
โครงสร้างองค์กรและระบบการก ากับดูแลองค์กร (Governance system) ของโรงเรียนมีลักษณะ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปายวิทยาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปายวิทยาคาร 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 
ชมรมศษิย์เก่า 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร รองผู้อ านวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบริหารทัว่ไป 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 



โครงสร้างองค์กร  (Organization Structure) 

 โครงสร้างองค์กรและระบบการก ากับดูแลองค์กร (Governance system) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร 

          คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายฯลฯ วางแผนพัฒนาโรงเรียน

และบุคลากร/ก าหนดอัตราก าลังบุคลากร จัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ติดตาม ดูแล  

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ  บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน                  มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบการเงินและพัสดุ ควบคุมภายใน  ติดตาม ตรวจสอบการบริหารการเงินและพัสดุ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชมรมศิษย์เก่า ให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน สนับสนุนการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ก าหนด

นโยบายการบริหารโรงเรียน  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย วางแผนการพัฒนาโรงเรียนและบุคลากร/ก าหนด

อัตราก าลังครูและบุคลากร  ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการครู      และบุคลากร   แล้วรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อ สพม.เขต 34 และสพฐ.คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองและชุมชน 

 
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (Vision, Mission and Values) 
  (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม  

ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และค่านิยม ของโรงเรียนปายวิทยาคาร มีการด าเนินการ ดังนี้ 

              1. ประขุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล ทิศทาง เป้าหมาย        ใน

การพัฒนาการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล รวมท้ังความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ         และ

เป้าประสงค์เดิม ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

              2. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อระดมพลังความคิดร่วมกัน ในการก าหนด 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โรงเรียนปายวิทยาคาร” โดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น

โอกาสอุปสรรค /ศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน ท่ีเป็นจุดอ่อน จุดแข็ง ควบคู่กันไป เพื่อประเมินบริบท และสถานภาพ

ของโรงเรียน แล้วน ามาก าหนดเป็น “วิสัยทัศน์และพันธกิจ” ของโรงเรียน รวมท้ังการร่วมกนัก าหนด “ค่านิยม 

โรงเรียนปายวิทยาคาร” ท่ีสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ :  โรงเรียนปายวิทยาคารมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี  2564 

ค่านิยม :  มุ่งความส าเร็จ เน้นคุณภาพผู้เรียน 

    3.ประชาสัมพันธ์ ประกาศ หนังสือแจ้งเวียน ติดป้าย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม โรงเรียน              

ปายวิทยาคาร ด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย ให้บุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ รวมท้ัง       การ

ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกสถานศึกษาทราบ 



              4.แต่งต้ังคณะท างาน “จัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล” ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน ตามโครงสร้างงาน 5 กลุ่มบริหารของโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหาร           

งานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อร่วม

ขับเคล่ือน ในการน าวิสัยทัศน์     สู่การปฏิบัติ (Vision to Action) โดยยึดหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการปฏิบัติงาน 

ได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การติดตามประเมินการด าเนินงาน (Check) และการปรับปรุง เพื่อ

พัฒนา (Act) ซึ่งกระบวนการครอบคลุมท้ัง กระบวนการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กระบวนการบริหาร

จัดการ การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยความร่วมมือในการขับเคล่ือนของบุคลากรทุกฝ่าย 

คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) เพื่อ

ด าเนินการพัฒนาจัดการศึกษาตามแนวโรงเรียน มาตรฐานสากล ท่ีส่งเสริม สนับสนุน น าพาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

เต็มตามศักยภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งถือปฏิบัติเป็นวิธี

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมนิจากหน่วยงานต้นสังกัด 

และการประเมินอื่น ๆ ต่อไป 

              5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงานของโรงเรียน สู่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ชุมชน รวมทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง ด้วยช่องทางท่ีหลากหลายในรูปแบบ วารสารประชาสัมพันธ์ 

เอกสาร แผ่นพับ ป้ายนิเทศ เว็บไซต์ของโรงเรียน (www.pwtk.ac.th) Facebook   fan page และกลุ่ม Line ตลอดจนการจัด

นิทรรศการแนะน าโรงเรียนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

จากการด าเนินการ ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของโรงเรียนสู่การปฏิบัติงาน ตาม

แนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล มีกระบวนการด าเนินงาน ดังแสดงใน แผนภูมท่ี 1.1 

 
 
 
 
  
 
 
                
                           
 
แผนภูมที่ 1.1 กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมสู่การปฏิบัติ 
 
(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติอย่างมีจริยธรรม 

ในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนปายวิทยาคาร ผู้บริหาร มีหลักการบริหารโดยมีความมุ่งมั่น ต่อ 

