรินต์เตอร์ของคุณครู 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

กรอกแบบฟอร์มขอใชบ้ริการปรินตเ์ตอร์ 
ท่ีหอ้งวสัดุอปุกรณ์ 

 

อธิการพิจารณา 

น าแบบฟอร์มท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้มายืน่เพื่อปรินตเ์อกสารท่ีฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

อนุมติั 

ไม่อนุมติั 

ลงบนัทึกการปรินตเ์อกสารของครู 

ส้ินสุด 



 
 

วธีิการปฎบิัติ 

การขอใช้บริการปรินต์เตอร์ของนักเรียน 

1. นกัเรียนแจง้ความประสงคข์อใชบ้ริการปรินตเ์ตอร์พร้อมทั้งบนัทึกรายละเอียดของงานท่ีตอ้งการ 
ปรินต ์

2. นกัเรียนจะตอ้งน ากระดาษเพื่อน ามาปรินตเ์อง 
3. นกัเรียนน าเงินไปช าระกบัเจา้หนา้ท่ีตามอตัราท่ีก าหนด 
 

Flow Chart 
การขอใช้บริการปรินต์เตอร์ของนักเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

นกัเรียนแจง้ความประสงคข์อใชบ้ริการปรินตเ์ตอร์พร้อมทั้งบนัทึกรายละเอียดของงานพิมพ ์

นกัเรียนน ากระดาษใหต้รงกบัจ านวนแผน่ท่ีตอ้งการปรินต ์

น าเงินไปช าระตามอตัราท่ีก าหนด 

ส้ินสุด 



 
 

ต าแหน่ง   เจา้หนา้ท่ีผลิตและใหบ้ริการส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

1.ผลิตส่ืออิเล็คโทรนิคส์  ส่ือมลัติมีเดีย เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน การน าเสนอผลงาน  

ประชาสัมพนัธ์ตามความประสงคข์องหน่วยงาน 

          2.จดัท าสถิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทะเบียนส่ือซอฟตแ์วร์ , ทะเบียนส่ือออนไลน์  

          3. ฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยกีบัครู-บุคลากร ผูป้กครองและชุมชน 

          4. ถ่ายภาพ/ถ่ายวดีีโอ ในงาน/กิจกรรมของโรงเรียน 

          5. ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์งานกราฟิกต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 

วธีิการปฎบิัติ 

ผลติและให้บริการส่ืออเิลคทรอนิกส์ 
1. ผูข้อใชบ้ริการแจง้ความจ านงในการขอใชบ้ริการท่ีหวัหนา้งานคอมพิวเตอร์ 
2. เจา้ของงาน(ผูข้อใชบ้ริการ)แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบลงในใบค าสั่งแต่งตั้งในงานต่างๆพร้อมทั้งภาระ

งาน เช่น ช่างถ่ายภาพ/ช่างถ่ายวดีีโอ , จดัท าพรีเซนเตชนั เป็นตน้ 
3. น าเสนอให้อธิการพิจารณาอนุมติั 
4. ด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายในค าสั่งแต่งตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Flow Chart 
การผลติและให้บริการส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ผูข้อใชบ้ริการแจง้ความจ านง 

เจา้ของงานแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ 

อธิการพิจารณา 

ด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
เช่น จดัท า Present ,ถ่ายภาพ,ถ่ายวดีีโอ 

กลบัไปทบทวน เพื่อท าใหช้ดัเจน 
เสนอใหม่ 

ส้ินสุด 

อนุมติั 

ไม่อนุมติั 



 
 

ต าแหน่ง   เจา้หนา้ท่ีออกแบบเวบ็ไซต ์

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

พฒันา/ออกแบบ/อพัเดรต เวบ็ไซตโ์รงเรียน 

วธีิการปฎบิัติ 

การให้บริการอพัเดรตข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ 
1. ผูข้อใชบ้ริการกรอกเอกสารโดยบนัทึกในฟอร์มการขอใชบ้ริการอพัเดตขอ้มูลทางเวบ็ไซตโ์ดยรับ

แบบฟอร์มไดท่ี้หอ้งธุรการ แลว้ส่งท่ีหอ้งธุรการ 
2. อธิการพิจารณาและเซ็นอนุมติั  ธุรการส่งแบบฟอร์มกลบัมายงัฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
3. ด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลมูลทางเวบ็ไซต์ 

3.1 เวบ็มาสเตอร์ดูเน้ือหาพร้อมทั้งออกแบบการน าเสนอขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์
3.2 สร้างหนา้เวบ็ไซตใ์หเ้หมาะสมกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการน าเสนอ 
3.3 น าขอ้มูลเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์

4. ตรวจสอบการปรับปรุงขอ้มูลวา่สามารถเผยแพร่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. บนัทึกรายงานการอพัเดตขอ้มูลเวบ็ไซต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Flow Chart 
การให้บริการอพัเดทข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ผูข้อใชบ้ริการกรอกเอกสารขออพัเดรต
ขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตท่ี์หอ้งธุรการ 

อธิการพิจารณา 

อพัเดรตขอ้มูลตามท่ีผูข้อใชบ้ริการ 
ร้องขอ 

บนัทึกรายงานการอพัเดตขอ้มูล 

กลบัไปทบทวน เพ่ือท าขอ้มูลใหช้ดัเจนข้ึน 

ส้ินสุด 

อนุมติั 

ไม่อนุมติั 


