มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure : SOP)
การบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลาดับ
1.

ผังกระบวนการ
เริ่มต้ น

ระยะเวลา

รหัสงาน
SOP
03-03-05

รายละเอียดงาน

เวลารวม
ตลอดกระบวนการ
10 วัน
ผู้รับผิดชอบ

-

การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ
Google Sheet

-

1 วัน

1. รวมไฟล์ Excel จาก 10 ไฟล์
เป็น 1 ไฟล์ ทั้งหมด 3 ระดับชั้น
(ม.4-6) รวมเป็น 3 ไฟล์
2. อัพโหลดไฟล์ขึ้นบน Google Drive

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

1 วัน

สร้างบัญชีผู้ใช้ Gmail ดังนี้
1. คณะกรรมการกากับดูแลกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จานวน 10 บัญชี
2. ครูที่ปรึกษาประจาชั้น
จานวน 30 บัญชี

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

2 วัน

กาหนดเงื่อนไขและสิทธิ์การกรอก
ข้อมูลของคณะกรรมการกากับดูแล
แต่ละกิจกรรม และครูที่ปรึกษา
ประจาชั้นแต่ละห้อง

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

1 วัน

การส่งผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ออนไลน์ทาง Google Drive
1. กรอกข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เดือนละ 1 ครั้ง ภาคเรียนละ
4 ครั้ง
2. ติดตามการส่งผลการปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (คณะกรรมการ และครูที่
ปรึกษาประจาชั้น)

การบันทึกข้อมูล
การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.

3.

4.

5.

จัดทาฐานข้อมูล
เป็นไฟล์ Microsoft Excel

สร้างบัญชีผู้ใช้งาน

กาหนดเงื่อนไข
และสิทธิ์การกรอกข้อมูล

การส่งผลการปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คณะกรรมการกากับดูแล
ครูที่ปรึกษาประจาชั้น
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

ลาดับ
6.

7.

8.

9.

ผังกระบวนการ
พิมพ์รายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายห้อง

รวบรวมเอกสาร
และทารายงานสรุป

เสนอผู้บริหารพิจารณา

ดาเนินการตามคาสั่งโรงเรียน

สิ ้นสุด

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

1. ดาวน์โหลดไฟล์รวม
ระดับชั้นละ 1 ไฟล์ รวมทั้งหมด
3 ไฟล์ จากฐานข้อมูลออนไลน์
Google Drive
2. นามาจัดเป็นไฟล์รายห้อง
จานวน 30 ไฟล์
3. พิมพ์รายงาน
4. ทาสาเนา 1 ชุด
5. นาไปส่งให้ครูหัวหน้าระดับ ม.4-6

เจ้าหน้าที่ทะเบียน
หัวหน้าระดับ

1 วัน

1. ติดตามการส่งรายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จากครูที่ปรึกษาประจาชั้น 30 ห้อง
2. นาข้อมูลจากไฟล์รวม
ระดับชั้นละ 1 ไฟล์ รวมทั้งหมด
3 ไฟล์ จากฐานข้อมูลออนไลน์
Google Drive มาตรวจสอบ
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
3. ทารายงานนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่า และทาบันทึกข้อความสรุป

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

2 วัน

เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
ตามลาดับขั้น
1) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
2) รองผู้อานวยการ
3) ผู้อานวยการ

1 วัน

ดาเนินการตามคาสั่งโรงเรียน เช่น
1) ทาจดหมายแจ้งผู้ปกครอง
2) ประสานงานกับฝ่ายกิจการ
นักเรียน ไม่ให้นักเรียนกลับ
บ้านวันเสาร์-อาทิตย์

ผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure : SOP)
การออกเอกสารรับรองผลการเรียน
ลาดับ
1.

ผังกระบวนการ
เริ่มต้ น

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

-

นักเรียนรับคาร้องขอหนังสือรับรอง
ที่ฝ่ายวิชาการ
ประกอบด้วย : ปพ.1, ปพ.4, ปพ.7/1,
ปพ.7/2, ใบรับรองผลการเรียนฉบับ
ภาษาอังกฤษ และใบรับรองความเป็น
นักเรียนฉบับภาษาอังกฤษ

-

5 นาที

นักเรียนกรอกคาร้องขอหนังสือรับรอง
นาคาร้องไปจ่ายค่าธรรมเนียม
ที่งานการเงิน แล้วนาคาร้องมายื่น
ที่ฝ่ายวิชาการ

นักเรียน
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

1 นาที

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
ของคาร้อง รูปถ่าย และประวัติข้อมูล
ของนักเรียน พร้อมทั้งผลการเรียน
ในระบบ MIS

5 นาที

จัดทาหนังสือรับรอง เวลา 10.00 น.
ของทุกวัน (จันทร์ – ศุกร์)

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

1 นาที

นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง
ของหนังสือรับรอง และลงนาม

นายทะเบียน

นักเรียนยื่นขอหนังสือรับรอง
3.

ไม่ผ่าน

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
ผ่าน

4.
จัดทาหนังสือรับรอง
5.

นายทะบียนลงนาม

6.
เสนอผู้บริหาร

7.
รับเอกสาร
สิ ้นสุด

เวลารวม
ตลอดกระบวนการ
15 นาที/รายงาน

ระยะเวลา

การขอหนังสือรับรอง
2.

รหัสงาน
SOP
03-03-07

2 วันทาการ เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
ตามลาดับขั้น
1) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
2) รองผู้อานวยการ
3) ผู้อานวยการ
1 นาที

1. รับแฟ้มเอกสารคืน
2. แยกเอกสารใส่ตะกร้า
3. นักเรียนรับเอกสารคืน
พร้อมลงชื่อในสมุดรับเอกสาร

ผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