1.ก าหนด

ทิศทาง 

-ประชมุ

ผู้เก่ียวข้อง

ทบทวนนโยบาย  

2.ก าหนดกลยทุธ์ 

-ประชาสมัพนัธ์

ให้บคุลากร

ภายในทราบและ

ถือปฏิบตั ิ

3.ก าหนด

ผู้ รับผดิชอบ 

-แตง่ตัง้

คณะท างานจดัท า

แผนกลยทุธ์ 

4.ปฏิบตัติาม

แผนงาน/

โครงการ 

-ประเมนิผล 

-วเิคราะห์ผล 

การน าวิสยัทศัน์ สู ่ การปฏิบติั 

เป้าหมาย แผนปฏิบติัการ ผลลพัธ์ 

http://www.pwtk.ac.th/


การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในโรงเรียน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย : ได้ยืดตามกรอบพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (2553) 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551,2553) ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2555 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งก าหนดไว้เพื่อก ากับให้บุคลากร ของโรงเรียนปฏิบัติ

ตามกฎหมายระเบียบต่าง ๆ คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา อาทิ โรงเรียนปาย

วิทยาคารก าหนดนโยบายการแต่งกายท่ีถูกระเบียบ การลงเวลาการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน 

ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้หสักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดไว้ใน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีการนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้โดยฝ่าย

บริหารร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบจริยธรรม : ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ได้จัดท า ค าส่ังมอบหมายหน้าท่ี การ

ปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติงานของโรงเรียน ท่ีสอดคล้องและตรงตามความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร จากนั้นมี

การแจ้งให้บุคลากรรับทราบเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

การสร้างบรรยากาศในโรงเรียน : เพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมผู้บริหาร 

ได้ด าเนินการ ดังนี ้

1. ใช้กระบวนการการท างาน MWK  (M: Management under quality system   คือ การจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
W : Work in harmony คือ การท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี  และ K : Knowledge with ethics คือ ความรู้คู่คุณธรรม) และ
หลักการบริหาร “ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Base Management : SBM)” ท่ีเป็นรูปแบบ ของการบริหารที่โรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางของการบริหารจัดการ ดูแลรับผิดขอบ ตัดสินใจบริหารงานและ ด าเนินการได้ด้วยโรงเรียนเอง จึงท าให้มี
อิสระ มีความคล่องตัวในการตัดสินใจ สามารถบริหารจัดการโรงเรียน ในทุกด้าน และ“หลักการมีส่วนร่วม” จากทุกๆ 
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้เข้ามาร่วมขับเคล่ือนพัฒนาการ จัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 กลุ่มงาน ท่ีประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน แต่
ละกลุ่มงานจะมีคู่มือการปฏิบัติงาน ท่ีพรรณนางานไว้อย่างชัดเจนและมีการปรับปรุง ทุกปีการศึกษา โดยก าหนด
ภาระงานในการปฏิบัติ ตามความเหมาะสมสภาพบริบทของโรงเรียน รวมท้ัง มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่
ละกลุ่มงานแล้วหลอมรวมเป็นปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

3. ผู้บริหารสร้างศรัทธา ประพฤติตนเป็นกัลยาณมิตรและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตน  ตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ตามวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้ระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ มุ่งส่งเสริม ผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีระเบียบวินัยและชุมมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นแบบอย่างท่ีดีใน  การครองตน ครองคนและครอง
งาน 

4. มีการจัดระบบให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยการมอบหมาย หน้าท่ีรับผิด
ขอบ ท่ีตรงตามความรู้ ความสามารถ รวมท้ังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น เสนอ โครงการ กิจกรรม ท่ี
บังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและผู้เรียนอย่างเสมอภาค 



5. ส่งเสริมให้บุคลากรเช้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมในการพัฒนาตนเองทุกด้าน ตลอดจน จัด
บรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ สร้างความตระหนักในการน่ามา
เป็นแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

6. มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแล ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีรับมอบหมายต่าง ๆ ของบุคลากร
อยู่เสมอ เพื่อสร้างเสริม ขวัญและก าลังใจ ให้บุคลากรทุกฝ่ายอย่างท่ัวถึง 

7. มีการยกย่องซมเขย เชิดชูเกียรติ การให้รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ในผลส าเร็จของบุคลากร ด้านต่าง 
ๆ รวมทั้งมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้รับทราบท้ังภายในและ ภายนอกสถานศึกษา 

8. จัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ บริการแก่
บุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 
(3) การสร้างโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ 

ในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนท่ีขับเคล่ือนจนบรรลุตาม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ 

เป้าหมายความส าเร็จและวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารมีการบริหาร จัดการและพัฒนาในด้านต่าง 

ๆ ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่ คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อขับเคล่ือนสู่ความยั่งยืนในท่ีสุดมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ในการพัฒนาดังกล่าว ผู้รับผิดขอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ด าเนินงานในรูปแบบ โครงการ 
กิจกรรม และใช้ “วงจรคุณภาพ PDCA” ในกระบวนการด าเนินการ 

2. การสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยท างานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการท างาน 
MWK ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพผู้อาวุโส มีการจัดการความรู้ (KM) ภายในองค์กรท่ีดีอย่างสม ่า
เสมอและ ต่อเนื่อง ปฏิบัติงานท่ีรับผิดขอบและรับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ให้ผู้ร่วมงานอย่างทัดเทียม มีการนิเทศ ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยยุติธรรม โปรง่ใส เพื่อการ
พัฒนา ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

3. การมีส่วนร่วมของ คณะครู-บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ขุมชน ในการร่วมแสดงข้อคิดเห็น วิพากย์งาน ผลงาน รวมท้ังผลการด าเนินการด้านต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะ
ท่ีช านาญการตามจรรยาบรรณวิชาชีพสู่ครูมืออาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาให้ปรับเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ซึ่งถือ
เป็นขวัญก าลังท่ีดีแก่ครู ซึ่งจะส่งผลดีในการพัฒนาและการมอบประสบการณ์ท่ีดี ในการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ย่อมบังเกิดผลดีต่อการพัฒนาจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสู่ความยั่งยืนในท่ีสุด 
                         5.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกด้านตลอดจนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะ ความสามารถพิเศษ

ของผู้เรียนทุกระดับช้ัน ดูแลช่วยเหลือ จัดหาทุนการศึกษา จัดสวัสดิการ ให้ผู้เรียน ท่ีขาดแคลนและยากจน อย่าง



ทัดเทียมและท่ัวถึง เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิด ความผูกพัน    รักโรงเรียน เป็นเจ้าของ

โรงเรียน ย่อมบังเกิดผลดีต่อโรงเรียนท่ีจะขับเคล่ือนสู่ความยั่งยืนต่อไป 

 

  แผนงานด้านบุคลากร (WORKFORCE Plans)  
 กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดท าแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล และการสรร
หาครู บุคลากร แผนพัฒนาครู บุคลากรและผู้น าเพื่อส่งเสริมความส าเร็จตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะส้ันและ
ระยะยาว คือ แผนอัตรากาลัง แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

   ประเภทท่ี 1 ครูประจ าการ วางแผนอัตราก าลังระยะยาว 5 ปี โดยน าข้อมูลจ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ี 
บริการและนักเรียนท่ัวไปท่ีจะเข้าเรียนต่อจ านวนครูท่ีมีอยู่จริง เปรียบเทียบจ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนตามเกณฑ์
ของ ก.ค.ศ.เพื่อให้ทราบว่าโรงเรียน มีครู เกิน/ขาด จ านวนเท่าใด โดยใช้อัตราส่วนในการคิด คือ ครูต่อนักเรียนเท่ากับ 
1 ต่อ 20 จ านวนนักเรียนต่อห้องเท่ากับ 40 ต่อ 1 และครู 1 คน ต้องมีคาบสอนไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
รวมถึงช่ัวโมงกิจกรรมและชุมนุม เมื่อพบความขาด/เกินน าเสนอผู้อ านวยการเพื่อเสนออัตราก าลังและความต้องการ
ครูต่อ สพม.34 เพื่อเป็นข้อมูลในการบรรจุแต่งต้ังและรับย้ายต่อไป และเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในความต้องการครูใน
สาขาท่ีขาดระหว่างรอรับย้าย โรงเรียนได้มีแผนรองรับ คือ การจ้างครู จัดให้เป็น ประเภทท่ี 2 ครูอัตราจ้าง โดยให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บันทึกเหตุผลความจ าเป็นเพื่อขออนุมัติจ้างครูเสนอผู้อ านวยการโดยผ่านความเห็นชอบจาก
หัวหน้าลุ่มบริหารวิชาการเพื่อด าเนินการตามระเบียบการจ้างบุคลากรต่อไป หากกลุ่มบริหารงาน กลุ่มใดขาดบุคลากร
ในการปฏิบัติงานก็สามารถบันทึกข้อความประกอบเหตุผลความจ าเป็นเพื่อขออนุมัติจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเสนอ
ผู้อ านวยการเพื่ออนุมัติซึ่งจัดเป็น ประเภทท่ี 3 ลูกจ้างช่ัวคราว 



 

 

 

 

 

 

 
 


